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یحبص تارطاخ  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

یهاشورسخ يداه  دیس  فلؤم :
: زا هتفرگرب 

1386 هرامش 17 /  لاس 4 /  تیئاهب /  همان  هژیو  یخیرات /  تاعلاطم  همانلصف 

یحبص یگدنز  تارطاخ و 

لاس 1335 رد  نآ  مود  شخب  دیـسر و  پاـچ  هب  نارهت  شناد  هعبطم  رد  لاس 1312 ش  رد  یحبص  باتک  ناونع  تحت  یحبـص  تارطاخ 
لضافا و زا  هک  هدنـسیون  تیـصخش  تسخن  تسا ؛ هجوت  لباق  تهج  ود  زا  یحبـص  تارطاخ  تیمها  دـش . رـشتنم  ردـپ  ماـیپ  ناونع  تحت 

تـشذگ مغریلع  تسا . هتخادرپ  يرگییاهب  هقرف  درکلمع  خـیرات و  هب  هک  تارطاخ  ياوتحم  رگید  دـشابیم و  ام  رـصع  فورعم  ياـبدا 
، یحبـص هتـشون  ود  نیا  هکنآ  رگید  دیامنیم . يرورـض  يو  تارطاخ  هب  یهاگن  ای  یناوخزاب و  لوا ، باتک  راشتنا  زا  نرق  عبر  هس  دودح 

رعـش ندورـس  رد  مه  یتسد  وا  هک  مینادیم  هتبلا  و  تسا . يو  يرونخـس  یبدا و  دـنمجرا  ماقم  زا  یکاـح  هک  دراد  زاـتمم  هناـبیدا و  يرثن 
دید . ناوتیم  شتارطاخ  باتک  رد  ار  شیاههدورس  زا  ییاههنومن  هک  تشاد 

ياـشنا ریرحت و  رد  هناـقداص  تمدـخ  ءاهبلادـبع و  دزن  هلاـس  هدزاود  تماـقا  زا  سپ  لاس 1305  رد  یحبـص  هب  فورعم  يدـتهم  هللالـضف 
، دوب نآ  ینیع  دـهاش  دوـخ  یحبـص  هک  يرگییاـهب  يربـهر  درکلمع  هب  هجوـت  اـب  هلحرم  نیا  رد  دـیدرگ . مازعا  ناریا  هب  يو ، تاـبتاکم 

ببس يرگییاهب ، تسدربز  ناغلبم  زا  یکی  طسوت  مه  نآ  یحور  تارییغت  نیا  نایب  دمآ . دیدپ  يو  ياهرواب  دیاقع و  رکف و  رد  یتارییغت 
هک  دش  نآ 

هحفص 36 ] ] 
تامیمصت دنتفرگ ، شیپ  رد  يو  اب  زیمآتموصخ  ياهیور  نیا  زا  سپ  هتـشاگن  دوخ  هک  نانچ  دوش  قیـسفت  ریفکت و  ناییاهب  فرط  زا  يو 

درط مه  دوب -  ییاهب  هک  ردـپ -  يوس  زا  دـندنارتسگ و  مه  يو  يهداوناخ  رب  ار  راشف  هریاد  یتح  دـیدرگ و  ذاختا  يو  دروم  رد  يرایـسب 
یگدنز ددرگ و  عوضوم  یشومارف  بجوم  هکلب  ات  درک  رایتخا  توکس  يدنچ  دوب  هداتفا  یتخس  هب  رایسب  هکنآ  مغریلع  یحبص  دیدرگ .

نایب دوخ و  زا  عافد  يارب  يو  هکنیا  ات  دندیـشوک  شرازآ  تیذا و  رد  هتـشادنرب  يو  زا  تسد  ناییاهب  یلو  دریگ  شیپ  رد  ياهناریگهشوگ 
دراـگنب و ار  شیاـهتیلاعف  يرگییاـهب و  نارود  تارطاـخ  ینوگرگد و  حرـش  دـش  روبجم  يرگییاـهب ، زا  دوـخ  تشگرب  لـلع  قیاـقح و 

 - تشادرب نآ  نارـس  راـک  زا  هدرپ  تشگزاـب و  مالـسا  شوـغآ  هب  تییاـهب  زا  يو  دـنچ  ره  دـیامن . شاـف  ار  هقرف  نـیا  نورد  ياـههتفگان 
ار عوضوم  قیاقح ، هب  انـشآ  يدرف  رظنم  زا  تسا  هدومن  شالت  تشادـن و  هییاهب  لها  اـب  یتوادـع  ضغب و  اـما  هتـشون -  دوخ  هک  ناـنچمه 
تقادـص و رد  ور  نیا  زا  دوتـس و  ار  وا  یـصخش  ضغب  بح و  زا  يو  يرود  شرگن و  دـیاب  اتـسار  نیا  دـهد و  رارق  ثـحب  دروـم  حرط و 

تشاد . اور  دیدرت  ناوتیمن  يو  تناما 
بناج زا  هکلب  ناشیا ، لـباقم  فرط  زا  هن  هک  تسا  زیمآداـنع  يرگنوسکی  زا  یلاـخ  باذـج و  بلاـج ، یتیاور  وا  باـتک  ساـسا  نیمه  رب 

، تسا هدمآرد  شراگن  هب  قلخ ! قح و  ضیف  هطساو  و  یحو ! بتاک  ءاهبلادبع ، صوصخم  یشنم  رارسا و  مرحم  هتسجرب و  ناغلبم  زا  یکی 
دامتعا و درروم  نوچ  تییاـهب ، زا  حبـص  لـماک  ینادرگ  يور  مغریلع  تقیقح . فشک  رـس  زا  هکلب  تموصخ  داـنع و  رـس  زا  هن  مه  نآ 

نیا مامت  هک : دـنکیم  لالدتـسا  نینچ  هراب  نیا  رد  دوخ  دزاسیمن و  اـشفا  ار  رارـسا  همه  دوب ؛ يدـنفا -  ساـبع  ءاهبلادـبع -  رارـسا  مرحم 
دومحم لمع  سفن  هکنیا  زا  هتشذگ  ات  میامنیمن  اشفا  تشادیمن ، موتکم  نم  یتسرد  یتسار و  دامتعا و  فرص  هب  ءاهبلادبع  هک  ار  رارسا 
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[ . 1 . ] مشابن رود  تیلها  يدرم و  زا  نادرمدازآ  دزن  رد  مه  ددرگن و  دساف  درخ  لها  دزن  نم  تناما  رب  زین  وا  نظ  تسا  حودمم  و 
هچ ناییاهب و  تادـقتعم  تییاهب و  شیادـیپ  هچخیرات  رد  هک  دراد  يداقتعا  يداینب و  ثحابم  هب  ياهژیو  هجوت  دوخ  لوا  باتک  رد  یحبص 

، تییاـهب هـب  دوـخ  یگتـسباو  نارود  تارطاـخ  ناـیب  نمـض  تـسا و  هـتخادرپ  قیاـقح  حیرـشت  نییبـت و  هـب  یمالـسا ، يداـقتعا  یناـبم  رد 
اـسب هچ  درادیم . هضرع  تارطاـخ  هدـنناوخ  هب  ینید  یناـبم  نیرترب  ناـسنا و  شخبییاـهر  ناوـنع  هب  ار  یمالـسا  يداـقتعا  ياـههصخاش 

تشذگ زا  سپ  یحبص  دندرگ . انشآ  مالـسا  مکحتـسم  دیاقع  اب  دنربب و  دوخ  یناینبیب  یپ  رذگهر  نیا  زا  هدوب و  ییاهب  هک  یناگدنناوخ 
ار ردپ  مایپ  باتک  درک . رـشتنم  ار  [ 2  ] ردپ مایپ  هحفص 37 ] لاس 1332 [ ، رد  یگدـنز  تارطاخ  ای  یحبـص  باتک  راشتنا  زا  لاـس  تسیب 
، يوار یناکم  ینامز و  طیارـش  یلو  تسه ، نآ  ییاـهزارف  زا  یخرب  رد  ییاهتهابـش  هچرگ  تسناد . یحبـص  تارطاـخ  مود  دـلج  ناوتیم 

ناییاهب ياهیتساران  تارطاخ ، نایب  نمـض  یحبـص ، باتک  رد  وا  تسا . هدرک  یلبق  تارطاخ  زا  توافتم  ار  ردپ  مایپ  نایب  تیمک  تیفیک و 
تایاور اهشرازگ و  تارطاخ  نیا  رد  دیامنیم . حرط  تییاهب  زا  ینادرگ  يور  يارب  ار  دوخ  یلقن  یلقع و  نیهارب  لیالد و  هتـشاد ، نایب  ار 
دوجوم تیعـضو  هب  هجوت  اب  یحبـص  ملق  دوشیم . لیمکت  شخب  نیا  ردپ  مایپ  رد  هک  دنامیم  صقان  ءاهبلادـبع  گرم  اب  تییاهب  زکارم  زا 

ناـیب يوار  رتـشیب  تمه  هدوـب ، هجوـت  دروـم  رتـمک  يداـقتعا  ثحاـبم  حرط  تمـسق  نیا  رد  تسا . هدیـسر  جوا  هب  نآ  يربـهر  ناـییاهب و 
هتـشذگ رد  هک  یناـییاهب  زا  یخرب  اـب  تییاـهب  زا  ینادرگ  يور  مغریلع  یحبـص  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  تـسا . هـقرف  نـیا  ياـهتیعقاو 

زا يدـنفا ، یقوش  تسایر  نارود  زا  لوا  تسد  ياهتیاور  ثحابم و  زا  يرایـسب  هدرکن ، عطق  ار  شاهناتـسود  طباور  هدوب  یمیمـص  تسود 
عقاو رد  اما  تسا  نیمز  ناریا  ناـناوج  رهاـظ  هب  ردـپ  ماـیپ  رد  یحبـص  فرط  هک  دـنچ  ره  تسا . هدیـسر  یحبـص  عـالطا  هب  ناـنامه  قیرط 
رطس هب  رطس  زا  دراداو . ربدت  لقعت و  هب  ار  نانآ  هکلب  ات  دناهداتفا  هقرف  نیا  ماد  رد  هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  تسا  یناییاهب  وا  یلصا  باطخ 
رتمک نارگید  ياهـشهوژپ  رد  هک  یتاکن  دروآ ؛ تسد  هب  تییاهب  هقرف  ياـهتیلاعف  فیک  مک و  زا  يرایـسب  تاـکن  ناوتیم  باـتک  ود  نیا 
ناریا رـصاعم  خـیرات  تالوحت  كرد  يارب  هک  مینکفیب  یهاگن  باتک  ود  نیا  مهم  تاکن  هب  میتسه  نآ  رب  ساسا  نیمه  رب  دوشیم . تفاـی 

دراد . ریذپانراکنا  یترورض 

تییاهب غیلبت  ياهدرگش 

هقرف نـیا  رد  دوـخ  نادـناخ  هاـگیاج و  هـب  [ - 3  ] تارطاـخ اـی  یحبــص -  باـتک  شراـگن  هزیگنا  هراـبرد  ياهمدـقم  رکذ  زا  سپ  یحبص 
يدنواشیوخ دـنابوسحم و  ابحا  يامدـق  زا  هک  ینادـناخ   » رد و  هتفای » شرورپ  دـلوت و  تییاهب  دـهم   » رد هک  دـنکیم  ناونع  دزادرپیم و 

بجوم تییاهب  رما  رد  يو  رایـسب  قوش  روش و  وس و  کی  زا  یحبـص  راشرـس  غوبن  دادعتـسا و  تسا . هدرک  دشر  دراد ، هللاءاهب » اب  يرود 
، دوب یتسدربز  غلبم  هک  ردـپ ، هب  یتح  تییاهب  غیلبت  رما  رد  هدرک  ظفح  ار  ءاهبلادـبع  هللا و  ءاهب  تاـملک  حاولا و  ناـمز  كدـنا  رد  وا  دـش 

هتخومآ ار  هقرف  نیا  یلصا  ياهباتک  مه  تییاهب » لها  عیمج  هحفص 38 ] ملعا [   » حالطصا هب  زا  یخرب  دزن  رد  وا  هکنیا  نمض  دنک ؛ کمک 
ياهبتر هب  مایا  نیمه  رد  دیاشگیم و  رعـش  ندورـس  هب  نابز  یگلاس  هدزناپ  رد  هک  دـسریم  ینازیم  هب  يو  دادعتـسا  قوش و  روش و  تسا .

يارب دوب  یعورش  نیا  عقاو  رد  اما  [ . 4 . ] دزادرپیم غیلبت  هب  دالب  نآ  رد  هدرک  تمیزع  نیوزق  هب  شناتـسود  زا  یکی  هارمه  هب  هک  دسریم 
لقع بآ  هب  شدوجو  تنیط  هک  هتـشرف  ینعی  ییاهب  غلبم  هک  مدرکیم  روصت  نینچ  دراـگنیم ...: يو  ناـجیابرذآ . ناـجنز و  هب  شتمیزع 

كرد مدومنیم و  راهظا  فنص  نیا  هب  رایسب  تبحم  تدارا و  تهج  نیا  زا  هتشگن  لخاد  شدوجو  رد  اوه  بیع و  ياهرذ  هدش و  هتـشرس 
دزادرپیم و غیلبت » هیامرـس   » ناونع اـب  یمهم  یعوـضوم  هب  همادا  رد  یحبـص  [ . 5 ... ] مدرمـشیم میظع  یتداعـس  قیفوت و  ار  نانآ  تمدخ 
هطـسفس و اب  دندرکیم و  يزاب  تارابع  تاملک و  اب  هنوگچ  هک  درادیم  نایب  ار  ناییاهب  غیلبت  ياهدرگـش  غیلبت ، بتارم  ندرمـشرب  نمض 

هـشحوم راثآ  هبیجع و  تایآ  لقن  ای  هزجعم و  نایب  هلمج  نآ  زا  دناهتخادرپیم . حولهداس  مدرم  بذج  هب  هنایماع  ياهرواب  زا  هدافتـساءوس 
هتخادرپ نآ  هب  زیربت  رد  يدرف  اـب  ههجاوم  رد  ناـغلبم -  زا  یکی  افـصلا  ناوخا  يدـهم  ازریم  تیاـکح  هب  يو -  هک  تسا  ماوع  مدرم  يارب 
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ءوس رب  هوالع  دـهدیم . ناشن  ار  نآ  ندوب  ساسایب  يدـهم ، ازریم  هدـش  لقن  تمارک  تیعقاو  حرـش  هئارا  نمـض  زین  يو  دوخ  [ 6 . ] تسا
یفارشا هک  دندشیم  ینویناحور  ندرک  باجم  يارب  هطلغم  هطسفس و  راک  هب  تسد  ماوع ، مدرم  بذج  يارب  هنایماع  ياهرواب  زا  هدافتـسا 

یلو دوب  رکف  اب  ترطف و  شوخ  يدرم  هچ  رگا  تسا : هتشاگن  دوخ  تیلاعف  زا  ریز  حرش  هب  یشرازگ  دروم  نیمه  رد  دنتـشادن . عوضوم  هب 
زا يربخ  ییاهب  یباب و  خیرات  نآ و  تیفیک  ام و  ياعدـم  زا  تشاذـگیمن و  قرف  هطـسفس  زا  ار  ناهرب  تشادـن و  یتسد  هرظانم  رد  نوچ 

[ . 7 . ] دتفارد هفیاط  نیا  نیغلبم  اب  هک  سک  ره  لاح  تسا  نینچ  دش و  نم  بولغم  دوب ، هتفرگن  ییاج 

تییاهب نوناک  زا  ییاههتفگان 

هجوت دروـم  شوـخ ، طـخ  رطاـخ  هب  سپـس  یناوـخ ، تاـجانم  هب  يو  دزن  رد  بوـخ  يادـص  هطـساو  هب  ءاهبلادـبع  رادـید  زا  سپ  یحبص 
«! ءاهبلادبع لوح  نیفئاط   » زا یکی  یحبـص ، تماقا  فقوت و  يادتبا  نامه  رد  دیدرگ . ضیوفت  يو  هب  تباتک  لغـش  دش و  عقاو  ءاهبلادـبع 

تعامج نیا  هک  نادـب  : » هکنیا هلمج  زا  درک ؛ وگزاب  يو  يارب  ار  ییاهتیعقاو  دوب ، ءاهبلادـبع  هجوت  فرط  هداـس و  شیـالآیب و  يدرم  هک 
کی زج  وت ، نم و  نوچ  ءاهبلادبع  نیبستنم  یتح  هحفـص 39 ] دنالوح [ ، فئاط  هک  نانآ  هچ  دنرواجم و  هک  ییاهنآ  هچ  دنیاجنیا  رد  هک 

نیریاـس زا  زیاـمتم  تهج  ره  زا  هک  ءاهبلادـبع ) هریـشمه   ) مناـخ ترـضح  ءاهبلادـبع و  زج  تیعمج  نیا  رد  دنتـسین ... شیب  يزجاـع  رـشب 
تاکن زا  [ . 8 .« ] دـنابارخ بارحملا  یلا  بابلا  نم  بهذـمال و  نیدیب و  زابهقح  رتسگ و  ماد  دـیک  دیـش و  اب  ینامدرم  نارگید  دنتـسه ،
تییاهب مهم  نوناک  ود  نیا  رد  ناییاهب  تسا . اکع  افیح و  رد  ناییاهب  تیعضو  دوشیم ، صخـشم  یحبـص  تارطاخ  رد  تقد  اب  هک  یبلاج 

هاجنپ کیدزن  اکع  افیح و  رد  دوب : هدشن  ییاهب  مه  رفن  کی  نیمزرس  نآ  مدرم  زا  تسا و  هدوب  رجاهم  یناریا  يهداوناخ  هاجنپ  لماش  طقف 
لیمج مسا  هب  يزابگنرین  رگم  دندوب  هدشن  ییاهب  مه  رفن  کی  نیمزرـس  نآ  مدرم  زا  دندوب . ناریا  مدرم  زا  همه  دـندوب و  ییاهب  هداوناخ 

يرایتسد هب  دمآ و  ناریا  هب  مود  یناهج  گنج  راگزور  رد  تسا ؛ يداژن  هچ  زا  هک  دشن  هتسناد  تفگیم و  نخـس  یـسراف  شیوگ  هب  هک 
ناوریپ هک  رتدـنمورین  يهتـسد  کی  دـندوب ؛ هتـسد  ود  اهنآ  درب . اهدوس  يدزد  یتسردان و  هار  زا  هتفـشآ  راـگزور  نآ  رد  ییاـهب  نادوهج 

رد هکنانچ  دنمانیم  دحوم  ناییاهب  ار  دوخ  دنتسه و  اهنآ  زا  رتمک  هک  رگید  هتـسد  دندناوخیم و  تباث  ناییاهب  ار  دوخ  دندوب و  ءاهبلادبع 
زا اـکع  اـفیح و  رد  ناـشناوریپ  هکنآ  يارب  ییاـهب  هقرف  ياـسؤر  [ . 9 . ] تسا هزادـنایب  يزروهنیک  ینمـشد و  اهنیا  ناـیم  و  متفگ . هچاـبید 

. دندادیمن تماقا  تصخر  نیا  زا  شیب  هداد ، رارق  زور  هدزون  ای  هن  ار  افیح  رد  ناییاهب  تماقا  تدم  دنوراین ، رد  رس  تییاهب  لخاد  لئاسم 
هـصاخ درکیمن ! تیافک  لئاسم  مهف  قیاقح و  يارب  لیلق  مایا  نیا  دـسیونیم : تارطاخ  رد  هاتوک  تماـقا  نیا  ییارچ  حیـضوت  رد  یحبص 

نیا زا  ناشیا  یلـصا  دوصقم  نوچ  دندیـسریم و  دوخ  یـصخش  تاروما  هب  مه  دندربیم و  رـس  هب  اکع  رد  ار  تدم  نیا  زا  زور  دـنچ  هک 
دندرکیم و تعانق  هزادنا  نیمه  هب  نیرئاز  دوبن ، يرگید  زیچ  یلعا » ماقم   » و هضور »  » ترایز ءاهبلادبع و  روضح  هب  فرـشت  زج  ترفاسم 
دندینشیم و ییاهزیچ  دیردیم و  ار  ناشمهو  هدرپ  دربیم و  ار  ناشیا  بعر  دایز  سنا  فقوت  تیرثکا  اریز  دوبن ، نیا  زج  مه  حالص  هتبلا 

[ . 10 . ] دندرمشیم دوخ ... نوچ  ار  یعدم  سفن  هتشگ  ناشنامیا  یتسس  ثعاب  لامتحا  هب  هک  دندیدیم  يروما 

نایناریا ریقحت  ضیعبت و 

هچنآ دسیونیم : وا  تسا . ءاهبلادبع  طسوت  نایناریا  ریقحت  ضیعبت و  دوبن ، ریثأتیب  تییاهب  زا  یحبص  ینادرگيور  رد  هک  يروما  هلمج  زا 
ییادج ناریا  اب  یگنرف  ناییاهب  نایم  هحفص 40 ] هکنآ [  یکی  متشادن  ار  نآ  يرابدرب  بات  هک  دوب  زیچ  دنچ  درکیم  گنتلد  ارم  اجنآ  رد 

رازفا دوب و  ادـج  اهنآ  زا  اهنیا  هناـخ  ناـمهم  هکنآ  تسخن  رواـخ . مدرم  اـهیناریا و  هب  اـت  دـندادیم  شزرا  رتشیب  اـهیگنرف  هب  دنتـشاذگیم .
ره رد  اهیگنرف  یلو  دـندیباوخیم ، نیمز  يور  رب  دـندوب و  قاتا  کی  يوت  رد  نت  دـنچ  ره  اـهیناریا  دوب . رتوکین  هتـسارآ و  اـهنیا  یگدـنز 
ماش ءاهبلادبع  هتسویپ  دوب . رتهب  ناشکاروخ  شیاسآ و  رازفا  دنتـشاد و  يرنف  بوخ  ياهباوخ  تخت  دندوبن و  رفن  ود  یکی و  زا  شیب  یقاتا 
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نارتخد نوردـنا  ياهنادـنز  هکنآ  مود  درکن . ار  راک  نیا  مه  راب  کی  اهیناریا  يهناخنامهم  رد  سکع  هب  دروخیم ؛ اهیگنرف  اب  ار  راهان  و 
ریپ ود  ره  هک  ءاهبلادبع  نز  ای  رهاوخ  راب  کی  مک  تسد  هنومن  يارب  هک  دشن  هدید  دنتفرگیم و  ور  اهیناریا  زا  ءاهبلادـبع  نادـنواشیوخ  و 
دسر هچ  ات  دنهدب  ار  شدورد  خساپ  دروخرب  ماگنه  رد  تسنادیم ، اهنآ  هب  یگدنب  رد  ار  دوخ  يزارفارس  هک  ییاهب  درمریپ  کی  زا  دندوب 

زا دـناهدرک  اهیزابناج  هار  نیا  رد  هک  یناریا  ییاهب  کـی  یگتـسبلد  شورگ و  هکنآ  اـب  دـندوبن  هنوگ  نیا  اـهیگنرف  اـب  دـننک . ییوجلد  هک 
ییاـهب شیک  هب  ار  مدرم  دنتـساوخیم  هک  یهاـگ  دوخ و  ياههتـشون  رد  هکنآ  موس  دـندوبن . دـننامه  نب  زا  دوب و  رتـالاب  رتشیب و  اـهیگنرف 

شزومآ و زا  رود  زیتسدب ، زیرنوخ و  هدنرد  ناروناج  دـننام  دـندوب  یمدرم  اهنیا  هک  دـنتفگیم  تسیاشان  نانخـس  اهیناریا  هرابرد  دـنناوخب 
زا ات  داد  ناشن  شناد  اهنآ  هب  دـش و  ربهار  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  نید  نیا  رادرکدـب . راکتشز و  هتفرورف ، راجنهان  ياهـسوه  رد  شرورپ ،
زا سک  ره  هک  دـندوب  تسدرت  نانخـس  نیا  نتفگ  رد  نانچ  و  دـندمآ ... یمدرم  هار  هب  كدـنا  كدـنا  دندیـشک و  تسد  يروناـج  يوخ 

نیشناج طسوت  زیمآریقحت  شور  نیا  [ . 11 ! ] تسنادیم ناهج  مدرم  نیرتتسپ  ار  اهیناریا  دوب ، هدش  انشآ  اهنآ  نانخس  اب  هک  هناگیب  مدرم 
هب هک  ناریا  تلم  دارفا  دـیوگیم : اهنآ  يهرابرد  هتـشاد و  اور  تناها  نایناریا  هب  دوخ  تابتاکم  رد  مه  یقوش  تشاد . همادا  مه  ءاهبلادـبع 
هب هک  دنتـشگ  بکترم  یفاستعا  ملظ و  دندومن و  مادـقا  عرـش  ياسؤر  روما و  ةالو  ماکحا  ذـیفنت  هب  نیبم  یتواقـش  لوقعلاریحم و  یتواسق 

يازج هب  دـشن  هدینـش  اقیرفا  يهربارب  یتح  ایقـشا  نیرتراکمتـس  زا  یطـسو  راصعا  یلوا و  نورق  زا  یخیراـت  چـیه  رد  قاـثیم  ملق  تداـهش 
زا نوگانوگ  تافآ  تشگ و  عوطقم  هرملاب  راکمتس  لهاج  بصعتم  تلم  نآ  زا  تکرب  شیاسآ و  هیلاوتم  نینـس  رد  دندیـسر و  ناشلامعا 

هحفص [ . ] 12 . ] داد انف  داب  هب  ار  سفن  رازه  نیدنچ  راهق  مقتنم  دی  دومن و  هطاحا  فیرش  عیضو و  زا  ار  لک  یمرخا  تایلب  ابو و  یطحق و 
نآ تسا و  هدـش  تیؤر  یحبـص  تارطاـخ  رد  تارک  هب  هقرف  نیا  ياـسؤر  رادرک  راـتفر و  رد  ریقحت  ضیعبت و  زا  يرگید  ياـههنوگ  [ 41
زا یتـح  دندیـشوپیم  مشچ  اـهنآ  بویع  زا  اـهنت  هن  دوـب . عـیطم  ناوریپ  ناـغلبم و  دنـسپان  ياـهرادرک  تاـیانج و  اـهاطخ ، نتفرگ  هدـیدان 

[ . 13 . ] دید ناوتیم  زین  ءاهبلادبع  ناگتسب  نیبستنم و  دروم  رد  ار  راتفر  نیا  دندرکیم . تعنامم  مه  اهنآ  هب  تبسن  ییوگدب 

رهاظت يراکایر و 

ناییاهب ربهر  يراکایر  رهاـظت و  دوشیم ، هدـید  تارطاـخ  نیا  رد  ءاهبلادـبع  هژیوب  ناـییاهب  لـباقریغ  راـتفر  رادرک و  رد  هک  ییاـههتکن  زا 
هناخ رد  هب  نوچ  میدمآ . نوریب  رهظ  کیدزن  میتفر و  مامح  هب  ناهارمه  عیمج  اب  دوب  هعمج  هک  رگید  زور  دراگنیم : نینچ  یحبص  تسا .

دنتفگ مدیـسرپ  امـش  زا  ابحرم   » تفگ میدرک  شنرک  تسا . دجـسم  مزاع  هعمج  هضیرف  يادا  يارب  هدش  راوس  میدید  میدیـسر  ءاهبلادـبع 
تمکح تایـضتقم  تیاعر  مومع  دندش  دیعبت  اکع  هب  شناسک  ءاهب و  هک  تسخن  زور  زا  هچ  تفر . دجـسم  فرط  هب  دعب  دیاهتفر ». مامح 

فـص رد  تفریم و  يدجـسم  هب  ءاهبلادـبع  هعمج  زور  ره  نیاربانب ، دـندوب . هزور  زاـمن و  لـیبق  زا  یمالـسا  بادآ  هب  رهاـظتم  هدومرف  ار 
[ . 14 . ] درازگیم زامن  تسا  دالب  نآ  لها  بهذم  هک  یفنح  هقیرط  بادآ  هب  هدرک  تنس  ماما  هب  ادتقا  تعامج 

راکـشآ تییاهب  هقرف  یلـصا  تیهام  ات  تفرگیم  تروص  نوارب  دراودا  نوچمه  هاگآ  ینارگـشهوژپ  لباقم  رد  يراـکیفخم  ریوزت و  نیا 
نامه تفر و  ندـنل  هب  ءاهبلادـبع  گرم  زا  شیپ  هام  دـنچ  هکنآ  ات  میدوب  مه  اـب  اهـشدرگ  رتشیب  رد  و  مدوب . تسود  یقوش  اـب  نم  ددرگن .

وا هب  نم  تسد  يهتـشون  اب  مدرم  اب  يوگتفگ  شزیمآ و  یگنوگچ  رد  ءاهبلادـبع  روتـسد  هتـسویپ  میتشاد . یـسیونهمان  رگیدـکی  اب  اهزور 
دروآ و ناـیم  هب  نوارب  دراودا  روسفورپ  زا  نخـس  تشون  شیارب  ءاهبلادـبع  نم  طـخ  اـب  هک  ياهماـن  رد  هک  مراد  داـی  هب  بوخ  دیـسریم .
هچ ار  وا  امـش  دـیوگب  دـسرپب و  ءاهب  زا  روسفورپ  هاگره  درواین و  نایم  هب  ییاهب  نییآ  شیک و  زا  نخـس  دـینیبیم  ار  وا  هک  یهاگ  تفگ :

يوگتفگ رد  هک  دومرف  مه  و  چیه . رگید  مینادیم  نامدرم  هدنهد  شرورپ  هدیدنسپ و  ياهیوخ  داتسا  ار  ءاهب  ام  دیوگب  خساپ  رد  دینادیم 
زا يزاـسرهاظ  رهاـظت و  هقرف ، نیا  هقیرط  رد  [ . 15 . ] دـیاینرد روج  نانآ  شزم  اب  هک  دـیوگن  يزیچ  دـشاب و  نیبکیراب  نارگید  اـب  دوخ 

يارب هک  تسا  هلمج  نآ  زا  شیر  نتشاذگ  ناملسم ، نویناحور  سابل  ندیـشوپ  دجـسم ، هب  نتفر  تسا ؛ هدوب  لوادتم  موسرم و  ياههرجش 
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یتیمها راظنا  رد  سابل  زا  مسق  نیا  هک  دوب  نینچ  روصت  ار  ءاهبلادـبع  هچ   » دـندربیم راـک  هب  رایـسب  ماوع  مدرم  نداد  هحفص 42 ] بیرف [ 
هارمه هب  ناریا  هب  افیح  زا  شتـشگزاب  نایرج  رد  دوب ، اهنآ  زا  یکی  هب  التبم  دوخ  هک  ییاـهب  ناـغلبم  درگـش  نیا  هب  یحبـص  [ . 16 .« ] دراد

زا دسیونیم : وا  [ 17 . ] دراذگ رس  رب  مه  ياهمامع  دشارتن و  ار  دوخ  شیر  تسیابیم  ءاهبلادبع  روتسد  هب  هک  دزادرپیم  یلباب  هللادلا  خیش 
تبحـص و  تمارک و ... مرک و  تمـالع و  ملع و  تیمولظم و  تیرک و  تمیزع و  تکرح و  نوکـس و  نساـحم و  هماـمع و  ساـبل و  عضو 

راثآ مئالع و  نیا  نوچ  اه ]  ] هراچیب نآ  درادن و  داقتعا  نآ  هب  مه  ناملسم  ملاع  ققحم و  رفن  کی  دیاش  هک  هچنآ  هب  ینعی  میدادیم  ناشن 
[ . 18 . ] دنتشادیمن یشاحیتسا  قیدصت  لوبق و  زا  دندیدیم  قباطم  دوخ  ینهذ  یمهو و  مئالع  اب  ار 

دورطم ناییاهب 

ببـس تشادـن ، یهار  نآ  رد  مه  ملع  لقع و  هک  تسا  تییاهب  یناحور  لفحم  هیظفل  تاراهظا  نکر  نوچ  ناییاهب  فوخم  تالیکـشت  زا 
رد تیقفوم  زمر  هناروکروک  تعاطا  دـشاب . يدـنفا  یقوش  ءاهبلادـبع و  هب  ناییاهب  يهیظفل  تاراهظا  تدارا و  درط  برق و  كالم  اـت  دـش 
هک یـسک  تفرگیم . رارق  دیدش  یتوکیاب  رد  اریز  دشیم  زاغآ  وا  تبیـصم  درط و  تشادن  هناروکروک  تعاطا  سک  ره  دوب . هگرج  نیا 

میرحت دروم  مه  شناگتـسب  ردام و  ردـپ و  شاهداوناخ ، طسوت  یتح  دـشیمن ؛ هتـشاذگاو  دوخ  لاح  هب  تشگیم  دورطم  ناییاهب  طـسوت 
. دـنزادنا یناـهد  بآ  دـنهد و  یمانـشد  هک  باوـث  يارب  زج  تشادـن  ار  يو  اـب  تبحـص  دـمآ و  تفر و  قـح  سک  چـیه  تفرگیم . رارق 

لامج اقآ  اب  ناییاهب  راتفر  [ . 19 . ] تسا هتفر  شیپ  مه  حرج  لتق و  دحرس  ات  هک  تسا  ناییاهب  يهیور  نیا  هاوگ  یحبـص  دوخ  تشذگرس 
هب ءاهب  نامز  رد  يدرجورب  لاـمج  اـقآ  نادنمـشناد  زا  یکی  . » دزاـسیم نشور  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  يزومآتربع  ناتـساد  يدرجورب 

ناهفصا رد  هک  رینم  اقآ  یجاح  شدنزرف  هک  اجنآ  ات  دومن  يرادیاپ  دیـشک و  تسد  زیچ  همه  زا  هک  دش  هتخابلد  نانچ  دیورگ و  نید  نیا 
زا ار  دوخ  ردام  ییاهر  نامرف  دـناوخ و  نیدیب  ار  وا  هدـش  ییاهب  شردـپ  هک  تفایرد  نوچ  دوب  یناملـسم  نید  ناـیاوشیپ  زا  تسیزیم و 

. تفرگ لامجلا  هللا  مسا  مانیاپ  هک  اجنآ  ات  اـهیناشفناج  ءاـهب  هار  رد  دـمآ و  نارهط  هب  لاـمج  اـقآ  درپس . رگید  رهوش  تسد  هب  داد و  ردـپ 
مدرم ام  اتفگـش  تفگ : تفـشآرب و  دـش  رادـیدپ  یگریت  ربکا  نصغ  و  ءاهبلادـبع )  ) مظعا نصغ  هژیو  هب  شنادـنزرف  نایم  هک  ءاهب  زا  سپ 

رگیدکی اب  دنتسه  ءاهب  نیـشناج  يرگید  زا  هحفـص 43 ] سپ [  یکی  هک  رفن  ود  نیا  دـیاب  ارچ  میناوخیم  یگناگی  یتسود و  هب  ار  ناـهج 
نیا دیسر  اجنآ  هب  نوچ  دناسر . یکاپ  هب  یگریت  زا  ار  ردارب  ود  لد  ات  دش  اکع  هناور  هماک  نیا  يارب  دننک ؟ یگناگود  دنـشاب و  هنوگ  نیا 
راتفگ ریپ  مانیاپ  وا  هب  ءاهبلادبع  دندش و  دب  وا  اب  ربارب  هتـسد  دیوگیم : تسرد  وا  تفگ : دش و  ربکا  نصغ  وریپ  ماجنارـس  دز  رد  نآ  رد و 

ناـییاهب زا  يایتسد  ياهناـخ  رد  یبش  هک  تسا  نیا  میوگب  مهاوخیم  هچنآ  یلو  تسا  زارد  رود و  شـشرازگ  هک  دـندناجنر  ار  وا  داد و 
هب شیپ  لاس  دنچ  رد  راتفگ  ریپ  تفگ : نخـس  نایم  رد  تشاد  مان  یقیقح  قحـسا  هک  هداس  ناییاهب  زا  یکی  مدوب . مه  نم  دـندوب  مه  درگ 
هب متفر و  دجسم  نآ  هب  متفایرد و  نم  تفرگ . هناخ  دجسم  رد  راچان  هب  دندادن  هار  ار  وا  ءاهبلادبع  نامرف  هب  ناتـسود  نوچ  دمآ  هاشنامرک 

لها دنوخآ و  یلو  میسانشیمن  دنتفگ : دیاهداد ؟ هار  اجنیا  رد  ار  وا  هک  تسیک  درم  نیا  متفگ : دندوب  اجنآ  هک  نارگید  دجـسم و  نابهگن 
يرایسب کتک  دنتخیر و  شرس  رب  مدرم  تسا . دوهج  نیا  دشاب  دنوخآ  هک  دسر  هچ  ات  تسین  ناملسم  خیب  زا  نیا  متفگ : نم  تسا . شناد 

نیرفآ هدنیوگ  رب  دمآیم و  نامشوخ  میدینشیم  هک  مه  ام  دیدنخیم و  تفگیم و  ار  نیا  دندرک . شنوریب  دجـسم  زا  ناج  همین  دندز و 
يارب هک  دـناهدرک  رایـسب  اهراک  هنوگ  نیا  زا  تسا . هدوبن  یبوخ  راک  نیا  هک  مینادـب  میتسناوتیمن  میتساوخیمن و  یناداـن  زا  میتفگیم و 
يرتفد هب  میوگب  دـندش  دوبان  اهنآ  تسد  هب  هک  ار  مدرم  زا  يرایـسب  شرازگ  مهاوخب  رگا  متفگ  مدینـش  مدوخ  هک  ار  اـهنآ  زا  یکی  هنومن 
یتسار هب  ار  دوخ  نادنزرف  مناوتب  زورما  ات  درک  يرادهاگن  اهنآ  یـشیدنادب  يراکبان و  ربارب  رد  ارم  دنوادخ  يراب  دتفایم .. زاین  هناگادـج 

رگید هلمج  زا  یناجنسفر  ربکایلع  ازریم  [ . 20 .« ] دـنروخن ار  ناسکان  بیرف  هک  میوگب  ار  دوخ  شیامزآ  يهرهب  رب و  مناوخب و  یتسرد  و 
ضرعت تیذا و  رازآ و  یپ  رد  دـش . هدـنار  ناـییاهب  يهگرج  زا  زین  يو  دراد . يزومآتربـع  تشذگرـس  هک  دوـب  ییاـهب  روهـشم  ناـغلبم 

یحبص تارطاخ  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


نبا لاوحا  حرش  رد  یحبـص  [ . 21 . ] تشذـگرد شهاگداز  رد  تاییاهب  زا  ضارعا  زا  سپ  ماجنارـس  درک و  رایتخا  تلزع  هشوگ  ناـییاهب 
قدصا نبا  قحان  هب  تیذا  رازآ و  رد  دوخ  هانگ  هب  مه  یحبـص  دوخ  هکنآ  بلاج  تسا . هدرک  شرازگ  يو  اب  ار  يراتفر  نینچمه  قدـصا 

رد [ . 23 . ] دوب شراـظتنا  رد  یمیخو  رایـسب  تیعـضو  تشگیم ، ناملـسم  مه  ناـییاهب  نادـنزرف  زا  يدـنزرف  رگا  [ 22 . ] دـنکیم فارتعا 
، تسا ناسآ  لهـس و  يرما  كانلوه  تایانج  هب  ندروخرب  تسا ، ینامرفان  درط ، كـالم  هناروکروک و  تعاـطا  برق ، كـالم  هک  ياهقرف 

لغد یتقو  هک  میوشیم  انـشآ  ییاهب  تسد  هریچ  ناغلبم  زا  یخرب  مان  اب  ردـپ  مایپ  باـتک  رد  [ . 24 . ] تییاهب ياسؤر  ناـکیدزن  زا  مه  نآ 
دش درسلد  هورگ  نیا  زا  ماجنارس   » یناگیاپلگ لضفلاوبا  ازریم  دنتشگزاب . مالـسا  نماد  هب  دندید  ار  هقرف  نیا  ناربهر  يراکبیرف  يراک و 
هب دش ... نادرگ  يور  ییاهب  شیک  زا  دابآقشع  رد  ینالیم ... دمحا  خیـش  [ 25 .« ] دیسرن نایاپ  هب  شیاهراک  هدیزگرب و  یشوماخ  اهلاس  و 

بئات ناـییاهب  زا  نت  هس  هب  یحبـص  هحفـص 44 ] [ . ] 26 . ] دـش نایعیـش  نیمتـشه  ياوشیپ  ناماد  هب  تسد  هتفرگ و  رـس  زا  هتفر ... ناسارخ 
دوـب و یمارگ  ناـغلبم  ماـن و  هب  نادنمـشناد  زا  هـک  هراوآ  ناورداـش  دناهتـشاگن ...« . تییاـهب  در  ار  یبلاـطم  کـی  ره  هـک  دـنکیم  هراـشا 

شنادنوادخ يهتفگ  هب  هک  ینیئآ  شیک و  هدش و  رود  یمدرم  شور  زا  یقوش  نوچ  هدرک  شیاتـس  رامـشیب  ياههمان  رد  ار  وا  ءاهبلادبع 
تساوخ و شزرمآ  ادخ  زا  تشگزاب و  یناملـسم  هناخ  هب  هدرک  ادـیپ  ییادـج  اهنآ  زا  اهگنـسرف  دـیآ  ربارب  یتسار  شناد و  درخ و  اب  دـیاب 

تـشاد هچ  ره  ناناملـسم  دمآرد و  ناییاهب  يهگرج  هب  درجورب  رد  تسخن  زور  رد  هک  وکین  وا  زا  سپ  و  تشاگن . هراب  نیا  رد  رتفد  دـنچ 
. تسادخ نییآ  زا  يوریپ  يارب  دنناسریم  وا  هب  هک  اهرازآ  نیا  يهمه  هک  دوب  نامداش  وا  یلو  دندیناسر  وا  هب  اهجنر  دنتفرگ و  شتسد  زا 

اهرتفد زین  وا  دش و  یناملـسم  شیک  وریپ  یتسرد  یتسار و  هب  تشگرب و  وا  زا  تخانـش  کیدزن  زا  ار  وا  داتفا و  یقوش  تسد  هب  راک  نوچ 
هـس ود  هاگ  نآ  درک  هتـسکش  لد  اهر و  ار  وا  زیتس و  هب  نید  نیا  رـس  رد  ردـپ  اب  دـش و  ییاهب  هغارم  رد  هک  داصتقا  وا  زا  سپ  و  تشاـگن .

دوب و هدیـشک  اهجنر  شیک  نیا  هار  رد  هکنآ  اب  دـش  هاگآ  یقوش  هدیدنـسپان  ياـهیوخ  هب  نوچ  داـتفا و  هار  هب  یمق  هللادـسا  دیـس  اـب  لاـس 
رگا هک  نارگید  نینچمه  تشون . يرتفد  دش و  هاگآ  لد  يدرم  تشگرب و  دوخ  تسخن  هاگیاج  هب  زاب  هدناجنر  ار  ردپ  هدـید و  اهیگراوآ 

[ . 27 .« ] دش دهاوخ  زارد  رود و  میربب  ار  ناشمان  کی  کی  میهاوخب 

راکشآ تاضقانت 

راچد فلتخم  حوطـس  رد  هدـیدرگ  راوتـسا  دوخ  ياـسؤر  يهیظفل  تاراـهظا  رب  افرـص  درادـن و  یناـیحو  ياـنب  نوچ  تییاـهب  هقرف  دـیاقع 
یحبـص تارطاخ  ساسارب  ددرگ . ياهدرتسگ  قیقحت  عوضوم  دـناوتیم  دوخ  شحاف  تاضقانت  نیا  هب  نتخادرپ  تسا . راکـشآ  ياهـضقانت 

ود نیا  رد  تسا . تییاـهب  ساـسا  تیباـب  هنومن  ناونع  هب  دـنزادرپب . نآ  هب  يرتيدـج  لکـش  هب  ناـققحم  اـت  دوشگ  ار  ثحب  نیا  ناوـتیم 
هک یلاح  رد  دناهدرب  راک  هب  نآ  هارمه  ار  هعیش  ظفل  دناهدیسر  هعیـش  ظفل  هب  اجک  ره  ناییاهب  دراد . دوجو  عیـشت  نوماریپ  یـساسا  توافت 

یبهذـم یموق و  ینطو و  بصعت  هلزا   » تییاـهب هقرف  غیلبت  دروـم  لوـصا  زا  یکی  هکنیا  اـی  و  [ . 28 . ] تسا هتـشادن  يرظن  نینچ  باب  دـیس 
ياج ياج  رد  یبوخ  هب  ار  ناییاهب  روک  بصعت  یحبص  [ . 29 . ] دشابیم دنت  دیدش و  رایسب  ءاهب  لها  نایم  رد  بصعت  هک  یلاح  رد  تسا »

هب نتخیر و  کچوک  هسیک  رد  تبرت  ناونع  هب  ار  اکع  كاخ  زا  يرادـقم  دراگنیم .... : زاـب  یحبـص  [ . 30 . ] تسا هداد  ناشن  شتارطاخ 
نانآ هب  ندـیچیپ  ذـغاک  رد  ار  ءاهبلادـبع  يوم  راـت  ندیـشخب و  اـهنآ  هب  ضارما  ءافـش  يارب  ار  ءاـهب  هضور  هتخوسمین  عمـش  نداد و  اـهنآ 
لاح میدـنخیم  نانآ  هب  لد  رد  مینادیم و  مهو  لها  یفارخ و  ار  هحفـص 45 ] لامعا [  نیا  نیلماع  دوخ  ام  ابجع ! دراد ؟ ینعم  هچ  ندرپس 
لاس رازه  زا  سپ  هزات  دنزیم و  رس  يأرلايداب  یماع و  مدرم  زا  تاکرح  نیا  مالسا  رد  هک  قرف  نیا  اب  میرادیم  يرجم  دوخ  ار  نآ  نیع 

رد اجنیا  رد  یلو  دندشیم  یهن  درکیم  نینچ  تیب  لها  ربمغیپ و  مایا  رد  رگا  کشالب  دـناماهوا و  نیا  راچد  مالـسا  تقیقح  زا  ناربخیب 
، تییاهب ضقاـنت  رگید  مهم  دراوم  زا  [ . 31 . ] دوشیم جـیورت  هلطاب  عدـب  نیا  مرح  لها  طسوت  هب  اـبحا  ماوع و  صاوخ و  نیب  روهظ و  لوا 
رد هک  ناـنچ  ـالوا  متفگیم : ییوگیم ؟ هچ  ار  درم  نز و  قوقح  يواـست  دـنتفگیم  تسا : درم  نز و  قح  يواـست  يواـعد  نز و  قوـقح 
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امکح و رثکا  يأر  فلاخم  نیا  تسا  نوئـش  عیمج  رد  يواـست  دوصقم  رگا  هتـشگن و  یتعیرـش  چـیه  رد  هدـش  نز  قوقح  تیاـعر  مالـسا 
هدش و یلمع  هویش  نیا  اپورا  طاقن  رثکا  رد  ءاهب  دلوت  زا  لبق  اهلاس  تسا  روظنم  نانز  يهقلطم  يدازآ  رگا  تسا و  تعیبط  تقلخ و  نوناق 

کی نز و  ود  دـناوتیم  درم  سدـقا »  » باتک بجوم  هب  الوا : تسین : يواـسم  ییاـهب  تعیرـش  رد  درم  نز و  اـهفرح  همه  نیا  زا  دـعب  هزاـت 
دوخ رهوش  اب  نز  دـیوگ و  قالط  ار  دوخ  نز  دـناوتیم  درم  ایناث : دـنک . رهوش  هس  دـناوتیمن  نز  هک  یتروص  رد  دریگب  دوخ  يارب  هرکاب 

دشاب و لدع  تیب  وضع  دناوتیمن  نز  اعبار : دسریمن . ثانا  دالوا  هب  هصوصخم  هسبلا  هنوکسم و  هناخ  ثاریم  رد  اثلاث : دناوتن . هلماعم  نیا 
نیا اب  مینک  هچ  اـما  ییوگیم  هک  تسا  نینچ  تقیقح  رد  دـنتفگیم  هدرک  بجعت  راـهظا  ناـناوج  ارج .) مله  و   ) دنـشاب درم  دـیاب  ءاـضعا 

: مالـسا ناکرا  زا  تسه و  متفگیم  تسین ! یتناید  چـیه  رد  مکح  نیا  کشالب  دـشاب و  لقع  ملع و  قباطم  دـیاب  نید  دـیوگیم  هک  هملک 
هچنآ سکع  هب  تسین  یباتک  چیه  رد  تسا  نآرق  رد  هک  رکفت  لقعت و  هب  توعد  همه  نیا  یهگناو  عرشلا » هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  »

رد تسین » ارچ  قـح و  ار  سک  نامـسآ ، نیمز  هب  دـیوگ و  نیمز  نامـسآ  هب  رما  بحاـص  رگا   » دـیوگیم هک  ناـنچ  تـسا  سدـقا  رد  هـک 
حور هب  نایدا  لها  مومع  هب  ترشاعم  یبهذم و  ینید و  بصعت  يهلزا  تقیقح و  يرحت  رگا  و  تسا . لقع  فلاخم  هیضق  نیا  هک  یتروص 
يور زا  هچ  دنتسین  میلاعت  نیا  هب  لماع  ءاهب  لها  هزات  تسا و  قیقحت  لها  هفسالف و  مامت  هدیقع  نیا  تفگ  مهاوخ  دیوگب  مه  ار  ناحیر  و 

[ . 32 . ] دنابهاذم ماوقا و  نیرتبصعتم  ناییاهب  قیقحت  فاصنا و 

باجح فشک 

ناونع تحت  ار  هناگیب  نادرم  و  هحفص 46 ] نانز [  عنامیب  طالتخا  باجح و  فشک  ياههمزمز  هک  دندوب  ياهقرف  نیلوا  ناریا  رد  ناییاهب 
. تشادیمزاب باجح  ندرب  راک  هب  زا  ار  ییاهب  نانز  هک  دش  رداص  ءاهبلادبع  زا  ینامرف  هطورـشم  نارود  رد  دـنتخاس . حرطم  ءاسن  تیرح 
. دندوب هتشادرب  ار  نآ  ياهماگ  نیلوا  هطورشم  رصع  رد  ناییاهب  اریز  تسا ، هدوبن  هقباس  نودب  دش  ارجا  روز  هب  هاش  اضر  طسوت  هچنآ  سپ 
هب ار  مناخ  احور »  » دوخ رتخد  نم  و  تیئاهب ! رما  ناکرا  زا  ینکر  ءاسن  تیرح  : » دـسیونیم نینچ  هدرک  لاسرا  ندـنل  هب  ءاهب  هک  یحول  رد 
عم دـننکیم  هراپ  هراپ  ار  وا  اروف  دـیامن  تیرح  راهظا  ینز  ناریا  رد  رگا  دـشاب .... یناریا  ياهنز  يارب  یلمعلاروتـسد  اـت  ماهداتـسرف  اـپورا 

[ . 33 .« ] دنیازفیب ءاسن  تیرح  رب  زور  هب  زور  بابحا  کلاذ 
رد دومن . مایق  تیرح  سلجم  لیکـشت  هب  ناییاهب  زا  یکی  رهبا  نبا  تخادـنا و  شورخ  شوج و  هب  ار  ناییاهب  نارهت ، هب  حول  نیا  ندیـسر  »

رهبا نبا  ای  اشامت . مه  دوب و  لاف  مه  هک  یتاـسلج  درکیم ؛ تکرـش  تاـسلج  نیا  رد  مه  هاـش  نیدلارـصان  رتخد  هنطلـسلاجات  ناـیرج  نیا 
جورخ لوخد و  يدازآ  هب  لاح  لها  زا  يدودعم  لفاحم ، نیا  رد  هلمجلاب  دوب !! ناتسبش  ردص  شخبتنیز  سلاجم  نیا  رد  زین  هنطلسلاجات 

[ 34 ....« ] دندرتسگیم تلزاغم  ترعاشم و  یهاگ  تفلا و  سنا و  طاسب  دندرکیم و 
فـشک نارادـملع  تفع و  راعم  ار  لفاحم   » دنتـساخرب و تفلاخم  هب  دوخ  ناییاهب  زا  یخرب  هک  دـش  حاضتفا  هیاـم  ییاـج  اـت  تاـسلج  نیا 

[ 35 .« ] دندرمشیم هراک  نآ  هراکدب و  ار  باجح 
[36  ] يدـنفا سابع  فرط  زا  ياهحول  ماجنارـس  تسا .... . هتفای  ساکعنا  مه  هطورـشم  خـیرات  هدـشن  رـشتنم  عبانم  زا  یخرب  رد  نایرج  نیا 

روضح اهدرم  اهنز و  هک  دوخ  صوصخم  سلاجم  رد  لاح  دـنرادرب . اهنز  دوخ  نایم  زا  ار  باجح  یلک  هب  هک  دیـسر  نارهط  ناییاهب  يارب 
مه ناریا  تایالو  ریاس  رد  هک  دنشابیم  لوغشم  دشاب و  يواسم  زیچ  همه  درم  نز و  نایم  دنهاوخیم  دننیشنیم و  باجحیب  نانز  دنراد ،

« هغلبم  » ار وا  هداد و  نیعلا » ةرق   » بقل تسا  شحاوف  زا  هک  هاـش  نیدلارـصان  رتـخد  هنطلـسلاجات  هدازهاـش  هب  اـهییاهب  دـنیامن . ار  مادـقا  نیا 
[ . 37 . ] دناهتخاس

یقالخا تافارحنا 
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. تسا يرگییاهب  ناربهر  یقالخا  تافارحنا  تسا ، يریگهر  لباق  مه  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  یعون  هب  هک  تییاهب  یساسا  لئاسم  زا  یکی 

. دـهد رارق  عاعـشلاتحت  ار  ناییاهب  یقالخا  تافارحنا  ات  دوب  هدرک  رداص  يروتـسد  نینچ  ءاهبلادـبع  باجح ، فشک  نایرج  زا  لبق  اهلاس 
ءاهبلادـبع يدـنفا  سابع  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  هطرو  نیا  رد  هقرف  نیا  ناغلبم  ناربهر و  يراـتفرگ  زا  يداـیز  دراوم  یحبـص  تارطاـخ  رد 

دوب ! تمدخ  هدامآ  هراومه  هک  تشاد  ییابیز  زینک  نز ، هس  رب  هوالع 
زا يرتخد  دوب و  اجنآ  رد  ام  نادـنواشیوخ  زا  یـشاک  مناخ  رهوگ  نز  نیموس  تشاد و  یجهب  خاک  ولج  رد  مه  هناخ  هحفص 47 ] کی [  »

[ . 38 .« ] دوب هاگرد  يهدامآ  هاگشیپ و  زینک  هک  دوب  هیلامج  مان  هب  ابیز  يرتخد  نز ، هس  نیا  زج  هب  تشاد . مناخ  هیغورف  مان  هب  ءاهب 
دراگنیم : نینچ  ءاهب  نادنزرف  يارب  هزیکاپ  نایورهم  هزیشود و  نارتخد و  لاسرا  زا  رگید  ییاج  رد  ای  و 

هک ار  مادـک  ره  اـت  دنداتـسرف  ءاـهب  نادـنزرف  يارب  هزیکاـپ  ناـیورهم  هزیـشود و  نارتـخد  ناریا  ياهرهـش  زا  يرایــسب  زا  هتــشذگ  نـیا  زا 
دنویپ نیا  یلو  دـندرب  اکع  هب  ءاهبلادـبع  ار  وا  هک  ینیوزق  داهرف  داوجدـمحم  اقآ  رتخد  هیزع  دوب  اهنآ  زا  دـنناوخب و  دوخ  دزن  دندنـسپیم 
زارمه مدـمه و  اهنآ  اب  هار  نایم  رد  اهنآ  زا  یخرب  دـندناسریم  اکع  هب  ار  اهرتخد  هک  یناسک  دـنیوگیم . اهناتـساد  هراـب  نیا  رد  تفرگن .

. مرادن يراک  اههدینـش  هب  مروآیمن و  اجنیا  ار  اهناتـساد  نیا  نم  یلو  دنتـشگیم ! دـنمهرهب  یناد  دـتفا و  هک  نانچ  یناوج  زا  دـندشیم و 
[ . 39]

تسا : هتشون  ءاهب  ناکیدزن  زا  یکی  ورسخ  لاح  حرش  رد 
شمـشچ تسارآیم . ار  وا  زیم  راهان  ماش و  رد  هدـش و  هدرپس  وا  تسد  هب  هناخ  رد  دـیرخ  راک  دوب ، شوهاب  گنرز و  وتان و  ورـسخ  یلو 

مد مه  اههراچیب  نآ  تفریم . رو  اهنآ  اب  دیدیم  ياهزماب  رادرهوش  نز  ای  ابیز  ياهزیـشود  یناریا  نانامهیم  نایم  رد  هک  یهاگ  دوبن . كاپ 
هک دندوب  اهنآ  نایم  رد  مه  نت  ود  یکی  دوب . هدناوخ  راهان  هب  دوخ  يارـس  هب  ار  یناریا  نانامهیم  زا  نت  دنچ  ءاهبلادـبع  يزور  دـندزیمن .

تـسد رد  ینئاق  یلعدمحم  خیـش  تشاد . ياج  زیم  يالاب  رد  راشفا  حـیبذ . لالج  غانجاب  راشفا  ناخاضر  ازریم  دوب  اهنآ  زا  دـندوبن . ییاهب 
کمناب هزبس و  یکرتخد  زا  دـشیم  زاب  هچغاب  هب  ور  هک  رد ، نیب  زا  ار  كاروخ  ياهیرود  ورـسخ  خیـش . تسار  تسد  رد  نم  وا و  تسار 

خیـش يوـلهپ  هب  دوـخ  جـنرآ  اـب  ناـخاضر  ازریم  ناـیم  نیا  رد  تشاذـگیم . زیم  يور  رب  دروآیم و  تفرگیم و  تـشاد  ماـن  همطاـف  هـک 
ار وا  نت  دنچ  رد  زرد  زا  دیاش  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاورپ  هکنآیب  ورـسخ  میدـید  میدرک  هاگن  نم  خیـش و  متفایرد . مه  نم  دز  یلعدـمحم 

[ . 40 ... ] دیزگ ار  بل  دید  ار  نیا  ات  یلعدمحم  خیش  دوشیم !! هسیپالک  شمشچ  دلامیم و  همطاف  هب  ار  دوخ  دننیبب 
[ 41 . ] دروخیمرب ءاهبلادبع  هب  درکیم  ییوگدب  ءاهبلادبع  نارکاچ » نیرتمک   » زا مه  یسک  رگا  و 

ياهراشا نادنمهقالع  تیافک  يارب  طقف  یحبص  هک  تشاد  رگید  یتیاکح  مه  هقرف  نیا  يدعب  سیئر  يدنفا  یقوش  هکنآ  تفگـش  ياج  و 
زا یحبص  هحفص 48 ] هک [ = یتافیصوت  تشادن . تییاهب  هقرف  ياسؤر  راتفر  هویـش  اب  ینادنچ  توافت  مه  ناغلبم  هیور  [ . 42 . ] تسا هدرک 
وا هب  هک  دـندوب  یـصاخشا  وا  دزن  رد  ناسک  نیرتهب  : » دـسیونیم نیما  جاح  فصو  رد  وا  تسا . هجوت  لباق  دـهدیم  ییاهب  ناـغلبم  یخرب 
اب و  درمـشیمن ! حیبقت  ار  یلمع  رمالاسفن  رد  و  دوب ! هیوسلایلع  فیفع  یناز و  راکزیهرپان ، اسراپ و  وا  دزن  رد  دندرکیم . هنیدقن  میدـقت 

دیاع هک  یهجو  ره  زا  تفرگیم  هللا ! قوقح  دوش و  اطع  هک  یتسد  ره  زا  تساوخیم  رز  میس و  وا  تشادن . يراک  رـس و  لاوقا  هنوگ  نیا 
[ . 43 .« ] ددرگ

هب هدرم  شرهوش  ینز  هک  تفاییمرد  ات  دنک  شزیمآ  نانز  اب  تساوخیم  هتـسویپ  دوب  رمع  نایاپ  رد  هکنآ  اب  دوب  هابت  داهن و  تسپ  يدرم  »
نوچ مه  اهییاهب  دادیمن . ناشن  مرش  روما  هنوگ  نیا  رد  دیشکیم و  شناتـسپ  ور و  رـس و  هب  تسد  درکیم و  یخوش  تفریم و  شغارس 

اهناتـساد وا  زا  اهیدیلپ  هنوگ  نیا  رد  دنرادزاب . اهراک  نیا  زا  ار  وا  هک  دنتـشادن  ار  نآ  يارای  دوب ، وا  هب  درم  نیرتکیدزن  ءاهبلادبع و  نیما 
[ . 44 .« ] مینکیمن اهنآ  زا  يدای  ام  هک  دناهدروآ 

يدرم ناجیابرذآ و  ناییاهب  فیراعم  زا  : » تسا هتشون  ناجیابرذآ  ییاهب  فورعم  ناغلبم  زا  یکی  ییوکسا  یلع  ردیح  ازریم  لاح  حرش  رد 
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رد هک  تسا  ییاـهب  ناـغلبم  لوـحف  زا  رگید  یکی  دوـمحم  ازریم  [ . 45 .« ] دراد يداوس  رـصتخم  تسا . یلاباال  دـیقال و  نوئـش  یـضعب  رد 
میوشیم : انشآ  يو  یگدنز  زا  ییاههشوگ  اب  یحبص  تارطاخ 

زیهرپ مه  عضاوم ... زا  دوـب و  هدرکن  نز  دوـمحم  ازریم  نوـچ  تشاد .... ار  ءاهبلادـبع  تمدـخ  مازتـلا  تمـس  اـکیرما  اـپورا و  رفـس  رد  ... 
دومحم ازریم  [ . 46 ... ] دمآ افیح  هب  دومحم  ازریم  هرخالاب  دنراد  شبوسنم  ملاوع  زا  یـضعب  هب  رگم  ات  دنتـشاد  یلاجم  شنیدناعم  تشادن 

عمتت ناوـج  ربـلد  لـصو  زا  سپ  ملاـع  رکم  زا  دـنچ  يزور  درتـسگب و  یـسورع  طاـشن و  طاـسب  نیوزق  رد  اروشاـع  زا  لـبق  زور  ود  یکی 
اجنآ زا  ات  تفر  تشر  هب  تفای و  دوخ  رد  يدوبهب  راثآ  نوچ  دـش و  ضیرم  نارهط  رد  دـمآ و  نارهط  هب  نز  ردام  نز و  اب  سپ  تشادرب !

[ . 47 . ] دیناشک شناشوماخ  يداو  هب  هتفرگ  ار  شنابیرگ  لجوزع  يادخ  مکح  هب  یلو ... دور  افیح  هب  يدنفا  یقوش  رما  یلو  رما  هب 
هک قرـش » یناپمک   » رد ار  عوضوم  نیا  دنتـشادن . ییابا  مه  ناییاهب  دوخ  زا  یتح  مدرم  زا  يرادربهـالک  زا  دـنتفاییم  یتصرف  رگا  ناـییاهب 

دشاب : ناییاهب  درکلمع  رگناشن  هک  دید  ناوتیم  دوب  هدش  ریاد  زیربت  رد  ییاهب  رفن  دنچ  طسوت 
یمک تدـم  فرظ  رد  هدرک  عمج  ناوریا  ناجیابرذآ و  فارطا  زا  لوپ  ناـموت  رازه  هدزون  هب  بیرق  دـنداد و  بیترت  یناـموت  هد  یماهـس  »

[ . 48 .« ] دندیچرب ار  یناپمک  دنهدب  ار  ررض  تیفیک  باسح و  تروص  هکنآیب  هدیبوک  ورف  تسکشرو  سوک 
زا ییاهتیعقاو  دوخ  ینهذ  تاروصت  هحفص 49 ] مغریلع [  دوب ، هداهن  هار  نیا  رد  مدق  قالخا  رس  زا  قاتـشم و  كاپ و  یناوج  هک  یحبص 

لامجا يردق  اب  لئاسم  نیا  حرش  هب  دابآقشع  رد  دوب . روآرجز  شیارب  هک  دیدیم  ار  ییاهب  ناغلبم  دانع  تباقر و  تیصخش و  درکلمع و 
دراگنیم : دابآقشع  فیصوت  رد  وا  دزادرپیم .

توخن ربک و  هب  التبم  ناوریپ  یقالخا و  تاکلهم  راچد  ییاهب  ناناوج  رثکا  مدـید . مدرکیم  روصت  هچنآ  فالخ  هب  ار  دابآقشع  هلمجلاب  »
هقلطم يدازآ  فلاخم  هتسد  کی  باجح و  فشک  ناوسن و  تیرح  رادفرط  هتسد  کی  فالتخا . راتفرگ  تتـشت و  راچد  تییاهب  هعماج  و 

[ . 49 ....« ] نانز

ناگناگیب اب  طابترا 

مایا نیا  رد  تفرگ . ناوتیم  یمهم  جـیاتن  رگید ، نیارق  دـهاوش و  نداد  رارق  مه  رانک  اب  هک  دزادرپیم  یثحاـبم  هب  شتارطاـخ  رد  یحبص 
رایـسب تلود  نیرومأم  دوب و  عونمم  یجراخ  صاخـشا  نتفریذـپ  تاقالم و  زا  هدرپس  تموکح  يهرادا  هب  هک  یتاـمازتلا  بجوم  هب  ءاـهب » »

[50 . ] دوب هتسب  نیرئاز  دش  دمآ و  هار  اذل  دورن و  دوب ، سوبحم  اجنآ  رد  ءاهب  هک  هناخزابرس )  ) هلشق هب  جراخ  زا  یـسک  هک  دندوب  بظاوم 
هدرک سوبحم  هتفرگ ، رظنتحت  سیلگنا ، سور و  هژیوب  تلود  فلاخم  ياهورین  اب  شطابترا  لـیلد  هب  ار  ءاـهب  یناـمثع ، تلود  اـسب  هچ  . 
ناونع هب  حول  لاسرا  ءاهبلادبع و  اب  دوب ، هدوشگ  ار  اکع  هک  سیلگنا  نوشق  هدـنامرف  یبنللآ ، لارنژ  رادـید  رد  ناوتیم  ار  طابترا  نیا  دوب .
دروم رد  ءاهبلادـبع  هک  ییاعد  همه ، زا  رتمهم  دوب و  هدرک  سیلگنا  تلود  زا  يدونـشخ  راهظا  نآ  رد  هک  ناریا  هب  فارقاـب  هللارـصن  دـیس 
نامیپ رب  تباث  يا  دنیامن . هظحالم  هللاءاهب  هیلع  فارقاب  هللارـصن  دیـس  ياقآ  بانج  نارهط  دـید . درک  رـشتنم  مجنپ  جرج  سیلگنا  روتارپما 

رون یـشالتم و  هریت  ياهربا  یهلا  لضف  هب  هللادـمحلا  مایا  نیا  رد  هکنآ  ات  برطـضم  رثأتم و  بولق  عطقنم و  یلک  هب  هرباخم  هک  دوب  یتدـم 
یمظع تقـشم  يربک و  تنحم  زا  قلخ  عیمج  لصاح  هلداع  تموکح  لیاز و  هرباج  يهطلـس  دومن  نشور  ار  میلقا  نیا  شیاـسآ  تحار و 

تشگ و ناریو  اهرهـش  دـنداتفا  دـیدش  رطخ  رد  دـنتفای و  يالم  ملاع  للم  عیمج  هک  دـیدش  بالقنا  مظعا و  ناـفوت  نیا  رد  دـنتفای  تاـجن 
یبیشن ره  رد  نامیتی  مشچ  کشرس  دش و  دنلب  يزارف  ره  رد  ناگراچیب  نینح  هآ و  تفر و  جارات  نالات و  هب  لاوما  دندش و  كاله  سوفن 
نوصم ظوفحم و  دـندومن  راتفر  ینابر  میلاعت  بجوم  هب  نوچ  یهلا  يابحا  كرابم  لامج  تیانع  لـضف و  هب  هللادـمحلا  ناور . لیـس  نوچ 

 ] هللا ءاهب  ترـضح  هسدقم  میلاعت  هک  دش  دوهـشم  حضاو و  میثادتعم و  لکالا  اهرکنی  هزجعم ال  هذه  تسـشنن و  یـسفن  رب  يرابغ  دـندنام 
لاح یلو  روکذم  ررکم  سیلگنا  همیخف  تلود  تسایس  یتح  تلادع و  رکذ  حاولا  رد  تیناسنا  ملاع  تینارون  تحار و  ببـس  هحفص 50 ]
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ناریا هب  نم  هک  تسا  ياهمان  لوا  نیا  دندیـسر و  شیاسآ  تحار و  هب  هدیدش  تامدـص  زا  دـعب  راید  نیا  لها  هقیقحلا  یف  دـش و  دوهـشم 
تحـص هدژم  دیراد و  غالبا  یهبا  عادبا  تیحت  قایتشا  تیاهن  اب  درف  هب  ادرف  یهلا  يابحا  دوشیم . لاسرا  زاب  دعب  نم  هللا  ءاش  نا  مراگنیم 

. دیـسر تمالـس  لحاس  هب  انوصم  اظوفحم  تاجن  هنیفـس  هللادـمحلا  دوب  دـیدش  بالقنا  نافوت و  دـنچ  ره  دـیهدب  ار  ءابحا  مومع  تیفاـع  و 
ناحیر حور و  تیاهن  اب  ءاهبلادـبع  لبق  زا  ار  ناـمیپ  دـهعرپ و  خوسر  توبث و  كولم  نینچمه  نیما و  ترـضح  هللارما و  يداـیا  تارـضح 

ربتکا 1918 . اکع 16  یهبالا  ءاهبلا  کیلع  دیناسرب و  مایپ  تیحت و 

سیلگنا روتارپما  يارب  اعد 

هذه لولح  یلع  كدمحن  كرکـشن و  اهبراغم و  اهقراشم و  یف  هسدـقملا  ضرالا  هذـه  یلع  اهبانطا  تبرـض  دـق  لدـعلا  قدارـس  نا  مهللا 
ارتلکنا سماـخلا  جروج  مظعـالا  روطارپمـالا  دـیا  مهللا  هیربـلا ! همالـس  هیعرلا و  هحار  یف  هوقلا  هلذاـبلا  ةرهاـقلا  ۀـلودلا  هلداـعلا و  هطلـسلا 

یلاعتملا ردتقملا  تنا  کنا  کتیامح  کنوص و  کتوقب و  لیلجلا  میلقالا  هذه  یلع  لیلظلا  اهلظ  مدا  هینامحرلا و  کتاقیفوتب  ناتـسلگنا ) )
، تسا دوجوم  مه  نآ  ریوصت  هک  ءاهبلادـبع  هب  افیح  رد  سیلگنا  یماظن  مکاح  طسوت  سیلگنا  تلود  ناشن  ياـطعا  [ . 51 ! ] میرکلا زیزعلا 

بقل ناشن و  ذـخا  هب  سیلگنا  تلود  فرط  زا  ءاهبلادـبع  دزاسیم : نشور  ار  اهینامثع  طسوت  شندوب  رظنتحت  زین  طابترا و  دـنویپ و  نیا 
دلب یلاها  هوجو  روضح  رد  دنتساوخ و  ار  ءاهبلادبع  دنتسارآ و  نشج  نآ  ياطعا  يارب  تموکح  يارس  رد  اهنآ  دوب و  هدش  دزمان  ي  رس » »

. دهدیم ناشن  ار  شطابترا  رگید ، يریبعت  هب  ناتـسلگنا ، زا  يو  يریذپوگلا  زا  مه  يرگید  دراوم  [ . 52 . ] دندرک وا  هب  میلست  ار  ناشن  نآ 
رد سیلگنا  ترافـس  هکنآ  ای  و  [ . 53 . ] تسا سیلگنا  هیباختنا  نوناق  قباطم  ناریا  ناییاهب  هسردـم  سیـسأت  هب  ءاهبلادـبع  روتـسد  هلمج  زا 

، یمیعن ياقآ   » قیرط زا  یتح  دـنورب . ءاهبلادـبع  رادـید  هب  هدوسآ  يرطاخ  اب  ات  دروآیم  لـمع  هب  ناـییاهب  اـب  ار  مزـال  ياـهیراکمه  نارهت 
هژیوب ناییاهب  سور و  طباور  زا  یحبـص  تارطاـخ  رد  [ . 54 . ] دش هتفرگ  یحبص  يارب  سیلگنا » ترافس  زا  زین  هیـصوت  زاوج ، زا  هتـشذگ 

رد ناییاهب  تیلاعف  دروم  رد  تسا . هدـش  راکـشآ  يدودـح  ات  طباور  نیا  ردـپ  ماـیپ  رد  یلو  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  رتمک  نآ  سیئر 
دـندوب و دازآ  ناـییاهب  هـمه  نیـشن  ناملـسم  رگید  ياهرهـش  رهـش و  نـیرد  هحفـص 51 ] تـسا [ : هدـمآ  اـهنآ  لـمع  يدازآ  داـبآقشع و 

زور زا  دـندوب و  هتخاس  هناخزامن  راکذالاقرـشم  ماـن  هب  هک  ناـنچ  دوب  هتـشاذگ  زاـب  راـک  ره  رد  ار  اـهنآ  تسد  يرازت  سور  ییاورناـمرف 
رد ار  نآ  شرازگ  هچ  رگا  دنتفرگ و  ناناملـسم  زا  یمـشچرهز  دـندمآ  درگ  رهـش  نآ  رد  مدرم  ناریا  روشک  رانک  هشوگ و  زا  هک  تسخن 

مدرم زا  يرایـسب  دوب  مرگ  دابآقشع  رد  یناگرزاب  راک  دتـس و  داد و  رازاب  نوچ  موش : روآدای  هک  تسین  دب  زاب  یلو  ماهتـشون ، رگید  رتفد 
نوچ دـندرکیم و  ینایاش  کـمک  ناـییاهب  هب  سور  ناـیاورنامرف  ناـهاشداپ و  دـنداهن و  رهـش  نادـب  يور  ناـسارخ  ناـجیابرذآ و  دزی و 

زا يزیچ  دندوب و  دازآ  دوخ  ياهراک  رد  نوچ  یلو  دندومن  اپرب  ییاهب  شیک  هب  مدرم  ندناوخ  يارب  اهنمجنا  دنتشاد  یهار  هب  ور  نامزاس 
یسک دننک  یـشورف  وج  ییامن و  مدنگ  دنتـسناوتیمن  دندوب و  هاگآ  اهنآ  نوریب  نورد و  ياهراک  همه  رب  مدرم  دنتـشادیمن و  ناهن  مدرم 
ناریا هیلع  يرازت  هیـسور  نارومأم  اب  ناییاهب  يراکمه  هجوت  لباق  دراوم  زا  [ . 55 . ] دیورگن اهنآ  هب  اهرهش  رگید  دابآقشع و  ناناملسم  زا 

اهـسور هنیزه  هب  هک  ياهمانزور  رد  دش . تسدمه  یـسور  فوردـیف  اب  هک  درک  هراشا  ناییاهب  زا  یکی  فا  مساق  يدـهم  دیـس  هب  ناوتیم 
ناریا ناـیز  و  سور )  ) ناـنآ دوس  هب  : » تخادرپ و يراـکمه  هب  دـشیم  رـشتنم  یـسراف  ناـبز  هب  رزخ » رحب  ءارواـم  هعومجم   » ناونع تحت 

مه سور  رازت  يارب  دوب  هتخادرپ  سیلگنا  روتارپما  يانث  حدم و  هب  هک  نانچمه  ءاهبلادـبع  [ . 56 .« ] درکیم اهنامجرت  تشونیم و  اهنخس 
تام مه  اهییاهب  تسا . هدومن  اعد  رازت  ییاورنامرف  ندوب  نادواج  يارب  ینادردق و  سور  رازت  ياهینابرهم  زا  نآ  رد  هتـشاگن ، یحول  نینچ 

هتـساوخ شیارب  زا  یتخبـشوخ  دیواج و  ییاورنامرف  دوب و  هتفگ  نیرفآ  شاهرابرد  ءاهبلادبع  هک  سور  رازت  هنوگچ  هک  دندوب  هتـشگرس  و 
دوخ دوس  هب  ار  نآ  دننک و  ینامداش  يدمآشیپ  ره  رد  هک  تسا  نیا  ناشهویش  هورگ  نیا  نوچ  دش و  دوخ  ناتـسدریز  گنچ  راتفرگ  دوب 

درک و ام  هب  هک  اهینابرهم  همه  اب  رازت  راـگزور  رد  هک  هچ  دوب  راوازـس  دـمآشیپ  نیا  ییاـهب  شیک  هدـنیآ  یگرزب و  يارب  دـنتفگ : دـنناد 
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راب رازه  دص  نونکا  میناوخب  ییاهب  شیک  هب  دندوب  سکدترا  ياسیلک  وریپ  هک  یمدرم  میتسناوتیمن  تشاذگ  زاب  راک  ره  رد  ار  ام  تسد 
زا هزات  هتکن  دنچ  ردـپ  مایپ  رد  [ . 57 . ] میناوخیم شیک  نیا  هب  ار  سکدترا  ياسیلک  ناوریپ  همه  اراکـشآ  سپ  نیا  زا  هک  رکـش  ار  ادـخ 

تلود تسایـس  یتح  تلادع و  رکذ  حاولا  رد  . » تسین بسانمیب  نآ  رورم  هک  هدش  جرد  مه  اهیـسیلگنا  ءاهبلادبع و  يدنفا  سابع  طابترا 
تحار و اب  هدـیدش  تامدـص  زا  دـعب  راید  نیا  لها  هقیقحلا  یف  دـش و  دوهـشم  لاـح  یلو  روکذـم  هحفـص 52 ] ررکم [  سیلگنا  هـمیخف 
هب زین  ار  رس »  » ناین ای  ناشن  نیا  یهارمه  هب  درک . زارفارـس  یناشن  هب  ار  ءاهبلادبع  ناتـسلگنا  ییوگوکن ، نیا  شاداپ  رد  دندیـسر ». شیاسآ 
رد هک  مراد  دای  هب  يزور  دش . هتخانـش  سابع  رـس  هب  دوب  رومان  يدنفا  سابع  هب  اجنآ  مدرم  نایم  رد  زور  نآ  ات  هک  يو  دنداد و  ءاهبلادبع 

ار نآ  هک  ینابایخ  زا  هراوس  نم  ءاهبلادبع و  دنتسه ) يدوهی  اجنآ  مدرم  رتشیب  نیریـش و  بآ  هچایرد  رانک  رد  تسا  يرهـش   ) میدوب ایربط 
نم تفگ : يزات  هب  ءاهبلادبع  درذگن . اجنیا  زا  هک  درک  دنلب  تسد  نابایخ  نابهگن  میرذگب . میتساوخیم  دـندرکیم  شرفگنـس  دنتـشاد 

. دروآ نایم  هب  اهنخس  ءاهبلادبع  نتفرگ  مان  هب  اب  ناشن و  دیراد . هگن  ار  نوناق  دیاب  سک  ره  زا  رتشیب  سپ  تفگ : نابهگن  متسه . سابع  رس 
زا سپ  نوچ  دشاب و  اهییامندوخ  نیا  یپ  رد  دـیابن  ییادـخ  درم  هک  دـندرکیم  يریگهدرخ  دنتـسنادیمن و  هدیدنـسپ  ار  راک  نیا  یهورگ 
اب اهنآ  یگنس  مه  دنتفریذپن  کی  چیه  دنداد و  مان  هب  ای  ناشن و  رب  رود و  نآ  ناملسم  ناگرزب  زا  نت  دنچ  هب  اهیسیلگنا  گنج  رد  يزوریف 

دنادرگزاب و یلو  دنداتـسرف  ناشن  اهیـسیلگنا  مه  دادغب  یتفم  یـسولآ ، دومحم  خیـش  يارب  دنیوگیم  دوب . هدـش  دزنابز  رتشیب  ءاهبلادـبع 
نداد ناـشن  زا  وـگتفگ  یبـش  دـش . یمارگ  رایـسب  ناناملـسم  هژیوـب  مدرم  دزن  رد  ور  نیا  زا  موریمن و  نارگید  ساپـس  راـبریز  نم  تفگ :

وگتفگ نیا  مدیشخب . نارگید  هب  نتفریذپ  زا  سپ  نم  یلو  دنداتسرف  ناشن  نم  يارب  مه  اهینامثع  تفگ : ءاهبلادبع  دمآ ، نایم  هب  اهیسیلگنا 
[ . 58 . ] دوب ناگژیو  زا  نت  دنچ  نایم  رد  دوبن ، یناگمه  نمجنا  رد 

يزاس خیرات 

ار یناگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  ءاهبلادـبع ، تسا  خـیرات  فیرحت  یلعج و  يزاسخـیرات  یحبـص ، تارطاـخ  لـالخ  رد  رگید  مهم  عوضوم 
رـصحنم ياهخـسن  يور  زا  نوارب  دراودا  طسوت  هک  باتک  نیا  دـسیونب . یناج  ازریم  یجاـح  خـیرات  باـتک  در  رد  یباـتک  اـت  درک  رومأـم 
شراگن همادا  [ . 59 .« ] دروآیم دای  هب  ار  هتشذگ  هکورتم  يایاضق  زا  يرایـسب  دشیمن و  مامت  ءاهب  لها  هفرـص  هب   » دوب هدش  پاچ  دیدجت 

نوریب هلمجلاب  . » دیدرگ پاچ  دنکـشات  رد  شراگن و  ماجنارـس  باتک  دش و  هدرپس  يدـهم  دیـس  شاهدازهمع  هب  لضفلاوبا  ازریم  گرم  اب 
رگید ياضتقا  تقو  حلاصم  تشگ و  نوگرگد  عاضوا  نوچ  ار و  افیح  سیلگنا  نوشق  لاغتـشا  اب  دـش  فداصم  هناخپاچ  زا  باتک  ندـمآ 
باتک نیا  رد  یحبـص ، هتـشون  هب  [ . 60 .« ] دننک يروآعمج  ار  رـشتنم  خسن  دـنهدن و  راشتنا  ار  روکذـم  باتک  هک  دومرف  ءاهبلادـبع  دومن 

هب هجوت  اب  تسیزیم . ناتـسلگنا  رد  هک  دوب  هدش  لزا  ییحی  ازریم  هحفص 53 ] نینچمه [  یسیلگنا و  قرـشتسم  نوارب ، دراودا  هب  یتایانک 
تـسایس اـب  اداـبم  هک  تسا  هتـشگ  رداـص  يور  نآ  زا  باـتک  نیا  يروآعـمج  روتـسد  دیـسریم  رظن  هب  اـفیح  رد  سیلگنا  ياوـق  روـضح 

جرد هتـساوخان  یقیاقح  دوب  هدش  هتـشاگن  قیاقح  یخرب  در  يارب  هک  یـشرافس ، باتک  نیا  رد  هکنیا  نمـض  دشابن ! ناوخ  مه  اهیـسیلگنا 
هبوت هلمج  نآ  زا  دـشاب . زاسرطخ  زین  ناییاهب  تیعورـشم  غیلبت و  يارب  تسناوتیم  اهیـسیلگنا  حـلاصم  اب  تفلاخم  رانک  رد  هک  دوب  هتـشگ 

تیناقح ناکرا  زا  مهم  نکر  ود  هک  تسا  هدش  هتـشاگن  يو  هب  هاش  نیدلارـصان  يدـهعیلو  رـصع  رد  هک  تسا  باب  یلعدـمحم  دیـس  همان 
خیراـت زا  رگید  يدروم  هب  دوـخ  باـتک  رد  یحبـص  [ . 61 . ] تماقتـسا يرگید  اعدا و  یکی  درکیم ؛ مدـهنم  ار  تییاـهب  تباـین  تیباـب و 

زارد اهتشذگرس  ندومن  نوگرگد  اهشرازگ و  ندرک  ور  ریز و  رد  هک  ییاهب  ناگدنـسیون  دنکیم : هراشا  نینچ  ناییاهب  لوادتم  ياهیزاس 
هرینم دنیوگیم  تسا . تسردان  هدوهیب و  هک  متفایرد  یسررب  زا  سپ  نم  هک  دناهتشون  اهزیچ  ءاهبلادبع  نز  مناخ  هرینم  يهرابرد  دناتسد 

زا شیپ  دمآ و  اکع  هب  ییحی  دیس  دوخ  ردارب  اب  دز و  شاهلک  هب  ءاهب  رادید  روش  دوب  ییاهب  گرزب  نارورس  زا  یکی  ناگتـسب  زا  هک  مناخ 
مان هب  دمآ  دهاوخ  اجنیا  هب  هک  ار  دننامیب  رتخد  نینچ  هک  دندوب  هدرک  اهوگتفگ  ءاهبلادبع  ردام  اب  اهییاهب  وا ، هرابرد  دـسرب  اکع  هب  هکنآ 
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رب اهبنارگ  دیراورم  زا  ياهتـشر  هک  دید  باوخ  رد  یبش  دوب  اکع  راپـسهر  هک  اهزور  نآ  رد  مناخ  هرینم  دنیوگیم  دیهدب و  رـسپ  هب  ینز 
شمـشچ هب  اهنآ  نایم  رد  اـهبنارگ  رهوگ  زا  ياهخاـش  هاـگان  تخیر  نآ  رد  ار  اهدـیراورم  سپ  شربارب . رد  ياهچناوخ  تسا و  شندرگ 

ار اـهنیا  منادیمن  نم  دـیرپ . باوخ  زا  هک  دوب  اـهنآ  ندـید  نادرگرـس  وا  رترب و  اهدـیراورم  رگید  زا  دوـب و  هدنـشخرد  رایـسب  هک  دروـخ 
حول یلاعت  هللا  وه  : » همان نآ  کنیا  ناتدوخ ؛ اـب  نآ  يرواد  مسیونیم و  امـش  يارب  تساـهب  طـخ  هب  هک  ياهماـن  یلو  دـناهتفاب  اـی  دـناهتفای 

هب ربخ  ریغ  نم  هعمج  یلیل  هکنیا  هزات  رابخا  زا  دنام  مسایب  حول  سأر  اذل  دناسرب  نیمزاع  هب  هک  هتـشادرب  هتغب  رـضاح  دبع  دوب  صوصخم 
تبس موی  حبص  هک  لاح  داتفا . لوبقم  دومن  فقوت  ياعدتسا  یلق  دمحم  ازریم  اقآ  دوب . عوجر  يهدارا  تبس  لیل  میدش و  دراو  میلک  لزنم 

ناب هللا  لئـسن  دیـشخبن  یعفن  روکذـم  رارق  زا  افیح  ياوه  باون  يا  تسا . یلاخ  رایـسب  امـش  ياج  دـش و  موقرم  باتک  نیا  لزنم  رد  تسا 
نضعب هنردا  يهنک  يهباثم  هب  هدومن و  شومارف  ار  امش  دهع  هرینم  ینعی  هیناهفـصا  نیا  هیدمـص  هقرو  يا  مکرـصنی  مکظفحی و  مکقفوی و 

يهضیرع دوخ  طخ  زا  هللا  ءایـض  يا  داتـسرف  مهاوخ  ار  وا  هدعولا  بسح  نکلو  درادن  هتـشادن و  رطـش  نآ  هب  هجوت  يور  هدیبسچ و  مظعا 
ریبکت ار  اسن  لاجر و  عیمج  دـشاب  حـیرتسم  نکاـس و  هحفـص 54 ] ینامحر [  تمحر  يهردـس  لظ  رد  شیـشنم  هللا و  عیدـب  راد  ضورعم 

[ . 62 .« ] مکیلع ءاهبلا  دیناسرب 

يدنفا یقوش  زا  ییاههتفگان 

ناییاهب تسایر  هب  يو  ياج  هب  ءاهبلادبع  نانز  دنب  دز و  اب  ءاهبلادبع  ناگداون  زا  یکی  يدـنفا  یقوش  ءاهبلادـبع ، كوکـشم  گرم  زا  دـعب 
لباق ناییاهب  عبانم  رد  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  هدـش  جرد  يو  راتفر  رادرک و  زا  يدنمـشزرا  مهم و  رایـسب  تاعالطا  ردـپ  مایپ  رد  تسـشن .

هک نانچ  دنراد  یتساک  مک و  نامدرم  هنوگ  نیا  دسیونیم .... : تسا  روآمرـش  مه  نآ  لقن  هک  یبلاطم  زا  دعب  هلمج  زا  تسا . هدوبن  جرد 
درخ و هن  و  دـنراد . ار  ناـنز  يزرورهم  یگتـسبلد و  هیوب و  هن  دروآ . رامـش  هب  ناـنز  زا  هن  تشاذـگ و  نادرم  جر  رد  هن  ار  اـهنیا  دوشیمن 

[ . 63 ... ] دربب یپ  نآ  هب  ناسنا  تسا  راوشد  هک  تسا  ياهژیو  ياهیدنبلد  اهمدآ  هنوگ  نیا  رد  ار  نادرم  ینابرهم  يرایشوه و 
مه ار  نیا  . » دوب طبترم  ییاکیرما  یـسیلگنا و  یجراخ  نانز  اب  هکنآ  هژیو  هب  تشاد ؛ ناگناگیب  اب  يرتکیدزن  رایـسب  طباور  يدنفا  یفوش 
نز نیا  دـمآ . افیح  هب  دوب  یهاگیاپ  ياراد  دـلیف و  مالب  يدـیل  شمان  هک  سیلگنا  ياهمناخ  زا  یکی  اـب  ندـنل  زا  یقوش  دـینادب  تسین  دـب 

اب زور  نآ  رد  دوب و  نآ  نییاپ  رد  زین  وا  يهنیتسد  هتـشون  ناییاهب  هب  یقوش  هک  ار  همان  نیلوا  تشاد و  ناییاهب  نایم  رد  مناـخ  هراتـس  ماـنیاپ 
[ . 64 .« ] میرذگیم نآ  زا  ام  هک  دناهتفگ  اهنخس  وا  يهرابرد  درکیم و  یتسد  مه  یقوش 

زا سپ  تفرگ . ییاداناک  ینز  درک ، داـجیا  ناـییاهب  ناـیم  رد  ار  يرایـسب  ثیدـح  فرح و  هک  یـسیلگنا  نز  نیا  رب  هوـالع  يدـنفا  یقوش 
هاگنآ دندرک . هاتوک  اهراک  زا  ار  اهیناریا  تسد  تسخن  دندش و  هریچ  وا  رب  نز  ناسک  نز و  كدنا  كدنا  تفرگ . ییاداناک  ینز  يدنچ 

رد تفرگرد . شکمشک  دنداتسرفیم  ناتسودنه  ناریا و  زا  هک  ییاهشکشیپ  لوپ و  هتـساوخ و  رـس  رب  دنتخادرپ و  یقوش  نادنواشیوخ  هب 
ناسک هک  اهییاکیرما  زج  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  دیـسر . ردام  ردـپ و  ردارب و  هب  اسپ  هاگ  نآ  دـنار  ار  دوخ  ناکیدزن  یقوش  راـک ، زاـغآ 

شردپ يدنچ  زا  سپ  تفگ . یناگدنز  دوردب  ات  دماین  شنیلاب  رب  دش ، رامیب  شردام  دـندش . هدـنکارپ  شدرگادرگ  زا  همه  دـندوب ، شنز 
یگرزب و ءاهبلادبع  راگزور  رد  هچنآ  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  ناسانـشان  نوچ  تشذـگرد و  دوب  هداتفا  یناوتان  رتسب  رد  يراگزور  هک  زین 
. دنرامـشیم بش  زور و  هدیزخ  ياهشوگ  رد  کی  ره  دندش و  هریت  دـنچ  و  دـمآرد . ناشغامد  زا  دنتـشاد و  شیاسآ  جرا و  يراوگرزب و 

يارب دـینارذگیم و  راگزور  دـنک  ندـید  شناوریپ  زا  یـسک  اب  هکنآیب  ینامداش  یـشوخ و  هب  سیئوس  رد  هاـم  دـنچ  یلاـس  مه  وا  دوخ 
نارادلوپ زا  یکی  دـننام  مدرم  اب  شزیمآ  یگنوگچ  راک و  هحفص 55 ] شور [  یگدنز و  تساپورا  رد  ات  دنزیم . افیح  هب  يرـس  ناتـسمز 

هک دشوپیم  زارد  يهماج  دراذگیم و  رـس  رب  هایـس  هالک  دنکیم ، نوگرگد  ار  دوخ  دراذـگیم  افیح  هب  اپ  هک  نیمه  يو  تسا . ییاپورا 
دراگنیم : یحبص  هک  تسور  نیا  زا  [ . 65 . ] تسا نازیرگ  زین  سکع  نتشادرب  زا  دنکن . يدومن  نادنچ  شمادنا  یهاتوک 
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ناشنادنزرف اههداز و  ییاد  اهرهاوخ و  اهردارب و  ردام و  ردپ و  نادنواشیوخ و  همه  یقوش  هک  مدرک  ادیپ  یهگآ  نم  شیپ  لاس  دـنچ  زا  »
تسا هناگیب  کی  مه  اجنآ  ناییاهب  رس  گرزب و  تسا و  ناگناگیب  تسد  رد  اهراک  همه  نونکا  هدش و  دیدپ  یگریت  اهنآ  نایم  هدنار و  ار 

رـس رب  تسا  ناییاهب  ندـنادرگ  ندروآ و  شراک  تسا و  ییاهب  نادوهج  زا  هک  میکح  هللا  فطل  زج  تسین  راک  ردـناتسد  یناریا  چـیه  و 
رد اـهنآ  زا  نت  دـنچ  اـب  هک  مدـش  نآ  رب  ور  نیا  زا  دـنیوگیم . یناوخ » هماـن  تراـیز   » راـک نیا  هب  ناریا  رد  هک  شیک  نیا  نارورـس  روگ 

اهنآ زا  ياهراپ  هک  دندادیم  خساپ  ارم  ياهشسرپ  غیردیب  دنتفریذپ و  مه  اهنآ  موش ، هاگآ  اهزیچ  زا  يرایـسب  رب  منک و  زاب  ار  یـسیونهمان 
[ . 66 .« ] مدروآ امش  يارب  اجنیا  رد 

يرادرب هالک 

ییاکیرما ییاهب  نز  کی  هک  رارق  نیدب  تسا . ءاهبلادبع  دوخ  گرزبردپ  زا  يرادربهالک  يدنفا » یقوش   » غوبن ياههمـشچ  زا  رگید  یکی 
. دوشیم لوصو  سلوک  تکرـش  زا  ءاهبلادـبع  ياـضما  طـخ و  لـعج  هک  درادیم  لاـسرا  ءاهبلادـبع  هب  کـچ  تروص  هب  یتـفگنه  غـلبم 

دروم جرد  نمـض  هداد  راشتنا  ییاکیرما  ییاهب  نز  هک  یباـتک  رد  [ . 67 . ] تسا هدوب  يدنفا  یقوش  لعاج  هک  دوشیم  صخـشم  ماجنارس 
[ . 68 . ] تسا هداد  رارق  دیدرت  دروم  مه  ار  ءاهبلادبع  همانتیصو  تحص  قوف 

دیدج ياهتعدب 

تادقتعم و رب  ینعم  تقیقح و  رد  شـساسا   » یحبـص لوق  هب  تشادن ، توبن  یحو و  رب  یکتم  یلقن  یلقع و  تباث  لصا  چـیه  هک  تییاهب 
يانبم چیه  هک  ار  يدـیدج  هیظفل  تاراهظا  ییاهب  هقرف  سیئر  ره  لیلد  نیمه  هب  [ . 69 « ] هیقالخا هیدابم  لوصا و  هن  تسا  هیظفل  تاراـهظا 

ءاهبلادبع تشذگرد  زا  یلاس  دنچ  تسا . هدرک  هراشا  يدنفا  یقوش  ياهنامرف  زا  دروم  هس  هب  یحبص  درکیم . راهظا  ار  تشادن  مه  یلقع 
طخ هب  ءاهب  باـب و  هک  ییاـهگرب  اـههمان و  هک  دوب  نیا  دوب  هداد  هک  یناـمرف  تسخن  هتفرگ و  تسد  هب  ار  اـهراک  ماـجل  یقوش  هتـشذگ و 
نیا راک  هب  هک  دـشاب  يزیچ  اهنآ  ناـیم  رد  رگا  اـت  دـشاب  وا  دزن  رد  تسه  هچ  ره  دنتـسرفب و  وا  يارب  اـت  دوش  يروآدرگ  دناهتـشاگن  دوخ 

زا دنهاوخب  هک  ناییاهب  زا  کی  ره  هک  دوب  نیا  شرگید  نامرف  دـنام . هحفص 56 ] ناهنپ [  دننادب ، مدرم  تسین  راوازـس  دراد و  نایز  شیک 
ناـییاهب زا  کـی  چـیه  هکنآ  رگید  دـنوشیم . هدـنار  هنرگ  و  دـنریگب ، هناورپ  وا  زا  دـیاب  دـنورب  روشک  زا  نوریب  رگید  ياـج  هب  دوـخ  رهش 

اهنامرف و هنوگ  نیا  زا  دنـشاب . رـسپ  ردپ و  دنچ  ره  دنیوگب  نخـس  دـنوش و  ورهبور  هدـش  یقوش  هاگرد  يهدـنار  هک  یـسک  اب  دـنناوتیمن 
[ . 70 . ] تسا نایاناد  دنخشیر  يهیام  هک  دراد  رایسب  اهروتسد 

ینز دیماجنا . مه  لتق  یـشکدوخ و  هب  یخرب  یتح  هک  تشاذگ  ياج  هب  ناییاهب  نایم  رد  يرایـسب  یفنم  تاریثأت  يدنفا  یقوش  مود  نامرف 
هکنآ يارب  ار  وا  یقوش  تشادن . ياهراچ  تفر و  اکیرما  هب  شرـسپ  ندید  يارب  اجرباپ ، ناییاهب  زا  ینادمه  مناخ  یطوط  یجاح  مان  هب  دوب 

« یناـحور لـفحم   » سرت زا  دـندوب  ییاـهب  هک  شیاـهداماد  نارتـخد و  نارهط  هب  تشگزاـب  رد  شدـنار ، تشادـن  ار  اـکیرما  نتفر  روتـسد 
ناـهج زا  يدوزب  مراـمیب و  نم  هک  درک  تساوـخرد  هبـال و  هچ  ره  دـش و  راـمیب  نزریپ  يدـنچ  زا  سپ  دـننک . ندـید  رداـم  زا  دنتـسناوتن 
نونکا دـنتفرن . شغارـس  هب  سرت  زا  نادـنزرف  درم و  تشاذـگن ، یناـحور  لـفحم  منیبب  ار  منادـنزرف  نیـسپاو  مد  رد  دـیراذگب  مرذـگیم 
ياهژیو روتـسد  هب  دوـخ  ناـیم  زا  ار  رفن  هن  يرهـش  ره  ناـییاهب  هاـم  تشهبیدرا  مـکی  رد  لاـس  ره  تـسیچ ؟ یناـحور » لـفحم   » دیـسرپیم
یتسرد یتسار و  اب  دنچ  ره  دندنب  راک  ار  لفحم  روتـسد  دیاب  رهـش  نآ  مدرم  تساهنآ و  تسد  رد  اهراک  داشگ  تسب و  هک  دـننیزگیمرب 

[71 . ] تسا لدع  تیب  هچب  لفحم ، دینادب ، دیهاوخب  بوخ  دنکیم و  ار  وا  راک  لفحم : هدشن  تسرد  لدع  تیب  ات  و  دشاب . هتشادن  شزاس 
يرایسب ینادرگيور  دوشیم . تفای  یعبنم  رتمک  رد  هک  تسا  هداد  هئارا  ناییاهب  ياهیتخبدب  اهیراتفرگ و  زا  يرگید  ياهتیاکح  یحبـص  . 

دوب . ساسایب  ياهتعدب  نیا  هجیتن  رد  تییاهب  زا 
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ییاهب نادوهج 

تاحفـص رد  هک  یتاکن  تسا . هجوت  لباق  تیمها و  زئاح  رایـسب  ردـپ  مایپ  باتک  رد  عطقم  نیا  رد  ناییاهب  ياهتیلاعف  زا  یحبـص  فیـصوت 
تضهن رد  عجارم  املع و  تاضارتعا  زا  یـشخب  دیدرت  نودب  تسا . نارگـشهوژپ  فعاضم  تقد  يهتـسیاش  دراد  دوجو  باتک  نیا  ینایاپ 

نیا رد  ناـییاهب  زیگناتشحو  ذوفن  هک  دـسریم  رظن  هب  [ 72 . ] تسا هدوب  ناریا  رد  تییاهب  تیعـضو  هب  لـمعلاسکع  لاس 1342  یمالسا 
همه هحفـص 57 ] تسا [ : ناناوج  وا  باطخ  ناونع  هک  دـنچ  ره  دزادرپب و  يرگاشفا  هب  رودـقم  ردـق  هب  ات  تسا  هتـشاداو  ار  یحبـص  ماـیا 

دناهدمآ شیک  نیا  رد  دوهج  تشم  کی  نونکا  دنتفر و  يرانک  هب  دندومنیم  يزارفارـس  هدوب و  راوتـسا  شیک  نیا  رد  يزور  هک  یناسک 
یسک رگا  دننک و  مگزیا  دنهاوخیم  مدرم  يهتفگ  هب  دنانمشد و  یناملسم  اب  ییوس  زا  دنرامشیم و  گنن  ار  يدوهی  مان  هب  ییوس  زا  هک 
ینییآ شیک و  چـیه  مدرم  اـب  نم  هک  دـینادب  مه  ار  نیا  دـنربن . دوخ  شیک  زا  یماـن  رگید  ییاـهب  دـنیوگب : دـیراد  ینید  هچ  امـش  دـسرپب 

ار اهنآ  نم  هدـیمان و  ییاهب  ار  دوخ  ایر  هار  زا  غورد و  هب  هک  هورگ  نیا  اب  یلو  مراد  يدایز  ناتـسود  لیئارـسا  نایم  رد  و  مرادـن . ینمـشد 
هک دـناهدرک  رایـسب  تشز  ياهراک  دـننادن  يدوهی  ار  اـهنیا  مدرم  هک  ماـن  نیا  يهیاـس  رد  اـهنیا  اریز  مرادـن  یـشوخ  لد  مناوخیم  دوهج 

رازاب یمرگ  يدزد و  یلغد و  ياـهوراد  نتخاـس  اـهنیمز و  ياـهب  ندرب  ـالاب  اـههناخ و  ینارگ  تسا . هدیـسر  روشک  مدرم  همه  هب  شناـیز 
ياهراک هب  هداس  نانز  بیرف  يراکتشز و  رازاب  ییاور  یکاپان و  يراکهبت و  روشک و  نوریب  هب  یناتـساب  ياههناشن  ندرب  يراوخهراس و 

ردـپ مایپ  باتک  ینایاپ  بلاـطم  [ . 73 . ] دنزارفارـس يرگییاـهب  هب  نازیرگ و  يدوـهی  ماـن  زا  هک  تسا  هورگ  نیا  تسد  اـب  هـمه  راـجنهان 
ییاـهب سیئر  يدزد  زا  اـی  دزادرپیم  دزد  هچب  ناـییاهب  زا  یکی  حرـش  هب  وا  دراد . يرپ  لد  تییاـهب  زا  یحبـص  هـک  دراد  نآ  زا  تیاـکح 

هفیاط نیا  ناغلبم  زا  یکی  دـسیونیم : یچـشآ  مان  هب  هفیاط  نیا  ناغلبم  زا  یکی  حرـش  رد  اـی  دـنکیم و  تیاـکح  نفلت  هاـگنب  يرادـباسح 
نوریب یکاخ  هداج  زا  اپ  هتفر  هتفر  تخومآیم . تساهب ، ياهروتـسد  هتـشون و  هک  سدقا » باتک   » ییاهب ياهمناخ  زا  یکی  هب  مان  یچـشآ 

( دنـسیونن يزیچ  یـسک  ياـپ  هب  زور  نیا  رد  « ) ملقلا عـفر  : » دـناهدومرف تـفگ : دوـمن و  یگتفیـش  داد و  بـیرف  ار  هراـچیب  نز  تشاذـگ و 
کی رد  ار  ود  نآ  دـمآ و  هناخ  هب  ناهگان  رهوش  هک  يزور  ات  دـندوب  نینچ  نیا  اهزور  دوش . باوخ  مه  رای و  وا  اب  هک  دوب  نیا  شیوزرآ 
بات نوچ  دـش و  اوسر  ناگیاسمه  دزن  رد  نز  هراچیب  دیـشک . یناحور  لـفحم  هب  راـک  تخادـنا ، هار  هب  داـیرف  داد و  وهاـیه و  دـید . رتسب 

مدرم و يوربآ  يرادـهگن  يارب  نم  هک  دـش  رایـسب  اهراک  هنوگ  نیا  زا  تسا . یناحور  لفحم  رد  اهنآ  هدـنورپ  درک و  یـشکدوخ  درواـین 
دندشن هدنار  ناراکدب  نیا  زا  سک  چیه  هک  میوگیم  ار  نیا  یلو  میوگیمن  ار  کی  کی  مناوخب  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  مناوتب  هکنآ  دـیما 

مان هب  ياییاهب  نالک  يرادربهالک  هتـشاگن ، یحبـص  ار  نآ  رـصتخم  شرازگ  هک  اـهراک  رگید  زا  [ . 74 . ] دنتـشگن یقوش  مشخ  راتفرگ  و 
لاس هاجنپ  روآماسرـس  غلبم  ناموت -  نویلیم  تسیب  درک . بحاصت  ار  یغرمهعلق  ياهنیمز  يزاسهنحـص ، اب  هک  دوب  شترا  زا  يدـیون  زیزع 

هحفص 58 ] [ . ] 75 . ] داتسرف يدنفا  یقوش  يارب  ار  قوف  غلبم  درک و  يرادربهالک  شترا  زا  لبق - 

روشک ناکرا  رد  نوزفازور  ذوفن 

اب ناوتیم  یحبص  تارطاخ  زا  هک  دنبای  طلست  روشک  یعامتجا  یـسایس و  یتایح ، ياهنایرـش  رب  ات  دوب  راوتـسا  نیا  رب  تییاهب  ياهتـسایس 
هک تـسا  نـیا  دـنناسرتیم  ار  مدرم  هـک  ییاـههار  زا  یکی  تـسا : هـلمج  نآ  زا  گـنج  ترازو  شترا و  دــش . انــشآ  نآ  زا  ییاـههشوگ 

مدرم هک  دنیامنیم  مه  ییاهراک  دنریذپیم و  مییوگب  ام  هچ  ره  دنتـسه و  ام  اب  نارورـس  نارادـنامرف و  روشک و  ناگرزب  همه  دـنیوگیم 
هدوب و شیپ  لاس  نیدـنچ  رد  هک  مزاسیم  هاگآ  ار  امـش  نآ ، زا  هنومن  کـی  اـب  منک . ینخـس  رپ  مهاوخیمن  هراـب  نیا  رد  دـننکیم . رواـب 

اپورا هب  رگید  ياـههناخترازو  گـنج و  ترازو  ار  ییاـهب  ناـناوج  زا  رفن   25 دنـسیونیم : ياهمان  رد  هدـش . رتدایز  ناشیاهگنرین  نونکا 
[ . 76 ! ] دنداتسرف
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یگنهرف ثاریم  جارات 

ياهتـسد روشک  نیا  مدرم  نایم  رد  تسا .... : ناریا  یناتـساب  راثآ  یگنهرف و  ثاریم  جارات  تییاـهب ، هناراـکتنایخ  ياـهدرکراک  رگید  زا 
رتشیب مه  نآ  شورف ، وراد  تسه  هچ  ره  تسین ! رورنه  هدنـسیون و  رگپاچ ، راکلگ ، رگنهآ ، اونان ، يزرو ، رگورد ، اهنآ  رد  هک  دنتـسه 

هب روشک  نوریب  هب  دـنرخب و  كدـنا  ياهب  هب  دـنروایب و  تسد  هب  اههد  اـهرهن و  زا  ار  یناتـساب  ياـههناشن  هکنیا  يارب  رخکـیتنآ  یلغد ...
زا رفن  ود  لاح  حرش  هب  همادا  رد  یحبـص  دنناسرب .... اهنایز  روشک  مدرم و  هب  دنربب و  اهدوس  يزادنامه  تشپ  اب  دنـشورفب و  ربارب  نیدنچ 

[ . 77 . ] دندوب هدرب  تقرس  هب  ار  هدازماما  رد  هدز  دربتسد  ير  رد  هدیبز  یبیب  رازم  هب  هک  دزادرپیم  ییاهب  نادوهج 
. دـندوب مه  درگ  نادنمـشناد  هک  میدوب  ینمجنا  رد  شیپ  يدـنچ  تسا : هدوب  ناییاهب  رادرک  زا  رگید  یـشخب  زین  نهک  یطخ  خـسن  جاراـت 
زا یکی  دـنتفگ  اـم  هب  تفگ : هدازیقت  راوگرزب  داتـسا  دـنیابریم . ار  اـهنیا  هنوگچ  هکنیا  زا  دـمآ و  ناـیم  هب  یناتـساب  ياـههناشن  زا  نخس 

هراب نیا  رد  ریزوتسخن  زا  تسا . ناریا  رد  نآ  زا  شخب  کـی  دـناهدرب . روشک  نوریب  هب  دوب ، نت  هس  ود  تسد  رد  هک  یناتـساب  ياـهرتفد 
رـالد رازه  داـتفه  ياـهب  هب  اـکیرما  رد  دـناهدرب و  رد  هب  مه  ار  نآ  هک  دـش  هتـسناد  یـسررب  زا  سپ  دـنرخب . ار  نآ  هـک  میتـساوخ  کـمک 

هک هدز  رس  یـسک  زا  راک  نیا  هک  دنـسیونیمن  اهـشرازگ  اهیـسررب و  رد  یلو  تساهنیا  تسد  اب  هدوتـسان  ياهراک  نیا  يهمه  دناهتخورف .
[ . 78 . ] تسا هورگ  نآ  زا  اهدیلپ  نیا  دصرد  هحفص 59 ] دون [  هک  دیدیدیم  دنتشونیم  رگا  تسا . یقوش  وریپ  ییاهب و 

هنارهام ياهژاتناش  ییامن و  مولظم 

مان زا  و ]  ] دنشابیم نادوهج  زا  همه  دنراد .... . هتـشاد و  هنایامن  مولظم  يزاساضف  يزاسوج و  ژاتناش ، رد  یـصاخ  تراهم  ییاهب  نادوهج 
زا یسک  نوچ  دنزیم و  رس  اهنآ  زا  بوشآ  يراکهبت و  ره  دناهدیبسچ . ییاهب  هب  دوخ  داژن  نب و  ندرک  مک  يارب  هتـسج و  يرازیب  يدوهی 
ام میرادـن . يدازآ  ناریا  رد  ام  ناهج ! مدرم  يا  هک  دـنزادنایم  هار  هب  دایرف  داد و  دـننکیم و  دـنلب  یگدیدمتـس  هلان  تسج  يرازیب  اـهنآ 

. دنشاب ردارب  ربارب و  دیاب  شیک  داژن و  ره  زا  رتخاب  رواخ و  مدرم  مییوگیم  ام  میزادنارب . نب  خیب و  زا  ار  یهاوخدب  ینمـشد و  میهاوخیم 
مه هب  ار  ناراگتـسر  دنهاوخیم  میـشاب و  هتـشاد  ار  شور  نیا  ام  هک  دنهاوخیمن  نایناریا  یلو  میناوخیم  اهزیچ  نیا  هب  ار  ناهج  مدرم  ام 

[ . 79 ... ] دننزب
ناریا هب  ناشسیئر  ناییاهب و  رطاخ  قلعت  مدع  دهدیم . هئارا  يراکنا  لباقریغ  دهاش  ناییاهب  يزاسگنرین  يراکلغد و  نایب  يارب  یحبص 

زا کـی  چـیه  رد  ناریا ، زا  يدـنفا  یقوش  هب  لوپ  روآماسرـس  غلاـبم  لاـسرا  مغریلع  هک  دوـشیم  صخـشم  اـجنیا  زا  روـشک  نیا  مدرم  و 
یحبص ملق  زا  خلت  تیعقاو  نیا  تسا . هدشن  هدید  شرازگ و  يو  بناج  زا  هدید  بیسآ  مدرم  هب  یکمک  چیه  هلزلز ، نوچ  یعیبط  ثداوح 

دـندش و اهبیـسآ  رگید  بالیـس و  هزرلنـیمز و  راـچد  اهرهــش  اـههد و  زا  یخرب  مدرم  راـب  نیدـنچ  اـهلاس  نـیا  رد  تـسا : رتیندـناوخ 
درم نیا  هب  تسین  یـسک  دنک ؟ یهارمه  نایاونیب  اب  دـهدب و  هریل  هد  مک  تسد  یقوش  هک  دیدینـش  ایآ  دـندرک . اهکمک  ناهج  ناهاوخکین 
لوپ زا  يدرک و  یهاتوک  ارچ  راسخاش » کی  گرب  دـیراد و  کـی  راـب  همه  ملاـع  لـها  يا  هک  : » ینزیم نخـس  نیا  زا  مد  هک  وت  دـیوگب 

اپ وت  رگا  يدرکن ؟ شـشخب  ار  نآ  زا  یکدـنا  يراییم  رد  كاخ  بآ  نیا  نادان  مدرم  يهسیک  زا  نوسفا  گنرین و  اب  لاـس  ره  هک  یفازگ 
نایاونیب دوشیم  هک  ار  ياهتساوخ  لوپ و  ارچ  دینیبیم » ار  رگیدکی  ناگناگیب  مشچ  هب  هدش  دنلب  یگناگی  هدرپارس   » ياهزومآ نیا  يهتـسب 

اههشیدـنا نیا  مرگرـس  ار  هراـچیب  هداـس و  مدرم  یهدیم و  رمرم  گنـس  ـالط و  دـبنگ  يهنیزه  هب  دـناسر  ییاون  هب  نآ  زا  ار  نادنمتـسم  و 
هک تسا  یناـمداش  يداـش و  دزیخیمنرب ، تـسپ  داـهن  زا  زج  هـک  ینکیم  اهدـمآشیپ  هنوـگ  نـیا  رد  هـک  يراـک  اـهنت  يرآ  ییاـمنیم ؟

هقرف نیا  هناراکبیرف  ياـهییامنمولظم  زا  هحفـص 60 ] [ . ] 80 . ] دـندش يزورهریت  یتخبدـب و  راتفرگ  مدرم  هک  ار  ادـخ  ساپـس  ییوگیم 
رد هک  تسا  هدمآ  شیپ  رایسب  دسیونیم : هک  نانچ  دراد  رایسب  شزرا  یحبـص  ياههتـشاگن  ور  نیا  زا  تسا . تسد  رد  یکدنا  ياهیهاگآ 
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وا دزن  گنردیب  هتسکش  شرس  دروخ  دز و  رد  اهنآ  زا  یکی  هتفرگرد و  یگنج  کچوک  راک  کی  رس  رب  رفن  ود  نایم  یهد  رد  ای  يرهش 
رد هنوگچ  دـینیبب  دـینک و  يزوسلد  ام  یگدیدمتـس  رب  مدرم ! يا  هک  هدرک  شخپ  ناهج  ياههمانزور  رد  هتـشادرب و  وا  زا  یـسکع  هتفر و 
هب بش  يهمین  رد  رهش  نالف  رد  تسین  يزیچ  هکنیا  دنیوگیم  سپس  دنکشیم  ار  ییاهب  کی  رس  ناملـسم  کی  کچوک ، راک  کی  ربارب 

رواب دوب ، يراوخریـش  كدوک  دنچ  ره  دنتـشاذگن  اج  هب  ار  نت  کی  دنتـشک و  درم  نز و  زا  ار  همه  دنتخیر و  ام  ناشیکمه  زا  یکی  هناخ 
رـس کی  هداتفا و  نیمز  يور  رب  تخل  درم  نز و  رفن  راهچ  هس  هک  دننکیم  تسرد  سکع  کی  تقو  نآ  اهنآ . سکع  مه  نیا  دـینکیمن 

دننکیم پاچ  دنهدیم و  ناهج  ياههمانزور  همه  هب  ار  سکع  نیا  دهدیم ! هدننیب  ناشن  هک  تسا  رفن  کی  تسد  رد  مه  كدوک  هدـیرب 
يزاـسوج و هسیـسد ، [ . 81 . ] دـننکیم یتسرداـن  روـج  رازه  دـنربیم و  اـجنآ  زا  دوـس  هنوـگ  دـص  هـک  دـنزیریم  ار  يروـشک  يوربآ  و 

نوچ ایاضق  بلغا  رد  هناکریز  ياهژاتناش  يزابهسیـسد و  نیا  تسه . هدوب و  هقرف  نیا  یگـشیمه  درگـش  مدرم ، یهاـگآان  زا  هدافتـساءوس 
ات دنزیگنایمرب  ار  هداس  مدرم  دنیامنیم و  تشز  ياهراک  دـننکیم و  اپ  هب  اهبوشآ  یناهن  ياهتـسد  اب  اهنیا  دـید : ناوتیم  وقربا و ... هعقاو 

شوخ زور  اهنیا  تسد  زا  روشک  نیا  رد  ام  دننکیم . هچ  ام  اب  ناناملـسم  نیا  دینیبب  دنیوگب  ناگناگیب  هب  هاگ  نآ  دنزادنیب  هار  هب  یـشروش 
يولج ارچ  مینک ؟ یگدـنز  هنادازآ  دـیابن  ام  رگم  دـییوگب  ام  ناـیاورنامرف  هب  دیـسرب و  اـم  داد  هب  ناـهج  نارورـس  يا  میرادـن . شیاـسآ  و 
مدرم یگتسنادن  زا  دنراد  شور  کی  یلاگسدب  رد  نوچ  یلو  دنرادن  ییورین  روز و  ناییاهب  دنچ  ره  دنریگیمن ... ار  نانادان  ناراکمتس و 

ناییاهب نآ  رد  هک  ار  یعیاقو  ثداوح و  رگید  يراب  رـصاعم  خـیرات  نارگـشهوژپ  ناـققحم و  تسا  مزـال  نونکا  [ . 82 . ] دنوشیم روهرهب 
نیغورد ياهندرک  يزاب  شقن  زا  یکی  هب  مه  دابآقشع  تارطاخ  رد  یحبـص  هک  نانچمه  دنهد . رارق  یـسررب  دروم  ون  زا  دـناهدوب  لیخد 

تسا . هدرک  هراشا  ناییاهب 

تلود رد  تلود 

دناهتسناد ناریا  زا  يهتفاب  ادج  يهتفات  ار  دوخ  هراومه  دنرادن  هتشادن و  نایناریا  ناریا و  هب  يرطاخ  قلعت  چیه  هک  نآ  نارس  تییاهب و  هقرف 
متسیس دوخ  يارب  ناییاهب  هحفص 61 ] درکیم [ . افیا  یتموکح  تارادا  اب  يزاوم  فیاظو  هک  دنتـشاد  ییاهنامزاس  اهناگرا و  دوخ  يارب  و 

يارب هکنیا  نمـض  تسا ؛ یناحور » لفحم   » رایتخا رد  نآ  فیک  مک و  جاودزا و  رما  دنراد . ریم  گرم و  جاودزا و  تدالو ، تبث  هناگادج 
رتشیب رگید  مدرم  زا  هورگ ، نیا  دیوگیم ... : هنادنمدرد  یحبص  دنراد . حالـصا » هنجل   » مان هب  يرگید  يرادا  تالیکـشت  مه  ییاضق  روما 

كدـنا یلو  دـنروآیمرد  ار  دوخ  ناـسک  دوخ و  روشک ، ياـهنامزاس  رد  نوگاـنوگ  ياـهگنرین  هب  دـنربیم و  دوـس  كاـخ  بآ و  نیا  زا 
مان هب  تسا . یتفگـش  هیام  هک  دناهدرک  مهارف  روشک  ياهنامزاس  ربارب  رد  اهنامزاس  دوخ  نورد  رد  اهنیا  دـنرادن . روشک  نیا  هب  یگتـسبلد 

دنراذگیمن هک  دنراد  رگید  ياهنامزاس  دنراد و  ییاورنامرف  نامزاس  یناحور » لفحم   » مان هب  دـنراد . يرتسگداد  نامزاس  حالـصا » هنجل  »
مدرم ات  دنـشوکیم  یهار  ره  زا  دناهدرک و  پاچ  دوخ  يارب  هناگادج  يهمانـسانش  گرب  هک  اجنآ  ات  دسرب  روشک  ياهنامزاس  هب  ناشراک 
ناـهج هب  اـپ  ناریا  رد  یقوـش  تسا : هتـشاگن  نینچ  همادا  رد  یحبـص  [ . 83 . ] دـنوش هریچ  دـنبای و  تسد  اـهنآ  زیچ  همه  رب  دـنناسرتب و  ار 

ياهتـسد وا  روتـسد  هب  دـیاب  هک  هدروآ  تسد  هب  نیمز  هناخ و  همه  نیا  اـجک  زا  دـنرادن . روشک  نیا  هب  یگتـسبلد  هنوگ  چـیه  هتـشاذگن و 
زا ياهراپ  ییاراد  هنوگچ  میوگب  رگا  نم  دنـشخبب . یقوش  هب  ار  دوخ  ییاراد  ات  دـنناسرتب  اـی  دـنبیرفب  اـی  ار  ناداـن  یهورگ  غلبم )  ) راـتفیرف
هب زور  ره  شیپ  لاس  نیدـنچ  زا  دـیوشیم ! تفگـش  رد  دـناهدرک  اونیب  هراچیب و  ار  ناشنادـنزرف  نز و  هتفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  ناـمدرم 

ثاریم كالما و  هک  دوشیم  راکـشآ  نیارق  دهاوش و  زا  [ . 84 . ] دهاوخیم ار  نآ  لوپ  دـهدیم و  ار  اهنیمز  هناخ و  شورف  نامرف  ياهناهب 
هاگآ نم  ات  دندرکن و  هاگآ  شگرم  زا  ارم  ( 1331  ) تشذگرد شیپ  لاس  هک  مردپ  تسا . هدش  راچد  تشونرس  نیمه  هب  مه  یحبص  ردپ 

یـسررب نوچ  تشاد و  هناخ  نیدنچ  مردپ  دندرب . رگید  ياج  هب  دوب  هچ  ره  دـنیوگب  نخـس  نم  هب  هکنآیب  دـندرک و  یهت  ار  هناخ  مدـش 
[ . 85 . ] هدیـسر یقوـش  هب  هدوـب  نم  زا  هچنآ  هتـشاذگاو و  نارگید  هب  ار  اـههناخ  نیا  لاس 1311  رد  هک  دـندروآرد  هک  ییاـهگرب  میدرک 
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هک نارهت  رد  نوچ  دیـشیدنیب  دـیوش و  نیبکـیراب  بوخ  درادیمرب : هدرپ  نینچ  ناـییاهب  يراـک  لـغد  يزاـب و  گـنرین  قـمع  زا  یحبص 
هشوگ رد  دنهدن ، متسد  هب  تسا  نم  زا  هچنآ  دننک  يزاب  گنرین  هنوگ  نیا  مدنـسانشیم  همه  هک  یمدآ  نم  دننام  اب  تسا  روشک  تختیاپ 
دینادب دسیونیم .... : رگید  ياج  رد  ردپ  هرابود  هرابود  زاب  و  [ . 86 [ !؟ درک دنهاوخ  هچ  نابزیب  هراچیب و  هانپیب و  مدرم  اب  روشک  رانک  و 

رد هک  نونکا  دنیبب  ارم  دنتـشاذگن  دزن و  هحفـص 62 ] مد [  سرت  زا  وا  دنداد و  جـنر  هنوگره  یگدـنز  رد  ارم  ردـپ  هکنآ  زا  سپ  اهنیا  هک 
رصح دحیب و  يدازآ  [ . 87 .... ] منک شزرمآ  شهاوخ  شاهرابرد  ادخ  زا  مورب و  شکاخ  رس  رب  نم  دنراذگیمن  تسا ، هتفخ  ناتسروگ 
دنوش ادیپ  یهورگ  اکیرما  رد  رگا  دسرپیم : همکاح  تئیه  زا  میقتـسمریغ  تسا و  هتخیگنارب  ار  یحبـص  بجعت  ناریا ، رد  ییاهب  نادوهج 

نآ تسین و  ییاجنآ  هک  يدرم  مان  هب  دـنریگب و  جاب  دـننک و  تسرد  هناگادـج  ياهنامزاس  روشک  ياـهنامزاس  ربارب  رد  دوخ  ناـیم  رد  هک 
هلفن نامرف  دروآرد و  نانآ  گنچ  زا  ار  مدرم  زا  ياهراپ  ییاراد  ناتـسد  گنرین و  اـب  درادـن  اـجنآ  هب  یگتـسبلد  زگره  هدـیدن و  ار  كاـخ 
مانیاپ ار  کی  ره  دـنریگب و  ازـسان  داب  هب  ار  نیمزرـس  نآ  ناـگرزب  یمرـشیب  نآ  اـب  مه  درم  نآ  دـنهدب  ار  دوخ  دـنمورین  نانمـشد  ندرک 
مدرم هب  دنزگ  متس و  هنوگ  دص  يدرمناوجان  اب  دننادب و  نیلفاسلا » لفسا   » رد ار  نتگنـشاو  جروج  يادخ  هب  هانپ  دنهدب و  یتشز  تفـص ) )
باوج دوخ  یحبـص  و  [ . 88 [ !؟ دـننکب يراـک  ره  هک  دـنراذگیم  دازآ  ار  يدرم  نینچ  نیا  ناورپ  دریگب ، ار  همه  يدازآ  ولج  دـناسرب و 

نینچ يولهپ  میژر  تلع  هچ  هب  ارچ و  هکنیا  اما  یحبـص و  یگدنز  تارطاخ  ياهباتک  یناوخزاب  زا  ياهصالخ  دوب  نیا  زگره ». : » دـهدیم
دوب هدرک  باـختنا  ناـییاهب  ناـیم  زا  ار  يداـیا -  رتـکد  رکـشلرس  دوخ -  هژیو  کـشزپ  یتـح  هداد ، ناـییاهب  هب  يرـصح  دـحیب و  يدازآ 

هعجارم اب  رصاعم  نارگـشهوژپ  ناخروم و  هکنآ  دیما  هب  تسین . رـصتخم  نیا  رد  ام  ثحب  دروم  تسا و  رگید  یقیقحت  شهوژپ و  عوضوم 
دنهد . رارق  صاخ  یسررب  قیقحت و  دروم  زین  ار  عوضوم  نیا  يولهپ  میژر  نورد  زا  هدمآ  تسد  هب  كرادم  دانسا و  هب 

یقرواپ

رد هک  تسا  یحبـص  تارطاخ  ياهباتک  مراـهچ  پاـچ  هب  اهدانتـسا  يدـعب ، دراوم  اـجنیا و  رد  . ) ص 27 تارطاخ ، اب  یحبـص  باـتک  [ 1]
(. تسا هدیسر  پاچ  هب  روطس  نیا  هدنراگن  طسوت  بالقنا  زا  شیپ  ياهلاس 

هرابرد یحبـص  كرادـم  دانـسا و  ناونع  تحت  داشروبا »  » راعتـسم مان  اب  بناجنیا و  طسوت  نارهت  رد  دادرخ 1357  رد  مه  باـتک  نیا  [ 2]
. تسا هدیدرگ  رشتنم  يرگییاهب 

. دش دهاوخ  لوق  لقن  تارطاخ  مان  هب  یحبص  باتک  زا  دعب ، هب  نیا  زا  همدقم ، نیا  رد  [ 3]
ص 30. تارطاخ ، [ 4]

ص 31. نامه ، [ 5]

ص 35. نامه ، [ 6]
ص 262. ردپ ، مایپ  [ 7]

.181 صص 180 -  تارطاخ ، [ 8]
. ] ص 104 ردپ ، مایپ  [ 9]

.174 صص 173 -  تارطاخ ، [ 10]
.167 صص 166 -  ردپ ، مایپ  [ 11]

ص 214. نامه ، [ 12]
.117  - 116 ، 238 صص 236 -  تارطاخ ، [ 13]

.152 صص 151 -  نامه ، [ 14]

یحبص تارطاخ  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 146. ردپ ، مایپ  [ 15]
ص 251. تارطاخ ، [ 16]

ص 250. نامه ، [ 17]

ص 267. نامه ، [ 18]
.199 صص 192 -  ردپ ، مایپ  [ 19]

.203 صص 201 -  نامه ، [ 20]
.122 صص 120 -  تارطاخ ، [ 21]

.294 صص 292 -  نامه ، [ 22]
ص 300. نامه ، [ 23]
ص 187. نامه ، [ 24]

ص 52. ردپ ، مایپ  [ 25]
ص 51. نامه ، [ 26]

.187 ص 186 -  نامه ، [ 27]
.197 صص 196 -  تارطاخ ، [ 28]

ص 109. تارطاخ ، [ 29]
ص 113. ردپ ، مایپ  [ 30]

.245 صص 244 -  تارطاخ ، [ 31]
.282 صص 281 -  نامه ، [ 32]

ص 118. نامه ، [ 33]
. نامه [ 34]
. نامه [ 35]

. يدابآسابع نتم : یسایق  حیحصت  [ 36]
.555 صص 554 -  ج 3 ، نیخروملا ، کلام  همانزور  [ 37]

ص 107. ردپ ، مایپ  [ 38]
ص 111. نامه ، [ 39]
ص 124. نامه ، [ 40]
ص 125. نامه ، [ 41]
ص 144. نامه ، [ 42]

ص 104. تارطاخ ، [ 43]
ص 72. ردپ ، مایپ  [ 44]
ص 67. تارطاخ ، [ 45]

.216 صص 215 -  نامه ، [ 46]
ص 217. نامه ، [ 47]

یحبص تارطاخ  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 68. نامه ، [ 48]

ص 72. نامه ، [ 49]
ص 100. نامه ، [ 50]

.126 صص 125 -  نامه ، [ 51]
ص 205. نامه ، [ 52]
ص 115. نامه ، [ 53]
ص 127. نامه ، [ 54]

ص 47. ردپ ، مایپ  [ 55]
ص 60. نامه ، [ 56]
ص 71. نامه ، [ 57]

ص 128. نامه ، [ 58]
ص 128. تارطاخ ، [ 59]

. نامه [ 60]
ص 132. نامه ، [ 61]

.110 صص 108 -  ردپ ، مایپ  [ 62]
ص 144. نامه ، [ 63]
ص 181. نامه ، [ 64]

.211 صص 210 -  نامه ، [ 65]
ص 225. نامه ، [ 66]

.220 صص 219 -  نامه ، [ 67]
ص 223. نامه ، [ 68]

ص 302. تارطاخ ، [ 69]
.185 صص 184 -  ردپ ، مایپ  [ 70]

ص 185. نامه ، [ 71]
 - صص 185 ، 1367 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یفـسلف ، یقتدمحم  مالـسالاتجح  تارطاخ  ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب  [ 72]

.199
ص 227. ردپ ، مایپ  [ 73]

ص 234. نامه ، [ 74]

ص 236. نامه ، [ 75]

ص 237. نامه ، [ 76]

ص 239. نامه ، [ 77]
.240 صص 238 -  نامه ، [ 78]

ص 240. نامه ، [ 79]
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ص 241. نامه ، [ 80]
.244 صص 243 -  نامه ، [ 81]

ص 264. نامه ، [ 82]

ص 247. نامه ، [ 83]

ص 248. نامه ، [ 84]

ص 236. نامه ، [ 85]

ص 237. نامه ، [ 86]

ص 246. نامه ، [ 87]

ص 251. نامه ، [ 88]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
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هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 

دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نگاهي به خاطرات صبحي
	مشخصات كتاب
	خاطرات و زندگي صبحي
	شگردهاي تبليغ بهاييت
	ناگفتههايي از كانون بهاييت
	تبعيض و تحقير ايرانيان
	رياكاري و تظاهر
	بهاييان مطرود
	تناقضات آشكار
	كشف حجاب
	انحرافات اخلاقي
	ارتباط با بيگانگان
	دعا براي امپراتور انگليس
	تاريخ سازي
	ناگفتههايي از شوقي افندي
	كلاه برداري
	بدعتهاي جديد
	جهودان بهايي
	نفوذ روزافزون در اركان كشور
	تاراج ميراث فرهنگي
	مظلوم نمايي و شانتاژهاي ماهرانه
	دولت در دولت
	پاورقي

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

