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تیئاهب یسانشرابت 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج 
یهوژپ یئاهب  تیاس 

سیلگنا سور و  ياپ  ياج 

ياهنوناک يوس  زا  عیشت  ًاصوصخو  مالسا  هب  ندناسر  بیسآ  فدهاب  هیراجاق  هرود  طساوازا  هک  تسا  یمهم  ياه  هئطوتزا  اهبو  باب  هنتف 
نیبم نید  نیا  هب  ندز  هبرـض  ددصرد  مالـسا ، نانمـشد  رانکرد  هراومه  شهابتو  هایـس  تایح  موادت  ریـسم  رد  دـش و  یحارط  يرامعتـسا 
ناـیک نتـسکش  يارب  شـالت  هنتف ، نـیا  ناـحارط  فدـه  مـالک  کـی  رد  دوـب و  نآ  زیتـس  مـلظو  يرابکتـسادض  ياهتلـصخ  ندرب  نـیبزاو 

. دوب درک ، یم  دیدهت  ار  يرامعتساو  يرابکتسا  ياهتردق  عفانمو  هدمآ  دیدپ  عیـشت  روحم  لوح  نایوفـص  نامز  زا  هک  نایناریا  یلمرادتقاو 
کیو مکحم  يا  هعماج  ار  ناریا  هعماج  دنتشاذگ ، ناریا  نیمزرـس  هب  اپ  يرامعتـسا  ياهفدهاب  هک  يرـصانعو  یجراخ  ياههورگ  نیتسخن 
يارب هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ینزیارو  هعلاطمو  تفرو  دمآ  لاس  اههد  زا  سپ  دنتفای و  یمالـسا  ياهروابو  یتدیقعداحتا  هیاسرد  تسد 

هناخدور نیا  میـسقتو  مدرم  ینید  دـیاقع  رد  فالتخاداجیازج  يا  هراچ  رامثتـساورامعتسا ، هداج  هب  ناریا  ندـناشکو  هعماـج  نیارد  ذوفن 
ناریا مدرم  يداقتعا  ياهناینب  فیعـضت  هار  رد  شالت  ببـس  نیمه  هب  دـنرادن . تیمها  یبو  قمر  مکو  کـچوک  ياـهرابیوج  هب  ناـشخرد 
تلود مینک  یم  هدـهاشم  هک  دوب  زاین  ساسحاو  كرد  نیمه  ساسارب  دـندادرارق . دوخ  راک  روتـسدرد  ار  ناـنآ  ناـیمرد  فـالتخاداجیاو 

يا همانربو  حرط  ناریا ، هژیوب  یمالـسا  ياهنیمزرـسرد  ذوفن  يارب  راگزور ، نآ  يرامعتـسا  طلـسم  لوا و  زارط  تردق  ناونع  هب  ناتـسلگنا 
دریگ و یم  رظنرد  یتفگنه  هجوب  ناریا  بهذم  هعیـشو  ناملـسم  مدرم  يداقتعا  تفاب  رد  تفاکـش  داجیا  ياربو  دـنیب  یم  كرادـت  لصفم 

کلمی ام  مامت  وهنکل "  " يامرفنامرفو دوا " هبوص  " هاشداپ نیدـلاردیح  يزاغ  هک  دـنک  یم  مالعا  ناتـسودنه  ياورنامرفو  هنطلـسلا  بیاـن 
مولع لیـصحتو  یتشیعمروما  فرـص  لاسرهرد  نآ  زا  هلـصاح  دـمآرد  ات  تسا  هدرک  ناـهج  نایعیـش  ینید  زکارم  فقو  ار  دوخ  ییارادو 
هژیوب ناریا ، ياهرهشرد  سیلگنا  ياه  يرگلوسنکرد  فاقواو  ینید  روما  هژیو  هبعش  نامز  نیمهزا  [ . 1 . ] دوش بهذم  هعیش  بالط  ینید 
راکب زاـغآ  هرماـس  فجن و  ـالبرک و  ياهرهـش  دـننام  نیرهنلا  نیبو  قارع  ياهرهـشردزین  زاریـشو و  مق  دهـشم و  ریظن  یبهذـم  ياـهرهش 

ترازو وضع  ینید  روما  سانـشراک  نیدنچ  دـندش ، یم  هرادا  نارهترد  ریبک  يایناتیرب  ترافـسرظنریز  هک  داینبون  ياه  هبعـش  نیارد  . درک
اه هبعـش  نیارد  هک  ییاهتاملپید  . دـندید رگراک  هب  لوغـشم  دنتـشاد ) لماک  طلـست  یبرعو  یـسراف  ياهنابز  هب  هک   ) ناتـسلگنا تارمعتـسم 

لماوع و رهـش ، ره  رد  دنتـشاد و  بهاذمو  نایدا  نوماریپ  یناوارف  تاعالطا  نانیا  . دندوب ریبد "  " ناونع بحاص  ًارهاظ  دندرک ، یم  تیلاعف 
" دوا هبوص  هفوقوم   " مان هب  ناتـسلگنا  تلود  هک  یـصوصخم  هجدوباب  دـندوب و  طابترارد  نایدا " ناریبد   " نیا اـب  یـصوصخم  ناـسوساج 

تقو ریفـسو  فورعم  تاملپید  گنیدراهروترارـس  . دندرک یم  لالخا  مدرم  یمالـساو  یبهذـم  ياهتیلاعفرد  دوب ، هتـشاذگ  نانآ  رایتخارد 
رد دوا  هبوص  هفوقوم  هوجو  میـسقت  رایتخا  :" دسیون یم  دیامن و  یم  هیبشت  دنمتردق  مرها  کی  هب  ار  هجدوب  نیا  ناریارد ، ناتـسلگنا  تلود 
... " میامن هیفصتو  لحار  یلکشم  رهو  منک  دنلب  نیرهنلا  نیبردو  ناریا  رد  ارزیچ  همه  متسناوت  یم  نآ  اب  هک  دوب  یمرها  دننام  نم  ياهتسد 

مالـسا اـب  ریذـپان  یتـشآ  يا  هـنیک  درک ، یمن  بورغ  ناشتارمعتـسمرد  باـتفآ  ماـیا  نآ  رد  هـک  یـسیلگنا  نادرمتلودو  نارادمتـسایس  [ 2]
تـسخن نوتـسدالگدرل  هک  ییاجات  دنتـسناد ، یم  نیمز  قرـشم  ياهنیمزرـسو  لـلم  رب  دوخ  طلـست  هار  دـس  ار  اـهنآو  دنتـشاد  ناناملـسمو 

هب باطخ  دوب  هدرکدنلب  تسدرسرب  ار  میرک  نآرق  هکیلاحردو  تفر  نوبیرت  تشپ  هبروشک  نیا  ناملراپ  تاسلجزا  یکیرد  ناتسلگناریزو 
تموکح نانآرب  میناوت  یمنامو  دـیآ  یمنرب  نانآ  هراـبرد  ناتـسلگنازا  يراـک  تسا  نیملـسم  تسد  رد  باـتک  نیااـت  :" تفگ ناگدـنیامن 
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مدرم نیبرد  فالتخاو  هقرفت  داجیا  هیاپرب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  اـهروشکرد و  ناتـسلگنا  تسایـس  ساـسا  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  مینک ".
نادرمتلودو دمآ  دوجوب  یمالسا  ياهرهـش  اهروشکرد و  ایناتیرب  ياه  هناخترافـسرد  نایداروما " هبعـش  تفرگرارق و" بهاذم  اه و  هقرفو 

نایم نیارد  دنداد و  رارق  دوخ  راک  روتسدردار  یمالسا  فلتخم  بهاذم  ناوریپو  ناناملسم  نیب  فالتخاداجیاو  مالـسااب  هزرابم  یـسیلگنا 
هعیش هیوفـص ، نامز  رد  ناریا  هب  دورو  يادتبا  نامهزا  هک  اهیـسیلگنا  . دندرک يزیر  همانرب  نایعیـش  نیبرد  فالتخاداجیا  يارب  همهزا  شیب 
مدرم هناگیب  هطلـس  دض  تاداقتعاو  یمالـسا  ياهرواب  فیعـضت  هشیدنارد  دندوب ، هتفایدوخ  هنایارگرامعتـسا  فادها  هب  لوصو  هار  دس  ار 

يریگردو ناریا  اب  گنج  هب  ار  ینامثع  نیطالس  هراومه  نایعیش ، يداصتقاو  یماظن  تردق  فیعـضت  فده  اب  دندوب و  ناریا  بهذم  هعیش 
نارازگراـک ياهـشالت  هدـمع  ياـهروحم  زا  یکی  ساـسا  نیارب  . دـندرک یم  قـیوشت  يوفـص  بهذـم  هعیـش  ناـهاشداپ  اـب  نینوـخ  دربـنو 

قیوشت ندرکادـیپ ، ناتـسلگنا ، تلود  تاکلمتـسمو  تارمعتـسم  همین  تارمعتـسم و  ترازو  نایدا  هبعـش  ياهریبدو  نارومامو  يرامعتـسا 
نایمرد یگتسد  دنچو  یناشیرپو  تتشت  داجیا  فدهاب  هعیش ) يداقتعا  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب   ) تیودهم نایعدم  زا  تیامحو  ینابیتشپو 

دجاو تشاد ، رارق  اـیناتیرب  هرمعتـسم  نیرتزیخرزو  نیرتـگرزب  ینعی  ناتـسودنه ، یگیاـسمه  رد  هـک  ناریارد  تـکرح  نـیا  . دوـب نیملـسم 
تیودـهم یعدـم  نیدـنچ  لاـس  هاـجنپ  یناـمز  هلـصاف  رد  اـهنت  هک  تسا  هشیدـناو  قـمعت  لـباق  هـتکن  نـیا  . دوـب صاـخ  تـیمهاو  یگژیو 
ناتـسلگنا تلود  تیاـمح  زا  انثتـسا  نودـبو  یگمه  هک  یخیراـت  كرادـمو  دانـسا  تداهـش  هب  هـک  دـندش  ادـیپ  یمالـسا  ياهنیمزرـسرد 

یلع دیــسازریم  زا  دـندوب  تراـبعو  یناریا  تیودـهم  نایعدـم  نـیا  زا  نـت  هـس  یخیراـت  دانــسا  ناـمه  تداهــش  هـب  دـندوب و  رادروـخرب 
رد ار  يرگیباب  هنتف  يزاریش " دمحم  یلع  دیس   " هک لزا ، حبص  ییحی  ازریمو  هللاءاهب ) ) يروجکرون یلعنیسح  ازریمو  باب ) ) يزاریـشدمحم

ثعاب مه  نآ  هک  درکداجیا  ار  تییاهب  هلاـض  هقرف  " يرون یلعنیـسح  ازریم  دـش و" ناریاردراتـشکو  يزیرنوخ  بجومو  دروآ  دـیدپ  ناریا 
" يرگیباب  " هنتف . درکداـجیا ار  يرگیلزا  هقرف  مه  لزا " حبـص  ییحیازریم  دـیدرگ و" كاـخو  بآ  نیا  مدرم  هب  يریذـپان  ناربج  تامدـص 

كرادم ساسارب  دنوش . یم  باریـس  ییاسحا  دمحا  خیـش  ياه  هشیدـناو  يرگیخیـش " " روخـشبآ زا  یگمه  يرگیلزا " يرگییاهب "و" و"
دنتشاد رظن  ریز  ار  وا  دزاس  حرطمار  شیوخ  ياعدا  باب ) ) يزاریشدمحم یلعدیس  هکنآزا  شیپ  اهتدم  ناتـسلگنا  تلود  نارومام  دوجوم ،
خیرات هب  سیلگنا ، هجراخروما  ترازو  یناگیاب  رد  دوجوم  دنس  ربارب  . دنداتسرف یم  ندنل  هبار  شناوریپو  يو  ياهتیلاعف  شرازگ  هراومهو 

بـسحرب نوتـسرملاپ  درل  بانج  :" تسا هدـمآ  نینچ  هتـشاد  لاسرا  ندـنل  هب  نارهتزا  یـسیلگنا  سانـشان  رومام  کی  هک  نـیوژ 1850   21
ناوریپ زا  یکی  ار  همیمـض  بلاطم  . مراد لاسرا  ًافل  ار  باب "  " دـیدج کلـسم  هرابرد  یحرـش  دراد  راختفا  بناجنیا  درل ، باـنج  تاـمیلعت 

نآ لوـصا  هـک  تـسا  بهاذـم  نـیرت  هداـس  رامــشرد )  ) نـیا هـلمج ، کـی  رد  ... مرادـن نآ  تحــص  رد  يدـیدرت  نـمو  داد  نـم  هـب  باـب 
. مشاب زیچان  رکاچ  نیرتداقنم  هک  مراد  راختفا  . دوش یم  هصالخ  رـشب  لامعا  هیلک  رـش  ریخ و  هب  تبـسن  يدـیقالو  مسینومک  مسیلایرتامرد ،

[ . 3"  ] اناوخان ءاضما 

نایدوهی بتکم  رد  باب 

شردام اضر و  شردپ  دمآ . ایند  هب  زاریش  رهش  رد  يرمق  مرحم 235  رد  هیباب »  » هلاض هقرف  راذگناینب  يزاریش  دمحم  یلعدیس  تسیک  باب 
زونه درک . زاـغآ  زاریـش  رد  شیوخ  هناـمز  لومعم  هویـش  هب  ار  نتـشون  ندـناوخ و  تشاد . ماـن  مگیب  هجیدـخ  یلوق  هب  اـنب  مگیب و  همطاـف 
کی دزن  ار  یتدم  تفرگ و  رارق  شا  ییاد  تلافک  تحت  دش و  رهشوب  ردنب  هناور  ببس  نیمه  هب  داد ، تسد  زا  ار  شردپ  هک  دوب  كدوک 

بسک و هب  دوخ  ییاد  رانک  رد  دیسر  غولب  دشر و  نس  هب  نوچ  و  تخادرپ . نتخومآ  راک  هب  دوب ، هیخیـش »  » هقرف ناوریپ  زا  هک  راد  بتکم 
یئبمب رهـشوب و  ردـنب  رد  دوب و  دادـغب  يدوهی  ناراد  هیامرـس  نالک  زا  یکی  هب  قلعتم  نآ  تیکلام  ماهـس و  هک  نوساس » یناپمک   » رد راک 
راوشد رایـسب  راک  ماجنا  يراکمه ، نیا  زاغآ  رد  دـمحم  یلعدیـس  هفیظو  تخادرپ . تشاد ، لاغتـشا  كاـیرت  تراـجت  راـک  هب  ناتـسودنه 

هک ییارسناوراک  ماب  يور  رب  ًارثکا  رهشوب و  ردنب  نازوس  باتفآ  ریز  رد  تعاس  هد  زا  شیب  زورره  ات  تشاد  هفیظو  وا  دوب . یلام » كایرت  »
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تروص هب  هک  ار  ماخ  ياه  كایرت  دوب ، نوساس »  » يدوهی یناپمک  کلمت  رایتخا و  رد  كایرت ، هریخذ  لـحم  يرادـهگن و  راـبنا  ناونع  هب 
ار نآ  اه  تعاس  راک ، نیا  هژیو  يزلف  كدراک  اب  هتخیر و  صوصخم  يا  هتخت  يور  رب  تشاد ، رارق  گرزب  ياـه  هزوک  هرمخ و  رد  عیاـم 
تفس و ياه  مجح  اه و  هلولگ  هب  لیدبت  نداد ، شلام  اوه و  ترواجم  رد  عیام  نیا  مک  مک  ات  داد  یم  شلام  دیـشک و  یم  نییاپ  الاب و  هب 

ناتـسودنه یئبمب  رد  نوساس »  » هناختراجت رتفد  هب  اـت  دروآ  یم  رد  یمرگ  ياه 20  « لول  » تروص هب  ار  اهنآ  سپـس  دوش . كایرت  هدرـشف 
مدرم نیب  ناگیار  دح  رد  یتمیق  اب  نیچ ، هژیوب  یقرش ، بونج  يایسآ  هقطنم  رد  سیلگنا ، يرامعتـسا  تسایـس  ياتـسار  رد  دوش و  لاسرا 

راشرـس تورث  دندوب و  نیچ  هقطنم  رد  اه  كایرت  هنوگنیا  عیزوت  لماوع  زا  زاریـش  يزامن  فورعم  نادناخ  ددرگ . عیزوت  قطانم  نآ  یموب 
زا يرایـسب  دـندروآ . تسد  هب  دـندرک ، یم  عـیزوت  هقطنم  رد  دـنتفرگ و  یم  ناـیدوهی  زا  هـک  یناـجم  ياـه  كاـیرت  رذـگهر  زا  ار  دوـخ 

« يزاریـش دمحم  یلعدیـس   » رعاشم هب  رهـشوب  ردنب  نازوس  باتفآ  ریز  رد  راک  تعاس  هد  يزور  لقادح  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسانـشراک 
تارطاخ رد  هتکن  نیا  دوب . هتخاس  تشاد - ار  ناگراتـس  هام و  رد  فرـصت  ياعدا  هک  ییاـیلوخیلام - »  » يدوجوم وا  زا  هدـناسر و  بیـسآ 
يزاریـش دمحم  یلعدیـس  ییانـشآ  تسا . هدمآ  باب  دـمحم  یلعدیـس  هرابرد  ناریا  رد  هیـسور  ریبک  ریفـس  [ 4  ] یکروگلاد زاـینیک  سنرپ 

انـشآ يدوهی  مهم  ياهنوناک  اب  ار  يو  تشاذـگ و  وا  یگدـنز  رد  یمهم  تاریثأـت  [ 5 « ] نوساس  » راد هیامرـس  يدوهی و  هداوناخ  اب  باـب ) )
« هیخیـش  » هقرف داقتعا  هب  انب  ای  و  ندوب » نامز  ماما  باب   » هرابرد وا  ياهاعدا  یلـصا  ياه  هیاپ  نیخروم  زا  يا  هراپ  داقتعا  هب  اـنب  هک  تخاـس 

نارود هک  باب ) « ) يزاریـش دمحم  یلعدیـس  . » دریگ یم  لکـش  اه  نوناک  نیمه  اب  طابترا  رد  مایا و  نیمه  زا  وا  ندوب  عبار » نکر   » ياعدا
زا و  يرگیخیـش »  » هنابـصعتم تاداقتعا  ياراد  هک  دباع  خیـش  مان  هب  یملعم  رظن  تحت  ار  رهـشوب  رد  دوخ  یتامدـقم  تالیـصحت  بتکم و 

فده اب  دوب ، هدـمآرد  هقرف  نیا  نادـقتعم  رامـش  رد  هدـنارذگ و  دوب ، هقرف  نیا  راذـگناینب  گرزب و  ياوشیپ  ییاسحا  دـمحا  خیـش  ناوریپ 
تقو ياوشیپ  یتـشر  مظاـک  دیـس  سرد  سـالک  رد  ار  یناـمز  تدـم  اـجنآ  رد  دور و  یم  ـالبرک  هب  مه  يرفـس  دوخ ، تاـمولعم  لـیمکت 

بحاص ار  يزاریـش  دمحم  یلعدیـس  اه  ییاهب  اه و  یباب  دبای . یم  روضح  هقرف ، نیا  سـسؤم  ییاسحا ، دمحا  خیـش  نیـشناج  و  هیخیـش » »
یم نینچ  یتشر  مظاک  دیس  سرد  سالک  رد  يو  روضح  دروم  رد  نانآ  دننک . یم  هغلابم  تدش  هب  دروم  نیا  رد  دنناد و  یم  یندل » ملع  »

يدرم یتشر )  ) دیس هلاسراهچ و  تسیب و  دوب  یناوج  باب  ترضح  هکنیا  اب  دندومرف  دورو  یتشر  دیـس  رـضحم  هب  باب  دیـس  ات  : » دنـسیون
فوطعم باب  ترـضح  تبحـص  هب  ار  ذیمالت  هجوت  دومن و  فوقوم  هل  ًامارتحا  ار  سرد  رقوم ، یملاع  نآ  رقحم و  يرجات  نیا  هلاس ، هاجنپ 

تفگـش و رد  یگمه  هک  دـش  یم  رهاظ  دراو  هب  تبـسن  دوروم  زا  هقئـال  تاـمیرکت  هقئاـف و  تاـمارتحا  ناـنچ  تبحـص  نیح  رد  دومرف و 
ار لیاسم  نآ  بالط  یگمه  ناشیا  هیعاد  زورب  تامدقم و  نیا  زا  سپ  هک  دندروآ  نایم  رد  دوعوم  روهظ  راثآ  زا  یلئاسم  دنداتفا و  تریح 
دوعوم و مئاق  باب  ترـضح  دـنامهفب  بالط  هب  هک  دوب  نآ  راکذا  لیاسم و  نیا  زا  یتشر  مظاکدیـس  ضرغ  هتـسناد و  باب  دیـس  هب  عجار 

شا ینیـشناج  يارب  ار  دوخ  صاوخ  نادرگاـش و  زا  کـی  چـیه  دریم و  یم  لاسرد 1259  یتشر  مظاک  دیـس  [ . 6 ...« ] تسا رظتنم  يدـهم 
ای نامزلا  بحاص  ترـضح  يدوزب  هک  دراد  یم  مالعا  شنادیرم  زا  یهورگ  روضح  رد  دوخ ، گرم  زا  لبق  زور  دنچ  دنک و  یمن  باختنا 
هب ار  ناهج  تفرگ و  دهاوخ  تسد  هب  ار  ناهج  نیملسم و  روما  هرادا  دوخ  درک و  دهاوخ  روهظ  عبار » نکر  ، » هیخیـش هقرف  ناوریپ  لوق  هب 

ییاد اب  هارمه  دوب و  رهشوب  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  تفر ، ایند  زا  یتشر  مظاک  دیـس  هک  ینامز  درک . دهاوخ  يربهر  لدع  طسق و  تمس 
زا شیب  نامز  نآ  رد  تشاد . لاغتـشا  كایرت  يزاس  هدامآ  يروآرف و  راک  هب  نوساس »  » هناـختراجت هژیوب  يدوهی ، راـجت  تمدـخ  رد  شا 

دمحم یلعدیس  هک  اعدا  نیا  يور  نیا  زا  دوب . میقتـسم  طابترا  رد  نوساس »  » هناختراجت نایدوهی و  اب  دمحم » یلعدیـس   » هک دوب  لاس  جنپ 
راـظتنا زا  رود  تسا ، هدـناوخ  ناـمز  ماـما  باـب »  » نآ زا  سپ  یتـشر و  مظاکدیـس  نیـشناج  ار  دوخ  ناـیدوهی  ياوغا  قیوشت و  هب  يزاریش 

تسین .

باب هب  یکروگلاد  تائاقلا 
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سنرپ تانیقلت  ریثأت  تحت  دوبن ، یتشر  مظاکالم  کیدزن  نارای  هقلح  رد  البرک و  رد  هکنیا  اب  دمحم  یلعدیـس  یتشر ، مظاکدیـس  زا  سپ 
لاس نیمرازه  اب  فداصم  هک  يرمق  لاس 1260  رد  دعب ، لاس  کی  تسرد  تخاس و  حرطم  ار  وا  ینیـشناج  ياعدا  هلـصافالب  یکروگلاد 
نکر  » ار دوخ  هکنیا  نمض  دومن و  حرطم  ار  شیوخ  يوعد  يرامعتسا ، زومرم  ذفنتم و  ياهنوناک  تیامح  اب  دوب ، جع )  ) رـصع ماما  تبیغ 

نم  » هک تفگ  دوخ  نایفارطا  نایم  رد  هنازور و  ياه  تساخرب  تسـشن و  رد  تسا و  جـع )  ) نامز ماما  باب »  » هک درک  اـعدا  دـناوخ ، عبار »
و باب »  » هک نم  اب  ادتبا  دیاب  دراد ، نامیا  داقتعا و  جع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  هک  سکره  متـسه و  وا  باب  نامز و  ماما  روهظ  رـشبم 
درک و یم  ریـسفت  ینعم و  دوخ  ياعدا  نیا  تابثا  تهج  رد  ار  اهباب » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا   » ثیدح یتح  يو  دـنک .» تعیب  متـسه  وا  رد » »

سنرپ باب .» یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  : » دنا هدومرف  هدرک و  هراشا  نم  روهظ  تیناقح و  هب  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  یتح  تفگ ، یم 
تسا هنوگچ  مدرک  رکف  نم  : » دیوگ یم  نینچ  باب  دمحم  یلع  هب  دوخ  میلاعت  بلاطم و  نیقلت  ییانشآ و  هوحن  هرابرد  یکروگلاد  زاینیک 
هیـسور اب  ییاه  گنج  لیلق  هدـع  کی  اب  تعامج  نیمه  هنوگچ  دـنا و  هدرک  هبلغ  ینامثع  لثم  یتلود  کی  رب  هعیـش ... لیلق  هدـع  نیا  هک 
یخسار نامیا  هدیقع و  یبهذم و  داحتا  هطساو  هب  اه ) يزوریپ  نیا   ) هک متسناد  تقو  نآ  دنا . هتشادرب  نایم  زا  ار  هوبنا  رکشل  کی  هدومن و 
تاحوتف اریز  دشاب . هتشادن  نطو  نید  نیا  هک  مداتفا  يرگید  هزات  نید  داجیا ]  ] ددص رد  مه  نم  دنا ...] ] هدوب اراد  مالـسا  نید  هب  هک  تسا 

یتسود زا  تسد  دمحم  یلع  دیس  تابتع ) رد  دمحم  یلع  اب  ییانشآ  زا  سپ  ... ) تسا هدوب  یبهذم  داحتا  یتسود و  نطو  هطـساو  هب  ناریا 
دوب و يداقتعالا  نولتم  درم  تقولا و  نبا  یلیخ  وا ) ... ) میدیـشک یم  مه  اب  ار  تبحم  نایلق  درک و  یم  نامهم  ارم  رتشیب  دیـشک و  یمن  نم 
، مراد تراهم  هسدـنه  هلباـقم و  رفج و  باـسح و  ملع  رد  نم  دـید  نوچ  تشاد . هدـیقع  هریغ  رفج و  تایـضایر و  هیعدا و  مسلط و  هب  زین 

دزن رد  ار  یلـصا  لمعراهچ  تمحز  نارازه  اب  شوه  همه  نیا  اب  دومن . نم  دزن  رد  باسح  ندناوخ  هب  عورـش  شدوصقم  هب  ندیـسر  يارب 
دروخ موم  لثم  يزیچ  وکابنت  ياوس  نایلق  رـسرد  هعمج  ياه  بش  مرادن . یباسح  تسرد و  یـضایر  هلک  نم  تفگ  هرخالاب  دـناوخ و  نم 

نیا زا  هک  يدـشن  رارـسا  لباق  زونه  وت  تفگ : مشکب ؟ یهد  یمن  نم  هب  ار  نایلق  ارچ  متفگ  وا  هب  درک ، یمن  فراعت  مه  نم  هب  درک ... یم 
ًافرع هدیقع  هب  تفگ : دوب ؟ يزیچ  هچ  نیا  مدیسرپ  وا  زا  يزور  مدرک ... ناوارف  هدنخ  مدیـشک ... داد  نم  هب  ات  مدرک  رارـصا  یـشکب . نایلق 

نم هب  زمر  بلاطم  تفگ  یم  دیس  یلو  تسا ، بوخ  هدنخ  يروخرپ و  يارب  طقف  تسا و  شیـشح  متـسناد  سرچ ... هماع  لوق  هب  رارـسا و 
ًالصا سرچ  ندیشک )  ) هطساو هب  ینک ... بلاطم  مهف  رتدوز  هک  یشکب  ندناوخ ) باسح  عقوم   ) یتساوخ یم  متفگ ... دوش . یم  فوشکم 

رفن کی  یتشر )  ) مظاک دیـس  اقآ  ياقآ  سرد  رـس  رد  يزور  داد . یمن  ندناوخ  سرد  هب  لد  دوب و  هدش  يرارف  وا  زا  هعلاطم  سرد و  لیم 
فیرشت اج  نیمه  رد  دیاش  مناد  یم  هچ  نم  دومرف : اقآ  دنراد ؟ فیرـشت  اجک  رمالا  بحاص  ترـضح  اقآ  درک : لاؤس  اقآ  زا  يزیربت  هبلط 

سرچ نایلق  ندیشک  هطساو  هب  رخاوا  نیا  دمحم  یلعدیس  هک  دمآ  مرس  هب  یلایخ  قرب  لثم  نم  مسانش . یمن  ار  وا  نم  یلو  دنـشاب ، هتـشاد 
کی اب  مشاب  هدیـشک  نایلق  هکنآ  نودـب  نم  دوب  هدز  ار  سرچ  نایلق  هک  یبش  دوب ... هدـش  بلط  هاج  توخن و  اـب  هدوهیب  ياـه  تضاـیر  و 

هدیـشوپ نم  رب  دـییامرف  یمحرت  لضفت و  نم  هب  رمالا ! بحاص  ترـضح  متفگ : هدرک  عمج  ار  دوخ  وا  روضح  رد  عوشخ  عوضخ و  لاـح 
هعیـش بهذـم  رد  نم  ار  موس  فالتخا  ًالقا  منک و  زاب  یخیـش  ناکد  لباقم  رد  يدـیدج  ناکد  کی  مدـش  ممـصم  نم  وت ... یئوت ، تسین 
يور زا  دوب ، هت  رس و  یب  بلغا  هک  شدوخ  قوذ  قباطم  ییاه  باوج  مه  وا  مدیسرپ ، یم  دیس  زا  ناسآ  لئاسم  یـضعب  یهاگ  منک . داجیا 

نم زا  ار  دوخ  تسا ، سب  یشوپ  هدرپ  ینامزلا ، بحاص  ای  یملع  باب  وت  متفگ  یم  هدرک و  یمیظعت  يروف  مه  نم  داد ، یم  شیشح  راخب 
ار سرچ  ناـیلق  درک و  تمدـخ  نیا  لوبق  مه  دیـس  مدرک ... ار  مع  هروس  ریـسفت  ياـضاقت  متفر و ... وا  لزنم  هب  ًاددـجم  يزور ) ... ) شوپم

یلو دوب ) لوا ... هرمن  ياه  سیوندنت  زا  یکی  هک  تشون  یم  زیچ  يردق  هب  دیشک  یم  سرچ  دیـس  یتقو   ) دومن نتـشون  هب  عورـش  هدیـشک 
تلآ نیرتهب  دیـس  يرآ  تسا . ملع  باب  دوش  دـقتعم  کـیرحت و  وا  هکلب  هک  مداد  یم  وا  هب  مدرک و  یم  حالـصا  نم  ار  وا  بلاـطم  بلغا 

هب مه  وا  ندیشک  تضایر  سرچ و  متخادنا و  هار  رد  دوب ، رصنع  تسـس  نولتم  هکنیا  اب  ار  دیـس  نم  یهاوخن  یهاوخ  دوب . لمع  نیا  يارب 
نم مسا  هک  تفگ  یم  نم  هب  دنکب ، يرمالا  بحاص  يوعد  دیـسرت  یم  تشاد و  دیدرت  هشیمه  دـمحم ) یلعدیـس  ... ) درک یم  کمک  نم 
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کمک وت  هب  نانچ  هک  مهد  یم  لوق  امـش  هب  نم  نک ... تکرح  ناریا  فرط  هب  وت  مراذگ . یم  يدـهم  ار  وت  مان  نم  متفگ  تسین ، يدـهم 
یم وت  راـب  ریز  مدرم  ییوگب  یـسبای  بطر و  ره  نک ... رود  دوخ  زا  ار  سرت  دـیدرت و  لاـح  طـقف  وـت  دـنورگب ، وـت  هب  ناریا  همه  هک  منک 

هکنیا يارب  نم  درک . یمن  تأرج  یلو  دنکب  ییاعدا  هک  دوب  هدش  بلاط  تیاهن  یب  دیس  ینک ... لالح  ردارب  هب  ار  رهاوخ  رگا  یتح  دنور ،
... وا هب  میدش و  مرحم  مه  اب  مک  مک  مدناروخ . وا  هب  یبش  دنچ  متفای و  زاریـش  بوخ  بارـش  رطب  دنچ  هتفر ، دادـغب  هب  مهدـب  تأرج  وا  هب 
نیا يوعد  مک  مک  هک  مدرک  کیرحت  يدح  هب  ار  وا  مدرک و  ادـیپ  ار  وا  یبلط  هاج  گر  دوب  يا  هلیـسو  ره  هب  مدرک ... یلاح  ار  بلاطم ) )

هب مدرک و  یضار  ار  وا  ندرک . ینامزلا  بحاص  تیباب و  يرـشبم و  يوعد  وت  زا  نداد و  لوپ  نم  زا  متفگ  دیـس  هب  دمآ ... ناسآ  وا  رب  راک 
نم دناوخ ، یم  ملع  باب  رـصع و  بیان  ار  دوخ  وا  میتشون ] یم  مه  هب  هک  ییاه  همان  رد  ... ] تفر رهـشوب  فرط  هب  اجنآ  زا  هرـصب و  فرط 
دیس نیمه  هدومن و  روهظ  رصع  ماما  ترضح  هک  مداد  ترهش  تابتع  رد  نم  تفر  وا  هک  نیمه  مدناوخ ... یم  رـصع  ماما  ار  وا  باوج  رد 

مجنپ هعمج  بش  ناـیئاهب  یلک  روـط  هـب  [ . 7 ...« ] هدـش یم  رـضاح  یتشر  ياقآ  سرد  رـس  رد  سانـشان  لاح  هب  دوبرـصع و  ماـما  يزاریش 
دوخ خـیرات  أدـبم  ار  نآ  دـنناد و  یم  یلوا » هطقن   » ثعبم بش  ار  يدـالیم  هم 1844  هام  اـب 23 ربارب  يرمق  يرجه  یلوالا 1260  يدامج 
نیا رد  لاغتشا  هنوگ  ره  هدرک و  مالعا  نایئاهب  مهم  دایعا  زا  یکی  ار  زور  نیا  هللاأهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  دنا . هداد  رارق  عیدب ) خیرات  )

اب هیـسور ، رامعتـسا  نارازگراک  باب ،» دـمحم  یلعدیـس   » ياعدا حرط  زا  سپ  نامز و  نیا  رد  [ . 8 . ] تسا هدوـمن  مارح  ناـیئاهب  رب  ار  زور 
اهنت دنبای و  یمن  هصرع  نیا  رد  ینادنچ  قیفوت  اما  دننک ، یم  یتشر  مظاک  دیس  ناوریپ  نادرگاش و  رظن  بلج  رد  یعس  فلتخم  ياهدنفرت 

یم زاسمه  هارمه و  يو  اب  دندش -  فورعم  یح »  » فورح هب  تیئاهب  هیباب و  ياه  هقرف  رد  دجبا »  » فورح ساسارب  اهدعب  هک  ار -  رفن   18
هقطنم ینعی  روشک ، قرـش  گرزب و  ناسارخ  هقطنم  هژیوب  روشک ، فلتخم  طاقن  هب  نامز » ماما  باب   » روهظ غـالبا  يارب  ار  ناـنآ  دـنیامن و 

دنتسرف . یم  یقرش  دنه  یناپمک  ذوفن  هریاد  ناتسودنه و  ياهزرم  ترواجم  رد  ناتسلگنا و  ذوفن 

باب همان  هبوت 

تسا هدمآ  هعیش  تایاور  رد  نوچ  دندوب و  هدرک  یحارط  تقد  هب  ار  باب » دمحم  یلعدیـس   » ياعدا جورخ و  همانرب  رامعتـسا  نارازگراک 
ترـضح نآ  يرای  هب  هایـس  ياه  مچرپ  اب  یناحور و  کی  يربهر  هب  ناسارخ  مدرم  زا  یهورگ  جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  ماـگنه  هک 

مان هب  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  وکام ، قیرهچ  هعلق  رد  باب  دمحم  یلعدیـس  ندش  ینادنز  زا  سپ  سور  ترافـس  لماوع  دـمآ ، دـنهاوخ 
تسا هدرک  روهظ  نامزلا  بحاص  ترضح  هک  تخاس  یم  هعیاش  هقطنم  نآ  ياهاتسور  رد  وا  دنداتسرف و  ناسارخ  هب  ار  هیورشب  نیسحالم 

روج ملظ و  هک  مایا  نآ  ییاتـسور  لد  هداس  مدرم  زا  یخرب  دیباتـشب و  وا  يراـی  هب  هایـس  ياـه  مچرپ  ریـشمش و  بسا و  اـب  دـیاب  یگمه  و 
زوس نامناخ  ياهدروخ  دز و  مایا و  نآ  ات  هیوفـص  زا  دـعب  یفیاوطلا  كولم  راجاق و  تموکح  ناکرا  رد  يراج  متـس  ماـکح و  ناـبابرا و 

هیسور ینعی  رافک  يزوریپ  هیـسور و  ناریا و  ياه  گنج  راجاق و  ناخدمحم  اقآ  راتـشک  ملظ و  دنز و  ناخمیرک  زا  دعب  تنطلـس  نایعدم 
یم تقبس  رگیدکی  زا  دنشاب ، جع )  ) يدهم ترضح  نیتسخن  نارای  رامش  رد  هکنیا  يارب  دنتسناد ، یم  ترـضح  روهظ  مئالع  زا  ار  يرازت 

نیـسحالم هب  هتـسد  هتـسد  دنتـشاد و  یمرب  هار  نیب  يارب  يرـصتخم  ياذـغ  ریـشمش و  بکرم و  دـندش و  یم  هدامآ  تعرـس  هب  دنتـسج و 
یناسارخ ناییاتسور  موجه  ربخ  دنورب . ناجیابرذآ  هب  سپس  تختیاپ و  هب  ادتبا  باب » دمحم  یلعدیس   » تاجن يارب  ات  دنتسویپ  یم  هیورشب 

گنفت و پوت و  اب  هارمه  ار  یتموکح  نازابرس  زا  گرزب  یهورگ  تعرس  هب  ات  دیدرگ  ثعاب  دش و  نایرابرد  راجاق و  هاش  ساره  بجوم 
هبصق یکیدزن  رد  یناسارخ  ناییاتسور  تموکح و  نازابرـس  هورگ  ماجنارـس  دنراد . لیـسگ  ناسارخ  بناج  هب  یگنج  ياز  شتآ  تامهم 

، دنتشاد یگنج  تازیهجت  رظن  زا  هک  یصاخ  يرترب  اب  یتموکح  نازابرس  دندرک و  دروخرب  رگیدکی  اب  ینونک -  دورهاش  یلاوح  ماطـسب -
یقتازریم داهنشیپ  هب  انب  روشک ، فلتخم  طاقن  رد  بوشآ  اولب و  زورب  نینوخ و  دروخ  دز و  نیا  زا  سپ  دنتخادرپ . ناییاتسور  عمق  علق و  هب 

هسلج ات  داد  روتسد  دوب  دهعیلو  عقوم  نآ  رد  هک  هاش  نیدلارصان  دندروآ و  زیربت  هب  قیرهچ  هعلق  زا  ار  باب  دمحم  یلعدیس  ریبکریما  ناخ 
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دنروایب و شروضح  هب  ار  وا  باب »  » دیاقع رتهب  تخانش  یـسررب و  يارب  ات  داد  نامرف  زین  دوش و  لیکـشت  ناجیابرذآ  ياملع  روضح  اب  يا 
دهعیلو يازریم  نیدلارـصان  دیامن . هرظانم  دندوب -  هیخیـش »  » هقرف ناوریپ  زا  ًارثکا  هک  هسلج -  نیا  رد  رـضاح  ياملع  اب  ات  تساوخ  يو  زا 

الم جاح  لوا  موش ... تکرابم  ياپ  كاخ  نابرق  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هداتـسرف  راجاق  هاش  دمحم  شردـپ  يارب  هسلج  نیا  زا  یـشرازگ 
هکلب ندوب ، ماما  رب  لیلد  هک  يا  هتفگ  تاملک  یضعب  مباب و  متـسه و  نامز  ماما  بیان  نم  ییوگ  یم  وت  دوش  یم  عومـسم  دیـسرپ  دومحم 

تـسار يا  هدینـش  ما و  هتفگ  هچنآ  متـسه و  ماما  باب  متـسه و  ماما  بیاـن  نم  نم ، هلبق  نم ، بیبح  یلب ، تفگ : باـب ) . ) تسوت يربمغیپ 
دندیسرپ نآ  زا  دعب  منم ... دیشک  یم  ار  وا  راظتنا  نونکات  مالسا  ردص  زا  هک  یـسک  مسق  ادخ  هب  تسا ... مزال  امـش  رب  نم  تعاطا  تسا و 

نیا ندـناوخ  هب  درک  عورـش  منک و  یم  لزان  هیآ  دوخ  ياصع  يارب  زا  هک  تسا  نیا  نم  زاجعا  تفگ  يراد ؟ هچ  تاـمارک  تازجعم و  زا 
( وا  ) هتایآ نم  هیآ  اصعلا  اذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومسلا و  نم  قلخ  يذلا  حوبسلا  سودقلا  هللا و  ناحبـس  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هرقف :
. دناوخ روسکم  ار  ضرالا  هاگنآ و  ناوخب  رـسکم  دـنتفگ  دـناوخ . حـتف  هب  ار  تاوامـس  أت  دـناوخ و  طلغ  وحن  هدـعاق  هب  ار  تاملک  بارعا 

اـصعلا قلخ  يذلا  هللادمحلا  : » درک ضرع  درک و  قیفلت  مناوت  مه  نم  دـشاب ، تایآ  هلمج  زا  تارقف  لیبق  نیا  رگا  درک  ضرع  نالـسراریما 
نوچ تسناوتن . نتفگ  باوج  دندیسرپ و  مولع  ریاس  هصق و  زا  دنچ  یلئاسم  نآ  زا  دعب  دش . لجخ  رایسب  باب  أسملا .» حابـصلا و  قلخ  امک 

تشگزاب درک و  هبوت  هدومن و  لوقعم  هیبنت  هدز و  طوبضم  بوچ  هب  ار  باب  درک و  راضحا  مالسالا  خیش  بانج  دش ، مامت  وگتفگ  سلجم 
ساسا رب  [ . 9 ...« ] تسا نویامه  رما  رما ، دـنکن . اهطلغ  نیا  زا  رگید  هک  درپس  رهم  هب  اپ  مازتلا  درک و  رافغتـسا  هباـنا و  دوخ  ياـهطلغ  زا  و 

دیـشک و دوخ  ياعدا  زا  تسد  تشادن ، ار  تازاجم  بات  هک  باب » دمحم  یلعدیـس   » سلجم نیا  نایاپ  رد  دوجوم  ياه  هتـشون  كرادم و 
دنک یم  دای  هاشدـمحم  شردـپ  هب  شرازگ  رد  هاش  نیدلارـصان  هک  يرهم  هب  اـپ  هماـن  هبوت  زا  تشون . دوخ  طـخ  هب  یمـسر  يا  هماـن  هبوت 

سلجم هناخباتک  رد  نآ  لصا  هک  هدـنام  یقاب  دـهعیلو  ازریم  نیدلارـصان  هب  باب » دـمحم  یلع   » زا هماـن  کـی  اـما  تسین  تسد  رد  یناـشن 
وه امک  هللادمحلا  یحور  كادف  : » تسا حرـش  نیا  هب  دنناد  یم  باب  همان  هبوت  ار  نآ  یهورگ  هک  همان  نیا  نتم  [ . 10 . ] تسا یلم  ياروش 
نآ لثم  هک  هللادمحلا  مث  هللادـمحب  هدـینادرگ . لماش  دوخ  دابع  هفاک  رب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لضف و  تاروهظ  هک  هقحتـسم  هلها و 

. هدومرف ناـیغای  رب  محرت  ناـمرجم و  رب  رتـست  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب  هک  هدومرف  دوـخ  تمحر  تفأر و  عوـبنی  ار  ترـضح 
مدوجو هسفنب  هچ  رگا  دشاب . وا  تیالو  لها  ملاع و  دنوادخ  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدصق  ار  فیعـض  هدنب  نیا  هک  هدـنع  نم  هللادـهش 

رب رقم  مناسل  تسوا و  تیالو  لها  تیالو  و  (ص ) وا لوسر  توبن  هرکذ و  ّلج  دنوادخ  دیحوت  هب  قفوم  مبلق  نوچ  یلو  تسا  فرص  بنذ 
وا ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ما و  هتـساوخن  ار  قح  ياضر  فالخ  ًاـقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دـیما  تسا ، هللادـنع  نم  لزن  اـم  لـک 

طونم هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  ار و  وا  ترـضح  مئبات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدش ، يراج  مملق  زا  هدوب 
چیه رب  لیلد  هدـش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاجانم و  یـضعب  رمالا و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  دـشاب ، ییاعدا  هب 

ياعدا هن  هدوبن و  ییاعدا  نینچ  ار  هدنب  نیا  لطبم و  ياعدا  ضحم  ار  مالسلا  هیلع  هللا  تجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدم  تسین و  يرما 
تمحر تفأر و  طاسب  تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسنانچ  ترـضح  نآ  یهاـشنهاش و  ترـضح  فاـطلا  زا  یعدتـسم  رگید ،

دوخ شالت  زا  تسد  رامعتـسا  لماوع  اما  دندنادرگرب . نادـنز  هب  هرابود  ار  باب  ارجام  نیا  زا  سپ  [ . 11 « ] مالسلاو دنیامرف ، زارفارس  دوخ 
دندرک . یم  بوشآ  اولب و  داجیا  هدرک  روهظ  نامز  ماما  هک  هعیاش  نیا  جاور  اب  اج  همه  دنتشاد و  یمنرب 

باب مادعا  اه و  ینارذگشوخ  يارجام 

هللا تیب  نارئاز  هب  رما  نیا  غالبا  زا  سپ  دور و  یم  هکم  هب  ادتبا  دوخ  روهظ  مالعا  يارب  بابدمحم » یلعدیـس   » هک دنداقتعا  نیا  رب  نایئاهب 
داسف هنتف و  بجوم  رما  نیا  دزاس . یم  حرطم  ار  دوخ  ياعدا  يرتشیب  هنماد  تعسو و  اب  ددرگ و  یم  زاب  زاریش  هب  هرابود  اج  نآ  زا  مارحلا ،

یم ناهفـصا  هب  دوب ، هدش  عیاش  زاریـش  رد  ابو  يرامیب  هک  ینامز  ماجنارـس  دـنک و  یم  تشادزاب  ار  وا  سراف  مکاح  هک  ییاج  ات  دوش  یم 
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ياعدا دوش و  یم  روهـشم  رکذ  دیـس  هب  لوا  هبترم  رد  داد . رییغت  ار  شیوخ  ياعدا  هبترم  شـش  وا  هک  دـنراد  داقتعا  نایئاهب  نایباب و  دور .
وا نیب  ضیف  ریخ و  هطـساو  و  جع )  ) نامز ماما  صاخ  بیان  باب و  ار  دوخ  دیامن و  یم  ّتیباب »  » ياعدا مود  هبترم  رد  دـنک . یم  تیرکذ » »

« توبن  » ياعدا مراهچ  هبترم  رد  دناد . یم  دوعوم  يدهم  ار  دوخ  دـیامن و  یم  تیودـهم »  » يوعد موس  هبترم  رد  دـنک . یم  یفرعم  مدرم  و 
! دـنک یم  تیهولا »  » يوعد مشـش  هبترم  هلحرم و  رد  و  تیبوبر »  » ياعدا مجنپ  هبترم  رد  دـیامن . یم  یفرعم  ربمایپ  ار  نتـشیوخ  دـنک و  یم 

يرازت هیسور  لماوع  زا  تشاد و  مان  [ 13  ] یجرگ هلودلا  دمتعم  ناخ  رهچونم  هک  ناهفـصا  مکاح  یخیرات ، ياه  هتـشون  ساسا  رب  [ . 12]
نیا رب  نایئاهب  نایباب و  تسا . هدیچیپ  رایـسب  باب ، دیـس  زا  ناهفـصا  یلاو  تیامح  ناتـساد  دنک . یم  کمک  باب  دمحم  یلعدیـس  هب  دوب ،
همان هار  هنایم  رد  دیدرگ ، ناهفصا  مزاع  ابو  يرامیب  عویـش  ببـس  هب  يرمق  يرجه  لاس 1262  رد  باب » دمحم  یلع  دیـس   » هک دنا  هدیقع 

هب دوب  ناتـسجرگ  یلاها  زا  هک  ناـخ » رهچونم  . » دـنروآ مهارف  بساـنم  یلزنم  يو  يارب  اـت  تساوخ  وا  زاو  تشون  ناهفـصا  مکاـح  هب  يا 
وا هب  درک و  راضحا  ار  ناهفصا  تقو  هعمج  ماما  املعلا  ناطلس  باب ، همان  ندیسر  زا  سپ  تشاد ، ربخ  هیسور  يرامعتسا  فادها  زا  یقیرط 
زا نوریب  هب  وا  زا  لابقتسا  يارب  ار  شردارب  هعمج ، ماما  ات  داد  روتسد  نآ  رب  نوزفا  دنک و  هدامآ  باب  تماقا  يارب  ار  يا  هناخ  ات  داد  نامرف 

. دش دراو  ناهفـصا  هعمج  ماما  هناخ  هب  باب » دمحم  یلعدیـس   » دنا یعدـم  نایئاهب  یخیرات ، ياهباتک  ساسا  رب  دتـسرفب . ناهفـصا  هزاورد 
هعمج ماما  تسد  هب  يو  ریسفت  هک  ینامز  درک . ارجا  ار  هتساوخ  نیا  باب  دراگنب . رصعلاو »  » هروس رب  يریسفت  ات  تساوخ  وا  زا  هعمج  ماما 

رهچونم  » شوگ هب  عوضوم  نیا  ربخ  تفاتش . باب  دیس  رادید  هب  ًاروف  دش و  تفگش  رد  يو  تامولعم  هنماد  قمع و  زا  وا  دیـسر ، ناهفـصا 
ار ص )  ) دمحم ترـضح  توبن  لیالد  ات  تساوخ  يو  زا  دمآ و  باب  تاقالم  هب  مه  وا  دیـسر و  زین  ناهفـصا  مکاح  هلودـلا » دـمعتم  ناخ 

هلاسر نیا  ندناوخ  زا  سپ  ناهفصا  یلاو  تشاگن . هصاخ » توبن   » ناونع اب  هراب  نیا  رد  يا  هلاسر  دمحم » یلعدیس  . » دنک حیرـشت  وا  يارب 
هب تسا . هدروآ  نامیا  مالـسا  سدـقم  نید  هب  هتـشادرب و  تسد  تیحیـسم  نید  زا  باب ، هتـشون  ریثأت  تحت  هک  درک  مالعا  دـنلب  يادـص  اب 
هب تاغیلبت  يارب  ار  مزال  لیاسو  بابـسا و  تخاس و  رت  ینلع  ار  باب » دمحم  یلع  دیـس   » زا دوخ  تیامح  ناهفـصا  یلاو  هثداح ، نیا  لابند 

ناهفـصا مدرم  ییاضران  تابجوم  تاغیلبت ، رما  رد  باب  دمحم  یلع  دیـس  ییاورپ  یب  یلاو و  تیامح  تشاذگ . يو  رایتخا  رد  لماک  روط 
هب دمحم » یلع  دیس   » ات داد  روتسد  تقو  هاشداپ  راجاق » هاش  دمحم   » دندرب و هاش  هب  تیاکش  نانآ  زا  يا  هدع  هک  ییاج  ات  دروآ . مهارف  ار 

هناور زابرـس  يا  هدـع  هارمه  ار  باب » ، » مدرم ندرک  مارآ  يارب  وا  درکن . ارجا  ار  ناـمرف  نیا  زگره  ناهفـصا  یلاو  اـما  ددرگ . مازعا  نارهت 
یلاو هدیـشوپرس  تراـمع  ناهفـصا و  هـب  یناـهنپ  تروـص  هـب  ار  يو  نازابرـس ، اـت  داد  یبـیترت  هناـیفخم  یتروـص  هـب  اـما  تخاـس . نارهت 
یتح تفرگ . رارق  ناهفصا  یلاو  یمسر  ییاریذپ  دروم  دیشروخرصق »  » نوردنا رد  باب » دمحم  یلع  دیس   » دعب هب  نامز  نیا  زا  دننادرگرب .

. دروآ رد  يو  جاودزا  دقع  هب  ار  ییابیز  هزیشود  باب ، دیس  شون  شیع و  بابـسا  لیمکت  يارب  ناهفـصا  یلاو  هلودلادمتعم  ناخ  رهچونم 
هثداح نیا  زا  سپ  هام  دنچ  دـیدرگ . باب » ناوریپ   » ماع فقو  ییوجماک  يارب  تفرگ و  مان  شحاوفلا » ما  « » هللاأهب  » يوس زا  اهدـعب  نز  نیا 
مکاح تفرگ . ار  وا  ياج  ناـخ  نیگرگ  شا  هدازردارب  دوبن ، دـنزرف  بحاـص  هک  اـجنآ  زا  تفر و  اـیند  زا  ناهفـصا  مکاـح  ناـخ  رهچونم 
نارهت هب  ار  باب  ًاعیرـس  ات  تساوخ  وا  زا  یـساقآ  ازریم  داد و  عـالطا  تقو  مظعا  ردـص  یـساقآ  ازریم  جاـح  هب  ار  بتارم  ناهفـصا  دـیدج 

ناجیابرذآ هب  ناهفصا  زا  ار  باب  دمحم  یلعدیس  ات  تساوخ  نارومأم  زا  داد و  رییغت  ار  دوخ  روتسد  املع ، اب  تروشم  زا  سپ  اما  دتـسرفب .
يو نارادفرط  زا  يا  هدع  هراومه  دوب و  وکام  نادـنز  رد  يرمق  نابعش 1264  ات  باب  دمحم  یلعدیس  دنیامن . ینادنز  اجنآ  رد  هداتـسرف و 

راجاق و هاشدمحم  دندناسر . یم  فلتخم  طاقن  هب  ار  يو  تاروتسد  اه و  مایپ  دنتفر و  یم  وا  تاقالم  هب  اهنابنادنز  هب  هوشر  نداد  قیرط  زا 
هیلوا ياهلاس  رد  ناجنز  ماطسب و  رد  اه  یباب  شروش  اما  دندوب ، ریگناسآ  نایباب »  » و باب »  » اب دروخرب  رد  یـساقآازریم  جاح  وا  مظعاردص 

زا یکی  هارمه  هــب  ار  وا  يرمق  نابعش 1264  زور 27  رد  دـندروآ و  زیربت  هب  ار  باب  رگید  راب  اـت  دـش  بجوم  هاـش » نیدلارـصان   » تنطلس
، مکح يارجا  يارب  نازابرـس  دـندرپس . ینمرا )  ) ینارـصن زابرـس  هورگ  کـی  هب  مادـعا  يارب  يزوـنز  دـمحم  یلعازریم  ماـن  هـب  شنادـیرم 

عون زا  مایا  نآ  ياه  گنفت  نوچ  دـندرک . نارابریت  ار  اهنآ  راوید  کی  لباقم  رد  دنتـسب و  بانط  اب  ار  شدـیرم  و  باب » دـمحم  یلعدیـس  »
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ورف نازابرـس  کیلـش  زا  هلـصاح  ياـهدود  هک  یماـگنه  مکح و  يارجا  زا  سپ  درک ، یم  ناوارف  دود  کیلـش  ماـگنه  هـب  دوـب و  رپ » رـس  »
دـسج زا  اما  دندید ، دوب ، هدش  هتـشک  هک  ار  يزونز » دمحم  یلعازریم   » دـسج مکح ، يارجا  رب  رظان  یتلود  نارومأم  نازابرـس و  تسـشن ،

يو ًاعقاو  ادابم  هک  دـنداتفا  هشیدـنا  نیا  هب  نانآ  دـش و  نیرومأم  ساره  بجوم  یقیاقد  يارب  رما  نیا  دوبن . يربخ  باب » دـمحم  یلعدیـس  »
« باب دمحم  یلعدیـس   » دعب یکدنا  و  درواین ، ماود  رتشیب  هقیقد  دنچ  ساره  میب و  نیا  اما  تسا . هدرک  جورع  نامـسآ  هب  هدوب و  نامز  ماما 
اب وا  هدش و  هراپ  هلولگ  کیلش  رثارب  وا  بانط  هک  دش  مولعم  دنتفای و  دوب  هدش  ناهنپ  زیربت  كرا  رد  عقاو  لبطصا  کی  رد  هک  یلاح  رد  ار 

کی رد  ار  دوخ  هتخیرگ و  مکح  يارجا  لحم  زا  دوب ، هدرک  هتشابنا  ار  اضف  هک  رپ » رـس   » ياهگنفت کیلـش  زا  هلـصاح  دود  زا  يریگ  هرهب 
دیدرگن تباجا  تساوخرد  نیا  اما  دوش . یم  باب »  » وفع راتساوخ  زیربت  رد  هیسور  لوسنک  هثداح  نیا  لابند  هب  تسا . هدرک  ناهنپ  حارتسم 

. دش هتخادنا  رهش  قدنخ  هب  مومع  تربع  يارب  يو  دسج  دش و  مادعا  داتسیا و  شتآ  هخوج  لباقم  رد  رگید  راب  باب » دمحم  یلعدیس   » و
هاگراک هب  دش و  هدوبر  زیربت  قدنخ  زا  راشفا  ناخ  نامیلس  مان  هب  یصخش  طسوت  باب  دمحم  یلعدیس  دسج  هک  دنتسه  یعدم  نایئاهب  اما 

رد افیح  رهـش  هب  لاس  تصـش  دودـح  ینامز  تشذـگ  زا  سپ  دـیدرگ و  لمح  نارهت  هب  اجنآ  زا  لقتنم و  ینالیم  دـمحا  جاح  یفاـب  ریرح 
. دـندرک نفد  رولب  زا  یتوبات  رد  ار  وا  تفگ  یم  ناریمـش  ناـیئاهب  غّلبم  سودرف  گنهرـس  هک  يروط  هب  تفاـی و  لاـقتنا  یلاغـشا  نیطـسلف 
هفیطللا و هتلصلا  باشخال  وا  هعنمتملا  راجحالا  رولبلا و  یف  تاومالا  نفد  هللا  مکح  دق  : » تسا هدمآ  سدقا »  » باتک هحفص 34  رد  هچنانچ 

دننک و .»... نفد  رولب  رد  ار  تاوما  هک  هداد  روتسد  دنوادخ  ًاققحم  [ . » 14 «! ] میلعلا ردقملا  وهل  هنا  معباصا  یف  هشوقنملا  میتاوخلا  عضو 

مسینویهص تیئاهب و  دنویپ 

، دزاس یم  لدـبم  نیقی  هب  يرگیئاهب »  » و يرگیباب »  » هقرف داـجیا  يارجاـم  رد  ار  يرامعتـسا  ياهتردـق  تلاـخد  هبئاـش  هک  یمهم  تاـکن  زا 
یمن هجوت  لوسنک  هتـساوخ  هب  یتقو  دـنا  یعدـم  ناییاهب  تسوا . يارب  وفع  تساوخرد  و  باب »  » مادـعا مسارم  رد  هیـسور  لوسنک  روضح 

نآ يور  زا  درب و  یم  دوب ، هدـش  هتخادـنا  باب  دـسج  هک  یلحم  هب  ار  يرهاـم  شاـقن  يو  دـنزادنا ، یم  قدـنخ  هب  ار  باـب  هزاـنج  دوش و 
نایرج دروم  رد  یکروگلاد  زاـینیک  [ . 15 . ] دراد رارق  وا  نفد  لـحم  رد  نونکا  مه  ریوصت  نیا  زا  يا  هنومن  هک  دـیامن  یم  هیهت  يریوـصت 

يراـهظا تأرج  یلو  دیـشک  یم  تضاـیر  رهـشوب  رد  یهاـم  دـنچ  دـمحم ) یلع  : ») دـسیون یم  نینچ  باـب ،» دـمحم  یلع   » ندـش مودـعم 
راهظا ار  رصع  ماما  تباین  هدیشک  شیپ  ار  يرشبم  ناونع  هتـسج  هتـسج  هار  رد  دیامن  یم  تکرح  زاریـش  فرط  هب  هام  ود  زا  سپ  هدرکن ...

دننک و یم  لاؤس  وا  زا  شیاهاعدا  دروم  رد  املع  ... ) دیامن یم  عمج  دوخ  رود  ار  ماوع  مدرم  یـضعب  و  دسر ... یم  زاریـش  هب  ات  دیامن  یم 
ناهفـصا هب  اجنآ  زا  یهت  تسد  اب  ردام  ردپ و  قاع  هراچیب  دنیامن . یم  شنوریب  زاریـش  زا  سبح ) هام  دـنچ  ندروخ و  بوچ  دـنچ  زا  سپ 

هدـش ناهفـصا  دراو  وا  دیـسر  عالطا  نم  هب  هک  نیمه  دوب ... نامیـشپ  مدان و  هدرک و  تنعل  ارم  شلد  رد  هبترم  رازه  دـبال  دوش و  یم  دراو 
تمارک ياراد  نم و  ناتسود  زا  هک  مدومن  ار  دیس  شرافس  متشون و  ناهفصا  نارمکح  هلودلادمتعم  ناخ ) رهچونم   ) هب هناتسود  همان  کی 

هب مه  نم  دندومن ، هناور  نارهت  هب  دنتفرگ و  ار  هراچیب  دیـس  دـش . موحرم  هلودـلادمتعم  دیـس ، یتخبدـب  زا  دوش ... يرادـهاگن  وا  زا  تسا 
تلود اذل  دنا ، هتفرگ  ار  رمالا  بحاص  هک  متخادنا  هار  لاجنج  راج و  نارهت  رد  رگید  رفن  دنچ  ییحی و  ازریم  یلع و  نیـسح  ازریم  هلیـسو 

نآ زا  شیب  نم  دنتخادنا ...)  ) هار لاجنج  دـندرک و  شالت  دوب  نکمم  هچ  نآ  نم  ناتـسود  یلو  دـندرب  وکام  هب  اجنآ  زا  زیربت و  هب  ار ... وا 
اراکشآ دیس  متشاد  نیقی  دش  یم  وا  زا  یتالاؤس  دنتـشاد و  یم  هاگن  نارهت  رد  ار  دیـس  رگا  هوالع  هب  منکب ... متـسناوت  یمن  مدرک  یم  هچ 

اپ رب  لاـجنج  نآ  زا  سپ  هدوـمن  فـلت  نارهت  زا  جراـخ  رد  ار  دیـس  هک  مداـتفا  رکف  هـب  سپ  دوـمن . یم  اوـسر  ارم  تـفگ و  یم  ار  بلاـطم 
دندوب هدیدن  ار  دیـس  هک  رگید  رفن  دنچ  و  [ 16  ] یلعنیسح ازریم  هب )  ) دیسر و نم  هب  نارهت  رد  نآ  ربخ  دیـس  ندش  هتـشک  زا  سپ  میامن ...

یـسیلگنا نارگرامعتـسا  يرازت و  ياهـسور  هیور  تدـحو  یماگمه و  باب  يارجام  رد  هجوت  لـباق  هتکن  دـنیامن .»... اـپ  رب  لاـجنج  متفگ 
یعون هب  رگیدـکی  اب  باب  هلأسم  رـس  رب  مولعمان  لـیالد  هب  دنتـشاد ، تباـقر  رگیدـکی  اـب  ناریا  رد  دراوم  رثکا  رد  هک  تلود  ود  نیا  تسا .
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رد هیسور  ریفس  حیرـص  تلاخد  اب  دنتـسج و  تقبـس  اه  یـسیلگنا  زا  اهـسور  باب »  » ندش هتـشک  زا  دعب  هک  دنچره  دندوب . هدیـسر  مهافت 
تشاد رارق  مادعا  هناتسآ  رد  هاش  نیدلارصان  رورت  هئطوت  یحارط  رد  تکرش  رطاخ  هب  هک  هللاأهب - ) « ) يرون یلعنیـسح  ازریم   » ناج تاجن 

درک و رداص  يا  هژیو  حول  هیـسور  روتارپما  راـختفا  هب  هللاأـهب  هک  ییاـج  اـت  دـندش ، رت  مرتحم  زیزع و  ناـیئاهب  دزن  قارع ، هب  وا  لاـقتنا  و  - 
نآ زا  سپ  تشاد ، همادا  لاس 1917  رد  هیسور  یتسینومک  بالقنا  ات  عضو  نیا  درک . یم  یسوساج  اهسور  يارب  ًامـسر  أهبلادبع  شرـسپ 
هب درک - یم  یـسوساج  اهـسور  يارب  هک  أهبلادـبع - نامه  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  ات  دـنداتفا و  ناتـسلگنا  ناماد  هب  لماک  روط  هب  اه  ییاـهب 
هب شناهارمه  و  أهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  هک  يدالیم  لاس 868  زا  هتبلا  درک . تفایرد  رـس »  » بقل سیلگنا  تلود  زا  شتامدـخ  رطاخ 
هب نیطـسلف  نیمزرـس  رد  يرگ  یئاهب  زکرم  تفای و  ماودـت  برغ  يدوهی  ردـتقم  ياه  نوناک  اب  نایئاهب  دـنویپ  دـندش ، لقتنم  اکع » ردـنب  »

یئاهب رـصنع  : » تیمدآ نودیرف  هتـشون  هب  دش . لدب  ایناتیرب  يرامعتـسا  هاگتـسد  رد  ناشیاکرـش  ناشیا و  جنرغب  تایلمع  يارب  مهم  يرازبا 
هب یناسک  زین  نادوهج  زا  هک  نیا  هفرط  دـمآرد . ناریا  رد  سیلگنا  تسایـس  تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  [ ، 17  ] دوهج رصنع  نوچ 

يدـنفا ساـبع  تساـیر  نارود  رد  دـنویپ  نیا  [ . 18 « ] تسا هدیـسر  زین  اـکیرمآ  هب  سیلگنا  تسایـس  ثاریم  ناـمه  دنتـسویپ و  هـقرف  نـیا 
قطن رد  هحفص 23  رد  هدش ، پاچ  رـصم  رد  هحفـص و  رد 288  هک  أهبلادـبع  تاباطخ  باتک  رد  تفای . موادـت  یئاهب  هقرف  رب  أهبلادـبع ) )

سیلگنا ناریا و  نیب  تفلا  ببس  اجنیا  نم  ندمآ  نیا  اجنیا . مدمآ  نم  هکنیا  زا  دنرورسم  رایسب  ناریا  یلاها  : » تسا هدمآ  ربماتپس 1911 م 
[19 «. ] دنک یم  ادف  سیلگنا  يارب  ار  دوخ  ناج  ناریا  دارفا  زا  يدوز  هب  هک  دسر  یم  يا  هجرد  هب  هجیتن  دوش  یم  لصاح  مات  طابترا  تسا 

اجنادـب ار  راک  تامادـقا ، نیا  تشاد و  ایناتیرب  تلود  دوس  هب  يدـج  یتاعالطا  ياهدرکراک  ییاهب  هقرف  یناـهج ، لوا  گـنج  نارود  رد  . 
و افیح »  » رد نایئاهب  نکاما  دننک و  مادـعا  ار  يدـنفا » سابع   » دـنتفرگ میمـصت  ینامثع  یماظن  تاماقم  گنج ، رخاوا  رد  ایوگ  هک  دـیناسر 

تیمومیق هک  یناهج ، لوا  گنج  نایاپ  زا  سپ  تفاین . ققحت  حرط  نیا  دروخ و  تسکـش  ینامثع  دعب  یکدنا  اما  دـنیامن  مدـهنم  ار  اکع » »
هاش  » مان لیچرچ ، هک  نیطـسلف  یلاع  رـسیمک  نیلوا  لئوماس ، تربرهرـس  دـش ، راذـگاو  اـیناتیرب  هب  نیقفتم  یلاـع  ياروش  طـسوت  نیطـسلف 

لیاوا رد  تشاد . يدنفا  سابع  اب  یکیدزن  يراکمه  یتسود و  نیطسلف  رد  شا  هناردتقم  تموکح  لاس  رد 5  دوب ، هداهن  وا  رب  ار  لئوماس »
يروتارپما تقیرط  راوسهـش   » ناونع ناشن و  گنج  نارود  رد  ناـیئاهب  تامدـخ  زا  ینادردـق  ساـپ  هب  اـیناتیرب  راـبرد  لـئوماس »  » تموکح

[ . 20 . ] درک اطعا  يدنفا » سابع   » هب ار  ایناتیرب »

میسانشب ار  تیئاهب 

يرادـباسح و يرگ و  یـشنم  راک  هب  سابع » ازریم   » شردـپ دـمآ . ایند  هب  نارهت  رد  يرمق  لاس 1233  رد  هللاأهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم 
ياعدا اهدعب  وا  هتبلا  تخومآ . ردپ  دزن  ار  نتشون  ندناوخ و  یلعنیـسح  تشاد و  لاغتـشا  راگزور  فارـشا  ناگدازهاش و  هناخ  رد  یملعم 

زا يوریپ  اب  یلعنیـسح  ازریم  باب ،) « ) يزاریـش دمحم  یلعدیـس   » ییادیپ اب  دـنک . یم  بیذـکت  ار  رما  نیا  شرهاوخ  اما  درک ، ندوب  یّما » »
اجنآ رد  هک  روشک  یقرـش  لامـش  یلاوح  رد  عقاو  تشدب »  » تاحاضتفا رد  يو  دوش . یم  هیباب »  » هقرف مهم  نارـس  زا  مک  مک  يرگیباب  هقرف 

زا نت  دـنچ  اب  نیعلا  ةرق  هرهاـط  زور  نیا  رد  تشاد . لاـعف  يروضح  دـندرک ، مـالعا  ار  مالـسا  نیبم  نید  خـسن  باـب »  » ناوریپ ناراداوه و 
ار وا  لتق  نامرف  دیـسر  راجاق  هاشدـمحم  هب  نانآ  ياه  يرد  هدرپ  یقالخا و  ریغ  تشز و  لامعا  ربخ  نوچ  دـش و  رتسبمه  باب  وریپ  نادرم 

تشگزاب . نارهت  هب  هیسور  ترافس  نارومأم  تیامح  اب  یلعنیسحازریم  دشن و  ارجا  نامرف  نیا  هاشدمحم  گرم  اب  اما  درک . رداص 

داد يرارف  ار  هقرف  نارس  ءاهب  تاحاضتفا 

ربخ نایباب  ياولب  تاکرحت و  رد  يرون  یلعنیـسح  ازریم  شقن  زا  هک  ریبکریما  ناخ  یقتازریم  هاـش ،» نیدلارـصان   » یهاـشداپ زاـغآ  زا  سپ 
یهلا ماقتنا  ار  نآ  ناـیئاهب  هک  [ ، 21  ] ریبکریما هنادرمناوجان  لـتق  لزع و  زا  سپ  يرون  یلعنیـسح  ازریم  درک . دـیعبت  قارع  هب  ار  وا  تشاد ،
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نیدلارـصان  » رورت يارب  ار  يا  همانرب  هورگ ، کی  سأر  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  يرون  ناخاقآ  ازریم  ترادـص  ماـیا  رد  و  [ 22 ، ] دنمان یم 
هب تشادزاب و  همانرب  نیا  رد  لاعف  نایباب »  » هیلک دنام و  ماکان  حرط  نیا  اما  دندرب . هلمح  هاش  هب  هرادق  لولشش و  اب  نانآ  درک . یحارط  هاش »

اهنت اـهنآ  ناـیم  زا  دـندش و  هدرپـس  نارهت  فانـصا  زا  یکی  هب  مادـعا  يارب  اـهنآ  زا  کـیره  دـندیدرگ و  موـکحم  مادـعا  هـب  هاـش  ناـمرف 
رورت همانرب  یحارط  زا  سپ  هللاأهب )  ) یلعنیـسح ازریم  درب . رد  هب  ملاس  ناج  سور  ریفـس  تلاخد  اب  هللاأـهب ) « ) يروجکرون یلعنیـسحازریم  »

نیـشناج تقو و  مظعاردـص  يرون  ناخاقآ  ازریم  یقـالیی  هناـخ  هب  حرط  نیا  يارجا  زا  لـبق  دـشاب ، رود  ماـهتا  ناـظم  زا  هکنیا  يارب  هاـش ،
« اه یباب   » تشادزاب هئطوت و  نیا  تسکـش  ربخ  نوچ  دنام . یم  رورت  رومأم  ياه  یباب  نارکفمه و  مادقا  هجیتن  رظتنم  دور و  یم  ریبکریما » »
ناـخاضر و راـگزور  رد  ناـیئاهب  ربـهر  یناـبر  یقوش  دـناسر . یم  هدـنگرز »  » رد هیـسور  ترافـس  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دـسر ، یم  وا  هب 
دنتشاد و فیرشت  ناساول  رد  هللاأهب  ترضح  داتفا ، قافتا  دصق  ءوس  هیضق  هک  یماگنه  : » دسیون یم  نینچ  دروم  نیا  رد  يولهپ  اضردمحم 

هار نیب  رد  دنتفر و  دوب  نارواین  رد  هک  هاش  يودرا  هب  هراوس  دیـسر ... ناشیا  هب  هجفا  هیرق  رد  هثداح  نیا  ربخ  دندوب و  مظعا  ردص  نامهیم 
ریفـس تمدخ  رد  هک  كرابم  هریـشمه  رهوش  دـیجم  ازریم  هدـنگرز  رد  دندیـسر . دوب  نارواین  کیدزن  هدـنگرز  رد  هک  سور  ترافـس  هب 

دوب ریفـس  هناخ  هب  لصتم  هک  دوخ  لزنم  هب  ار  ناشیا  درک و  تاقالم  ار  ترـضح  نآ  تشاد  يرگ  یـشنم  تمـس  یکروگلاد  سنرپ  سور 
ترضح ات  داتسرف ... ترافس  هب  صوصخم  نیدمتعم  دش و  تریح  بجعت و  يایرد  قرغ  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  هاش  دومن . تیاده  توعد و 

زا دیزرو و  عانتما  هاش  ناگدنیامن  هب  هللاأهب  ترضح  میلـست  زا  سورریفـس  دنروایب ... هاش  دزن  هب  هتفرگ  لیوحت  سور  ترافـس  زا  ار  هللاأهب 
هعیدو دیدرگ  راتساوخ  یمسر  حیرص و  روط  هب  ریزو  صخش  زا  ًانمض  دنربب  فیرشت  مظعاردص  هناخ  هب  هک  دومن  اعدتـسا  كرابم  لکیه 

ار هللاأهب  ترضح  دیاب  هک  تشون  مظعاردص  هب  يذغاک  و  دشوکب ... نآ  تسارح  ظفح و  رد  دراپـس  یم  يو  هب  سور  تلود  هک  ییاهبرپ 
وت دهد  خر  يا  هثداح  دسرب و  هللاأهب  ترـضح  هب  یبیـسآ  رگا  ییامن و  شـشوک  رایـسب  تناما  نیا  ظفح  رد  ینک و  ییاریذپ  نم  فرط  زا 
هب دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  دوب ، هدـمآ  مشخ  هب  تخـس  رورت  هثداح  زا  هک  هاش  نیدلارـصان  [ . 23 ...« ] دوب یهاوخ  سور  ترافـس  لوؤسم 

تقفاوم تدعاسم و  اب  يو  هک  ببـس  نیا  هب  اما  دزادنا . یم  نادنز  هب  ار  یلعنیـسح » ازریم   » دنک و یمن  هجوت  هیـسور  ریفـس  ياه  هتـساوخ 
مه هیـسورریفس  یکروگلاد  سنرپ  تشادن و  ار  يرازت  هیـسور  يرامعتـسا  تردق  اب  هلباقم  ناوت  دوب و  هدیـسر  تنطلـس  هب  هیـسور  تلود 
وا يدازآ  اب  دوش ، دـیعبت  ناریا  زا  هشیمه  يارب  هللاأهب ) « ) يرون یلعنیـسح  ازریم   » هک طرـش  نیا  اب  ماجنارـس  درک ، یم  لابند  ار  ارجام  ًابترم 

كاخ هب  ات  درک  توعد  وا  زا  ًامـسر  هیـسور  ریفـس  يرون ،» یلعنیـسحازریم   » يدازآ زا  سپ  هک  دنداقتعا  نیا  رب  نایئاهب  دنک . یم  تقفاوم 
، دش یم  یهارمه  یناریا  یـسور و  ياهورین  زا  يدادعت  طسوت  هک  یلاح  رد  ار  وا  داتـسرف و  قارع  هب  ار  يو  ناریا  تلود  اما  دورب . هیـسور 

جیوـالکین هیـسور  روتارپـما  هراـبرد  یبرع  ناـبز  هـب  يا  هژیو  حوـل  نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ  يروـن  یلعنیــسحازریم  درک . دـیعبت  ناریا  زا 
لغ و ریز  نارهت  نادـنز  رد  هک  یماگنه  ارم  وت  ناریفـس  زا  یکی  : » تسا حرـش  نیا  هب  نآ  یـسراف  نتم  هک  دـنک  یم  رداص  مودردـناسکلا 
« دناد یمن  ار  نآ  تعفر  سکچیه  شدوخ  زج  هک  دومرف  نیعم  یماقم  وت  يارب  دنوادخ  رطاخ  نیا  هب  درک و  یهارمه  يرای و  مدوب  ریجنز 

نانآ سومان  ناج و  لام و  هک  ناناملسم  دروم  رد  رگم  دندوب ، هدرک  عنم  دوخ  نیئآ  نتفریذپ  يارب  ار  روز  هب  لسوت  نایئاهبو  نایباب  [ . 24]
هیلوا صئاصخ  هلمج  زا  تیعبس  تواسق و  هتبلا  دندناسر . یم  تداهش  هب  سپس  دنداد و  یم  هجنکـش  ار  نانآ  یتح  هدرک و  مالعا  حابم  ار 
یتلود ياهورین  مدرم و  اب  دوخ  ياهـشروش  نایرج  رد  نانآ  هک  تسا  هتفگ  نانآ  دروم  رد  تیمدآ  نودـیرف  هک  هدوب  تیباـب  هقرف  ياـضعا 

رب ینتبم  تسخن  زور  زا  ار  أهب  طاسب  وا  دـندنازوس . یم  شتآ  رد  دـندیرب و  یم  اـپ  تسد و  ار  یگنج  ناریـسا  دنتـشاد و  هناعبـس  يراـتفر 
هب رهاظتم  وج و  هنیک  لد و  تخس  نشخ و  یقالخا  ياراد  ار  نایئاهبزین  یتیآ  دیمحلادبع  و  [ 25  ] دناد یم  یشکمدآ  یبضغریم و  هاگتسد 

طـسوت ناجنز »  » راـبنوخ ثداوح  ناردـنزام و  یـسربط  هعلق  خـلت  هثداـح  هب  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  [ . 26 . ] دـنک یم  یفرعم  تـبحمو  رهم 
. درک هراشا  دـش ، بوکرـس  تموکح  طسوت  رایـسب  يزیرنوخ  زا  سپ  هرخألاب  دوب و  هارمه  يرامـشیب  تایانج  تراغ و  لتق و  اب  هک  نایباب 

مک مک  دـناسر و  یم  قارع  هب  ار  دوخ  لدـبم  سابل  اب  مه  لزا  حبـص  ییحیازریم  شرتگرزب  ردارب  یلعنیـسحازریم ، دـیعبت  لاـبند  هب  [ . 27]
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یم يدـنفا  یقوش  هک  يروط  هب  دوب . نایعیـش  رازآ  تیذا و  ناشفدـه  نیرت  مهم  هک  ددرگ  یم  داجیا  قارع  كاخ  رد  ناـیباب  زا  یعاـمتجا 
فیاحص اه و  عمش  هسدقم و  نکاما  راوز  هالک  شفک و  هنیدقن و  سابل و  ندیدزد  هب  اه  بش  هک  دوب  نیا  نایباب  هویش  قارع  رد  : » دسیون

[ . 28 .« ] دنزادرپ اه  هناخاقس  بآ  ياه  ماج  اه و  همانترایز  و 

تیئاهب هقرف  دلوت  اکع و  هب  ءاهب  دیعبت 

هک دنتخادنا  یم  هار  یبوکیاپ  نشج و  البرک  رد  ینیـسح  ياروشاع  مایا  رد  دنتـشاد ، نایعیـش  زا  نایباب  هک  يا  هنیک  ببـس  هب  دیازفا  یم  وا 
یم الاب  كدنا  كدنا  نیملـسم  اب  اه  یباب  فاصنا  زا  رود  هناشنم و  دد  راتفر  دوب . هدنام  راگدای  هب  [ 29  ] نیعلا ةرق  زا  هنامرش  یب  تنس  نیا 

هب یلـصا و  ربهر   ) هللاأهب يرون  یلعنیـسح  یتح  تسین ، اعدا  هنایـشحو  لامعا  هنوگنیا  ماجنا  دماجنا . یم  دروخ  دز و  هب  هک  ییاج  ات  دریگ 
لیاوا رد  هقیقحلا  یف  هک  هچ  دـنناد ، یم  داسف  لها  ار  هفیاط  نیا  مویلا  كولم  عیمج  : » دـیوگ یم  دروم  نیا  رد  هقرف ) نیا  ربماـیپ  حالطـصا 

بهن و دندومن و  یم  فرصت  نذا  ریغ  نم  سان ، لاوما  رد  دش .) یم  [ ) 30  ] دعترم نامیا  ضیارف  هک  دش ] یم   ] رهاظ هفیاط  نیا  زا  یلامعا 
روهظ روـهظ ، نیا  : » هدروآ دوـخ  حوـل  رد  عیاـجف  همه  نیا  زا  سپ  هللاأـهب  [ . 31 .« ] دندرمـش یم  هنـسح  لامعا  زا  ار  أمد  کفـس  تراـغ و 
یعـس هراومه  مه  لوا  زا  وا  هتبلا  [ . 32 «. ] هدرک عنم  هدومن و  وحم  باتک  زا  ار  داـهج  مکح  هک  هچ  تسا  یمظع  تیاـنع  يربک و  تمحر 

ياپ هتشاذگ و  رانک  ار  يورایور  هزرابم  هقیرط  زین ، توعد  نالعا  زا  سپ  تشاد ، هیباب  كراعم  کلاهم و  زا  يرود  دوخ و  ناج  ظفح  رد 
، زاس نید  صخش  مه  يزاس ، نید  شور  هقیرط و  نیا  رد  هچ  درکن ) غیرد  ندز  یفخم  تبرض  رورت و  زا  اما   ) دیـشک ارف  زیتس  گنج و  زا 
هک یبهذـم  رد  اـت  دـنوش ، یم  دراو  يو  نید  هب  رتشیب  دـننیب  یمن  هجاوم  رطخ  اـب  ار  دوخ  نوچ  مدرم  دارفا  مه  تسا و  راـنکرب  تارطخ  زا 

سسؤم هن  باب  یبالقنا  نید  رد  هک  دوب  هتخومآ  هبرجت  هب  یلعنیسح  ازریم  دشاب . تموکح  تلود و  دض  رب  بالقنا  شروش و  رب  شـساسا 
راـنک دوب  رطخ  هیاـم  هک  ار  داـهج » عاـفد و  لادـج و  لاـتق و   » درک و ضوع  ار  کـیتکات  هقیرط و  هک  دوـب  نیا  ّیح ، فورح  هن  دـنام  یم 
نایب قطن و  رد  اریز  دوب ، رت  هفرص  اب  هقیرط  نیا  هتبلا  تفرگ . ار  نانس  فیـس و  ياج  نایب » قطن و  نافرع و  ملع و   » حالطـصا هب  تشاذگ و 

هب ار  ناـنآ  یناـمثع  تلود  يرمق  لاس 280  رد  اـت  دوش  یم  بجوم  اـه  یباـب  یناـسناریغ  راـتفر  ماجنارـس  [ . 33 . ] تسا ناـج  رطخ  رتـمک 
دنک و یم  یهللا » هرهظی  نم   » ياعدا دزاس و  یم  راکشآ  ار  شیوخ  هیعاد  یلعنیسحازریم  دیعبت ، رفس  نیا  زاغآ  رد  دیامن . دیعبت  لوبناتـسا 

یم فالتخا  داجیا  اه  یباب  نیب  اعدا  نیا  اب  دومن و  تیودهم  ياعدا  بیترت  نیا  هب  و  متـسه » نم  دـیتسه ، وا  رظتنم  هک  سکنآ   » دـیوگ یم 
نایباب نیب  لدج  ثحب و  دراد .» تسایر  يادوس  مردارب  : » دیوگ یم  هللاأهب -  رت  گرزب  ردارب  لزا -  حبـص  ییحی  ازریم  هک  ییاج  ات  دـنک .

« هنردا  » تمـس هب  لوبناتـسا  زا  ار  نایباب  ناوراک  نامز  نیا  رد  دیماجنا . لوط  هب  هام  دنچ  تدم  هللاأهب  تیودـهم  ياعدا  ینیـشناج و  رـس  رب 
هک تروص  نیا  هب  دیـشک . یگتـسد  دنچ  يریگرد و  هب  نانآ  راک  تفرگ و  ینلع  هرهچ  نانآ  فالتخا  رهـش  نیا  رد  دـنداد . تکرح  [ 34]

رگید یهورگ  دنتفرگ و  مان  یلزا »  » دندناوخ و دوخ  ياوشیپ  ار  وا  دنتفرگ و  ار  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  ینعی  رتگرزب  ردارب  بناج  یهورگ 
ترهـش یناید » دـنتفر و« یناید  هللادـسا  ازریم  لابند  هب  مه  يا  هدـع  دـندش و  هدـیمان  یئاهب »  » دـنتفریذپ و ار  هللاأهب  یلعنیـسح  ازریم  ياعدا 
فورعم اه » ینایب   » هب هک  دندرمـش  مرتحم  ار  نایب »  » باـتک اـهنت  هدرک  اـهر  ار  يرگیباـب  ناگدرکرـس  اـسؤر و  نماد  مه  يا  هدـع  دـنتفای .

هک تشاد  مالعا  هللاأهب »  » هنایم نیا  رد  دروآ . دراو  يرگیباب  هلاض  هقرف  هب  یناوارف  ياـه  بیـسآ  تاباعـشنا  اـه و  يریگرد  نیا  دـندیدرگ .
لعج ار  نآ  بتاک ، ینیوزق  میرکلادـبع  ازریم  يرایتسد  هب  وا  تسا و  یگتخاس  لزا » حبـص  ییحی  ازریم   » ینیـشناج نوماریپ  باـب  تیـصو 

ینادـنز نامز  زا  هک  تشاد  مالعا  تحارـص  اب  دیـشک و  یهللا » هرهظی  نم   » تیودـهم و ياعدا  زا  تسد  نامز  نیمه  زا  هللاأـهب  دـنا . هدرک 
ییادج لادج و  نیا  دـنروایب . نامیا  وا  هب  هک  تسا  ناگمه  هفیظو  تسا و  هدیـسر  يربمایپ  ماقم  هب  لاس 1269  رد  ینعی  نارهت ، رد  ندش 

یتح دیـشک و  راتـشک  دروخ و  دز و  هب  ناشراک  ماجنارـس  دـش و  لزا » حبـص   » و هللاأهب »  » ناراداوه نیب  يریگرد  بجوم  هنردا »  » رهـش رد 
هب اهلاس  هک  ار  لزا ) حبص  « ) ییحی ازریم   » دوخ ردارب  ًامـسر  یمرـش  یب  تیاهن  اب  هللاأهب ،) « ) یلعنیـسح ازریم   » هک تفر  شیپ  اجنآ  ات  ارجام 
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« باب دمحم  یلعدیـس   » مود رـسمه  اب  هک  دـش  یعدـم  دـناوخ و  هدازمارح  داد ، یم  رارق  مارتحا  میرکت و  دروم  ار  وا  باب  نیـشناج  ناونع 
أـهب و بناـج  زا  نینچمه  ییحی » ازریم  . » داد شحاوفلا » ما   » بقل باـب  رـسمه  هب  ببـس  نیمه  هب  تسا و  هتـشاد  یـسنج  عورـشمان  طـباور 
رب هوالع  دنتـسشنن و  راکیب  مه  نایلزا  نایم ، نیا  رد  دـیدرگ . رختفم  کسوس و ... سگم ، رام ، هلاـسوگ ، رن ، واـگ  رخ ، باـقلا  هب  ناـیئاهب 
داب و  تسد ! هشعر  نامرد  زا  شیپ  هک  دـیاشن  ار  هللاأهب )  ) ناشیا بانج  دـنتفگ ، وا  هب  باطخ  أهب »  » دروم رد  یقـالخا  تشز  لـئاسم  نتفگ 

تشک هب  نایباب  فالتخا  يریگرد و  راک  هکنیا  زا  سپ  دننز و ... تیهولا  ای  توبن  سوک  دنزادرپب و  تیرـشب  ياهدرد  جالع  هب  دوخ  قتف !
« یلعنیسح ازریم   » سربق و هریزج  هب  ار  لزا » حبص  ییحی  ازریم   » دنتفرگ و نانآ  ییادج  هب  میمصت  ینامثع  روشک  يامعز  دیسر ، راتـشک  و 

مدـع هجیتـن  رد  مدرم و  زا  وا  يرود  ناریا و  زا  أـهب  دـیعبت  هتبلا  دـندرک . دـیعبت  نیطـسلف  كاـخ  رد  اـکع » هعلق   » هب ار  شناراداوه  هللاأـهب و 
يایازم هب  حاولا  زا  یکی  رد  أهبلادـبع  تفرگ و  یم  تروص  تیئاهب  نارـس  تیاضر  اب  نایئاهب و  عفن  هب  وا ، راکفا  يو و  هب  مدرم  یـسرتسد 

ازریم دـندرک . بلج  دوخ  هب  ار  نالفاغ  ياهلد  ییامن  مولظم  هویـش  اب  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  نایئاهب  نایم  نیا  ردو  دـنک . یم  هراـشا  رما  نیا 
دیمان ربمایپ  ار  دوخ  ًامسر  تشادرب و  ندوب  باب  بیان  ياعدا  زا  تسد  ینلع  لماک و  تروص  هب  اکع  هب  ندیسر  زا  سپ  هللاأهب »  » یلعنیسح

تیمسر هب  زا  سپ  هیسور  يرامعتـسا  تلود  دش . هتخانـش  تیمـسر  هب  هیـسور  تلود  بناج  زا  ًاروف  هک  تشاذگ  ناینب  ار  تیئاهب »  » هقرف و 
دوخ ياهزرم  مادقا  نیتسخن  رد  تلود  نیا  تشاذـگ . اهنآ  رایتخا  رد  تاناکما  هنوگ  همه  نید ، کی  ناونع  هب  تیئاهب  هلاض  هقرف  نتخانش 

درک . داجیا  دابآ  قشع  رهش  رد  راکذالا » قرشم   » مان هب  ار  هقرف  نیا  دبعم  نیلوا  دوشگ و  نایئاهب  يور  هب  ار 

تیهولا ياعدا 

همادا يدالیم  ربتکا 1917  رد  یتسینومک  بالقنا  يزوریپ  و  اهرازت )  ) فونامور نادـناخ  تیمکاح  نایاپ  ات  يرازت  هیـسور  تلود  تیامح 
تلود هراومه  ات  دهاوخ  یم  شناوریپ  زا  دوخ  حاولا  زا  یکی  رد  هک  يروط  هب  درک . یمن  ناهنپ  ار  هیـسور  هب  یگتـسباو  زین  هللاأهب » . » تفای

یـضعب یلعنیـسح و  ازریم  هاش ) نیدلارـصان  رورت  زا  سپ  : ») دـهد یم  حرـش  نینچ  ار  نایرج  یکروگلاد  زاینیک  دـننک . اـعد  ار  سور  هیهب 
هک میداد  تداهـش  نم  دوخ  یتح  ترافـس  نانکراک  همه  تمحز  نارازه  اب  هدرک  تیامح  اـهنآ  زا  نم  دـنتفرگ ، مه  ارم  مراـحم  زا  رگید 

سپ رد  ار  ییحی  ازریم  وت  هک  متفگ  یلعنیسح  ازریم  هب  نم  میدرک . ناش  هناور  دادغب  هب  هداد  تاجن  گرم  زا  ار  اهنآ  اذل  دنتـسین  یباب  اهنیا 
ملع و مه  درمریپ و  مه  یلعنیـسح  ازریم  هک ) اـجنآ  زا  ... ) مداد لوـپ  اـهنآ  هب  يداـیز  غـلبم  و  ناوـخب ... هللا  هرهظی  نم  ار  وا  راذـگب و  هدرپ 

یسپاولد هک  مدرک  دادغب  هناور  مه  ار  یلعنیـسح )  ) وا راک  سک و  هچب و  نز و  مدومن ... وا  هارمه  داوساب  مدآ  رفن  دنچ  اذل  تشادن  عالطا 
دوب هدنام  دیـس  زا  هک  يدنچ  بتک  یـشنم و  رفن  دنچ  مه  نم  دـندرک ، تسرد  یحو  بتاک  دـنداد . یتالیکـشت  اجنآ  رد  دـشاب و  هتـشادن 

هدیدن و ار  دیس  هک  ییاهنآ  يارب  زا  ار  حاولا  زا  یضعب  دنیامن . خاسنتسا  اهنآ  زا  يدایز  خسن  هک  مداتسرف  اهنآ  يارب  هدومن  لیدعت  حرج و 
و دوب ... اهیباب  راک  ماظتنا  حاولا و  هیهت  هب  رـصحنم  هناخترافـس  راک  تمـسق  کی  دنداتـسرف . یم  هدرک و  هیهت  هام  ره  دـندوب  هدروخ  لوگ 
زا لوبمالـسا و  هب  ار  اهنآ  یناـمثع  تلود  نیب  نیا  رد  مداتـسرف و  یم  لوپ  ناـموت  رازه  هس  ود  شمدرم  و  یلعنیـسح )  ) وا يارب  ههاـم  همه 
بآ کی  اب  ار  حیاول  نآ  ام  دش و  یم  هیهت  اهنآ  يارب  ناکم  هناخ و  تخادرپ . اهنآ  تیوقت  هب  مه  هیسور  تلود  داتـسرف و  هنردا »  » هب اجنآ 

... تفرن دوخ  ردارب  رابریز  ییحی  ازریم  دز و  مه  هب  تسایر  رس  ردارب  اب  یلعنیسح  ازریم  نمـض  نیا  رد  میداتـسرف ... یم  تایالو  هب  یبات  و 
میراذگب ار  یلعنیسح  رسپ  سابع  میدمآرب  ددصرد  ام  دیمان ... . لزا » حبـص   » ار دوخ  و  تفر .... سربق  هریزج  فرط  هب  هدش  ادج  ردارب  زا 

زا [ . 35 «. ] مینک ییاهب  هب  لیدبت  ار  یباب  مسا  میدـش  دـبال  دـندوب  هداد  ییحی  ازریم  مسا  هب  هک  ییاه  ترهـش  هطـساو  هب  دـناوخب ... سرد 
حاولا رد  جردـنم  بلاطم  تشادـن و  یباسح  تسرد و  داوس  مه  ازریم  یلعنیـسح  دـش و  یم  هتـشون  اـه  سور  طـسوت  حاولا  نیا  هک  اـجنآ 

داریا وا  طسوت  یبرع  نابز  لوصا  تیاعر  مدع  هب  هک  یناسک  خساپ  رد  ازریم  یلعنیـسح  تشاد . یپ  رد  یتاضارتعا  دوب ، ضقانتم  هتفـشآ و 
دنع ام  نزویدق  قلخلا  نیب  قحلا  ساطـسقل  هنا  مولعلا  دعاوقلا و  نم  مکدـنع  امب  هللا  باتک  اوقرفتال  أملعلارـشعم  ای  : » دـیوگ یم  دـنا  هتفرگ 
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فرص ياه  هدعاق  اب  ار  باتک  نیا  ياه  هتـشون  دیابن  املع  هکنآ : لصاح  [ . 36 «. ] نوملعت متناول  هسفنب  هنا  مظعالا و  ساطـسقل  ًاذهب  ممالا 
نداتسرف هرابرد  ناییاهب ، عیدب » نرق   » باتک رد  [ . 37 ! ] دنجنسب نم  ياه  هتشون  نیا  اب  ار  برع  بدا  ياه  هدعاق  دیاب  هکلب  دنجنسب ، وحن  و 

لماح هنیفـس  توا 1868 ) اـب 21  قباـطم   ) يرجه یلوـالا 1285  يداـمج  مود  حبـص  : » تسا هدـمآ  نینچ  اـکع »  » هب أـهب  یلعنیـسح  ازریم 
هک يرگید  هنیفـس  هب  نیرجاهم  هیردنکـسا  رد  دومن ... تکرح  هیردنکـسا  بناج  هب  تشاد ، قلعت  یـشیرتا  تکرـش  کی  هب  هک  نیرجاهم 

کی اب  دعب  تعاس  دـنچ  دـش . راپـسهر  افیح  بناج  هب  رـصتخم  فقوت  زا  سپ  هنیفـس  نآ  دـندیدرگ و  لقتنم  دوب  تکرـش  نامه  هب  قلعتم 
[ . 38 ...« ] دندش دراو  ریخا  رهـش  هب  یلوالا 1285  يدامج  موی 2  رهظ  زا  دعب  دـندومن و  تکرح  اکع  بناج  هب  ینابداب )  ) یعارـش یتشک 

رهـش نامه  رد  درم و  يرمق  يرجه  هدعقیذ 1309  مود  زور  رد  اکع »  » رهـش رد  یگدـنز  لاس  زا 24  سپ  هللاأهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم 
ام هلبق  : » دسیون یم  دروم  نیا  رد  ینئاق  یلعدـمحم  مان  هب  یئاهب  فورعم  نیغلبم  زا  یکی  تسا . نایئاهب  هلبق  وا  ربق  نونکا  مه  هک  دـش  نفد 
أهب ینعی  مدق » لامج   » هب هجوتم  ًابلق  میتسیاب و  نآ  هب  ور  دیاب  ندـناوخ  زامن  تقو  رد  هک  دـشاب  یم  اکع  هنیدـم  رد  هکرابم  هضور  أهب  لها 

. درامـش یم  ناهج  قلاخ  دـنوادخ و  ار  دوخ  دوش و  یم  تیهولا »  » یعدـم يربمایپ  ياعدا  زا  سپ  هللاأهب  یلعنیـسح  ازریم  [ . 39 ...« ] میشاب
هتخاس و رما  نیا  هک  دـننک  یم  روصت  يا  هدـع  دـنام و  یم  یخوش  کی  هب  رتشیب  هللاأهب )  ) يروجک رون  یلعنیـسح  ازریم  تیهولا »  » ياـعدا

یم لیدبت  نیقی  هب  ار  هبئاش  نیا  هللاأهب )  ) يرون یلعنیسح  ازریم  ياه  هتشون  رب  لمأت  رس  زا  یهاگن  اما  تسا . هدوب  تیئاهب  نافلاخم  هتخادرپ 
، دوب راتفرگ  اکع  نادـنز  رد  هک  یماگنه  هللاأهب  مینک . یم  هاگنوا  ياه  هتـشون  زا  هنومن  دـنچ  هب  هللاأـهب  تیهولا  ياـعدا  تاـبثا  يارب  دـنک .

ونشب [ . ) 40 «. ] دیرفلا نوجسملا  انا  الا  هلا  هنا ال  أضقلا  هردس  نم  ألتبالا  هنحملا و  هعقب  یلع  ألبلا  رطش  نم  یحوی  ام  عمسا  : » تشاگن نینچ 
رد اـتکی .» ینادـنز  نم  زج  ییادـخ  تسین  هکنیا  هب  اـم  رب  اـضق  هردـس  زا  هودـنا  مغ و  نیمز  رب  ـالب  ردـصم  زا  دوش  یم  یحو  هک  ار  هچنآ 

، تراـگدرورپ درک  رما  هنوگنیا  [ . ) 41 «. ] دالبلا برخءا  یف  ًانوجـسم  ناکذا  کبر  رما  کلذک  : » دـیوگ یم  نیبم  باتک  زا  رگید  یتمـسق 
یف سبح  دق  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذلا  نا  اهلها  نأش  ایندلا و  یف  رکفت  : » دـیوگ یم  زین  و  اهرهـش .» نیرت  بارخ  رد  ینادـنز  دوب  هک  ینامز 

، درک قلخ  دوخ  يارب  ار  ناهج  هکنآ  اریز  شیدـنیب . نآ  مدرم  تالاح  ایند و  هرابرد  [ . ) 42 «. ] نیملاظلا يدیا  تبستکا  امب  رایدلا  برخءا 
هسفنل ملاعلا  قلخ  يذلا  نا  : » تسا هدروآ  نیبم  باتک  زا  يرگید  ياج  رد  و  تسا .) ینادنز  ناراکمتس  تسد  هب  اه  ناکم  نیرت  بارخ  رد 

زا یکی  هب  یتـح  هک  دـننک  یم  عنم  ار  وا  درک ، قلخ  شدوخ  يارب  ار  ناـهج  هک  یـسک  نآ  [ . ) 43 « ] هئابحا نم  دـحءا  یلا  رظنی  نءا  هوعنم 
دنکفا .) رظن  شناتسود 

باب تالیاطال 

هراشا

زا هک  یناسک  باوج  رد  دناوخ و  یم  نیلفاغ  رامش  رد  دنتشاذگ  یمن  یعقو  وا  ییادخ  ياعدا  هب  هک  ار  مدرم  رامش  رپ  هوبنا  أهب  یلعنیـسح 
یم دادمتسا  وا  زا  تیاه  هتشون  زا  یـضعب  رد  و  ادخ ، يا  ییوگ  یم  عقاوم  زا  یـضعب  ارچ  یناد ، یم  ادخ  ار  دوخ  هک  وت  دندیـسرپ : یم  وا 
رهاظ نم  نطاب  [ . ) 44 «. ] نیبم هلفغ  یف  سانلا  نکلو  ياوس  کلملا  یف  تسیل  يرهاظ  ینطاب  ینطاب و  يرهاظ  وعدـی  : » دـیوگ یم  یبلط ؟
هدمآ زین  عیدـب  باتک  رد  و  دنراکـشآ .) تلفغ  رد  مدرم  نکیل  تسین ، نم  زا  ریغ  يدوبعم  ناهج  رد  ار ، منطاب  مرهاظ  دـناوخ و  یم  ار  نم 

[ . 45 «. ] دعب نم  ینیتأی  نم  لوقی  هنیعب  لبق و  نم  بابدیس )  ) هطقنلا لاق  امک  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ذئنیح  أهب ) دوخ   ) لوقی هنا  : » تسا

باب ینامسآ  باتک  نایب  باتک 

هک هنطلـسلا  داضتعا  درک . هضرع  دوخ  ناوریپ  هب  باتک  بلاق  رد  ار  دوخ  هت  رـس و  یب  بلاطم  تّوبن ، ياعدا  زا  سپ  باب  دمحم  یلعدـیس 
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هب هک  داد  اهنآ  هب  داهن و  مان  تاجانم  ار  یخرب  نآرق و  ار  یـضعب  دوخ  تافرخزم  زا  و  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  هدوب  باـب  رـصاعم  دوخ 
زا هّللاب  ذایعلا  ار  دوخ  فسوی ، هروس  ریـسفت  باتک  رد  باـب  [ . 46 ...«. ] دننک تئارق  ار  تاملک  نآ  هیداجـس  هفیحـص  دیجم و  نآرق  ياج 

باتک باب  [ . 47 !!. ] هطقن نم  ماقم  دوب و  فلا  ماقم  هلآ » هیلع و  هللا  تاولـص   » دـمحم ماقم  هک  لـیلد  نیا  هب  هتـسناد ، رتـالاب  نییبنلا  متاـخ 
ار دحاو  ره  دحاو و  هب 19  ار  باتک  هتشاذگ و  رب 19  ار  نآ  تامیـسقت  ساسا  دوخ ، لومعم  قبط  هدیمان و  نایب  ار  دوخ  یتامیلعت  یـساسا 
ار دحاو  طقف 11  اریز  دـنک !! مامت  ار  دوخ  یـساسا  باتک  نیا  هک  هدرکن  تیافک  شملع  اـی  وا  دوخ  یلو  تسا  هدرک  میـسقت  باـب  هب 19 

رتشیب مهدزای  دحاو  ات  ار  یبرع  نایب  باب  دوخ  تسا ... هدرک  تلاوح  هللا » هرهظی  نم   » هب ار  نآ  مامتا  هدراذـگ و  مامتان  ار  باتک  هتـشون و 
اب باب  بتک  اه و  همان  ًالومعم  [ . 48 . ] تسا هدرک  لیمکت  مهدزای  دحاو  ات  ار  یسراف  نایب  طقف  زین  لزا ) حبص   ) وا هفیلخ  دسیونب  تسناوتن 

نآرق تارابع  بلغا  یتح  تسا و  میرک  نآرق  زا  صقان  يدیلقت  تسرد  تمـسق  نیا  رد  دوش و  یم  عورـش  ادخ  دـمح  تاجانم و  هبطخ و 
طـالغا و ینیگنـس و  دزادرپ ، یم  بلطم  هب  درذـگ و  یم  هک  دـح  نیا  زا  تسا و  هدروآ  دوخ  ماـن  هب  یئزج  تواـفت  اـب  اـی  هنیعب  ار  دـیجم 
. دـیآ یم  ادـیپ  نآ  رد  وحن  لوصا  اب  راگزاسان  تـالمج  فرـص و  دـعاوق  فلاـخم  تاـملک  تاـقوا  بلغا  دوش و  یم  عورـش  نآ  لاکـشا 

طولغم عنصتم و  لیقث و  بولسا  زا  يرادومن  هدرک و  لقن  ار  وا  ياه  هتشون  زا  یتمسق  هنومن  يارب  دیـسانشب » ار  اهب  باب و   » باتک بحاص 
ام يرواد  رب  میـشاب و  هداد  تسد  هب  يا  هنومن  ات  مینک  یم  لقن  وا  فلتخم  بتک  زا  کچوک  ییاه  تمـسق  زین  ام  تسا و  هداد  تسد  هب  وا 
لج هطقنلاراثآ  : » دنزان یم  نادب  تخس  شناوریپ  هک  یحول  زا  یتمسق  کنیا  دشاب . لداع  يدهاش  يو  هنایماع  طلغ و  شراگن  بولسا  رد 
هلا هللا ال  یهبالا  یهبالا  وه  هلا  هللا ال  یهبلا ، یهبلا  هللا  هللااب  یهبألا  هللا  مسب  أفلا  باتک  لجو  زع  هللا  باتک  نم  هسمخلا  نؤش  یف  نایبلا  زع  و 

نایهب یهب  هللاو  نایهبلا . دـحاولا  وه  الا  هلا  هللا ال  یهبملا ، یهبملا  وه  الا  هلا  ـال  هللا  یهتبملا ، یهتبملا  وه  ـالا  هلا  ـال  هللا  یهبلا ، یهبلا  وه  ـالا 
هللاو أهتبم  یهتبم  نایهب  هللا  امهنیب و  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  هیهب  نایهب  یهب  یهب و هللا  یهابأهب  هللا  اـمهنیب و  اـم  ضرـالا و  تاومـسلاأهب و 
یم تیمها  نآ  هب  یلیخ  نایئاهب  هک  یحول  همدقم  دوب  نیا  [ . 49 «. ] اهتبم یهتبم  نایهب  هللاو  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  أهتبا  نایهب  یهب 

فیرصت فرص و  ملع  لوصا  فالخ  ظفل  ظاحل  زا  اسران و  ینعم  ظاحل  زا  تالمج  نیا  رسارس  هک  دنک  یم  كرد  دوخ  هدنناوخ  دنهد و 
ار مهم !! حول  نیا  زا  يرگید  ياه  تمـسق  زاب  تهج  نیمه  هب  تسین . مولعم  تسیچ !؟ هدنـسیون  دوصقم  هکنیا  هزات  تسا . یبرع  رد  تاغل 

نمیهملا هللادنع  نم  باتک  اذه  : » دیآ لصاح  هیام  یب  راذگ  تعدب  یعدم و  بولسا  کبـس و  رب  يرتشیب  عالطا  ار  هدنناوخ  ات  میروآ  یم 
الیلج ًالالج  كاـنلعج  دـق  اـنا  نودـباع . هل  لـک  وه و  ـالا  هلا  ـال  هنا  دهـشا  نا  بوبحملا  زیزعلا  اـنا  ـالا  هلا  ـال  هنا  هللا  هرهظی  نم  یلا  مویقلا 

نیروانلل ًاریون  ًانارون  ًارون  كانلعج  دق  انا  نیمظاعلل و  ًامیظع  انامیظع  كانلعج  دق  انا  نیلماجلل و  ًالیمج  ًالامج  كانلعج  دـق  انا  نیللاجلل و 
زاب [ . 50 ...«. ] نیبباحلل ًابیبح  ًانابح  كانلعج  دق  انا  لق  نیززاعلل  ًازیزع  ًانازع  كانلعج  دق  انا  لق  نیمحارلل  امیحر  ًانامحر  كانلعج  دق  انا  و 

کلم نم  هللا  كراـبت  عینم و  عنتمم  بر  نم  هللا  كراـبت  : » دـنناد یم  یلعنیـسح  ازریم  قح  رد  ار  نآ  اـه  یئاـهب  هک  فورعم  حوـل  نیمه  زا 
هللا كرابت  خیمش و  خمتشم  خمش  نم  هللا  كرابت  میظع و  مظتعم  مظع  نم  هللا  كرابت  عیفر و  طلتـسم  طلـس  نم  هللا  كرابت  ریدق و  ردتقم 

كرابت ریهق و  رهتقم و  رهق  نم  هللا  كرابت  ریهط و  رهتظم  رهظ  نم  هللا  كرابت  ریخف و  رختفم  رخف  نم  هللا  كرابت  خیذب و  خذتبم  خذـب  نم 
هک تسا  نیا  رد  مالک  فطل  هدروآ و  دوخ  هب  نیدـقتعم  يارب  باـتک »  » مسا هب  هچنآ  تسا  نیا  [ . 51 «. ] خلا بیلغ ... بلتغم  بلغ  نم  هللا 
ای ینید  ظاحل  زا  هن  تسا  زئاح  ار  یتیمها  یبدا  ظاحل  زا  هن  هت ! هن  دراد  رـس  هن  هک  يا  هزجعم  دـناد . یم  دوخ  »ي  هزجعم  » ار اه  هتـشون  نیا 
هک نیا  يارب  یلو  تسا . یفاک  رادقم  نیمه  مراد  هدیقع  نم  يو  لئاطال  یسیون  زارد  ررکم و  بولـسا  نداد  ناشن  يارب  یملع . ای  یفـسلف 

دحاولا هللا  مسب  مدـق  الا  مدـق  الا  هللا  مسب  لیلخ  ای  : » رگید ياـه  هنومن  کـنیا  میا ، هدرک  رکذ  طـقف  ار  تمـسق  کـی  اـم  هک  دوشن  یمهوت 
راب زا 25  دعب   ) نامدقلا مداقلا  هللا  مسب  مودقلا  مداقلا  هللا  مسب  مادقلا  مداقلا  هللا  مسب  مادقلا  مداقلا  هللا  مسب  مدقملا  مدقملا  هللا  مسب  مادـقلا 

هد زا  دعب   ) مودقلا مداقلا  هللا  هللااب  مودقلا  مداقلا  هللا  هللااب  مادقلا ، مداقلا  هللا  هللااب  مدقملا  مدقملا  هللا  هللااب  مادقلا  دـحاولا  هللا  هللااب  رگید ) رارکت 
الا هلا  هللا ال  مدقملا . مدقملا  وه  الا  هلا  هللا ال  مادقلا . دحاولا  وه  الا  هلا  هللا ال  مدقالا ، مدـقالا  وه  هلا  هللا ال  رارکت ) وحن  نیمه  هب  رگید  رطس 
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مداقلا وه  الا  هلا  هللا ال  نامدقلا . مداقلا  وه  هلا  هلا  هللا ال  مودقلا . مداقلا  وه  الا  هلا  هللا ال  مادقلا . مداقلا  وه  هلا  هلا  هللا ال  مدـقملا . مدـقملا  وه 
دحاولا انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  مدقالا  انا  هلا  هللا ال  انا  یننا  مدـقالا ، انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  وحن ) نیمه  هب  رگید  رطـس  هد  زا  دـعب   ) مدـقتملا

نوئـش یف  لـجوزع  هطقن  راـثآ  اذـه  نا  هلوقب  : » رگید حوـل  کـی  زا  زاـب  [ . 52 «. ] دوـش یم  رارکت  رگید  رطــس  وـحن 18  نیمه  هب   ) مادـقلا
قارـشاب تایتاذلا  تاینوکلا  قرـشا  هینازرط و  ًازرط  زارطاب  تایدـمحلا  تایتاذ  رهظا  دـق  يذـلا  هللادـمحلا  یهبالا . یهبلا  هللا  مسب  هسمخلا ،

لبق و ال نم  دحا  هدمحام  ًادمح  دمحتسا  هیعانتم ، سدق  دجم  عیانم  عیاقر  عیادب  علاوطب  تایخزابلا  تایتاذلا  حالا  هیناقرش و  قارش  قراوش 
ًاقارـش ًادـمح  عنتماف  عطـست  عفتراـف و  عشعـشت  أـضاف و  قرـشا  داـبأف و  قرب  راـناف و  قرـشا  أـضا و  علط و  ًادـمح  دـعب . نم  دـحا  هدمحتـسی 
راخف راختذالاوذ ، راخذ  زانتکالاوذ ، زانک  قاقتحالاوذ . ًاقاقح  قاـقترالاوذ . ًاـقاقر  قاقتـشالاوذ ، ًاقاقـش  قارتبـالاوذ و  ًاـقارب  قارتشـالاوذ و 

[ . 53 «. ] راهتظالاوذ راهظ  راختفالاوذ و 

يدروآرد نم  ياه  لمعلاروتسد 

هراشا

!!، ینعم قمع  یگداس و  یناور و  ظاحل  زا  وا  یـسراف  شراگن  بولـسا  هتبلا  [ . 54 [ !؟ تسین هیبش  رادبت  کی  نایذـه  هب  اه  هتـشون  نیا  ایآ 
هلمج بولـسا  دوش و  یمن  هدید  یـسراف  هملک  رگید  طباور ، فورح و  یـضعب  زج  راثآ  نیا  رد  تسا و  يو  یبرع  ياه  هتـشون  دننام  ًانیع 

زمر هب  هک  صوصخ  هب  تسا . نکمم  ریغ  نآ  مهف  تاقوا  بلغا  هک  يروط  هب  تسا  طولخم  یلو  یبرع  نابز  ياه  هلمج  تروص  هب  يدـنب 
تاذ  » ار دوخ  هک  نیا  ای  یلع » لبق  دمحم  ای  : » دـیوگ یم  سودـق  هب  بقلم  یلعدـمحم  الم  هب  باطخ  رد  ًالثم  دـنک . یم  تبحـص  هیانک  و 

زا دنچ  یتالمج  کنیا  دسیون . یم  ار  یماسا  يددع  ربارب  مه  یهاگ  و  تسا ) تفه  دمحم  یلع  هملک  فورح   ) دناوخ یم  عبسلا » فورح 
ره هک  تسین  يا  ههبـش   » یناث دـحاو  زا  لوا  باب  یـسراف  نایب  زا  دوش : نشور  زین  وا  نتـشون  یـسراف  بولـسا  ات  يو ، یـسراف  نایب  باـتک 

هرمث هب  هک  تسا  لک  زع  ددرگ و  یم  براغ  دوش و  یم  علاط  هسفنب  دوخ  الاو  دوش  یم  قرشتسم  دوخ  دوش ، یم  سمـش  لبقم  هک  یتآرم 
هرجـش سرغ  هک  تسا  هرجـش  نیمه  هسفنب و  ددرگ  یم  لطاب  یئـش  دوخ  الاو  دنـسرب  تسوا  تایآ  هب  نامیا  هللاأقلب و  زوف  هک  دوخ  دوجو 

دننک و یم  هک  هچنآ  دننک  یم  دـناد و  یم  ززعم  رختفم و  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  لک  زورما  زورما و  يارب  زا  دومن ، مدرم  هدـئفا  رد  ار  نآرق 
تردـق هبابذ  ردـق  هب  دـنیامن  بلـس  دوخ  زا  درادـن ، تقیقح  هک  یتبـسن  نیا  رگا  الا  عیرـشت  رد  هللااب  ـالا  هوق  ـال  لوحـال و  ینعم  تسا  نیا 

دنرادن .»...

یناثلا دحاولا  نم  عباسلا  باب  نایب  زا 

أقل هب  وا  أقل  زا  وا و  ضرع  هب  رارقا  زا  دوش ، یم  تقیقح  هرجـش  رب  ضرع  تمایق  موی  هک  یـسک  هک  هداد  رارق  دوخ  تیب  ار  نیط  دـنوادخ  »
[ . 55 «. ] درذگ یم  نیتمایقلا  نیب  ام  نینس  هچنآ  زا  تسا  رتهب  تمایق  موی  زا  ینآ  رشع  رشع  عست  عست  هتشگن و  دعبتسم  وا 

باب میلاعت  عورف  زا  یضعب 

بتک و هب  دـیابن  نآ ، دوجو  اب  دـشاب و  یم  ربتعم  نایب »  » باتک اهنت  دـنوش ! دوبان  وحم و  دـیاب  یملع  یبدا و  قـالخا و  ینید و  بتک  ماـمت 
راعشا هک  لوا  دلج  يرواخ ، قارشا  میعن  تانج  باتک  رد  دروآ ! نامیا  اهنآ  هب  دومن و  عوجر  رگید  ياه  ناهرب  لیلد و  ریسافت و  تایآ و 

هکنآ دوجو  اب  ناـیئاهب  [ . 57 «. ] میدـق ثیدـح و  بتک  لک  وحم  نایب  باتک  زج  تسا  ضرف  وت  رب  : » تسا هدـمآ  هدرک  لـقن  ار  [ 56  ] میعن
یم ناـعذا  فارتعا و  ًاـمزج  كولملا » هروس   » و [ 58 « ] ناقیا  » باتک رد  و  ینامـسآ » هدـئام   » باتک رد  جردـنم  یحول  رد  یلعنیـسح  ازریم 
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سان ار  نایب » ، » تسا هدوب  هک  تسا  نامه  زین  نونکا  هدوب و  مامت  نآرق  هتفاین و  هار  نآرد  فیرحت  یتروص  هجو و  چیه  هب  نآرق  هک  دراد 
خساپ ًامومع  تسا »؟ نآرق  خسان  نایب   » ارچ هک  لاؤس  نیا  خساپرد  ییاهب ، ناغلبم  امعز و  دنناد . یم  [ 59 « ] نایب  » خسان ار  سدقا »  » نآرق و
ههبـش صوصخ  رد  ار  تیئاـهب  هدـیقع  يرواـخ  قارـشا  دـیمحلادبع  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـیجم . نآرق  فیرحت  لـیلد  هب  دـنهد : یم 

نیقراس دربتسد  زا  لماک و  مامت و  دیجم  نآرق  هک  هدیدرگ  لزان  هیهلا  حاولا  رد  تحارص  هب  : » دراد یم  ناعذا  نینچ  دیجم ، نآرق  فیرحت 
زج اه  یئاهب  اه و  یلزا  مهم  یـساسا و  بتک  یهدراهچ  نیدلارون  هتفگ  هب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  [ . 60 «. ] تسا ظوفحم  نیضرغم  و 

[ . 61 . ] دریگ یمن  رارق  ناشناوریپ  سرتسد  رد  دیدج  تایرشن 

تیباب میلاعت  زا  یخرب 

تناید مان  هب  هک  ییانب  ره  دـجاسم و ... ماـمت  همئا و  أـیبنا و  روبق  هبعک و  زا  نیمز  يور  عاـقب  هینبا و  ماـمت  يدوباـن  مادـهنا و  تسا  بجاو 
هتفای و دلوت  نآ  رد  هک  ار  زاریش  رد  باب  دمحم  یلع  هناخ  دنروآ ، یم  يور  باب  نید  هب  هک  ینیطالس  رب  تسا  بجاو  دوش - . یم  هتخاس 

دـشاب هتـشاد  تعـسو  ردقنآ  برد و  دون  نایم  زا  دشاب و  هتـشاد  برد  جنپ  دون و  نوریب  زا  هک  دننک  انب  صاخ  يا  هنوگ  هب  هدرک ، یگدنز 
هک زاریش  هناخ  نآ  رب  هوالع  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  شیاجنگ  دنور  یم  يرگیباب  جح  هب  ایند  لها  هک  ینامز  دریگ و  ربرد  ار  زاریـش  مامت  هک 

نادرم مامت  رب  زاریش  هبعک  جح  دنیامن - .... انب  دنتـسه  وا  نینمؤم  هک  یح  فورح  هدجیه  ربق  رب  رگید  عیفر  هعقب  هدجیه  دوش ، یم  هبعک » »
! تسا زورون  لوا  رطف  دـیع  زور  زور و  هزور 19  زور ، هام 19  هام ، لاس 19  زاریـش - . نانز  نادرم و  همه  رب  زین  تسا و  بجاو  باـب  وریپ 

یب و   ) دشاب یم  یغلم  نانز  باجح  تسا - . لالح  دازآ و  يوبر  تالماعم  دشاب - . یم  لالح  ردپ ، نز  زا  ریغ  مراحم  اب  جاودزا  [ . - 62]
زامن و دننام  یمسق  تسا ، مسق  ود  رب  هیعرـش  فئاظو  قوقح و  [ . - 63 . ] دشاب یم  عونمم  تسایـس  رد  تلاخد  لالح - .) دازآ و  یباجح 
. تسا یعامتجا  هفیظو  يرما  یمومع  روما  هیناحور و  لفاحم  تاباختنا  رد  تکرش  دننام  یمسق  تسا و  یـصخش  يدرف و  امهریغ  هزور و 
رد تسا و  بجاو  ضرف و  ًایواستم  رسپ  رتخد و  رب  تسا  یگلاس  هدزناش  لوا  هک  غولب  نس  يادتبا  زا  هیعرش  ضئارف  ماجنا  لوا  تمـسق  رد 
رب مه  نآ  یعامتجا  غولب  نس  هک  یگلاس  ود  تسیب و  هب  دورو  یگلاس و  کی  تسیب و  نایاپ  زا  سپ  یعامتجا  فیلاکت  ماجنا  مود  تمسق 
... تعیرـش رد  : » دـیوگ یم  تیئاهب  هقرف  رد  نانز  نادرم و  یقوقح  توافت  دروم  رد  أهبلادـبع » [ . » 64 . ] تسا بجاو  ًایواستم  رتخد  رـسپ و 

[ . 65 ....« ] دنلاجر باتک  صن  هب  لدعلا  تیب  ياضعا  سیئر و  اریز  یمومع  لدعلا  تیب  رد  رگم  دنیواستم  قوقح  عیمج  رد  لاجر  أسن و 

تییاهب ياه  هزومآ  رد  ضقانت 

، هللاأهب باتک  رد  لاثم  روط  هب  دراد . دوجو  هقرف  نیا  ینامـسآ )!!( بتک  رد  يددعتم  ضقانتم  دراوم  هدوبن و  شیب  ییاعدا  يواست  نیا  هتبلا 
ثانا و دالوا  روکذ و  دالوا  يارب  ار  تیم  یصوصخ  هسبلا  ینوکسم و  هناخ  میداد  رارق  : » دنمورحم ثرا  زا  یلک  هب  رتخد  نادنزرف  سدقا ،

ماکحا درم  نز و  نایم  هقرف  نیا  رد  زین  مالس  باوج  مالـس و  رد  یتح  و  ضایف .» هدننک  اطع  تسوا  هک  یتسرد  هب  دنرادن . قح  رگید  هثرو 
هللا هب  دـنهدب  باوج  ربکا و  هللا  هب  اهدرم  دـنهدب  مالـس  هک  تسا  میلـست  مکح  رد  نایب  مشـش  دـحاو  زا  مجنپ  باب  : » دراد دوجو  یتواـفتم 

تیب تسا و  لاجر  رب  هک  تیب  جح  : » تسا هدمآ  زین  جح  هرابرد  و  لمجا .» هللا  هب  دنهدب  باوج  یهبا و  هللا  هب  دنهدب  مالس  اه  نز  مظعا و 
تـسا دلب  ره  هب  رت  کیدزن  هک  مادـک  ره  تسا . یفاک  دـنیامن  جـح  هک  ار  کی  ره  تسا . دوصقم  زاریـش  رد  هطقن  تیب  دادـغب و  رد  مظعا 

بـصعت ینطو و  بصعت  كرت  هللاأهب  ساـسا  هلمج  زا  : » هک تسا  یلاـح  رد  بلاـطم  نیا  ماـمت  و  [ . 66 «. ] دنیامن جـح  ار  نآ  دـلب  نآ  لها 
هنالهاج و بصعت  هحئار  زا  یهلا  ياـّبحا  يا  : » هدـمآ أهبلادـبع  بیتاـکم  رد  و  [ . 67 «. ] تسا یـسایس  بصعت  یـسنج و  بصعت  یبهذم و 

بهاوم زا  یناسنا  یمورحم  ببـس  یهلا و  ياضر  هللا و  نید  فلاخم  مامت  هب  هک  هّینید  هینطو و  هّیـسنج و  ماهوا  هنایماع و  ضغب  توادع و 
رد هکلب  دیشاب  هتشادن  یهرک  یندا  راید  ره  سنج و  ره  هفیاط و  ره  نیئآ و  ره  تلم و  ره  زا  یـسفن  ره  هب  و  دیوش ... رازیب  تسا  ینامحر 
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تسا بجاو  باب  ناوریپ  زا  سک  ره  رب  : » تسا هدمآ  نایب  متشه  دحاو  زا  رشع  سماخ  باب  رد  [ . 68 ...«. ] دیشاب یتسود  تقفش و  تیاهن 
يرای دوخ  یباب  ناردارب  زا  یکی  زا  وا  ندـش  هلماح  يارب  تسا  لالح  دـشن  رادراب  یـسک  نز  رگا  اما  دـنک ، جاودزا  دـالوا  بلط  يارب  هک 

دوخ ینعی   ) هطقن هب  قلعتم  نآ  نیرتهب  يزیچ  ره  : » هدمآ نینچ  زین  نایب  متـشه  دـحاو  زا  باب 4  رد  و  [ . 69 «. ] یباـب ریغ  زا  هن  یلو  دریگب !
تاروتسد نیا  هک  [ . 70 «. ] تسا مدرم  هیقب  يارب  نآ  نیرت  تسپ  دوب و  باب ) نارای  نت  هدـجیه  ) ّیح فورح  هب  قلعتم  نآ  طسوتم  و  باب )
تابـصعت زا  يا  هشوگ  زین  ریز  ماکحا  یخیرات ، دـهاوش  رب  هوالع  اما  دـشاب ! یم  باب  تعیرـش  یعامتجا  تلادـع  تاواسم و  زا  یکاح  زین 

ار يدحا  هکنیا  دسر  یم  تنطلس  هب  نایب  نید  رد  هک  یناملـسم  ره  رب  تسا  بجاو  : » دهد یم  ناشن  ار  تیئاهب  هلاض  هقرف  هب  اهنآ  هنالهاج 
نایب نید  هب  نینمؤم  دارفا  مامت  رب  دارفا ) مامت  نتشک  ینعی   ) مکح نیا  نینچمه  نایب و  نید  هب  نمؤم  ریغ  زا  دراذگن  یقاب  شدوخ  نیمز  رد 

أقب رثوک  مناتسود  يارب  شاب و  شتآ  هلعش  منانمشد  رب  [ . ) 72 «. ] یئابحال أقبلا  رثوک  یئادعا و  یلع  رانلا  هلعش  نک  [ . » 71 «. ] تسا بجاو 
در وا  هب  دـیاب  دـش  نایب  نید  رد  لـخاد  ًادـعب  رگا  تفرگ و  وا  زا  دـیاب  دراد  هچ  ره  سک  ره  ناـیب  هب  نینمؤم  زا  ریغ  (( » شاـب تاـیح  بآ  )

مشش دحاو  متفه  باب  نایب  باتک  رد  هچنانچ  دنوش . یم  لئاق  ضیعبت  زین  یئاهب  ییاتـسور  يرهـش و  نانز  نایم  یتح  اهنآ  [ . 73 !!«. ] دومن
و هرقن .» لاقثم  جـنپ  دون و  زا  شیب  هد  لها  يارب  الط و  لاقثم  جـنپ  دون و  زا  شیب  رهـش  لها  يارب  رهم  ندوبن  زیاج  : » تسا هدـمآ  حاکن  رد 

جاودزا ترهاصم و  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  : » دراذگ یم  هّحـص  راکـشآ  ضیعبت  نیا  رب  هیرهم  شهاک  رب  هوالع  سدقا ، باتک  رد  زین  هللاأهب 
زا نایئاهب  نیئآ  رد  هرقن .» لاقثم  هدزون  تاهد  يارب  زا  الط و  لاقثم  هدزون  اهرهـش  يارب  زا  تسا  هدـش  ریدـقت  قیقحت  هب  رهم  نییعت  اـب  رگم 

یناز دح  سدقا  باتک  هچنانچ  دوش . یم  يریگولج  لدعلا  تیب  هب  لوپ  زیراو  نداد و  ازج  هلیـسو  هب  ندرک  انز  نوچ ، تشز  لامعا  یخرب 
!«. تسالط لاـقثم  هن  نآ  دـهدب و  لدـعلا  تیب  هب  ار  هملـسم  هید  هیناز  یناز و  ره  رب  تسا  هدرک  مکح  ادـخ  : » هدرک نییعت  نینچ  ار  هیناز  و 

و [ 74  ] تسا هدـشن  تخادرپ  نونک  ات  يا  همیرج  نینچ  یهدراـهچ  نیدـلارون  لوق  هب  هک  دـنهد  همیرج  ربارب  ود  دـیاب  مود  راـب  يارب  هتبلا 
تاجوز ددعت  زا  یلاحرد  نایئاهب  دوش ! یم  عقاو  رثؤم  ردقچ  نآ  رارکت  هحیبق و  لامعا  زا  يریگولج  رد  ییازج  نینچ  هک  تسا  صخـشم 

يارب يدایز  تیمها  نایئاهب  تسا . هدش  تبث  خـیرات  رد  نانز  نیا  زا  وا  نادـنزرف  هارمه  هب  أهب  رـسمه  راهچ  مان  لقادـح  هک  دـنا  هدـش  عنم 
نیع رد  و  [ 75  ] دـننک یم  غیلبت  ار  نابز  کی  ناملراپ و  کی  شترا ، کی  تلود ، کی  اب  یناهج  تدـحو  دنتـسه و  لئاق  وتنارپسا » ناـبز  »

تاسیسأت و ياراد  هک  دیآ  دوجو  هب  ًاجیردت  دیاب  اه  تموکح  قوف  اه  تموکح  عون  کی  للم  هدنیآ  هیداحتا  لیکشت  رد  : » دندقتعم لاح 
رد ار  روما  ّدح  زا  هدایز  یطارفا و  زکرمت  یئاهب  هدیقع  : » هک تسا  نیا  نایئاهب  ملـسم  دیاقع  زا  هکنآ  لاح  [ . 76 « ] تسا هعیسو  تالیکشت 

فورعم يدتهم  هلا  لضف  [ . 77 « ] دزرو یم  بانتجا  دوش  ارجا  روما  ندرک  لکشلادّحتم  يارب  هک  یمادقا  ره  زا  دنک و  یم  در  دحاو  زکرم 
هلا أهب  امش  هک  دندرک  لاؤس  أهبلادبع ...)  ) زا نایئاپورا  یقرـش و  نیعلطم  زا  یـضعب  یعقوم  : » دسیون یم  نایئاهب ، یحو ! بتاک  یحبـص ، هب 
رد دوب  هتفر  اپورا  هب  يدـنفا  یقوش  هک  یتاقوا  زین  و  میناد » یم  یناـسنا  ملاـع  یبرم  لوا  ار  هلا  أـهب  اـم  : » تفگ باوج  رد  دـیناد  یم  هچ  ار 

تقو یـسیلگنا  قرـشتسم  نوارب ) دراودا   ) نورب روسفورپ  اـب  هک  دومرف  ار  وا  أهبلادـبع  تسا  هدـنب  نیا  طـخ  هب  نآ  لـصا  هک  یحول  نمض 
قالخا ملعم  لوا  ار  هلاأهب  ام  هک  دیوگ  یم  باوج  دیناد  یم  هچ  ار  هلاأهب  امش  دسرپب  هک  ره  درواین و  نایم  هب  یئاهب  رما  زا  نخـس  تاقالم 

دشاب هلاأهب  مه  دیاب  [ 79  ] دناد یم  قداص  ار  (ع ) يرگسع نسح  ماما  ردارب  باذک ، رفعج  هک  یسک  یقالخا  ملعم  هتبلا  [ . 78 [ »؟ میناد یم 
[ . 80 . ] تسناد یم  ربمغیپ  ار  سویسفنک  ادوب و  هک 

یگتخاس ياهتیاکح 

هراشا

صاخـشا هصاخ  نوئـش  زا  توعد  یئاهب  رما  رد  دنچ  ره  هک  دننادب  دیاب  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  : » دسیون یم  نایئاهب  دیاقع  هرابرد  یحبص 
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دنک یلالدتسا  نید  نیا  تقیقح  رب  دوخ  دادعتسا  ردق  هب  سک  ره  ات  دنشاب  هتـشاد  یبیـصن  رنه  نیا  زا  دیاب  مومع  هکلب  تسین  یـصوصخم 
ار هدـش  توعد  غلبم  ار  هدـننک  توعد  دـنوش . یم  باختنا  رفـس  ریـس و  يارب  صخـالاب  راـک و  نیا  يارب  ًاـصوصخ  سوفن  زا  یـضعب  یلو 

سلاجم مسا  اب  یـسلاجم  ینامزرید  زا  راک  نیا  يارب  دنیوگ و  غیلبت  ار  لمع  سفن  قدصم و  ار  هدش  یئاهب  يدتبم  قیدصت  ار  لوبق  يدتبم 
دـنزومآ و یم  ار  رما  نیا  تیناـقح  ناـهرب  لـیلد و  ناـیب  ناـمدرم  هطلاـخم  هرواـحم و  قیرط  ار  ناـناوج  نآ  رد  هک  هدرک  رئاد  غـیلبت  سرد 

یتـمحز هنوگ  چـیه  یب  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  یملع  يداـبم  تامدـقم و  قطنم و  ياـنبم  يور  زا  ملعت  میلعت و  نیا  تسا  موـلعم  هکناـنچ 
تسا دنچ  یلئاسم  رد  رصحنم  نوچ  دریگ و  ارف  هاوفا  زا  یتح  دزومایب و  ار  هلدا  نآ  دناوت  یم  درک  ادیپ  يداوس  رصتخم  صخـش  هک  نیمه 
ياقب ذوفن  باتک  اعدا  زا : تستراـبع  نآ  تاـهما  دـنز و  یم  رود  نآ  روحم  رب  موق  نیا  هیلالدتـسا  بتک  عیمج  تسین و  راوشد  شنتخومآ 

دزاسب و ینیئآ  نید و  ددرگ و  هللادنع  نم  يرما  یعدم  یصخش  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسیوامس  یحو  ینابر و  مالک  همه  زا  رتالاب  نید و 
قدـص ناهرب  ار  نآ  دروایب و  یتاملک  اعدا  بحاص  هک  یتروص  رد  دـنک  ماود  اـه  هتخادرپ  هتخاـس و  نآ  يدـنچ  دـنورگب و  ودـب  یعمج 

نیا لوصا  نایب  تسین . رـشب  راکفا  تسد  هتخاس  نید  ادخ و  فرط  زا  هتخیگنارب  راذگ  نید  کشالب  دنک  يدحت  نادـب  هداد  رارق  شیوخ 
يراخ اهنت  دوش  یم  هجیتن  نتفرگ  هب  قفوم  دوز  درادـن و  یجنر  دـشاب  هتـشاد  ظافلا  اب  هطاحا  غلبم  هک  یتروص  رد  گرب  خاش و  اب  یناـعم 

تیرهظم تلاسر و  دنراذگن  هدرک  یتاهیجوت  تمحز  روز و  هب  دیاب  هک  تسا  تیمتاخ  هلئـسم  یکی  دوش ، یم  ادـیپ  نیغلبم  ياپ  شیپ  هک 
یم لطاب  زا  قح  زاـیتمالا  هب  اـم  ار  هیحارتقا  تاـیآ  هیـسح و  تازجعم  رتشیب  ناـیدا  لـها  هک  تسا  نیا  رگید  دوش و  متخ  تبترم  یمتخ  رد 

ای دنادرگ . شفرـصنم  اجیب  شهاوخ  نیا  زا  یـشوخ  وحن  هب  يدتبم  لاح  تیاعر  اب  دیاب  غلبم  دنهاوخ  یم  هزات  نایعدم  زا  ار  نیمه  دنناد و 
هک دنک  نایب  ای  دریگ  یمن  قلعت  لاحم  رما  رب  تردق  یلو  دنراد  تردـق  دـنچ  ره  وا  رهاظم  قح و  تستالاحم و  زا  روما  هنوگ  نیا  دـیوگب 

مومع لاح  هب  دیفم  دنتـسین و  همئاد  هغلاب  تجح  دنراد  رواب  یعدم  صخـش  نادـقتعم  ناوریپ و  طقف  هکنآ  زا  هتـشذگ  ار  هیـسح  تازجعم 
رگا هلمجلاب  تسین و  تداع  قرخ  زاجعا و  رب  لوسر  تردق  تلاسر و  ياعدا  نیبامیف  یتمزالم  طابترا و  هک  دراد  راهظا  ای  دوب و  دهاوخن 
يور دز و  راـک  رب  يرگید  شقن  دـیاب  راـچان  هب  دوزفا  تجاـجل  رب  دومن و  تجامـس  هزجعم  بلط  رد  درکن و  عاـنقا  لاوـقا  نیا  ار  يدـتبم 

نیا هب  هار  نیمه  زا  میناد و  یم  هزجعم  نیمه  ار  قح  رهاظم  تیناقح  یقیقح  ناهرب  امـش  نوچ  زین  ام  يرآ  هک  تخاس  نوگرگد  ار  نخس 
ار اـم  دـنرادن و  رواـب  ار  اـم  قدـص  قح و  نخـس  هیـساق  بولق  مینک  هچ  یلو  میا  هدـید  هشهدـم  راـثآ  هبیجع و  تاـیآ  میا و  هدـیورگ  رما 

تیاور امـش  رگا  میا ، هدید  مشچ  هب  دوخ  ام  دیا  هدینـش  شوگ  هب  شوگ  ار  لبق  أیبنا  تازجعم  امـش  رگا  الاو  دـنرادنپ  وگ  هوای  نزغورد و 
ندید . دننام  دوب  یک  ندینش  میا ، هدرک  تیؤر  ام  دینک  یم 

تیاکح

هک هتـشگ  شروهقم  نانچ  دوب و  هدش  زیوالگ  يا ) يدتبم   ) یئدتبم اب  زیربت  رد  افـصلا  ناوخا  يدهم  ازریم  موحرم  هک  مراد  رطاخ  هب  یتقو 
يدـهم ازریم  تفر و  یم  تاداـع  قراوـخ  تاـمارک و  زا  نخـس  درب و  تازجعم  يوـگتفگ  درب ، تسناوـت  یمن  رد  هـب  شگنچ  زا  ناـبیرگ 

عطق و دـیفم  نیهارب  هلدا و  نیا  ین  تفگ  یم  تشگ و  یمن  فرـصنم  وا  اما  تشاد  یم  فوطعم  رگید  لیالد  هب  ار  يدـتبم  رطاخ  نانچمه 
روبق زا  یتح  أیلوا  أیبنا و  زا  نامدرم  مومع  تسا و  نکمم  ادخ  دزن  رد  یناد  یم  لاحم  ار  وا  وت  هچنآ  دنقح  تردـق  رهاظم  أیبنا  تسین  نیقی 

هک رادزاب  نم  زا  تسد  تفگ : دوب  هدـش  هراچیب  درم  نآ  تسد  رد  هک  يدـهم  ازریم  هدـید  اه  تداع  قراخ  اه و  تمارک  ناـنآ  دـهاشم  و 
مشاب هدرک  کیدزن  ار  تهار  مک و  ار  وت  تمحز  هک  متـساوخ  نم  نکلو  تسین  نیا  زج  تدیقع  زین  ار  ام  تسباوص و  قح و  یتفگ  هچنآ 

هتفر هک  وت  تفگ  درم  نآ  نیبب  هاوخب و  یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  اکع  هب  نک و  رفس  جرخ  جنر و  لمحت  زیخرب و  داب  انیب  تمشچ  هنرگ  و 
هتـشاد دوخ  اب  فاصنا  يا  هرذ  رگا  یلو  دـنرادن  تیجح  وت  لاـثما  وت و  يارب  نآ  زا  یکی  هک  هدـید  بئاـجع  رازه  تفگ  يا  هدـید  هچ  يا 

زا هاوخ  یناد . یم  دوخ  وت  رگید  میوگ  یم  وت  يارب  ما  هتـشاد  تکرـش  نآ  رد  صاخـشا  اهدـص  اب  هک  ار  دوخ  تادـهاشم  زا  یکی  یـشاب 
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درک و راتفک  ار  وا  ترـضح  نآ  درک  ضارعا  أهبلادـبع  نامز  رد  دـش و  یئاهب  هللاأهب  مایا  رد  املع  زا  یکی  لـالم . هاوخ  ریگ و  دـنپ  منخس 
لبق تلاح  نارهط  رد  ًارثکا  یتح  دنناد و  یم  ار  هیـضق  نیا  ناریا  نایئاهب  مومع  درم و  ات  دوب  لاح  نامه  رد  دـش و  راتفک  لاحلا  یف  هراچیب 

رما و نیا  قدصم  دراد  يرـسپ  هکنآ  رت  بیجع  دش و  راتفک  دیوگ  یم  دش  هچ  لامج  اقآ  یـسرپب  یئاهب  ره  زا  نونکا  هدید و  ار  وا  دـعب  و 
اب يدـهم  ازریم  اقآ  ار  هصق  نیا  هچ  رتـالاب  نیا  زا  هزجعم  رگید  دـش  راـتفک  درک  ضارعا  یئاـهب  رما  زا  نوچ  نم  ردـپ  هک  دـیوگ  یم  دوخ 

يدتبم هک  دینش  قفاوم  باوج  تساوخ و  داهـشتسا  سلجم  رـضاح  نایئاهب  زا  یبیرغ  توطـساب  درک و  ادا  يدج  نحل  صوصخم و  تلاح 
تشگ . نامیا  لها  دادعا  رد  لخاد  یخاتسگ  رذع  زا  سپ  هداد  نوریب  یکشا  هرطق  مشچ  هشوگ  زا  دش و  نوگرگد  لاح  ار 

هیضق حرش  اما 

هار نیا  رد  هک  یتامدص  مه  تیافک و  نسح  هطساو  هب  دیورگ و  رما  نیا  هب  هللاأهب  مایا  رد  ملع  لها  سابل  رد  يدرجورب  یمان  لامج  ياقآ 
شقح رد  نایئاهب  هک  دیناسر  مه  هب  يا  هبتر  نأش و  دـش و  نیزگ  ياج  نانچ  اهلد  رد  هتفر  هتفر  دـیدرگ و  أهب  لها  أهب و  هجوت  دروم  دـید 

زا هرخالاب  و  دندوبر ! یم  رگیدکی  زا  كربت  ناونع  هب  ار  شراوخ  یقاب  همقل  دندومن و  یم  مشچ  همرس  ار  شنیلعن  درگ  هدش  لئاق  تمارک 
ناـگرزب و عیمج  تشگ و  فورعم  لاـمجلا  هللا  مسا  ترـضح  هب  بقلم و  تسا  هقرف  نیا  باـقلا  نیرت  مهم  هک  هللا  مسا  بقل  هب  أـهب  فرط 
رب أهب  نارـسپ  نیب  هک  یفالتخا  هطـساو  هب  أهبلادـبع  مایا  رد  ات  دوب  یم  نانچمه  دـیدرگ و  همه  زا  رترب  هتفرگ  دوخ  ریز  هب  ار  رما  نیا  يدایا 

هملک نیا  داد و  بقل  راـتفک  ریپ  ار  وا  أهبلادـبع  تهج  نیا  زا  دوـمن و  ضارعا  هدرک  هراـنک  عـمج  نآ  زا  داد  يور  تـثارو  تیاـصو و  رس 
رد هک  رینم  اقآ  یجاح  همه  زا  رت  گرزب  دوب  رسپ  هس  ار  لامج  اقآ  نیا  تفر و  نیب  زا  وا  یلصا  مسا  هک  تفای  عویـش  نایئاهب  نیب  رد  نانچ 

تشاد مان  هللا  بح  شمود  رسپ  درک  ریفکت  ار  وا  هدش  یباب  شردپ  هک  تفایرد  نوچ  دوب و  نیبم  نید  نایاوشیپ  زا  تسیز و  یم  ناهفـصا 
يا هقیقد  ردق  هب  وا  أرآ  رماوا و  زا  ردـپ و  عیطم  لاوحا  همه  رد  هتـسارآ و  لئاضف  هب  دوب  یناوج  وا  دـنتفگ و  یم  شهللا  ضغب  نایئاهب  هک 

اب يدنزرف  هلماعم  تسناد و  یمن  دوخ  زا  لامج  اقآ  ار  موس  رسپ  تفگ . یناگدنز  دوردب  ردپ  تایح  رد  هک  هاگنآ  ات  تسج  یمن  فارحنا 
نیوزق رد  لامج  اقآ  یتاقوا  تسا : ریز  رارق  هب  لیـصفت  نآ  لامجا  دش و  ادج  وا  زا  هدرک  راکنا  ار  ردپ  يردـپ  ًادـعب  مه  وا  درک و  یمن  وا 

شیاسآ و لئاسو  هدرک  تمحز  لوبق  هک  تمدـخ ! لها  زا  یئاهب  دوب  یمان  هباـبر  تشاد  لزنم  نیغلبم  یـضعب  قاـفتا  هب  ردنمـس  هناـخ  رد 
لها تشذگ  نیوزق  رد  نایاقآ  فقوت  زا  یتدم  نوچ  درک ! یم  کشخ  رت و  ار  نانآ  موزل  عقاوم  رد  تخاس و  یم  مهارف  ار  نیغلبم  تفاظن 
يرس هرواشم  سلجم  هشیدنا  شیوشت و  چیه  یب  عالطتـسا  فوقو و  زا  سپ  وا  دنداد و  یهگآ  ار  تیبلا  بر  هدید  رادراب  ار  هبابر  نوردنا 

دنتـشاد یهالک  دـمن  نیا  زا  همه  هچ  درک  یمن  لوبق  وا  اما  دـیآ  دورف  لامج  اقآ  هناخ  رد  هب  راب  نیا  هک  دـندید  حالـص  نینچ  هداد  بیترت 
هب ردـپ  هناخ  رد  وا  دنداتـسرف و  لاـمج  اـقآ  دزن  نارهط  هب  ار  ییاذـک  دولوم  درلاو . ذـخالادعب  هرخـالاب  دورب  وا  رـس  ییاـهنت  هب  هـالک  ارچ 

تـسخن زور  زا  تفگ  ار  ردـپ  هدروخرب  تصرف  زاهتنا  هب  دـش  دـنلب  لامج  اـقآ  تفلاـخم  يادـص  هک  يزور  اـت  درک  یم  یگدـنز  يراوخ 
اجنآ زا  تفگب و  نیا  تسین  هقالع  تبسن و  چیه  وت  اب  ارم  ضقان  وت  متباث و  نم  رفاک  وت  منمؤم و  نم  متـسین  وت  رـسپ  نم  هک  یتفگ  تسار 

بس و أهب و  رما  رب  خوسر  توبث و  زیوآ  تسد  هب  تفر و  دوب  رازاب  لها  تباث و  نایئاهب  زا  راسمس و  يدرم  هک  دوخ  یئاد  هناخ  هب  رـسکی 
لغـش هب  ادتبا  تساوخ و  ینز  هب  هک  یئاد  رتخد  یتدم  زا  دـعب  ینعی  تفرگ  ار  همه  ياج  هکلب  درک  ياج  هناخ  نآ  رد  اهنت  هن  ردـپ  رب  نعل 

رد دروخ  مه  رب  موحرم  نآ  تراجت  هرادا  تسین  زئاج  میقتـسم و  ریغ  شرعاشم  یفوتم  رـسپ  هکنیا  ناونع  هب  یئاد  توف  زا  دـعب  یفاحص و 
راک لصا  هب  درک و  زاب  یفاحص  ناکد  هرابود  دمآ  فلت  ضرعم  رد  لاوما  نآ  هک  یتقو  ات  دش  راک  لوغـشم  وا  ياج  هب  دتـس  داد و  هرجح 

درک . لقن  موحرم  يدهم  ازریم  هک  هزجعم  حرش  دوب  نیا  تشگرب . دوخ 

تیباهو رفمه و  رتسم 
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دنیوگ هکنانچ  باب  روهظ  رب  ار  نآ  قیبطت  هجو  نونکا  دوب . موق  نیا  هلدا  یلک  نایب  دوصقم  میداتفا  رود  نخـس  یلـصا  عوضوم  زا  هلمجلاب 
ربمغیپ ترضح  رب  هکنانچ  و  هدرک ... تیمئاق  يوعد  هب  مایق  زاریش  لها  زا  یمـشاه  تاداس  زا  یناوج  يرمق  يرجه  لاس 1260  رد  میئوگ 

لاس 30 فرظ 23  رد  دوب  برعلا  نبا  هک  راوگرزب  نآ  رب  رگا  دـیدرگ و  یهلا  یحو  طبهم  زین  وا  ترـضح  دـش  یم  لزان  يوامـس  تاـیآ 
زا هر  تواـفت  نیب  هب  تشگ  دراو  تاـیآ  تیب  رازه  تعاـس  جـنپ  فرظ  رد  دوـب  مجعلا  نبا  هک  ردـقیلاع  نـیا  رب  دـش  لزاـن  هللا  مـالک  ءزج 

یلو موق  نیا  بتک  فراعم و  تسرهف  دوب  نیا  هصالخ  : » دیوگ یم  نانآ  بتک  رکذ  زا  سپ  یحبـص  نینچمه  [ . 81 « ] اجک هب  ات  تساجک 
لماک فوقو  هک  یسک  دوش  یم  هدید  مک  رایـسب  أهب  لها  زا  تسین و  یمومع  هفیاط  نیا  نیب  رد  فراعم  تاعالطا و  نیا  هک  تسناد  دیاب 

 - یناسنا ملاع  تدـحو  لیبق  زا  رگید  میلاـعت  یـضعب  میتخادرپ و  شحرـش  هب  شیپ  زا  هک  یلیـالد  نآ  زج  رثکا  دـشاب و  هتـشاد  رما  نیا  رب 
[ . 82 «. ] دنا هرهب  یب  ربخ و  یب  بهذـم  نیا  هرئاس  فراعم  زا  هریغ  و  یللملا ! نیب  نابز  داجیا  و  درم ! نز و  قوقح  يواست  یمومع و  حـلص 
زا ار  یلـصا  حاولا  حاولا ! ظـفح  يارب  یتح  هدـش و  يروآ  عمج  هیئاـهب  هیلوا  راـثآ  هک  دـشاب  هتکن  نیا  رما  نیا  لـیالد  زا  یکی  دـیاش  هتبلا 

نرق 18 رد  هک  نارگرامعتسا  هشقن  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  [ . 83 . ] تسا هدوب  يرما  راثآ  ظفح  زین  نانآ  هناهب  يروآ و  عمج  اه  هداوناخ 
یـسنا ناطیـش  یـسیلگنا و  سوساج  رفمهرتسم  تارطاخ  رد  هک  مینک  هراشا  دوب  هدش  غالبا  ناشلامع  هب  لمعلاروتـسد  تروص  هب  يدالیم 
ترازو لک  ریبد  ییادها  باتک  زا  لقن  هب  رفمه »  » رتسم تسا . هدش  رکذ  تیباهو - »  » هلاض هقرف  هلـسلس  رـس  باهولادبع -  دمحم  اب  نیرق 

هب باتک  توق . ياه  هطقن  ندرب  نایم  زا  يارب  میبوک )» رد  ار  مالـسا  هنوگچ   )» باتک ياه  شرافـس  اـما  : » دـسیون یم  دوخ  هب  تارمعتـسم 
هب دیاب  هک  نانچ  اهناملسم ؛ نایم  رد  اهنیا  دننام  يداژن و  ینابز ، ینیمزرس ، یموق ، ياهدایرف  ندرک  هدنز  - 1 دنک : یم  شرافس  ریز  دراوم 
رد اه  نوعرف  ندرک  هدنز  نوچمه  دننک : هجوت  مالسا  زا  شیپ  نانامرهق  دوخ و  ياهروشک  هتشذگ  ندمت  هب  هک  درک  شرافـس  ناناملـسم 
زیچ راهچ  ندـنکارپ  - 2 تسا . هدـمآ  حرـش  هب  باـتک  رد  هک  يدراوـم  رگید  قارع و  رد  یلباـب  ندـمت  ناریا ، رد  یتـسرپ  هناـگود  رـصم ،

[84  ] نائباص سوجم و  نایحیـسم ، نایدوهی ، اب  يراکمه  هب  باتک  یناهن . ای  اراکـشآ  كوخ  تشوگ  انز و  رامق ، بارـش ، تسا : يرورض 
ات دهاوخ  یم  تارمعتسم  ترازو  زا  دنوش ؛ هتـشاد  هگن  هدنز  روما  نیا  ات  دناوخ  یم  ارف  دننک ، یم  یگدنز  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  هک 
هب دنک  ریگ  همه  هدرتسگ و  ار  روما  نیا  تسناوت  هک  ره  دیامن . صخـشم  قوقح  دـننکارپ  یم  ار  روما  هک  ینادـنمراک  يارب  دوخ  هنازخ  زا 
ره دـننک و  ینابیتشپ  روما  نیا  زا  ناهنپ  ای  راکـشآ  هک  دـهاوخ  یم  ایناتیرب  تلود  ناگدـنیامن  زا  باـتک ، دـیامن . قیوشت  دـهد و  هزیاـج  وا 
هب ابر  زا  دنک  یم  شرافس  نینچمه  باتک  دوش . يریگولج  اهراک  نیا  رـشن  نالماع  تازاجم  زا  ات  دنیامن  هنیزه  تسا  مزال  هک  لوپ  هزادنا 

. دشخب یم  تأرج  نآرق  نیناوق  نتسکش  رد  ار  ناناملـسم  دنک ، یم  ناریو  ار  یلم  داصتقا  هکنآ  رب  نوزفا  راک  نیا  دوش ؛ جیورت  لکـش  ره 
اهنت دوش  هتفگ  ناناملسم  هب  هک  دنک  یم  هیـصوت  باتک  دوش . یم  ناسآ  شیارب  زین  اه  نوناق  رگید  نتـسکش  دنکـشب  ار  نوناق  کی  هک  ره 
مارح اـبر  ياـه  هنوگ  همه  و  [ 85 « ] دـیروخن هدوزفا  نادـنچ  ود  ار  اـبر  : » دـیوگ یم  نآرق  اریز  تسا  مارح  ناناملـسم  رب  فعاـضم ، ياـبر 

دب راک  هنوگ  همه  نانیا  هاگنآ  دناشوپ . ناملاع  هماج  ار  نارودزم  یخرب  تساک و  دیاب  ار  ینید  ناملاع  اب  مدرم  یگتـسویپ  3 و 4 - تسین .
شهاک ياه  هار  زا  یکی  رودزم ... . اـی  تسا  ملاـع  نیا  هک  دـنبایرد  دـنناوتن  دـنوش و  كوکـشم  ینید  ملاـع  ره  هب  مدرم  اـت  دـنهد  ماـجنا 

ار ناملاع ... هک  دـنرورپب  يا  هنوگ  هب  ار  ناکدوک  نآ  رد  ترازو  نارودزم  هک  تسا  یـسرادم  شیاشگ  ینید  ناملاع  هب  مدرم  یگتـسبلد 
تدم هدوب و  یصاخ  نامز  هب  طوبرم  هک  يا  هلئسم  ناونع  هب  نآ  ندناسانـش  داهج و  رما  رد  نتخیگنارب  دیدرت  - 5 دنشاب ... هتشادن  تسود 

تیدوهی و هچ  دشاب و  تینارصن  هچ  تسا  نایدا  همه  مالسا ، زا  ربمایپ  روظنم  هک  دننک  رواب  دیاب  ناناملـسم  6و7 - تسا ... هدش  يرپس  نآ 
زا ار  نایدوهی   » هک ربخ  نیا  رد  دـیاب  8 و 9 - دناوخ ... یم  ناملـسم  ار  نارادنید  همه  نآرق  اریز  تسین  ص )  ) دـمحم ناوریپ  اهنت  دوصقم 

ار ناناملسم  دیاب  - 10 دنکفا ... دیدرت  [ 87 « ] دـنیآ یمن  مه  درگ  برعلا  ةریزج  رد  نید  ود   » هکنیا زین  و  [ 86 « ] دینار نوریب  برعلا  ةریزج 
زا یتخـس  هب  دیاب  تسا . زاین  یب  اه  ناسنا  تعاطا  زا  ادخ  هک  زیواتـسد  نیا  اب  دـنکفا  دـیدرت  نآ  ندوب  دـنمدوس  رد  تشادزاب و  تدابع  زا 

؛ يرادازع ياه  هتسد  و  (ع ) نیسح ياه  سلجم  رد  ندش  رضاح  تعامج و  زامن  نوچ  ناناملـسم  ییامهدرگ  ره  زا  درک و  يریگولج  جح 
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دیدرت سمخ  رد  دـیاب  - 11 تشادزاب . سرادـم  اه و  هینیـسح  هبعک ، اه ، هاگترایز  دـجاسم ، نتخاس  زا  یتخـس  هب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  ناـنچ 
ار سمخ  نآ  زا  هتـشذگ  راک . بسک و  عفانم  هن  تسناد و  بجاو  رافک  اب  گنج  زا  هدمآ  تسد  هب  ياه  تمینغ  يارب  اهنت  ار  نآ  دنکفا و 

نداد سمخ  نیاربانب  دنرخ  یم  غاب  اپراهچ و  رـصق ، هناخ ، مدرم  ياه  لوپ  اب  ناملاع  هکنیا  رگید  ملاع ؛ هن  تخادرپ و  ماما  ربمایپ و  هب  دیاب 
دنویپ مینک و  داـجیا  دـیدرت  مدرم  دـیاقع  رد  میرامـشرب ؛ جرم  جره و  یگدـنام و  بقع  نید  دـیاب  ار  مالـسا  - 12 تسین . یعرـش  اهنآ  هب 

دیاب - 13 میهد . تبسن  مالسا  هب  دیاب  ار  یمالسا  ياهروشک  رد  يدزد  یمارآ و  ان  یگدنام و  سپاو  مینک . تسـس  مالـسا  اب  ار  ناناملـسم 
تیبرت هدیقع ، زا  ار  نانآ  ام  دتفیب و  ام  تسد  هب  نانآ  تیبرت  دنهنن و  ندرگ  ناردپ  شرورپ  هب  نادنزرف  ات  مینک  ادـج  نارـسپ  زا  ار  ناردـپ 

سابع ینب  ناگفیلخ  ار  باجح  اریز  دننکفیب  رس  زا  رداچ )  ) ابع هک  مینک  قیوشت  ار  نانز  دیاب  - 14 مینک . رود  ناملاع  اب  یگتسویپ  ینید و 
هاگنآ [ 88 [ ؛ دوب دراو  روما  همه  رد  نز  دندید و  یم  ار  ربمایپ  نانز  مدرم  تهج ، نیمه  هب  تسین . یمالسا  تداع  کی  نیا  دندرک و  جیار 

ریغ نانز  دـیاب  ادـتبا  رد  دـتفا . ناشنایم  رد  داسف  اـت  دـنورب  ناـنآ  يوس  هب  هک  مینک  قیوشت  ار  ناـناوج  دـنکفا ، رـس  زا  رداـچ )  ) اـبع نز  هک 
ماما هب  قسف  نداد  تبـسن  اب  دیاب  ار  تعامج  ياهزامن  - 15 دنهن . نانآ  یپ  رد  رس  زین  ناملسم  نانز  ات  دنرادربرـس  زا  رداچ )  ) ابع ناملـسم 

دنکفارب . شناوریپ  ماما و  نایم  رد  نوگانوگ -  ياه  هویش  اب  نتخادنا -  ینمشد  زین  وا و  ياه  يدب  ندرک  راکشآ  تعامج و 

تییاهب راک  روتسد  رد  سیلگنا  طخ 

هنوـگ نیا  هب  نـتفر  زا  ار  مدرم  درک و  ناریو  [ 89 ، ] تسا تعدـب  هدوبن و  ربمایپ  نامز  رد  اهنیا  هکنیا  هناهب  هب  دـیاب  ار  اه  هاـگترایز  اـما  .16
رانک رد  ربمایپ  درک . داجیا  دیدرت  دشاب  ناحلاص  ای  ناماما و  ربمایپ ، نآ  زا  ًاعقاو  دوجوم  ياه  هاگترایز  هکنیا  رد  دـیاب  تشادزاب . اه  ناکم 

دـیدرگ و نوفدـم  هرـصب  رد  یلع  تسین ؛ صخـشم  نامثع  ربق  دـنا و  هدـش  نفد  عیقب  رد  رمع  رکبوبا و  دـش ؛ هدرپس  كاخ  هب  شرداـم  ربق 
ناگفیلخ زا  نت  ود  ربق  نیمظاک  رد  تسین ؛ مولعم  شدوخ  رازم  دش و  نفد  هنانح  رد  (ع ) نیسح رس  تسا ، هبعـش  نب  هریغم  ربق  لحم  فجن 

هن تسا  سابع  ینب  ياهربق  ارماس  رد  تیب . لها  زا  (ع ) اضر هن  تسا و  نوراه  ربق  سوط  رد  ربمایپ ؛ هداوناخ  زا  داوج  مظاک و  رازم  هن  تسا 
دوجوم ياه  حیرض  اهدبنگ و  دیاب  هکنانچ  [ ، 90  ] درک ناسکی  كاخ  اب  دیاب  ار  عیقب  تیب ؛ لها  زا  يدهم  بادرس )  ) يرگـسع و يداه و 

هایس و همامع  دنتسین  دیس  هک  يدارفا  دنکفا ؛ دیدرت  دیاب  وا  هب  ربمایپ  هداوناخ  تبـسن  رد  - 17 درب . نایم  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  همه  رد 
. دنیامن دیدرت  ربمایپ  اب  تاداس  تبـسن  رد  دنوش و  نیبدب  ربمایپ  هداوناخ  هب  دنهد و  صیخـشت  ار  اهنآ  دنناوتن  مدرم  ات  دنراذگب ، رـس  رب  زبس 

ینید ناملاع  مه  دورب و  نایم  زا  ربمایپ  نادناخ  تبسن  مه  ات  دوش  هتشادرب  تاداس  نید و  ناملاع  رس  زا  اه  همامع  تسا  يرورض  هک  نانچ 
هدوبن نانیشناج  ربمایپ و  نامز  رد  دنتسه و  تعدب  هک  زیواتسد  نیا  اب  دیاب  ار  اه  هینیـسح  - 18 [ . 91 . ] دنشاب هتشادن  تمرح  مدرم  نایم  رد 

؛ داد شهاک  ار  نانارنخـس  تشادزاب ؛ اه  ناکم  نیا  هب  نتفر  زا  هلیح  ره  هب  دیاب  ار  مدرم  هک  نانچ  درک ؛ ناریو  داد و  رارق  دیدرت  دروم  دنا ،
ناج رد  ار  يراب  دنب و  یب  مایپ  دـیاب  - 19 دنزادرپب . ار  نآ  هینیسح  نابحاص  نارنخـس و  دوخ  هک  تسب  ینارنخـس  رب  يا  هژیو  ياه  تایلام 

؛ ماکحا شزومآ  هن  رکنم ، زا  یهن  هن  تسا و  بجاو  فورعم  هب  رما  هن  دنکب ؛ دناوت  یم  دهاوخب  يراک  ره  سک  ره  دیمد ؛ ناناملـسم  ياه 
تلود هدهع  هب  یهن  رما و  و  دنراذگ » یمن  يرگید  روگ  رد  ار  یـسک   » و دوخ » نید  هب  یـسوم  دوخ ، نید  هب  یـسیع   » تفگ اهنآ  هب  دـیاب 

؛ دنک جاودزا  سراف  اب  دیابن  برع  دروآ ؛ دیدپ  ییاه  تیدودـحم  جاودزا  هار  رد  دـیاب  تسا ... مزال  تیعمج  شهاک  - 20 مدرم . هن  تسا 
شرتسگ ار  هشیدنا  نیا  دیاب  درک ؛ يریگولج  نآ  شرتسگ  مالـسا و  هب  تیاده  توعد و  زا  دیاب  - 21 دیامن . جاودزا  برع  اب  دیابن  كرت 

وکین ياه  تنس  - 22 [ . 92 « ] تسا وت  موق  وت و  يارب  يروآدای  نآرق  نیا   » هدش هتفگ  مه  نآرق  رد  تسا و  یموق  نید  کی  مالسا  هک  داد 
یب ناکدوک  يارب  یناکم  ای  هسردم و  دجـسم ، دشاب ، هتـشادن  قح  سک  چیه  دنوش ؛ هدرپس  تلود  هب  اهراک  نیا  دـندرگ و  دودـحم  دـیاب 

، تسا هدش  دایز  مک و  نآرق  هک  زیواتسد  نیا  اب  دیاب  - 23 یگشیمه . ياه  هقدص  بوخ و  ياه  تنس  رگید  روط  نیمه  دزاسب ؛ تسرپرس 
زا اهنآ  رد  هک  یتایآ  دـیاب  دومن . عیزوت  دنـشاب  هتـشاد  ییاه  یندوزفا  اه و  یتساک  هک  یگتخاـس  ياـه  نآرق  و  [ 93  ] دنکفا دـیدرت  نآ  رد 

تیئاهب www.Ghaemiyeh.comیسانشرابت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنه یکرت و  یـسراف ، ياه  نابز  هب  نآرق  دنوش ؛ فذح  فورعم  هب  رما  داهج و  تایآ  دنوش ؛ هتـشادرب  هدش  ییوگدب  يراصن  ای  دوهی و 
رد یبرع  نابز  هب  اعد  زامن و  ناذا ، دـیاب  هک  نانچ  ددرگ . یهن  یبرع  ناـبز  هب  نآرق  تئارق  زا  برع  ریغ  ياـهروشک  رد  دوش ، هدـنادرگرب 

، فیرحت دـننام  دـش  هیـصوت  نآرق  دروم  رد  هچنآ  دـنکفا و  دـیدرت  تسیاب  یم  زین  ثیداحا  رد  [ 94 . ] دـنوش عونمم  برع  ریغ  ياهروشک 
« میبوک مه  رد  ار  مالـسا  هنوگچ  : » شمان دوب ؛ وکین  رایـسب  باتک  ياه  هتـشون  دوش . لمع  دـیاب  زین  تایاور  دروم  رد  ییوگدـب ، همجرت و 

نادب تفگ : مدومن ، وگزاب  لک  ریبد  هب  ار  دوخ  رایـسب  یتفگـش  مداد و  سپ  زاب  ار  باتک  هک  یماگنه  هدنیآ . يارب  نم  راک  همانرب  نیرتهب 
هب راک  نیا  يارب  ار  نت  رازه  جـنپ  نونکات  ترازو  دـننک . یم  راک  وت  نوچ  هک  دنتـسه  یکاـپ  نازابرـس  یتسین ؛ اـهنت  نادـیم  نیا  رد  وت  هک 
رب دوـش ، ماـجنا  راـک  نیا  هک  يزور  دـناسرب و  نت  رازه  هد  هب  ار  دارفا  نیا  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  نوـنکا  ترازو  تسا . هتفرگ  تمدـخ 
یم هدژم  وت  هب  دوزفا : سپس  لک  ریبد  میبوک . مه  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  مالسا و  هنتف  تسناوت  میهاوخ  دش و  میهاوخ  هریچ  ناناملـسم 

ار نآ  شیوخ  نامـشچ  اب  ام  نادـنزرف  مینیبن ، ار  نامز  نآ  مه  ام  رگا  دـنک . لیمکت  ار  همانرب  نیا  ات  دراد  زاین  ینامز  هاـتوک  ترازو  مهد ،
رد و  [ . 95 « ] دنروخب نارگید  میراکب و  ام  میدروخ ؛ ام  دنتـشاک و  نارگید  : » هک دـیوگ  یم  بوخ  هچ  لثملا  برـض  نیا  دـید ؛ دـنهاوخ 

نودب يراک  اریز  دننکفارب  ار  مالـسا  هشیر  دنتـسناوتن  مه  اه  لوغم  دوب ؛ هدیاف  یب  یبیلـص  ياه  گنج  تفگ : لک  ریبد  : » دـسیون یم  همادا 
نونکا اما  دندش . ناوتان  تعرس  هب  نانآ  لیلد  نیمه  هب  تشاد ؛ هناراکزواجت  يرهاظ  هک  یماظن  تایلمع  دنداد : ماجنا  يزیر  همانرب  رکف و 

. دننک ناریو  نورد  زا  ار  مالـسا  نایاپ ، یب  يرابدرب  هدش و  باسح  يزیر  همانرب  کی  اب  هک  تسا  نیا  ام  گرزب  تموکح  ناربهر  هشیدـنا 
فیعضت ار  یمالسا  ياهروشک  دیاب  نآ  زا  شیپ  تسا ، مادقا  نیرخآ  هبرـض  نیا  اما  میراد ، زاین  مه  هدنبوک  یماظن  هبرـض  کی  هب  ام  هتبلا 

هاگنآ لک  ریبد  دـنزادرپب . گنج  هب  دـنروآ و  درگ  ار  ناـشیاهورین  دـنناوتن  ناـنآ  هک  يا  هنوگ  هب  مینزب  هبرـض  مالـسا  هب  وس  ره  زا  مینک و 
هدرک بوشآ  ناناملسم  نورد  رد  دننک ؛ یم  ارجا  ار  اه  همانرب  نیمه  اریز  دنشوهاب ؛ كریز و  رایسب  لوبناتسا ، رد  یحیـسم  ناگرزب  دوزفا :

رد دنا ؛ هدرک  جیار  اهنآ  نایم  ار  داسف  رامق و  بارش ، دنا ؛ هدرک  انب  ییاهاسیلک  دنا ؛ هدوشگ  ناشناکدوک  شرورپ  يارب  ییاه  هسردم  دنا ؛
ناشنایم ار  اه  هنتف  فلتخم  ياهاج  رد  دنا ؛ هتخادنا  مه  ناج  هب  ار  ناشیاه  تموکح  دنا ؛ هدرک  داجیا  دیدرت  نید  هب  تبـسن  ناشیاه  ناوج 

هب تبـسن  اهنآ  یگتـسبلد  دورب ، نایم  زا  ناشیگرزب  ات  دـنا  هدـنکآ  یحیـسم  ناـیورابیز  زا  ار  ناـشناگرزب  ياـه  هناـخ  دـنا ؛ هدرک  رو  هلعش 
هشیر ات  دنزیگنارب  نیگمهـس  یماظن  ياهورین  هراب  کی  هب  یحیـسم  ناگرزب  هاگنآ  دبای ؛ یتساک  ناشیلدمه  تدحو و  دوش و  مک  ناشنید 

دننکرب . اهروشک  نیا  زا  ار  مالسا 

؟ دوب هک  يدنفا  سابع 

هراشا

يوزرآ رد  لوا  زار  ینیریش  ندیـشچ  زا  سپ  هژیو  هب  نم  دوب -  هداد  هدعو  هک  يزار  نامه  تفگزاب - : نم  يارب  مه  ار  مود  زار  لک  ریبد 
نرق کی  تدم  رد  ناناملسم  مالسا و  نتفوک  مه  رد  يارب  ییاه  همانرب  نآ  رد  هک  دوب  يا  هحفـص  هاجنپ  دنـس  مود  زار  مدوب . نآ  نتـسناد 
یبای تسد  يارب  ترازو و  ياه  لک  ریدم  هب  باطخ  دنس  نیا  دنامب . یقاب  یمان  اهنت  مالـسا  زا  نآ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  [ 96  ] دوب هدمآ 
ًالماک ار  نآ  میوگن و  يزیچ  یسک  هب  دنـس  نیا  زا  هک  دنداد  رادشه  نم  هب  تشاد و  دنب  هدراهچ  دنـس  نیا  دوب . هدش  میظنت  فده  نیا  هب 

-1 تسا : ریز  حرش  هب  دنس  نیا  هصالخ  دنـشیدنین . يا  هراچ  نآ  اب  ییورایور  يارب  دنوشن و  هاگآ  نآ  دافم  هب  ناناملـسم  ات  مراد  هدیـشوپ 
نآ و عباوت  ناسارخ و  ناتسنمرا ، ناتـسکیجات ، اراخب ، نوچمه  یمالـسا  قطانم  هب  يزادنا  تسد  يارب  هیـسور  ياهرازت  اب  يدج  يراکمه 

هیسور هسنارف و  اب  لماک  يراکمه  - 2 [ . 97 . ] هیـسور اب  زرم  مه  نیـشن  كرت  قطانم  فارطا  هب  نتفای  تسد  يارب  اهنآ  اب  يدج  يراکمه 
ياه تموکح  ندرک  هراپ  هراپ  يارب  يزیر  هماـنرب  - 4 نورد . نوریب و  زا  مالـسا  ناهج  ندـیبوک  مه  رد  يارب  هبناج  همه  يزیر  همانرب  رد 
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فلتخم ياه  بهذم  اه و  نید  نتخاس  - 6 ینامثع .) يروطارپما  ندرک  هزیناکلاب  ... ) نکمم ياه  هراپ  نیرتشیب  هب  كرت  سراف و  یمالـسا 
لوارسمه زا  هللا  ءاهب  یلعنیـسح » ازریم   » هللا ءاهب  نانیـشناج  [ . 98 ...« ] تیحیـسم هب  توعد  هریاد  شرتسگ  - 11 یمالـسا ... ياهروشک  رد 

، دش ماجنا  هللاأهب  تایح  نامز  رد  هک  یقفاوت  ساسارب  دوب . هدش  رسپ  هس  بحاص  زین  شرگید  رسمهزا  تشاد و  سابع  مان  هب  يرـسپ  دوخ 
ار وا  ياج  شرگید ، نز  گرزب  رـسپ  يدنفا ، یلعدمحم  وا  زا  سپ  دوش و  ردـپ  نیـشناج  وا ، دـشرا  دـنزرف  يدـنفا ، سابع  ادـتبا  دوب  رارق 

اهومعرـسپ شنارهاوخ و  ناردارب و  هارمه  هب  يدنفا » یلع  دمحم   » داتفا و فالتخاو  ییادج  شنادـنزرف  نیب  هللا » ءاهب   » گرم اب  اما  دریگب .
ءاهب ینیشناج  هب  وا  تیاهن  رد  اما  دنتشاذگن . ندرگ  ار  وا  تماعز  دندیروش و  هللا  ءاهب  گرزب  رـسپ  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  هیلع  یگمه 

يا هیحور  يدـنفا » سابع  . » تشاد تسد  رد  ار  تیئاهب  هلاض  هقرف  يربهر  یـسمش  لاس 1300  ات  ءاهبلادـبع »  » ناونع اب  تفاـی و  تسد  هللا 
رارق تلود  کی  تیامح  لظ  رد  ار  دوخ  زور  ره  دوب و  هتسباو  تدشب  يو  دناوخ . یم  ءاهب » مالغ   » ار دوخ  هراومه  تشاد و  راک  هظفاحم 

هیسور تلود  اریز  درک . یم  ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  تلود  نیا  ینابیتشپ  تیامح و  زا  دوب و  يرازت » هیسور   » هب هتـسباو  ادتبارد  وا  داد . یم 
اهنآ راکذالا » قرـشم   » دبعم و نیلوا  داجیا  ثعاب  دوخ  ياه  کمک  اب  دوشگ و  نایئاهب  يور  هب  ار  دوخ  ياهزرم  هک  دوب  يروشک  نیتسخن 

رد دوجو  مامت  اب  ءاهبلادبع »  » هک اجنآ  ات  دوبن . مومذم  تشز و  نایئاهب  دزن  هجو  چـیه  هب  اهـسور  هب  یگتـسباو  دـش . دابآ » قشع   » رهـش رد 
کی نایرجرد  نایئاهب  ربهر  یـسوساج  يارجام  درک . یم  یـسوساج  اهنآ  يارب  یتح  تشادرارق و  تلود  نیا  يرامعتـسا  فادها  تمدخ 

هب میمصت  روشک  نیا  ياوق  لک  هدنامرف  اشاپ  لامج  هک  تفرگرارق  ینامثع  یتلود  تاماقم  مشخ  بجوم  دح  نآ  ات  دش و  راکـشآ  قیقحت 
ایناتیرب هجراخروماریزو  روفلاب -  درل  تساخرب و  نایئاهب  زا  تیاـمح  هب  ینلع  تروص  هب  ناتـسلگنا  تلود  ناـمز  نیارد  تفرگ . وا  مادـعا 

رد سیلگنا  ياوق  هدـنامرف  یب  نلآ  لارنژ  زا  یفارگلت  یط  لییارـسا -  تلود  لیکـشت  نوـماریپ  روفلاـب »  » فورعم هیمـالعا  هدـننک  رداـصو 
سور هانپ  رد  یتسینومک  بـالقنا  يزوریپ  لاس 1917 و  ات  ءاهبلادـبع  دزیخرب . ءاهبلادـبع  زا  تیامح  هب  ناوت  مامت  اب  ات  تساوخ  نیطـسلف 
گنج رد  ار  ینامثع  تلود  سیلگنا  ياهورین  یتقو  هک  يروط  هب  تخادـنا . اه  یـسیلگنا  ناماد  هب  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  دوب و  يرازت  ياـه 
رامـش رد  هک  یناولهپ -»  » یلاع ناشن  وا  هب  هدادرارق و  فطل  دروم  ار  أهبلادبع »  » ًاروف دندش ، نیطـسلف  دراو  دـنداد و  تسکـش  یناهج  لوا 

رذـگهر زا  دندیـشخب . رـس »  » بقل يو  هب  سیلگنا  تلود  هب  شتامدـخ  رطاخ  هب  دـندرک و  اطعا  تسا -  سیلگنا  تلود  مهم  ياـه  ناـشن 
روشک نیا  تقو  هاشداپ  مجنپ  ژرژ  درک و  رداص  ناتسلگنا  حدمرد  یبرع  نابز  هب  يا  هژیو  حول  ءاهبلادبع  هک  دوب  بقل  ناشن و  نیا  ياطعا 
ساپس رکش و  ار  وت  نم  تسا و  هدش  اپرب  نیمزرس  نیا  رد  تلادع  هدرپ  ارس  اهلاراب  : » تسا ریز  حرش  هب  حول  نیا  همجرت  نتم  دومن . اعد  ار 
نیارب ار  وا  هیاپ  دـنلب  هیاس  رادـب و  دـیؤم  تا  ینامحر  تاقیفوت  هب  ار  ناتـسلگنا  هاشداپ  مجنپ  ژرژ  گرزبروتارپما  اراگدرورپ  میوگ ... یم 

دوب و هدش  زاغآ  ناملسم  ياهروشک  رد  يرامعتـسا  ياه  تکرح  كدنا  كدنا  مایا ، نیا  رد  [ . 99 ...« ] زاس رادیاپ  نیطسلف )  ) لیلج میلقا 
اقیرفآ و لامـش  رد  يرامعتـسادض  تاکرحت  هنوگنیا  زاغآ  لاـبند  هب  دـندوب . هدرک  زاـغآ  ییاـهر  يارب  ار  ییاهـشالت  اـهروشک  نیا  مدرم 

یم تساوخرد  أهبلادبع )  ) يدنفا سابع  زا  ناناملسم ، نیب  فالتخا  داجیا  فده  اب  مه  هسنارف  تلود  هک  دوب  هسنارف  هرمعتـسم  ياهروشک 
فارطا نیـشن  ناملـسم  ریازجو  سنوت »  » و شکارم »  » و ریازجلا »  » ياـهروشک هب  تیئاـهب  غـیلبت  يارب  ار  ییاـهب  نیغلبم  زا  یهورگ  اـت  دـنک 
هلمجزا ناهج  فلتخم  طاقن  هب  ار  ینیغلبم  دربراک و  هب  يرامعتـسا  هقرف  نیا  شرتسگ  هار  رد  يداـیز  شـالت  وا  [ 100 . ] دراد مازعا  اقیرفآ 

رمع رخآ  ياه  لاس  رد  ءاهبلادبع  تسا . هدش  پاچ  بیتاکم »  » ناونعاب نایئاهب  يوس  زا  هک  هدنام  ياجب  ییاه  هتشون  وا  زا  داتسرف . اکیرمآ 
یعمج هب  باطخ  اکیرمآ  هب  رفس  رد  تسناد ، یم  دیدجرامعتسا  رادماو  ار  دوخ  سیلگنا  زا  سپ  هک  وا  درک . اپورا  اکیرمآ و  هب  ییاهرفس 

، اکیرمآ تلم  تعفنم  تراجت و  يارب  زا  : » درک توعد  نینچ  ناریا  عبانم  تراغ  يارب  ار  اهنآ  ییاکیرمآ  هدیشک  وتا  امن و  ناسنا  نادزد  زا 
هک دنوش  ببـس  اکیرمآ  تلم  هک  مراودیما  تسا ، ناهنپ  كاخ  ریز  رد  همه  شتورث  داوم  ناریا  تکلمم  هک  هچ  هن ، ناریا  زا  رتهب  یتکلمم 

دندرک . نفد  یلاغشا  نیطسلف  رد  عقاو  اکع »  » رد ار  وا  درم و  یسمش  يرجه  لاس 1300  رد  اهبلادبع  [ . 101 .« ] ددرگ رهاظ  تورث  نآ 

ینابر یقوش 
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وا يرتخد  هون  هب  نایئاهب  يربهر  دوب ، هدش  هتـشاذگ  هک  يا  هزات  رارق  اب  وا  گرم  زا  سپ  تشادنرـسپ . دـنزرف  گرم  ماگنه  يدـنفا  سابع 
نایئاهب هک  يدنفا  یقوش  تفرگ . تسد  رد  ار  تیئاهب  هلاض  هقرف  یگدرکرس  ینابر  یقوش  مان  اب  يو  دیـسر و  تشاد  مان  يدنفا  یقوش  هک 

سابع  » گرزب رتخد  هیئایض  وا  ردام  يزاریـش و  يداه  ازریم  شردپ  دمآ . ایند  هب  يرمق  لاس 1314  رد  دنناوخ ، یم  ینابر » یقوش   » ار يو 
نیـشناجار دوخو  درک  عیزوت  أهب ) ناوریپ  « ) هللا مانغا   » نیب ار  يا  هماـن  تیـصو  يدـنفا  ساـبع  گرم  زا  سپ  يدـنفا  یقوش  تسا . يدـنفا »

ناونع تحت  هورگ  نیا  دـندناوخ و  یگتخاـس  یبلقت و  ار  نآ  یبارهـس  دـمحا  یگدرکرـس  هب  ناـیئاهب  زا  يا  هدـع  اـما  دـناوخ ، ءاهبلادـبع 
دندرک . باعشنا  نایئاهب  زا  نایبارهس » »

تاباعشنا تافالتخا و 

ًامیقتـسم هدرک و  لیـصحت  ندـنل  نویلاب  نونفلاراد  رد  وا  درک . یفرعم  لدـعلا » تیب   » سیئر دـناوخ و  هللا » رما  یلو   » ار دوخ  يدـنفا  یقوش 
درک و رداص  ار  باجح  نتـشادرب  روتـسد  درم  نز و  يربارب  راعـش  اب  يدنفا  یقوش  دوب . هدرک  دـشر  اه  یـسیلگنا  تیبرت  شرورپ و  تحت 
نارهت و رد  اجره  زا  لبق  شور  نیا  ات  دننک  ششوک  هک  درک  شرافس  دوخ  ناوریپ  هب  تسناد  یم  تیئاهب »  » هاگتـساخ ار  ناریا  هک  اجنآزا 

هدیزگرب تیئاهب »  » يربهر هب  ناخاضر  ندیـسر  تردق  هب  لاس  نیلوا  ینعی  یـسمش ، لاس 1300  رد  هک  يدـنفا  یقوش  ددرگ . جـیار  ناریا 
يربهر دیاب  ءاهبلادبع  تاروتسد  تیـصو و  ساسارب  درم . يولهپ  اضردمحم  تنطلـس  لاس  نیمهدزناش  ینعی  لاس 1336 ، رد  دوب و  هدـش 
دنزرف بحاص  یقوش  ءاهبلادبع ، هللاءاهب و  ینیب  شیپ  فالخرب  اما  دنام ، یم  یقاب  یثوروم  تروص  هب  يدنفا » یقوش   » نادـناخ رد  تیئاهب 

رد يدـنفا  یقوش  تسناد . يرورـض  مزال و  ار  لدـعلا » تیب   » مان هب  یتالیکـشت  داجیا  تیئاهب ، هعماـج  هرادا  يارب  وا  ببـس  نیمه  هب  دـشن .
یقالخا لیاذر  هب  هجوت  اب  تیئاهب  يربهر  هب  وا  باختنا  دوب و  هدرک  لیصحت  دروفسکآ  هاگشناد  رد  سپـس  توریب و  ییاکیرمآ  هاگـشناد 

- دوب ءاهبلادبع  یـشنم  بتاک و  هک  يدتهم -  یحبـص  هللا  لضف  یتح  دش . تیئاهبرد  يا  هزات  ياه  باعـشنا  فالتخا و  بجوم  تشاد  هک 
ساسارب داد . راـشتنا  یقوش »  » تشز راـتفر  زا  ار  دوخ  تارطاـخ  دروآ و  ور  مالـسا  كاـپ  ناـماد  هب  هدیـشک و  یلاـشوپ  هقرف  نیا  زا  تسد 

ربهر هنوگچ  هک  تسا  هداد  حیـضوت  هتـشاد و  يزاب  سنجمه  هب  يدـیدش  شیارگ  ینابر )  ) يدـنفا یقوش  یحبـص ، تارطاخ  اه و  هتـشون 
زا رگید  نت  دـنچ  ینادرگیور  لیالد  زا  رما ، نیا  تسا . هدـنارذگ  یم  لوعفم »  » ناونع هب  يزاب  سنجمه  اب  ار  دوخ  تاـقوا  ناـهج  ناـیئاهب 

ضرم هب  یـسمش  لاس 1336  رد  ینابر  یقوش  تیئاهب  رد  هزات  تاباعـشنا  فـالتخا و  دوب . زین  تیئاـهب  هلاـض  هقرف  زا  ءاهبلادـبع  ناـکیدزن 
نانآ زا  يرایسب  تفرگ و  رد  وا  ینیشناجرسرب  نایئاهب  نیب  يدیدش  شکمشک  يدنفا  یقوش  گرم  زا  سپ  تشذگرد . ندنل  رد  ازنآولفنآ 
مهم نارس  روضح  اب  يا  هژیو  سنارفنک  ههد 340  لیاوا  رد  نانیا  دنتفریذپ . ار  لوسکام  يرام )  ) هیحور مان  هب  وا  ییاکیرمآ  رسمه  يربهر 
تیب نیا  هاگنآ  دـندرک . باـختنا  لدـعلا  تیب  سلجم  ياـضعا  ناونع  هبار  رفن  سنارفنک 9 نیارد  دـنداد و  لیکـشت  ندـنل  رد  تیئاهب  هقرف 

. دنک یم  رییغت  نآ  ياضعا  تاباختنا  دیدجت  اب  رابکی  لاسدنچره  تسا و  لاعف  نونکات  هک  دش  لقتنم  لییارسا »  » رد افیح »  » رهـش هب  لدعلا 
یسمش لاس 1378  رد  زین  وا  هک  دوب  يدنفا -  یقوشرسمه  لوسکام -  هیحور  اب  دراد ، ترهـش  افیح  لدعلا  تیب  هب  هک  هورگ  نیا  تسایر 

. دـش داجیا  يو  طسوت  ینابر و  یقوش  گرم  زا  لـبق  لاـس  تشه  ینعی  يدـالیم  لاس 1951  رد  ناـیئاهب  لدـعلا » تیب   » نیتسخن هتبلا  درم .
زلراچ - 1 دوـب : ریز  حرـش  هب  مظعا  لدـعلا  تیب  رود  نیلوا  ياـضعا  یماـسا  دوـب . لیئارـسا  تلود  اـب  هطبار  داـجیا  تیئه  نیا  هفیظو  نیلوا 

نوسبیگ 9- روما  یناج 8 - جوی  نمفوه 7 - دیواد  میکح 6 - هللا  فطل  لبمس 5 - نایا  نیلواک 4 - اروب  یناوجخن 3 - یلع  تاکلو 2 -
اروی مظعا 4 - حتف  دنمـشوه  نوسبیگ 3 - یمامیا  میکح 2 - هللا  فطل  رتـکد  - 1 لدـعلا : تیب  مود  تئیه  ياضعا  مظعا و  حـتف  دنمـشوه 

هب موس  لدـعلا  تیب  ياضعا  یماـسا  یناوجخن و  یلع  نامنوه 9 - دـیوید  تاکلو 8 - زلراـچ  لبمـس 7 - نایا  سناـج 6 - ویه  نیلواک 5 -
سناج ویه  نیلواک 6 - اروی  نامفوه 5 - دیوید  نوسبیگ 4 - سامیا  مظعا 3 - حتف  دنمشوه  یناوجخن 2 - یلع  - 1 دنشاب : یم  ریز  حرش 
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ماجنا يارب  ار  نایئاهب  زا  يدادعت  یـسمش  رذآ 1335  موس  رد  يدـنفا  یقوش  [ . 102  ] حور دیوید  تاکلو 9 - زلراچ  لبمس 8 - نایا  - 7
-1 دوب : ریز  حرش  هب  دارفا  نیا  یماسا  زا  یخرب  درک . باختنا  هللارما » يدایا   » ناونع اب  هللاأهب  رما  غیلبت  تظافح و  هلمج  زا  فلتخم  فیاظو 

هللارما يدایا  زیلاک 4 - ایلیما  هللارما  يداـیا  - 3 یقوش ) رـسمه   ) لوسکام مناخ  هیحور  هللارما  يداـیا  یمیر 2 - نسیم  زلراـچ  هللارما  يداـیا 
هدنـسیون تشاد و  هدهعرب  ار  نادمه  شرورپ  شزومآ و  تسایر  یتدم  يولهپ  رـصع  رد   ) نتورف ربکا  یلع  هللارما  يدایا  نیاویل 5 - يورل 

. دسر یم  ناهج  طاقن  نیرت  تسد  رود  ات  هللارما  يدایا  تالیکشت  ياه  هتشر  دوب .) یئاهب  ناناوجون  ناکدوک و  قالخا  یسرد  ياه  هوزج 
ياه هنجل  رد  راک  میسقت  اب  تشاد ، وضع  رثکادح 9  لفحم  ره  دش و  لیکشت  هد  حطسات  یلم  حطـس  زا  یلفاحم  ناریارد  يولهپ  هرود  رد 
اجنآ زا  دنتخادنا . گنچ  ام  یتکلمم  روما  مامت  رب  نایئاهب  هک  دوب  رذـگهر  نیمه  زا  داد و  یم  شـشوپ  ار  نایئاهب  ياه  تیلاعف  دوخ  هعبات 
ذوفن نآ  رد  تسا  هتسناوتن  يرگینایداق و ... تیباهو و  نوچ  يرامعتـسا  ياه  هقرف  نونک  ات  هک  تسا  هعیـش  روشک  اهنت  ناونع  هب  ناریا  هک 

تیاهن نایناریا  نایم  رد  هقرف  نیا  غیلبت  يارب  دنناوخ و  یم  هللارما » نیمزرـس  دـهم و   » ار ناریا  دـنراد و  ناریا  هب  یبیجع  هقالع  نایئاهب  دـنک 
دنروآ . یم  لمع  هب  ار  ششوک 

تیطورشم فارحنا  لماوع  نیرت  هدمع 

هراشا

. تسا يا  هراق  نینواعم  نیرواشم و  ياراد  تسا و  هللارما  نایدایا  اب  لماک  طابترارد  لیئارـسا  لدـعلا » تیب   » یتالیکـشت تراـچ  ساـسا  رب 
لفاحم زا  کیره  دریگ . یم  رارق  هد  لفحم  ناتسرهش و  لفحم  نآ  زا  سپ  هک  تشاد  یناتـسا  لفحم  کی  ناتـسا  ره  رد  ناریا  یلم  لفحم 

، تامولعم دـییزتو ، اقرو  هللا ، تاحفن  رـشن  يرـصب ، یعمـس و  تاعوبطم ، دـندوب : ریز  نیوانع  اب  ییاه  هنجل  وضع و  رفن  رثکادح 9  ياراد 
ياراد هنجل »  » ره هریغ . يرما و  راثآ  رشن  یقیسوم ، ناتـسلگ  هزور ، هدزون  تانایخ  نمحرلاأما ، تایح ، يرما ، رابخا  عیدب ، گنهآ  فراعم 

نیا نایئاهب ، زا  یهورگ  افیح » لدـعلا  تیب   » باـختنا ندـنل و  سنارفنک  زا  سپ  تسا . نویـسیمک »  » دـنچ ياراد  تئیه  ره  و  تئیه »  » دـنچ
ناونع هب  ار  یمیر  نسیم  زلراچ  مان  هب  ییاکیرما  کی  دنتـسناد و  رابتعا  یب  ار  لوسکام » هیحور   » تسایر هب  اـفیح  لدـعلا  تیب  سنارفنک و 

کی دـنزرف  یمیر  نسیم  زلراچ  دـندش . ادـج  ناـیئاهب  زا  اـه  یمیر  ناونع  تحت  دـندرک و  یفرعم  ناـیئاهب  ربهر  يدـنفا و  یقوش  نیـشناج 
وا دمآ . ایند  هب  اکیرمآ  یپ » یس  یس  یم   » هناخدور هیشاح  ياهرهـش  زا  یکی  رد  يدالیم  لاس 1874  رد  هک  دوب  یفقسا  ياسیلک  شیشک 
زا سپ  هک  يو  دمآ . یم  باسح  هب  يدنفا  یقوش  کیدزنرایسب  ناتسود  زا  دوب ، هتفای  شرورپ  اکیرما  یفقـسا  ياسیلک  تامیلعت  تحت  هک 
اب ییاکیرما  نیا  یتسود  دـش . نایئاهب  نایم  رد  یتیعقوم  بحاـص  مک  مک  دوب ، هتـسویپ  تیئاـهب  هلاـض  هقرف  هب  يدـنفا » یقوش   » اـب ییانـشآ 

روضح اهنآ  رد  تسناوت  یمن  هک  یتاـسلج  مسارم و  رد  دـناوخ و  یم  دوخ  هدـنیامن  ار  يو  یناـبر  یقوش  هک  دوب  يدـح  هب  یناـبر  یقوش 
عمجت و زکارم  ایند و  رـسارس  هب  ینابر )  ) يدـنفا یقوش  يوسزا  یگدـنیامن  هب  رابود  وا  داتـسرف . یم  دوخ  ياج  هب  ار  یمیر » نسیم  ، » دـبای
هللازیزع و بقل  يو  هب  دـنناد و  یم  ناهج  نایئاهب  ربهر  اوشیپ و  نیمجنپ  ار  وا  یمیر  نسیم  زلراچ  نارادـفرط  دوب . هدرک  رفـس  نایئاهب  ذوفن 

یمیر نـسیم  زلراـچ  ناراداوـه  لوسکاـم و  هـیحور  مناـخ  نارادــفرط  شکمــشک  هناـیمردو  ماـیا  نـیمه  رد  دــندوب . هداد  یناـث  رما  یلو 
دوعوم ار  دوخ  درک و  تیودـهم  ياـعدا  تشاد - تماـقا  يزنودـناروشک  رد  هک  ناـسارخ -  ناـیئاهب  زا  یکی  تیئاـهب ، هقرف  يربهررـسرب 

هقرف تشاذـگ و  هللا  أمـس  بقل  دوـخرب  تشاد ، ماـن  یناـعم  دیـشمج  هک  صخـش  نیا  تسناد . ناـیئاهب -  سدـقم  باـتک  سدـقا -  باـتک 
نیدـلارون دـنا . هدـیورگ  وا  هب  ناتـسکاپ  دـنه و  ياه  ییاـهب  هژیوب  ناـیئاهب  زا  یهورگ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  اـه  یئامـس  ماـن  هب  يدـیدج 

یعدم اکیرمآ  رد  هک  یمیر  سیم  دننام  یناعم  دیـشمج  : » دـسیون یم  یناعم  دیـشمج  هرابرد  لحن  للم و  رد  نیققحم  زا  یکی  یهدراهچ 
هب هنـس 1966 م  هیوناژ  رخآ  رد  تسا  هتفگ  هدش و  عنام  روشک  نآ  رد  ار  نایئاهب  دورو  هداد و  لیکـشت  یهاگـشناد  يزنودنا  رد  يو  دش ،
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[ . 103 «. ] تسا یناعم  نآ  هرمث  أهب و  تخرد  هشیر  تسا و  هتفر  جارعم 

تیطورشم رصع  رد  تیئاهب 

نیرترادمان هک  میدوب  يددعتم  ياه  هقرف  روهظ  زورب و  دـهاش  لاس ، دودح 90  ینعی  تیطورشم ، بالقنا  ات  ییاسحا  دمحا  خیـش  نامز  زا 
اه هقرف  نیا  دـش ، يراج  اهنابزرب  هطورـشم  نوناق و  همزمز  هک  ییاهلاس  رد  يرگیئاهب . يرگیلزا و  يرگیباب ، يرگیخیـش ، زا  دـنترابع  اهنآ 

بارعا زا  یلحم  يرامعتسا ، ياهنوناک  تیامح  ببـس  هب  مه  نآ  يرگیئاهب ، يرگیخیـش و  اهنت  هتـشاذگرس و  تشپ  ار  يددعتم  تاباعـشنا 
، دننک یم  هاگن  تیطورشم  بالقنا  هب  یمالسا  یشرگن  اب  هک  خیرات  ناگدنسیون  نارگشهوژپ و  زا  يرایسب  دندوب . هدنام  اپرسرب  دنتـشاد و 
ربـهار و تیناـحور  تلود و  سأر  رد  هاـش  نارود  نیا  رد  دـنناد . یم  نآ  فارحنا  لـماوع  نیرت  هدـمع  زا  یکی  ار  يرگیئاـهب  يرگیباـب و 

رایـسب یلام  ظاحل  زا  داسف و  جوا  رد  نادرمتلود  هدافتـساءوس  تسردان و  تیریدـم  رطاخ  هب  تلود  مایا ، نیا  رد  دـندوب . تلم  گـنهاشیپ 
یم هیذغت  ار  تضهن  تساوخ و  نیا  صاخ  يرکف  طخ  ود  هتفر  مه  يور  تشاد و  دیازت  هب  ور  مدرم  هناهاوخیدازآ  تابلاطم  دوب . فیعض 

نارکفنـشور و يرگید  دـندرک و  یم  قیوشت  دـندوب و  راتـساوخ  ار  یبهذـم  یعامتجا -  تاحالـصا  هک  نویناحور  اـملع و  یکی  دـندرک .
، بلاغ رکفت  اما  دنتـساوخ . یم  ناریا  يارب  ار  ییاـپورا  یـسارکومد  ياـهوگلا  هک  هدز  برغ  یلکروط  هب  هتفر و  گـنرف  ناگدرکلیـصحت 
رد هک  دنداقتعا  نیارب  ناریا  رد  یـسیلگنا  سوساج  نوتبمل  نآ  روسفورپ  مناخ  نوچمه  یبرغ  ناسانـشراک  ناخروم و  دوب . یمالـسا  رکفت 

تکرح کـی  تیطورــشم  بـالقنا  زا  شیپ  و  دــندناوخ . یم  مالــسا » هاـشداپ   » مـه ار  هاــش  و  مالــسا » روـشک   » ار ناریا  مدرم ، ماــیا  نآ 
هک شبنج  نیا  دوب و  هدش  عورـش  ناریا  رد  يدابآدسا  نیدلا  لامجدیـس  هلودلا و  مظان  ناخ  مکلمازریم  طسوت  هنایارگون  هناهاوخیدازآ و 

« نوتبمل نآ   » مناخ هک  تسین  راظتنا  زا  رود  هتبلا  دش . لیدبت  یمالـسا  یلم و  یـشبنج  هب  دوب  یجراخ  ذوفن  یلخاد و  دادبتـسا  داسف و  هیلع 
زا هک  هلودلا  ماظن  ناخ  مکلم  ازریم  تکرح  ات  دشوک  یم  تسا ، هدـش  تابثا  ناتـسلگنا  یـسوساج  ياهـسناژآ  اب  شتاطابترا  دـنویپ و  هک 

ار درادن ، يرامعتـسا  ياه  همانرب  زج  یفادها  دوش و  یم  تیادـه  ناهج ، يرنوسامارف  عجرم  نیمزرـس  ینعی  دنلتاکـسا ،» ژل  دـنارگ   » يوس
تدـش مدرم  تابلاطم  تساوخ و  هاش  نیدـلارفظم  تنطلـس  زاغآ  هاـش و  نیدلارـصان  رورت  زا  سپ  دـیامن . دادـملق  هناـهاوخیدازآ  یتکرح 

« هناختلادع  » راتساوخ دش ، تیطورشم  هب  رجنم  هک  هنارگرادیب  تکرح  زاغآ  زا  مدرم  یخیرات ، كرادم  دانتـسا  هب  تفرگ . دوخ  هب  يرتشیب 
. دوش هرادا  یمالـسا  ياهرایعم  يانبم  رب  اه  هناختلادع  نیا  ات  دنتـساوخ  یم  دنداد و  یم  تیمها  رتشیب  ارجام  یمالـسا  هجو  هب  ینعی  دندوب .

ینیـشن تسب  زا  دعب  تسرد  تیطورـشم  ترابع  هک  مینیب  یم  مینک ، هاگن  تقد  هب  مایا  نآ  رد  مدرم  تابلاطم  حرط  هزرابم و  نایرج  هب  رگا 
ناگدرکلیصحت نارکفنشور و  دش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  مه  هار  نیا  ناگدنشوک  ناغّلبم و  تسشن و  مدرم  ياه  بلرب  سیلگنا  ترافس  رد 

ردـپ ینمرا -  ناـخ  مکلمازریم  هصرع  نیا  رد  نـالاعف  نیرت  مـهم  زا  یکی  دـندوب . کلـسم  یباـب  اـی  رالوکـس  نارکفنـشور  اـی  هـتفر  برغ 
یعس دوخ  ياه  هتشون  تالاقم و  اب  دنتشاد و  رایسب  تیلاعف  شالت و  هنیمز  نیا  رد  هک  يدارفا  رگید  زا  تسا و  [ - 104  ] ناریا يرنوسامارف 
میربب مان  یحور  دمحا  خیش  ینامرک و  ناخاقآازریم  نوچ  يدارفا  زا  دیاب  دندرک ، یم  نآ  یبرغ  عون  زا  یسارکومد  تیطورشم و  غیلبت  رد 

روخ رد  بلاج و  هتکن  دندش . هتشک  زیربت  رد  دهعیلو  يازریم  یلعدمحم  روتسد  هب  هاش » نیدلارصان   » ماجرفان رورترد  تلاخد  ماهتا  هب  هک 
 - لزا حبـص  ییحی  ازریم  داماد  و  باب »  » هلاـض هقرف  وریپ  ودره  هک  تسا  نیا  یحور  دـمحا  خیـش  یناـمرک و  ناـخاقآازریم  نوماریپ  هجوت 

هورگ زا  مه  وا  دوزفا . مه  ار  يدابآ  تلود  ییحی  ازریم  ماـن  دـیاب  هورگ  نیارب  دـندوب . هللاءاـهب -  ردارب  و  یلزا » ياـه  یباـب   » هقرف هدرکرس 
دـمآ و اـیند  هب  یباـب  يا  هداوناـخ  رد  يداـبآ  تلود  ییحی  ازریم  دوب . ناریا  رد  یهاوخ  هطورـشم  تضهن  نـالاعف  هاوخ و  هطورـشم  ناـیباب 

يروآ عمجار  اه » یباب   » هیعرش حالطصا  هب  تاهوجو  هلاسره  دوب و  ناریا  رد  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  هیبسح  روما  هدنیامن  رومأم و  شردپ 
داتسرف . یم  سربق  هب  لزا » حبص  ییحی  ازریم   » يارب درک و  یم 

تیئاهب www.Ghaemiyeh.comیسانشرابت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


مسیرورت جورم 

هراشا

اما دـندناسر  رمث  هب  ناملـسم  نویناحور  ار  تیطورـشم  بالقنا  تقیقح  رد  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  دـیاع  ثحب  نیا  هجیتن  ناونع  هب  هچنآ 
هب نآ  ماجنارـس  دـش و  جراـخ  دوـخ  یلـصاریسم  زا  ییاـهب  یباـب و  رالوکـس  نارکفنــشور  زا  يا  هدـع  طـسوت  هار  هـمین  رد  بـالقنا  نـیا 

هنالداع تموکح  زا  یلکش  هب  يروتاتکید  لیدبت  تلود و  راتخاس  رییغت  تیطورشم  بالقنا  رد  یلکروط  هب  دیـسر . ناخاضر  يروتاتکید 
هدامآ و یحرط  یبرغ  یـسارکومد  شور  یلو  تشادـن  دوجو  یمالـسا  تموکح  دروم  رد  ینودـم  هیرظن  ناـمز  نآ  اـت  دوب . مدرم  فدـه 

هطورـشم يرگییاهب ، يرگیباب و  ناوریپ  هژیوب  هدز  برغ  نارکفنـشور  راشف  اب  ببـس  نیمه  هب  دوب . ییاپورا  ياهروشک  رد  هدـش  شیامزآ 
دش . یمالسا  هناهاوختلادع  رکفت  نیزگیاج 

نایئاهب هصخشم  مسیرورت ؛

رد هک  دروخ  دـنویپ  يرگیباب  اب  نانچ  دـش و  زاغآ  يرگیباب  اب  ههد 840 م/1260 ق ، طساوا  زا  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  یـسایس  مسیرورت 
رورت هـب  لاوش 1268 ق ، رد  دـندرک و  یحارط  ار  ریبکریما  رورت  اـه  یباـب  دوب . فدارتـم  تسیرورت »  » و یباـب »  » ماـن راـجاق  رخأـتم  نارود 
جوا نآ  زا  سپ  هطورـشم و  بالقنا  نارود  رد  هژیوب  تفای و  موادت  ناریا  رد  هویـش  نیا  سپ  نآ  زا  دـندز . تسد  هاش  نیدلارـصان  ماجرفان 

. دـش راتفرگ  یناسارخ  هللا  تیآ  هب  دـصق  ءوس  مرج  هب  تابتع  رد  یناردـنزام  هللادسادیـس  دـندوبن و  راـکیب  زین  تاـبتع  رد  ناـیئاهب  تفرگ .
، هداز حتفلاوبا  ناخ  هلادسا  رادتسود ، ناخ  هلا  ناسحا  ییحم ، رادرس  مان  اب  نآ  زا  سپ  هطورـشم و  نارود  یتسیرورت  ياه  تیلاعف  [ . 105]

جرف پیترس   ) هداز حتفلاوبا  ناخ  هلادسا  یفخم  ياه  تیلاعف  تسا . دنویپ  رد  کلامملا  تاکشم  ناخرظندمحم  هداز و  یشنم  ناخ  میهاربا 
نمجنا رد  تیوضع  اـب  و  لاس 1323 ق . زا  کلامملا  تاکـشم  ناخ  رظن  دمحم  و  قازق ) جرف  پیترـس   ) هداز یـشنم  ناخ  میهاربا  و  قازق )

نارود يدـعب  ریزو  تسخن  کـلملا ،) میکح   ) یمیکح میهاربا  هناـخ  رد  نآ  تاـسلج  هک  دـش  زاـغآ  نیعوـلطلا » نیب   » هـب فورعم  یفخم 
يدعب ياه  تیلاعف  نمجنا و  نیا  رد  تیوضع  دـندوب . یئاهب  زین  نت  دـنچ  یلزا و  یباب  نآ  ياضعا  زا  يرایـسب  دـش و  یم  رازگرب  يولهپ ،
هتسباو رگ  هئطوت  هکبش  درکلمع  زا  یشخب  دیاب  ار  قوف  نمجنا  وضع  ياهیلزا  و  یئاهب )  ) کلامملا تاکشم  هداز و  یـشنم  هداز و  حتفلاوبا 

1325 ق.  ) ناریا يرادیب  ژل  ینوسام  نامزاس  سیسأت  زا  سپ  یئاهب ، یلزا و  زا  معا  نمجنا ، نیا  ياضعا  درک . یبایزرا  رتروپیر  ریـشدرا  هب 
اب تیلاـعف  نیا  هدـعقیذ 1323 ق . زا  دوب . ناریا  يرادـیب  ژل  راد  قودنـص  کلامملا  تاکـشم  دـندش و  عمتجم  نآ  نوماریپ  رد  1907 م ) / 

نیا رد  تفای . موادت  مود » یفخم  نمجنا   » رد هداز  یـشنم  ناخ  میهاربا  ناخ و  هلا  فیـس  شردارب  هداز و  حـتفلاوبا  ناخ  هلادـسا  تیوضع 
يرادـیب يرات   » باتک هدنـسیون   ) ینامرک مالـسالا  مظان  ییاـبطابط ،) دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  رـسپ   ) ییاـبطابط قداـص  دـمحم  دیـس  نمجنا 
تیوضع يرون ) هللا  لضف  خیش  هللا  تیآ  رـسپ  [ ) 106  ] يدهم خیـش  و  ییابطابط ) دمحمدیـس  تیب  ياضعا  زا   ) شیرق دیـس  اقآ  و  نایناریا »

نمجنا تاسلج  زا  یکی  رد  لاثم ، يارب  دوب . دوهـشم  ًالماک  نمجنا  نیا  ياضعا  یخرب  یتسیرورت  ياـه  شیارگ  ناـمز  نیمه  رد  دنتـشاد .
بابرا دـعب ، یکدـنا  دـیدرگ . هجاوم  ییابطابط  قداص  دمحمدیـس  تفلاخم  اب  هک  دـش  حرطم  یناهبهب  هللادـبع  دیـس  هللا  تیآ  لـتق  هلئـسم 

لکش ماجنارس ، قوف ، یتسیرورت  هورگ  دمآرد . نمجنا  نیا  تیوضع  هب  رتروپیر ) ریشدرا  مرحم  یمیمص و  تسود   ) نایدیـشمج دیـشمج 
تسد هجحیذ 1326 ق ).  16  ) يرون هللا  لضف  خیـش  ماجرفان  رورت  نوچ  يا  هنانکفا  هقرفت  هنارگبوشآ و  تایلمع  هب  تفای و  ار  دوخ  ییاهن 

اب طبترم  یئاهب و  هقرف  وضع  یناـسارخ -  تاـجن  دـمحم  ازریم  هلمج  زا  يرگید  دارفا  هارمه  هب  هک  دوب  رگتاود  میرک  رورت  نیا  لـماع  دز .
، هداز یقت  نسحدیـس  هتفگ  هب  دوب . نیعولطلا » نیب   » هتیمک وضع  زین  تاـجن » . » دـش ریگتـسد  دوب -  داـسف  هب  روهـشم  هک  سیلگنا  تراـفس 

دمحم ازریم  هب  دنناوتن   » هک دوب  بظاوم  درک و  یم  تکرش  تاجن  دمحم  زا  ییوجزاب  تاسلج  رد  سیلگنا ، ترافـس  هدنیامن  ترامـسا ،» »
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ًاحیولت رگتاود  میرک  ییوجزاب  نیا  نایرج  رد  سیلگنا ، هجراخ  ریزو  يرگ ، دراودا  رس  هب  یلکراب  جرج  رـس  شرازگ  قبط  دنیوگب .» روز 
ناکیدزن و زا  زین  باون  ناخ  یلقنیـسح  درک . طوبرم  رورت  هب  ار  سیلگنا ، ترافـس  دـنمراک  ناخ  یلقـسابع  ردارب  باون ، ناـخ  یلقنیـسح 

ریاـس شناردارب و  هداز و  حـتفلاوبا  نآ  زا  سپ  دوب . ناریا ، رد  اـیناتیرب  دـنه  تموکح  یتاـعالطا  هکبـش  سیئر  رتروـپیر ، ریـشدرا  مراـحم 
دوب سیلگنا  ترافس  تیکلم  رد  نامز  نآ  رد  هک  کهلق ، ياتسور  رد  رگتاود ، میرک  هلمج  زا  قوف ، رگبوشآ  یتسیرورت و  هورگ  ياضعا 

نیدباعلا نیز  اب  هارمه  هداز ، یشنم  هداز و  حتفلاوبا  یناثلا 1327 ق . يدامج  لوا  رد  دندش . رقتسم  تشادن ، تراظن  نآ  رب  ناریا  تلود  و 
دمحم ازریم  کلملا و  ناعتسم  هداز و  حتفلاوبا  ریگناهج . هتیمک  هب  موسوم  دنداد  لیکشت  يدیدج  یتسیرورت  هورگ  کلملا ، ناعتسم  ناخ 

نیا ناتسداد  دندرک . رداص  ار  يرون  هللا  لضف  خیش  دیهش  هوتسن  دهاجم  مادعا  مکح  هک  دندوب  یبالقنا » همکحم   » ياضعا هلمج  زا  تاجن 
رد تشاد . رارق  یئاهب ، هقرف  وضع  نویامه ،) ریزو   ) یـشاک يرافغ  ناخ  يدـهم  ازریم  ریثأـت  تحت  هک  دوب  یناـجنز  میهاربا  خیـش  همکحم 

. دندوب هداز  یشنم  هداز و  حتفلاوبا  یتسیرورت  هکبـش  هب  هتـسباو  نآ  نالماع  هک  داد  خر  یناهبهب  هللادبع  دیـس  لتق  هثداح  بجر 1328 ق .
تازاجم هتیمک  رد  کلامملا  تاکـشم  هداز و  یـشنم  هداز و  حـتفلاوبا  اب  اهدـعب  هک  دوب  هللا  نیـسح  مان  هب  يدرف  یناهبهب  نابراض  زا  یکی 

تایلام يروآدرگ  يدصتم  ناونع  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  دعب  یتدـم  تخیرگ ، اپورا  هب  هداز  حـتفلاوبا  هعقاو ، نیا  زا  سپ  درک . يراکمه 
هداز حتفلاوبا  يرگیئاهب  تاغیلبت  هجیتن  ار  لزع  نیا  يولع  نسحلاوبا  هک  دـش  لوزعم  دـعب  یکدـنا  بوصنم و  رایرهـش  غالبجواس و  هقطنم 
هتیمک مان  هب  يدـیدج  هورگ  بلاق  رد  ار  دوخ  تاـیلمع  کـلامملا  تاکـشم  هداز و  یـشنم  هداز و  حـتفلاوبا  هدعقیذ 1334 ، رد  دـناد . یم 

. تشاد ناوارف  یـسایس  یعامتجا و  باتزاب  هک  دـندز  تسد  ییاه  هیمالعا  راـشتنا  اـب  هارمه  لـتق ، هرقف  دـنچ  هب  دـندرک و  زاـغآ  تازاـجم 
[ . 107]

نایئاهب هاگیاپ  تازاجم  هتیمک 

« تازاجم هتیمک   » تیروحم اب  هک  تسا  يا  هتـسویپ  مه  هب  زومرم و  ياهرورت  تیطورـشم  بـالقنا  نارود  ياـه  هدـیدپ  نیرت  مهم  زا  یکی 
نامرآ ققحت  مدعزا  هدروخرـس  یبالقنا  دارفا  رامـش  رد  اه  تسیرورت  نیا  هک  دنتـشاد  داقتعا  يا  هدع  لبق  يدـنچ  ات  تفرگ . یم  تروص 

رگا دنا . هدش  هدیشک  رورت  مسیـشرانآ و  يرگبوشآ و  تمـس  هب  کیژولوئدیا  يرکف -  سأی  يراچان و  يور  زا  هک  دندوب  هطورـشم  ياه 
هب زین  یمتاـح -  یلع  هتخاـس  ناتـسدرازه - »  » لایرـس رد  هک  لـیلحت  نیا  میوش  یم  هجوتم  مینک ، هاـگن  تقد  اـب  یخیراـت  ياهدادـیور  هب 

خیـش ماجرفان  رورت  دننام  دش . زاغآ  یهاوخ  هطورـشم  يادتبا  نامه  زا  هورگ  نیا  یتسیرورت  تامادـقا  تسین و  تسرد  هدـش  أقلا  بطاخم 
هب یناهبهب . هللادبع  دیس  نوچ  يدارفا  رورت  نآ  زا  سپ  رگتاود و  میرک  مان  هب  تازاجم  هتیمک  ناگدرکرـس  زا  یکی  طسوت  يرون  هللا  لضف 

درک و یم  يرپس  ار  دوخ  راهب  یهاوخ  هطورـشم  زونه  هک  دـش  زاغآ  ینامز  هورگ  نیا  رورت  يرگبوشآ و  همانرب  تفگ  دـیاب  رتهب  تراـبع 
اب هجو و  چیه  هب  دارفا  نیا  دوبن . حرطم  یگدروخرـس  مان  هب  يا  هلوقم  زونه  دندوب و  تیطورـشم  هب  ینیب  شوخ  جوا  رد  نویبالقنا  مدرم و 
دش یم  شالت  تازاجم » هتیمک   » ياه هیمالعا  رد  هناهاگآ  ًادماع و  اما  دندوبن . هطورشم  ناگدروخرس  ای  یبالقنا  ياهورین  زا  يرایعم  چیه 

ددرگ . دومناو  یبالقناو  ینید  اهنآ  هزیگنا  ات 

تازاجم هتیمک  یخیرات  قیاقح 

تـسایس ققحت  ياتـسار  رد  مایا و  نیا  رد  تیئاهب  هلاض  هقرف  هک  یهجوت  لباق  یفخم و  شقن  تازاجم و  هتیمک  ياضعا  ندوب  ییاهب  هجو 
زا هطورـشم  نارود  مهرـس  تشپ  ياه  لتق  یتسیرورت و  تایلمع  تسا ، یلمأت  لباق  مهم و  هلأسم  تشاد ، هدـهعرب  ایناتیرب  يرامعتـسا  ياه 

هلصاف رد  تشاذگ و  ياجرب  یمیظع  یگنهرف  یغیلبت و  یناور و  تاریثأت  هک  تسا  قیمع  میظع و  نارحب  کی  داجیا  رد  لماوع  نیرت  مهم 
موجه اب  تیاهن  رد  هک  درک  هدولآ  یثنخ و  نانچ  ار  روشک  یـسایس  تخاس  دروآ و  دوجو  هب  هعماـجرد  یتواـفت  یب  ناـنچنآ  لاـس  راـهچ 
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اب دمآرد و  اهنآ  فرصت  هب  یتمواقم  چیه  یب  یگداس و  هب  روشک  تختیاپ  نیوزق ، زا  جنپریم  ناخاضر  یگدرکرـس  هب  قازق  رفن  دص  دنچ 
زا تازاـجم  هتیمک  ياـضعا  هک  عوضوم  نیا  دـیدرگ . راـچد  يولهپ  يروتاـتکید  موش  تشونرـس  هب  تیطورـشم  راـجاق ، تموکح  طوقس 

يددعتم كرادمو  دانـسا  تسین و  اعدا  کی  دندوب  هدـش  هدـناوخارف  هنحـص  هب  يرامعتـسا  همانرب  حرط و  اب  دـندوب و  تیئاهب  هقرف  ناوریپ 
دادرارق 1919 و اـب  تفلاـخم  رد  یبـالقنا  ضارتـعا  ار  تازاـجم  هتیمک  تاـیلمع  زین  ناگدنـسیون  یخرب  تسا . تسد  رد  نآ  تاـبثا  يارب 

. / لاـس 1295 ش رد  هلودـلا  قوثو  تلود  نیلوا  ناـمز  رد  تازاـجم  هتیمک  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  دـنا و  هدـناوخ  هلودـلا  قوـثو  تلود 
، نیاربانب درک . تیلاـعف  زییاپ 1296/1917 ) ات   ) هام جـنپ  اهنت  دـش و  سیـسأت  تیطورـشم  ناـمرف  رودـص  زا  سپ  عیاـقو  جوا  رد  و  1916م .

ناـخ هللادـسا  پیترـس  نوچ  يدارفا  زا  هتیمک  نیا  یلـصا  ياـضعا  ناراذـگناینب و  [ 108 . ] تشادـن دادرارق 1919  هـــب  یطبر  نآ  درکلمع 
ةوکـشم ناخرظن  دـمحم  دـندوب ،) قازق  داـگیرب  یمیدـق  ياـضعا  زا  ودره  هک  [ ) 109  ] هداز یـشنم  ناـخ  میهاربا  پیترـس  هداز ، حـتفلاوبا 
فورعم سوساج  یتشر ، ناخ  میرکازریم  ردارب   ) ییحمرادرـس یناسارخ ، تاجن  ناخدـمحمازریم  رادتـسود ، ناخ  هللا  ناسحا  کـلامملا ،

هلاض هقرف  ناوریپ  زا  اهنآ  رثکاو  هدولآ  تدشب  اهنآ  همه  همانیگدنز  هک  دـش  یم  لیکـشت  یقادرا  ربکا  یلعازریم  رگتاود و  میرک  سیلگنا )
يدهم دندوب و  کلامملا  تاکـشم  هداز و  یـشنم  و  هتیمک ) سیئر  ناونع  هب   ) هداز حتفلاوبا  تازاجم  هتیمک  يزکرم  هتـسه  دندوب . تیئاهب 
تیئاهب هقرف  ناوریپ  زا  ار  هداز  یشنم  ناخ  میهاربا  پیترس  هداز و  حتفلاوبا  ناخ  هللادسا  پیترـس  ناریا ، لاجر  لاح  حرـش  باتک  رد  دادماب 

، هدربماـن رفن  ود  رب  نوزفا  دـنک و  یم  دـییأت  زین  تازاـجم  هتیمک  باـتک  هدنـسیون  یلوتم  هللادـبع  ار  عوـضوم  نیا  [ 110 . ] دـنک یم  یفرعم 
هتیمک  » يوس زا  يا  همانبش  نارهت ، يولیـس  سییر  ناخ  لیعامـسا  رورت  زا  سپ  [ . 111 . ] دناد یم  هقرف  نیا  وریپ  مه  ار  کلامملا  ةوکـشم 

نالوؤسم دارفا و  ریاس  یبالقنا  ًارهاظ  ياهراعش  نایب  نمض  هتفرگ و  هدهعرب  ار  رورت  نیا  يارجا  تیلوؤسم  هک  ددرگ  یم  رشتنم  تازاجم »
یم هراشا  همانبـش  نیا  هب  دوخ  تارطاخرد  یقادرا  ربکا  یلعازریم  مان  هب  تازاجم » هتیمک   » ياضعا زا  یکی  دیامن . یم  دـیدهت  گرم  هب  ار 

باتکلا دامع  نم و  درک . بارطـضا  تشحو و  دیلوت  رتشیب  ناخ  لیعامـسا  ازریم  لتق  زا  بتارم  هب  همانبـش  نیا  راشتنا  : » دـسیون یم  دـنک و 
[ . 112 ...« ] دربن ینظءوس  رفن  جنپ  ام  هرابرد  یـسک  هک  دـش  بجوم  دوخ  نیا  اذـل  دـندوب . ییاهب  زین  رگید  رفن  هس  میدوب و  یمانمگ  دارفا 
هب يرمق ، هدعقیذ 1336  رد 26  هداز  یـشنم  هداز و  حتفلاوبا  دندش . ریگتـسد  ناشیا  زا  نت  دـنچ  ییاسانـش و  هتیمک  ياضعا  دـعب ، یتدـم 

یهاتوک تدـم  زا  سپ  زین  کلامملا  تاکـشم  تخیرگ . زاقفق  هب  رادتـسود  ناخ  هللا  ناسحا  دندیـسر و  لـتق  هب  نانمـس  رد  زومرم  یلکش 
ار هدنورپ  دناوتب  هک  دوب  رادروخرب  يذوفن  نانچ  زا  هیمظن  هاگتسد  رد  یئاهب  هقرف  تازاجم ، هتیمک  ياضعا  يریگتـسد  نامز  رد  دش . دازآ 

میحرلادبع دش . زاغآ  نارهت  هیمظن  رب  تروف  تنوم  ود  تنک  تسایر  نامز  زا  هیمظن  رد  نایئاهب  ذوفن  دـهد . هلـصیف  دوخ  هاوخلد  هویـش  هب 
زا سپ  [ . 114 . ] تشاد ترهـش  رتنالک  ناخ  میحرلادـبع  هب  لیلد  نیا  هب  دوب و  نارهت  رتنالک  وا و  نواعم  یناشاک ) یئاـهب  [ ) 113  ] یبارض

، ناـمز نیا  رد  دیـسر . لـتق  هب  زومرم  یلکـش  هب  هیمظن ، رد  قوف  هدـنورپ  لوؤسم  افـص ، ناخدـمحا  تازاـجم ، هتیمک  ياـضعا  يریگتـسد 
نایئاهب لابق  رد  تلود  هک  تسناد  یتاشامم  زا  یشان  ار  افص  لتق  ارزولا  سیئر  هب  باطخ  يا  هیعالطا  یط  غرمیـس » هتیمک   » مان هب  یهورگ 

تلود نالوؤسم  لـیم  فـالخ  رب  هک  هداز  یـشنم  هداز و  حـتفلاوبا  ماـن  اـهنت  هدـنورپ  میظنت  رد  هک  دوب  یعدـم  قوف  هورگ  هتفرگ . شیپ  رد 
ناسحا : » میناوخ یم  نینچ  هیمالعا  نیا  رد  تسا . هدنام  توکـسم  نایئاهب  ریاس  تکراشم  دروم  رد  هدـش و  رکذ  دـنا ، هداتفا  هلت  هب  ًافداصت 

یلحم کی  رد  مادـک  ره  دـندوب ، تسیرورت  هتیمک  هدـمع  وضع  هک  هللاأیـض  ازریم  یحور و  ياقآ  دـمحا  هلودـلا و  بختنم  لتاق  ناخ ، هللا 
( یئاهب  ) هفیاط زا  ارزو  هنیباـک  هک  تشاذـگ  میهاوخن  میراد ، عـالطا  رارـسا  لاوحا و  ماـمت  رب  هک  اـم ، دنـشاب ... یم  شون  شیع و  لوغـشم 

افصم دوخ  يارب  ار  نادیم  دورن و  ترازو  راب  ریز  یسک  رگید  هکنیا  ات  درک  دنهاوخ  مه  یشکریزو  هب  عورـش  اهنیا  هک  اریز  دوش  لیکـشت 
[ . 115 «. ] دراد زارد  رس  هتشر  نیا  دنیامن ...

اهتسینویهص روای 
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هراشا

تیلاعف اهلاس  زا  سپ  تیئاهب  هلاض  هقرف  ياضعا  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  هصرعرد  ناخاضر  شیادیپ  یـسمش و  ياتدوک 1299  زا  سپ 
زا همانرب  کی  ساسارب  ناتـسلگنا و  تلود  هژیوب  يرامعتـسا  ياهتردـق  تیامح  اب  دـندش و  رادروخرب  یناوارف  لمع  يدازآ  زا  ناهنپ  همین 
زرم نیا  یگنهرف  بیرخت  هصرع  رد  دندرک و  زاغآ  ناریا  ناملسم  تلم  يداقتعا  یتنس و  ینابم  هیلع  ار  يا  هژیو  مجاهت  هدش  نیودت  شیپ 

دندش . لاعف  موب  و 

ناگناگیب يارب  یسوساج 

يارب ناشرادـتقا  زا  اهنت  هن  نانآ  دوب . نایئاهب  راکددـم  رای و  نیتسخن  يرازت  هیـسور  تلود  دـش ، هراشا  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  روطنامه 
نیلوا دندوشگ و  نایئاهب  يوررب  ار  دوخ  ياهزرم  هک  دندوب  يروشک  نیلوا  هکلب  دندرب ، دوس  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسحازریم  ناج  تاجن 
تلود نایئاهب و  يراکمه  هک  دوب  نیارب  روصت  دـندرک . داجیا  دابآ  قشع  رهـش  رد  ار  نایئاهب  راکذالا » قرـشم   » نیتسخن ینعی  اهنآ ، دـبعم 

کیوشلب و ياه  سور  اب  نایئاهب  يراکمه  زا  تیاکح  هتفایون ، كرادـم  اـما  دـسر ، یم  دوخ  هار  ناـیاپ  هب  یتسینومک  بـالقنا  اـب  هیـسور 
یم ناشن  ناخ  کـچوکازریم  لـگنج و  تضهن  تسکـش  رد  ار  ناـیئاهب  شقن  هک  تسا  هدشرـشتنم  یکرادـم  نونکا  مه  دراد و  یبـالقنا 

اب دابآ  قشع  نکاس  نایئاهب  يراکمه  زا  يدراوم  نایئاهب ، نیـشیپ  غلبم  یتیآ ، نیـسحلادبع  زا  لـقن  هب  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  دـهد .
هیسور و تمدخرد  هبناجدنچ  ناسوساج  ناونع  هب  نانیا  هک  دوش  یم  رکذتم  دنک و  یم  هئارا  ار  ب » گ . اک .  » يوروش یسوساج  نامزاس 

[ . 116 . ] دنا هدوب  يوروش » داحتا   » نآ زا  سپ 

يدوهی ياه  تسینویهص  اب  نامیپمه 

یموب و ياه  برع  اب  دروخرب  رد  اه  تسینویهـص  دحتم  ینونک ، یلاغـشا  نیطـسلف  رد  عقاو  اکع ،»  » رد هقرف  نیا  شیادیپ  يادتبا  زا  نایئاهب 
ماگ مالـسا  اب  هلباقم  تهج  رد  دـنتفرگ و  یم  رارق  رگیدـکی  رانک  رد  كرتشم  عفانم  هلـسلس  کی  ساسا  رب  هراومه  نانآ  دـندوب . ناملـسم 

هیئاهب هیباب و  هقرف  دشر  شرتسگ و  شیادیپ ، رد  ییازـسب  شقن  نایدوهی  دـهد  یم  ناشن  اه  یـسررب  هکنآ  هجوت  لباق  هتکن  دنتـشاد . یمرب 
رد نوساس  یناپمک  رارقتـسا  زا  سپ  یکدنا  تسرد  باب و  دمحم  یلع  توعد  زاغآ  زا  شیپ  لاس  یخیرات 5  دانسا  یهاوگ  هب  دنا . هتشاد 

دندش یباب  ناسارخ  رد  هک  مه  یناسک  نیلوا  دندش و  ناملـسم  یعمج  هتـسد  روط  هب  يراشف  چیه  نودب  دهـشم  نایدوهی  یئبمبو ، رهـشوب 
مالسالادیدج يدوهی  دیدج ، میهاربا  ازریم  طسوت  لکهایـس »  » هب يرگ  یباب  دورو  نینچمه  دندوب . دهـشم  مالـسالادیدج  نایدوهی  نیمه 

( اه یسونا   ) یفخم نایدوهی  رامـش  رد  ار  دهـشم  مالـسالا  دیدج  نایدوهی  دوهی » فراعملا  ةریاد  [ . » 117 . ] تفرگ تروص  تشر ، نکاـس 
لفاحم عماجم و  روتـسد  هب  همانرب و  حرط و  ساسارب  اهنآ  هک  تسا  لصا  نیا  رگناـشن  نیا  نیدـترم و  لـیذ  رد  هنو  دـنک  یم  يدـنب  هتـسد 

اه مالـسالادیدج  نیا  هک  دـسیون  یم  يدوهی ، ققحم  لـشیم ، رتـلاو  دـندوب . هداد  راـک  نیا  هب  نت  یمومعراـکفا  بیرف  يارب  دوـخ و  ینید 
هتفگ هب  هک  دوب  ینولوبز  هللارون  دهـشم ، ياـه  مالـسالادیدج  نیا  هلمج  زا  [ . 118 . ] دنتـسه هدوب و  دـنبیاپ  دوهی  نید  هب  هنایفخم  نانچمه 

صتولخ شبنج  ياه  هرگنک  همه  رد  ار  دهشم  نایدوهی  یگدنیامن  هک  دوب  دهـشم  ناناگرزاب  زا  ناریا -  رد  لیئارـسا  ریفـس  يرزع -  ریئم 
یم ترجاـهم  لیئارـسا  هب  هک  یناـیدوهی   ) نارجاـهم هژیو  هب  يراـی  رد  شا  يدـنبیاپ  لیئارـسا و  هب  شا  يراداـفو  تشاد و  شود  هب  [ 119]

تحت ار  تیئاهب  هب  نایدوهی  ندـیورگ  یهورگ  [ . 121 . ] دوب [ 120 ( ] زرپ سیروم   ) للیه وملـش  نانابیتشپ  نایماح و  زا  دزنابز و  دـندرک )
هراتس نایئاهب  دنناد . یم  مالسا  نانمشد  رگشل  یهایس  مجحرب  ندوزفا  ار  راک  نیا  زا  فده  رگید  يا  هدع  يدام و  عفانم  اه و  هزیگنا  ریثأت 
دوـهی ناتـسربق  رد  هدرک و  میـسرت  تسا  تیئاـهب  راعـش  هک  ار  مظعا  مسا  تبحم  بلج  يارب  دـنناد و  یم  مظعا  مسا  هیباـب  دـننام  ار  دوواد 
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نوناک اب  نایئاهب  رتشیب  هچره  يراکمه  یکیدزن و  هب  دوب  يرگید  کمک  اکع ،»  » هب ءاهب )  ) يرون یلعنیسح  لاقتنا  [ . 122 . ] دنزاس نوفدم 
يژتارتسا ققحت  رد  نایئاهب  رگید  وا و  داد . همادا  يراکمه  نیا  هب  زین  ءاهب ،»  » نیـشناج ءاهبلادـبع  هک  برغ  رد  رقتـسم  لاـعف  يدوهی  ياـه 

نیمه ساپ  هب  سیلگنا -  اـکیرمآ و  هژیوب  لیئارـسا -  یماـح  نارگرامعتـسا  هک  دنتـشاد  ییازـسب  مهـس  نیطـسلف  رد  دوهی  تلود  سیـسأت 
يدنفا یقوش  نامز  رد  لیئارـسا  هک  ییاجات  دـنا . هدرک  رادروخرب  دوخ  یغیلبت  يدام و  ياه  تیامح  زا  هراومه  ار  نانآ  نایئاهب ، تامدـخ 

میژر نیاو  دمآ  راک  يور  هب  نیطسلف  رد  سدقرگلاغشا  میژر  يدنفا  یقوش  یگدنز  نامز  رد  دش . هداد  رارق  نایئاهب  یلصا  زکرم  ناونع  هب 
تیمـسر هب  نید  کی  ناونع  هب  ار  تیئاهب  هلاض  هقرف  یمالـسا ، هعماج  بلق  رد  یبهذم  یفارحنا  هقرف  کی  داجیا  رد  نایئاهب  شالت  ساپ  هب 

زا دش و  عقاو  تیامح  تحت  هقرف  نیا  ناوریپ  لاوماو  كالما  نآرب  نوزفا  و  داد . رارق  دوخ  روشک  یمـسر  بهاذـم  وزج  ار  نآ  تخانش و 
ام یتحار  لیاسو  لیئارسا  تلود  : » دیوگ یم  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  نیشناج  يدنفا » یقوش  . » دیدرگ فاعم  ضراوع  اه و  تایلام  هیلک 

ضرا رد  : » دـهد یم  حیـضوت  نینچ  نانآ  تیلاعف  يونعم  يدام و  ياـه  تیاـمح  یتحار و  زا  یـشخب  دروم  رد  و  [ . 123 .« ] درک مهارف  ار 
تلود ياهتایلام  زا  نآ  عباوت  و  تیئاهب )  ) تاماقم تیفاعم  و  دوش ... یم  ارجا  باجح  هدرپ و  یب  تیئاـهب )  ) هیرما رئاعـش  لیئارـسا ) ) سدـقا

، دـهدب ناشن  شوخ  يور  نایئاهب  هب  رتشیب  لیئارـسا  دـش  ثعاب  هک  یلماوعزا  [ . 124 .« ] دـیدرگ بیوصت  روما  يایلوا  فرط  زا  لیئارـسا ) )
زا دش . یم  عورـشمان  میژر  نیا  داصتقا  ییافوکـش  ثعاب  هک  دوب  لیئارـسا  رد  نانآ  گرزب  ياه  هیامرـس  بذجو  نایئاهب  يراذـگ  هیامرس 

، دـناشک یم  اجنآ  هب  نالک  ياه  هیامرـس  اب  ار  نایئاهب  زا  يریثک  هورگ  هلاسره  هک  روشک  نیا  رد  یئاـهب  ناربهر  نیفدـت  هب  ناوت  یم  هلمج 
درک . هراشا 

اهتسینویهص هعماج  اب  یگدینت  مه  رد 

هراشا

فیاظو نیرت  مهم  زا  یکی  هقرف  نیا  ياوشیپ  نیموس  یناـبر  یقوش  هک  تسا  يدـحات  مسینویهـص  لییارـسا و  هب  تیئاـهب  هلاـض  هقرف  هجوت 
ار لییارـسا  تلود  زا  تیامح  شا ، هلاس  هد  هشقن  رد  نینچمه  يو  دنک . یم  دادملق  لییارـسا  تلود  اب  هطبار  ار  نایئاهب  یللملا  نیب  ياروش 
نیناوق و يانبم  رب  یلم  یناـحور و  لـفاحم  لیکـشت  هب  هک  دـهد  یم  ناـمرف  ناـیئاهب  هب  و  [ 125  ] دـهد یم  حـیجرت  ناهج  ياهتلود  همهرب 
هب ار  لفاحم  هنوگنیا  سیـسأتلا ... دیدج  تموکح  تاررقم  نیناوق و  بسح  رب  سدـقا ، ضرا  رد  : » دـنیامن مادـقا  لیئارـسا  تلود  تاررقم 

تاررقم نیناوق و  تیاعر  ناملآ ، ناتسلگنا و  قارع ، ناریا ، ياهروشک  رد  لفاحم  نیمه  لیکشت  رد  هکنآ  لاح  و  [ . 126 «. ] دیروآ دوجو 
هرهم زا  یکی  جیوین ،» نامرف   » ات دش  ببس  لیئارسا ، تلود  زا  يوق  راکشآ و  ياه  تیامح  نیا  [ . 127 ! ] دنک یمن  حرطم  ار  اه  تلود  نیا 

نید  » کـی ار  نآ  هداد و  رارق  تیدوهی  تیحیـسم و  مالـسا و  فیدر  رد  ار  تیئاـهب »  » فرحنم لوهجم و  هقرف  لیئارـسا ، تلود  مهم  ياـه 
زکرم و ار  نآ  دیاب  هکلب  تشاد ، بوسحم  تناید  هس  نیمزرس  ًارصحنم  هقیقحلا  یف  دیابن  ار  نیطـسلف  نونکا  : » دمانب یللملا » نیب  یناهج و 

يا هجرد  هب  تسا ، نآ  ناوریپ  هاگترایز  هنیدـم  ود  نیا  تساکع و  افیح و  نآ  زکرم  هک  یئاهب  رما  اریز  دروآ ، رامـش  هب  تناید  راـهچ  رقم 
نیمزرـس رد  نیئآ  نیا  ذوفن  هک  روط  نامه  و  تسا ، هدومن  زارحا  ار  یللملا  نیب  یناهج و  تناید  ماقم  هک  هتـشگ  لئان  مدقت  تفرـشیپ و  زا 

هب يرثؤم  رایسب  لماع  زین  ملاع  هفلتخم  نایدا  یللملا  نیب  داحتا  مهافت و  نسح  داجیا  رد  تسا ، راشتنا  هعـسوت و  هب  ور  زور  هب  زور  روکذم 
نیرتناوج هک  مهد  یم  حـیجرت  نم  : » دـیوگ یم  یقوش  رـسمه  و  تیئاـهب ) هقرف  ربـهر  نیرخآ   ) لوسکاـم هیحور  [ . 128 «. ] دـیآ یم  رامش 

( لیئارـسا تیئاهب و   ) ینعی ام  هدنیآ  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  دـیامن و  امن  وشن و  لیئارـسا )  ) ناهج ياهروشک  نیرت  هزات  زا  تیئاهب )  ) نایدا
دج و غیلب و  یعـس  دنناد و  یم  تیئاهب  هقرف  هاگتـساخو  دـهم  ار  ناریا  روشک  نایئاهب ، [ . 129 .« ] تسا هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  تاقلح  نوچ 
زا يرایـسب  رد  یتح  دندوبن و  لفاغ  زین  ناهج  طاقن  رگید  زا  اهنآ  اما  دنراد . هتـشاد و  ناریا  رد  يرگ  ییاهب  تاغیلبت  ماجنا  يارب  رفاو  دهج 
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زا نارگرامعتسا  فده  کش  یب  دنداتـسرف . یم  اه  نیمزرـس  نادب  ار  دوخ  ناغلبم  رگرامعتـسا ، ياه  تلود  یمـسر  توعد  اب  اه  نیمزرس 
یب کت و  کت  ریازج  مصاختم و  ياههورگ  هب  اهنآ  لیدـبت  نیملـسم و  نایم  رد  یگراپ  دـنچ  تتـشت و  داجیا  نایئاهب  زا  تیاـمح  حرط و 

مالـسا هب  نانآ  رهاظت  نایئاهب ، تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوب . یتدـیقع  ياه  گنج  رد  نانآ  نتخاـسریگرد  هطبار و 
رگید دارفا  هارمه  درک و  دودـسم  ار  یغیلبت  عون  ره  باب  ادـتبا  ءاهب ، گرم  زا  سپ  يدـنفا  سابع  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدوب  ماع  ءالم  رد 

رظن رد  ار  بناوج  تیاعر  اه  يزاسرهاظ  نیا  رد  يوحن  هب  دـش و  لوغـشم  یمالـسا  یبهذـم  مسارم  ماـجنا  هب  یناملـسم  ساـبل  رد  لـیماف ،
. یمالـسا ياه  شزرا  همه  یفن  مالـسا و  زا  جورخ  هب  دسر  هچ  داد . یم  ار  نانآ  یناملـسم  نامیا  فعـض  لامتحا  یـسک  رتمک  هک  تشاد 

[ . 130]

اهتسینویهص نایئاهب و  داحتا 

هیلع هزرابم  رد  دنتسه و  دحتم  زین  تسینویهصراجت  اب  هقالع  نیمه  ساسارب  دنا و  هتشاد  لییارسا  تلود  اب  يا  هژیو  طباور  هقالع و  نایئاهب 
هبار تیئاهب  مسینویهص ، نایرج  نارس  لییارسا  بصاغ  تلود  لیکشت  زا  سپ  دننک . یم  لمع  ماگمه  تروص  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج 

: دوش هتخاس  اـجنآ  رد  [ 131 « ] راکذالا قرـشم   » مان هب  نایئاهب  گرزب  دـبعم  نیتسخن  ات  دـنداد  هزاـجا  دنتخانـش و  تیمـسر  هب  نید  ناونع 
یـس و تحاسم  هب  ینیمز  هعطق  عایتبا  يارب  یلییارـسا  تاماقم  اب  يدادرارق  ياضما  اب  لمرک  لبج  هحفـصرب  ییاـهب  یللملا  نیب  تاـفوقوم  »

مودـق هب  هک  يا  هطقن  کـلمت  اـب  نینچمه  هتفاـی . شیازفا  داـیز  رادـقم  هب  اـیلیا  راـغ  بنج  لـمرک  لـبج  سأر  رد  عقاو  عبرمرتم  رازه  شش 
نیلوا دـش  رارق  دـیدرگ و  يرادـیرخ  رالد  رازه  تشهودـصکی  تمیق  هب  دوب ، لمرک  حول  لوزن  لحم  كربتم و  هللاءاهب  ترـضح  كرابم 
یکی طسوت  باب  دمحم  یلعدیـس  هللاءاهب و  روگ  زین  نایئاهب و  دبعم  نیا  هشقن  [ . 132 ...« ] دوش هتخاس  نآرب  سدقا  ضرا  راکذالا  قرـشم 

هب دش . هتخاس  وا  رظن  ریز  رالد  نویلیم  اههد  فرص  اب  هیهت و  تناما  سابعرتکد  مان  هب  نارهت  هاگـشناد  يرامعم  هدکـشناد  ییاهب  دیتاسا  زا 
رامـش رد  نایئاهب  هراومه  لییارـسا ، رد  نایئاهب  دـبعم  نیرتگرزب  زین  و  ینابر )  ) يدـنفا یقوشو  يدـنفا  ساـبع  هللاءاـهب و  روگ  دوجو  لـیلد 
هوشر تخادرپ  هلیسو  هک  يرجات  تسا  عیاش  یتح  دندوب و  لییارسا  ناریا و  نیب  یمسر  هطبار  يرارقرب  راتـساوخ  هک  دنتـشاد  رارق  يدارفا 

دوب . ییاهب  دروآ ، مهارف  ار  لییارسا  اب  هطبار  داجیا  يازا  رد  يا  هغارم  دعاس  هب  يرالد  رازه   400

یتسینویهص بزح  کی  هباثم  هب  تیئاهب 

رد دروآ و  دوجو  هب  تیئاـهب  هژیو  لـفحم  رهـش  ره  رد  داد و  یبزح  تالیکـشت  تروص  تیئاـهب  هب  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  يدـنفا  یقوـش 
رـسمه لوسکام  هیحور  دناسر . تبث  هب  یتراجت  ياه  تکرـش  ای  یبهذـم و  لفاحم  تروص  هب  ار  نایئاهب  لفاحم  نیا  اهروشک  زا  يرایـسب 

یتراجت تئیه  ناونع  هب  دشن  رگا  ینید و  تیعمج  مسا  هب  ار  لفحم  هک ... تسا  نآ  كرابم  لیم  : » دسیون یم  دروم  نیا  رد  يدـنفا  یقوش 
ماظن نیمه  ببـس  هب  دنامب  اپرب  نونکات  تسا  هتـسناوت  تیئاهب  رگا  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  ناسانـشراک  زا  يرایـسب  [ . 133 .« ] دنیامن لیجست 

. دیدرگ یم  جارخا  تالیکـشت  نیا  زا  ادتبا  دـش ، یم  یلمع  بکترم  هدارا  فالخرب  سکره  يدـنفا  یقوش  نامز  رد  دوب . یعامتجا  لرتنک 
یم درط  تیئاـهب  هعماـج  زا  ار  وا  درک ، یم  یگداتـسیا  شیوـخ  تفلاـخم  رد  صخـش  نآ  رگا  دـنتفگ و  یم  يرادا » درط   » هلحرم نـیا  هـب 

ياهدروخرب اب  دنتشاد و  فلختم  دارفا  هب  تبسن  هک  اهدرط  نیا  رانک  رد  نایئاهب  هتبلا  دندوب . هتـشاذگ  مان  یناحور » درط  » ار نآ  هک  دندرک 
اه و نامز  مامت  رد  هنحص ، رد  هشیمه  ینابیتشپ  ناونع  هب  هدوب و  ساسح  رایـسب  دوخ  ناوریپ  هعماج  هب  تبـسن  دوب  هارمه  نیگنـس  نشخ و 
اه و ملظ  هب  تبسن  ناناملسم  هعماج  توکس  زا  داقتنا  نمض  لاس 1321  رد  هرس » سدق   » ینیمخ ماما  ترضح  دنا . هتشاد  روضح  اه  ناکم 
ار يرادنید  تسا  بوخ  : » دنیامرف یم  نینمؤم  هب  باطخ  هداد و  رارق  هراشا  دروم  ار  نایئاهب  داحتا  تدحو و  تلصخ  نیملسم ، تالکـشم 

یئزج رگا  دنراد و  هطبار  وا  اب  اهنآ  ساسح  زکارم  زا  دـنک ، یگدـنز  هید  کی  رد  اهنآ  رفن  کی  رگا  هک  دـیریگب  دای  نایئاهب  زا  مک  تسد 
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[ . 134 «. ] دننک مایق  وا  يارب  دوش ، وا  هب  يدعت 

ناییاهب ذوفن  هیلع  ماما  رطخ  مالعا 

دانـسا یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ددم  هب  هک  کنیا  دندناوخ و  یـسایس  بزح  کی  ار  تیئاهب  هلاض  هقرف  لاس 1341  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما 
يارب يوـلهپ  میژر  تسا . هدـیدرگ  تاـبثا  شیپ  زا  شیب  هیرظن  نیا  تحـص  هدـش ، اـشفا  اـه  تسینویهـص  اـب  هقرف  نـیا  طـباور  زا  يرایـسب 

هژیو تالیهـست  لدعلا » تیب   » یناهج تاباختنا  رد  تکرـش  ندنل و  هب  ناریا  فلتخم  طاقن  زا  ناریا  نایئاهب  ددـعتم  لفاحم  نارـس  ترفاسم 
ياهب رد  یهجوت  لباق  فیفخت  زین  هژیو و  فیفخت  اب  زرا  رالد  دـصناپ  غلبم  دـیدرگ ، یم  رفـس  نیا  مزاع  هک  یئاـهب  ره  هب  دـش و  لـئاق  يا 

تیئاهب هلاض  هقرف  ياضعا  نیملـسم  لاملا  تیب  لواپچ  تراغ و  نیا  ربخ  درک . یم  تخادرپ  هتفرگرظنرد و  امیپاوه  تشگرب  تفر و  طـیلب 
و [ 135  ] دندرک ضارتعا  رما  نیا  هب  ینارنخس  کی  رد  نیدرورف 1341  مهد  خیرات  رد  ناشیا  دیسر ، هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  عالطا  هب 

مالـسا ججح  مالعا و  ياملع  هب  خـساپ  رد  يا  هژیو  مایپ  یط  دـش ، ییارجا  لحارم  دراو  ناریا  نایئاهب  لفاحم  ناگدـنیامن  مازعا  هک  ینامز 
هقرف زا  رتشیب  ای  رفن  رازهود  ترفاسم  يارب  هک  تسا  یتالیهـست  دنک ، یم  تابثا  ار  رـضاح  تلود  تینءوس  هک  ییاهزیچ  زا  : » دندومرف دزی 
نیا هکنآ  دـصقم  هب  دـنا ، هداد  امیپاوه  طیلبرد  فیفخت  ناموت  بیرق 1200  دـنا و  هداد  زرا  رالد  کیره 500  هب  تسا و  هدـش  لئاق  هلاض 

هب ماما  ترضح  هاگنآ  [ . 136 .« ] دننک تکرش  تسا ، یمالـسادض  دص  رد  دص  دوش و  یم  لیکـشت  اهنآ  زا  ندنل  رد  هک  یلفحم  رد  هدع 
نایاقآ : » دـنهد یم  رادـشه  نینچ  هدرک و  هراشا  روشک  ساسح  يدـیلک و  ياه  تسپ  زا  يرایـسب  رد  نایئاهب  هژیوب  لیئارـسا  لـماوع  هنخر 
مالسا يارب  لیئارسا  رطخ  دنتسه . لیئارسا  لامع  ًاتقیقح  هک  تسا  هقرف  نیا  تسد  هب  یباسح  ياه  تسپ  زا  يرایـسب  هک  دنیامرف  هجوت  دیاب 
مرتحم يابطخ  مالعا و  ياملع  تسا  مزال  دوش . یم  ای  هدش  هتسب  ای  یمالسا  لود  لباقمرد  لییارسا  اب  نامیپ  تسا . کیدزن  رایـسب  ناریا  و 

اب درک  راتفر  ناوتب  حـلاص  فلـس  هریـس  هب  هک  تسین  يزور  زورما  مینک . يریگولج  میناوتب  شعقومرد  هک  دـنیامرف  هاگآ  ار  تاقبط  ریاـس 
میژر اب  رمتـسم  هزرابم  يارب  ار  شیوخ  مزع  مایپ  نیمه  یط  ناشیا  [ . 137 ...« ] داد میهاوخ  تسد  زا  ار  زیچ  همه  يریگ  هراـنک  توکس و 

قح ام  هب  مالسا  : » دنیامرف یم  دنیامن ، ادا  ربمایپ  مالـسا و  هب  ار  دوخ  نید  دیاب  مالـسا  ياملع  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  دنراد و  یم  مالعا  يولهپ 
هب ناگتسباو  مالـسا و  ياملع  تسا ، لاوز  ضرعم  رد  رورـس  نآ  ياسرفناج  تامحز  هک  نامز  نیا  رد  دیاب  دراد . قح  مالـساربمغیپ  دراد .
رد [ . 138 ...« ] مناشنب دوخ  ياج  هب  ار  دـساف  هاگتـسد  ات  منیـشنن  ياـپ  زا  هک  متـسه  ممـصم  نم  دـنیامن . ادا  ار  دوخ  نید  هسدـقم  تناـید 

ماما ترضح  لاـس 1341  رد  [ . 139 «. ] تفرگ دـهاوخ  هتفرگارف و  ار  ملاـع  بازحا  عیمج  : » تسا هدـمآ  زین  هللاءاـهب  سیونتـسد  بلاـطم 
هفیظو بسح  بناـجنیا  دـندومرف ...« : هدـش و  روآداـی  ار  يوـلهپ  میژر  ناـکرا  رد  فرحنم  هقرف  نـیا  شرتـسگ  ذوـفن و  رطخ  هر ) ) ینیمخ

رد نآ  داصتقا  تکلمم و  لالقتسا  تسارطخ  ضرعم  رد  مالسا  میرک و  نآرق  منک ، یم  رطخ  مالعا  ناهج  نیملسم  ناریا و  تلم  هب  هیعرش 
توکـس نیا  اـب  هک  تشذـگ  دـهاوخن  یتدـم  دـندش و  رهاـظ  یئاـهب  بزح  تروص )  ) هب ناریا  رد  هک  تساـه  تسینویهـص  هضبق  ضرعم 

تلود تسا و  دوهی  یسوساج  هاگیاپ  ناریا  نویزیولت  دننک ... یم  هضبق  دوخ  لامع  دییأت  اب  ار  تکلمم  نیا  داصتقا  مامت  نیملـسم ، رابگرم 
تشه ینعی  يدالیم ، لاس 1951  اب  ربارب  یسمش  لاسرد 1328  دوخ ، همانرب  نیا  يارجا  يارب  يدنفا  یقوش  [ . 140 ...« ] دنتسه نآ  رظان  اه 
يارب لیذ  حرـش  هب  یفادها  ناهج  نایئاهب  ربهر  اوشیپ و  ناونع  هب  دروآ و  دوجو  هب  ار  لدعلا » تیب   » مان هب  یتالیکـشت  شگرم  زا  لبق  لاس 

فیاظو ماـجنا  رد  وا  هب  - 2 دیامن . هطبار  داجیا  میژر  نیا  اب  ًامـسر  دوش و  هرکاذـم  دراو  لییارـسا  تلود  ناربهر  اب  - 1 تخاس : نیعم  نآ 
.« دوش هرکاذـم  دراو  نایئاهب  یـصخش  لئاسم  باب  رد  اهروشک  ناربهر  روما و  يایلوا  اـب  - 3 دـنک . کمک  تیئاهب  هعماج  هرادا  يربهر و 

قیرط زا  اهدـعب  نآ  ياـضعا  هک  دوـب  هداد  روتـسد  اـما  درک ، باـختنا  ار  لدـعلا » تیب   » نیتـسخن ياـضعا  ًاصخـش  يدـنفا  یقوـش  [ . 141]
هب دندش ، باختنا  ناهج  نایئاهب  لدـعلا » تیب   » نیتسخن ياضعا  ناونع  هب  يدـنفا  یقوش  طسوت  هک  يدارفا  یماسا  دـندرگ . نیعم  تاباختنا 

و يدـنفا ) یقوش   ) هللارما یلو  نیب  طبار  وضع  يدـنفا -) یقوش  رـسمه   ) لوسکام مناـخ  هیحور  أـهبلا  ما  هللارما  يداـیا  - 1 : » دوب حرـش  نیا 
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یشنم 5- ساویا -  يو  ریل  هللارما  يدایا  سیئر 4 - بیان  زلاکایلما - هللارما  يدایا  سیئر 3 - یمیر -  نسیم  زلراچ  هللارما  يدایا  تأیه 2 -
یشنم نواعم  لور -  لتا  هللارما  يدایا  قودنص 7 - نیما  لور -  یسج  هللا  هما  هللارما ، يدایا  راّیس 6 - وضع  يرگایجرگوی -  هللارما  يدایا 

هم هام  مراهچ  زا  ساویآ  اولیـس  هللا  هما  - 9 قرـش . اب  هبتاکم  يارب  یـشنم  نواعم  میکح -  هللا  فطل  هللارما  يدایا  برغ 8 - اب  هبتاکم  يارب 
دادعت یسمش  هامرذآ 1335  موس  خیرات  رد  يدـنفا  یقوش  هورگ  نیا  رب  نوزفا  [ . 142 «. ] دیدرگ نیعم  تالیکـشت  نیا  تیوضع  هب   1955

ءاهب ترضح  غیلبت  تظافح و   » ناشدوخ هتـشون  هب  انب  نایئاهب و  ذوفن  هزوح  هعـسوت  غیلبت و  فلتخم و  فیاظو  ماجنا  يارب  ار  رگید  رفن   27
دیشخب . هللارما » يدایا   » بقل نانآ  هب  درک و  باختنا  هللارما » یلو  رظن  تحت  هللا 

رالوکس تییاهب 

هراشا

زیلاک ایلما  هللارما  يدایا  لوسکام 3 - مناخ  هیحور  هللارما  يدایا  یمیر 2 - نسیم  زلراچ  هللارما  يدایا  - 1 دوب : ریز  حرش  هب  دارفا  نیا  یماسا 
یـضیف 8- مساقلاوبا  هللارما  يدایا  عضاخ 7 - لالج  هللارما  يداـیا  نتورف 6 - ربـکا  یلع  هللارما  يداـیا  نیاوـیل 5 - يورل  هللارما  يداـیا  - 4

نمـسورگ نسره  رتکد  هللارما  يدایا  يرگایج 11 - رکوی  رتکد  هللارما  يداـیا  يزویلاب 10 - نسح  هللارما  يداـیا  ینه 9 - لپ  هللارما  يداـیا 
نیوروگ هللارما  يدایا  یلوه 15 - سـسناروه  هللارما  يدایا  یبارف 14 - ناج  هللارما  يداـیا  لکـشوم 13 - تربلدا  رتکد  هللارما  يدایا  - 12

ستابور 20- ناج  هللارما  يدایا  زریس 19 - مایلیو  هللارما  يدایا  اگیلا 18 - كوینا  هللارما  يدایا  ینانه 17- یـسوم  هللارما  يدایا  ورت 16 -
يدایا 24- هللا  عاعش  هللارما  يدایا  يردنمس 23 - هللازارط  هللارما  يدایا  ردناسکلا 22 - سنگا  هللارما  يدایا  ناد 21 - ارالک  هللارما  يدایا 

سیلاک هللارما  يدایا  رجاهم 27 - هللا  تمحر  هللارما  يداـیا  - 26 [ . 143  ] اقرو دـمحم  یلع  هللارما  يدایا  مداخ 25 - هللا  رکذ  هللارما  يداـیا 
. دوب طبترم  ناهجرـسارس  هب  دارفا  نیمه  قیرط  زا  تیئاهب  هقرف  دـندوب و  تیئاهب  هکبـش  تیزکرم  ياضعا  تقیقح  رد  هورگ  نیا  نوتـسردف 

هنجل ياراد 40  لفحم  ره  دش و  یم  هرادا  دوب ، هدش  لیکشت  یلم  حطس  ات  اتسور  حطس  زا  هک  یلفاحم  طسوت  ناریا  رد  تیئاهب  تالیکـشت 
دوب . نایئاهب  ياهتیلاعف  هیلک  ششوپ  يارب 

هقرف شرتسگ  رد  اکیرمآ  شقن 

هب سفن  هزات  دیدج و  رگرامعتسا  ناونع  هب  اکیرمآ  یتدم ، زا  سپ  اما  دندوب ، سیلگنا  هیسور و  ادتبا  تیئاهب  هقرف  نیسسؤم  هکنآ  دوجو  اب 
دمحا درب . مان  تیئاهب  شرتسگ  ظـفح و  لـماع  نیرت  مهم  ناونع  هب  اـکیرمآ  زا  ناوت  یم  یخیراـت  ددـعتم  دـهاوش  رکذ  اـب  دـمآ و  نادـیم 

رد هدومن و  هراشا  رامعتـسا  هتخاس  تسد  هقرف  نیا  تیهام  ياشفا  هب  نآ  یفن  يارب  اما  دوب  فلاـخم  نید  لـصا  اـب  هچرگا  [ 144  ] يورسک
أهب نخس  دننام  هدینادرگ ... مارح  ار  گنج  كرابم  لامج  دوش . یکی  اه  نید  هدومرف  كرابم  لامج  دنیوگ : یم  : » دسیون یم  دوخ  باتک 

زا یکی  دـشاب .» یکی  اـهنید  هـمه  دـیاب  گـنج  زا  سپ  دـیوگ : یم  هجراـخ  ریزو  نـیا  میونـش . یم  اـکیرمآ  هجراـخ  ریزو  زا  زورما  اـم  ار 
بطق رد  راـکذالا  قرـشم  هک  تسا  نیا  هتـشگ  عقاو  هک  هبیجع  ياـیاضق  هلمج  زا  و  دـیوگ ...« : یم  أهبلادـبع  لوـق  زا  ییاـهب  ناگدنـسیون 

قرـشم يادف  ار  شیوخ  سیگ  یگنرف  یمناخ  هک  هتفای  توق  هجرد  هچ  هب  هللارما  هک  دـینک  هظحالم  ددرگ .... یم  ناینب  اکیرمآ )  ) کیرما
نوتنروت نامیا  اـب  یهلا  ملع  هنونکم  ياوق  يدـالیم  لاـس 1894  زا  : » تسا هدـمآ  ناـیئاهب  بتک  زا  یکی  رد  [ . 145 ...« ] دـیامن یم  راکذالا 

و دنتشگ ... نمؤم  أهب ... ترضح  رما  هب  یسّدقم  سوفن  تفای و  راشتنا  تعرس  هب  راید  نآ  رد  یهلا  رما  دمآ و  نایرس  هب  اکیرمآ  رد  سیچ 
باـتک رد  و  [ . 146 « ] دـنزاس رختفم  یئاهب  يرادا  مظن  دـهم  ناونع  هب  ار  اکیرمآ  دـندش  قفوم  هک  اجنآ  ات  دـنتفر  هلاس  دـص  هر  هبـش  کی 

یبیغ دـی  دوب و  تفرـشیپ  هب  ور  ًاعیرـس  اکیرمآ )  ) کیرمآ هطخ  رد  هللارما  هک  ناـمز  نآ  رد  : » تسا هدـش  هتـشون  نینچ  ناـیئاهب  زا  يرگید 
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يدالیم لاس 916  رد  كرابم  روتـسد  هب  لوسکام  مناخ )  ) زـسیم تشک  یم  ناماس  نآ  ناـمدرم  هیفاـص  بولق  رد  ار  هللا  تبحم  رذـب  یهلا 
نیرـضاح دـیدرگ و  تروشم  روش و  نآ  يارجا  هوحن  هرابرد  هسلج  نآ  رد  دومن و  غالبا  نش  نوناک  تاسلج  زا  یکی  رد  ار  یغیلبت  نامرف 

نآ ياه  یناشفناج  رثا  رد  دـندومن و  ترجه  کیدزن  رود و  طاقن  هب  هدرک  ناطوا  كرت  دـندومن و  هناقـشاع  مایق  أـبحا  ریاـس  هسلج و  رد 
[ . 147 ...« ] دیدرگ عفترم  تسد  رود  ریازج  ملاع و  طاقن  یصقا  رد  یهبالاءاهب  ای  مچرپ )  ) ملع هک  دوب  صلخم  نینمؤم 

تیئاهب رد  نانز  شقن 

نامه زا  تیئاهب ، يرامعتـسا  هلاض و  هقرف  نارـس  یعامتجا ، ياه  تکرح  هعماج و  ناکرا  مامت  رد  نانز  رثؤم  يدـیلک و  شقن  هب  هجوت  اـب 
نانز زا  یتسینویهص -  تردق  ياه  نوناک  تاروتسد  يریگراک  هب  اب  باب -  دمحم  یلعدیـس  جورخ  نامز  ینعی  هقرف  نیا  لیکـشت  يادتبا 

رد هعلاـطم  اـب  نارگرامعتـسا  دـننک . یم  هدرک و  هدافتـسا  يرامعتـسا  شیک  نیا  هب  دارفا  بذـج  قح و  زا  فارحنا  یلـصا  لـماع  ناونع  هب 
فرحنم دوخ  تسار  هار  یهلا و  نید  زا  ار  نیملسم  میقتـسم  تروص  هب  ناوت  یمن  زگره  هک  دنا  هتفایرد  ناناملـسم  ياه  هزومآ  اهراتفر و 

رد هتفای و  ار  نآ  يدیلک  ياه  لمعلاروتسد  دنا ، هتشاد  ینید  بادآ  ننس و  نآرق و  تایآ  رد  هک  یقیمع  تاعلاطم  اب  ببـس  نیمه  هب  درک ،
شخب ًالمع  هک  دنا  هدرک  راک  لئاسم  نیا  يور  ردـقنآ  دـنا و  هدـمآرب  ناناملـسم  یمومع  ناهذا  رد  اهنآ  ندرک  راد  هشدـخ  یفن و  ددـص 

. دنا هدرک  راودیما  ناشهار  همادا  هب  ار  نانمشد  دنا و  هدش  ضعبب » رفکن  ضعبب و  نمؤن   » هفیرش هیآ  قادصم  یمالسا  تما  رکیپ  زا  یمیظع 
نویناحور و زا  نیملسم  يریگ  تهج  طابترا و  - 1 درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  نیملـسم  ياه  هزومآ  تاکن  نیرت  يدیلک  هلمج  زا 
ناناملـسم و عاضوا  زا  یهاگآ  نیملـسم و  داحتا  بذـج و  ياه  هویـش  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  تعامج  زاـمن  - 2 نید . هب  لماع  ناـملاع 
هک لسن  تراهط  - 4 دنک . یم  هاتوک  ناناملسم  روما  زا  ار  يا  هناگیب  ره  تسد  هک  تسایـس  نید و  گنتاگنت  طابترا  - 3 ناشفارطا . طیحم 

شقن - 6 دوش . یم  نیمـضت  هعماج  تمالـس  مظعا  شخب  نانآ  باجح  هیاـس  رد  هک  ناـنز  تفع  اـیح و  - 5 تسا . رـشب  لسن  ياقب  نماض 
«، تیئاهب ، » دوخ یگتخاس  شیک  رد  نانمشد  هک  مینیب  یم  ور  نیمه  زا  ادخ . هار  رد  داهج  - 7 هعماج . لک  هدنیآ و  نادرم  تیبرت  رد  نانز 

یئاهب هدنیامن  زپیک  دیوید  دنا . هدش  تسایـس  زا  نید  ییادج  یعدـم  و  [ 148  ] هدرک یفن  ار  تیناحور  مان  اـب  يا  هقبط  دوجو  تحارـص  هب 
نادرم نانز و  نیب  يربارب  دسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  یبهذم  عجرم  هن  تیناحور و  هن  بهذم  نیا  : » دیوگ یم  دروم  نیا  رد  هسنارف  ياه 

[ . 149 ...« ] دیامن یم  بیغرت  ار 

داسف بالجنم 

رد تلاخد  دوخ ، ياه  هزومآ  اه و  باتک  اه و  ینارنخـس  مامت  رد  اما  دـننک  یم  یفن  ار  تسایـس  رد  تلاخد  رهاظ  رد  هک  يدوجو  اب  اهنآ 
هیاپ لاس  نیمهاجنپ  دصکی و  مسارم  رد  هسنارف ، ياه  ییاهب  هدنیامن  زپیک  دـیوید  دنراتـساوخ . ار  لامک  مامت و  تلاخد  مه  نآ  روما  همه 

تیعضو دوبهب  یشزومآ و  تامادقا  رد  یناهج  حلص  يوس  هب  تارییغت  دنور  عیرست  يارب  نایئاهب  : » دیوگ یم  تیئاهب ، هلاض  هقرف  يراذگ 
ببـس نیمه  هب  دنا . هدـش  یهن  زین  یبهذـم  یعمج  تکرح  ره  زا  نینچمه  نایئاهب  [ . 150 « ] دننک یم  تلاخد  ناهج  رـسارس  رد  یعامتجا 

یبهذم لامعا  زا  اهنت  هکلب  دنتـسین  دحتم  رگیدکی  اب  اهنآ  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  هتبلا  دنرادن و  تعامج و ... زامن  مان  هب  يزیچ  نانآ 
ینعی  ) دندرمـش یم  زیاج  ردـپ  نز  اب  زج  ار  مراحم  همه  اب  جاودزا  نایئاهب  دـننک . یم  يریگولج  نیملـسم  هعماج  رد  تعاـمج  تروص  هب 

نایئاهب هک  دوب  ییاـه  لمعلاروتـسد  نیرت  فیثک  زا  نیا  و  دوب ) زیاـج  یگمه  و ... هدازردارب ، هدازرهاوخ ، همع ، هلاـخ ، رهاوخ ، اـب  جاودزا 
دساف و طباور  هدش و  جراخ  قالخا  ترطف و  هار  زا  دوخ  ناینیـشیپ  دننام  نیا  رب  هوالع  دـنداد و  نت  نآ  هب  دوخ  لسن  دایدزا  ظفح و  يارب 

دنتـسه نآ  ددـص  رد  دـنوش و  یم  بکترم  دـنا و  هدرک  لوبق  دوخ  نایم  رد  هدـش  هتفریذـپ  يرما  ناونع  هب  ار  یعیبطریغ  هتخیـسگ و  ماجل 
اب دنروآ . رد  ینوناق  یلـصا  تروص  هب  ایند  مامت  رد  دنا  هدرک  ینوناق  ار  یقالخا  تشز  لمع  نیا  اهروشک  یخرب  برغ  رد  هک  روط  نامه 
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يادـتبا زا  لامعا  نیا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  نانآ ، هدـش  رـشتنم  بوتکم و  ياه  لمعلاروتـسد  هقرف و  نیا  یخیرات  ریـس  هب  ارذـگ  یهاـگن 
هدوب ناـنآ  هدـش  هتفریذـپ  لوصا  نیرت  مهم  زا  یکی  یناـسفن  تسپ  ياـهاوه  رازنجل  رد  قرغ  هتخورف  دوـخ  سوساـج و  دارفا  نیا  تکرح 
رهوش هن  ار  نز  کی  باب  تعیرـش  رد  هچ  رگا  هداتفین . بجاو  مدرم  رب  یفیلکت  چـیه  تسا و  ترتف  ماـیا  دنتـشاد ...« : هدـیقع  اـهنآ  تسا .

یم شیوخ  رب  ار  راهطا  همئا  راـبک و  أـیبنا  زا  یماـن  تعاـمج  نآ  زا  کـی  ره  دـشابن و  یعنم  دـهاوخب  نوزفا  رگا  نونکا  نکل  تسا ، زیاـج 
رمخ و برـش  هب  دـندش  یم  عمج  هک  اج  ره  دـندناوخ و  یم  تراهط  هداوناخ  ناـنز  ناـشن  ماـن و  هب  ار  شیوخ  نارتخد  ناـنز و  دـنداهن و 

بارـش ندروخ  هب  هدـمآرد و  نامرحمان  سلجم  هب  هدرپ  یب  ات  دـنداد  یم  هزاجا  ار  شیوخ  نانز  دـندومن و  یم  باکترا  هیعرـش  تاـیهنم 
یب نادرم  راجنهان  ياهراتفر  زا  يرایسب  ياه  هنومن  دوخ  تارطاخ  رد  تسودرف  نیسح  دبـشترا  [ . 151 «. ] دنیامن تیاقس  دنوش و  لوغشم 

ار يرگید  رایـسب  ياه  هنومن  زین  باوت ، یئاهب  یحبـص ، دننام  يدارفا  نآ  رب  هوالع  دنک و  یم  رکذ  ار  ادیوه و ... نوچمه  یئاهب  راب  دنب و 
نآ یـسیونزاب  ییوگزاـب و  زا  مرتحم  ناگدـنناوخ  هب  مارتحا  ملق و  تفع  لـیلد  هب  هک  دـنک  یم  لـقن  دوخ  یحبـص » تارطاـخ   » باـتک رد 

هقرف نیا  هب  فرحنم  دارفا  بذـج  یفرعم و  رد  يرثؤم  شقن  شدـساف  راـتفر  راـتفگ و  اـب  هک  یتفع  یب  دـساف و  نز  نیعلا ، ةرق  میروذـعم .
هب هیعرـش  فیلاـکت  زورما  دوش ، یم  هدرمـش  ترتـف  ماـیا  زا  راـگزور  نیا  باحـصا ، يا  : » تسا هتفگ  يریگیباـب  ناوریپ  هب  باـطخ  تشاد 

دیرادن اور  شیوخ  رب  هدوهیب  تمحز  سپ  تسا ... هدوهیب  يراک  تاولـص  انث و  و  زامن )  ) ةولـص و  هزور )  ) موص نیا  تسا و  طقاس  هرابکی 
هقرف دیرم  هک  یسک  زا  تالمج  نیا  هتبلا  و  [ . 152 !« ] دیراپـسب تکراشم ! قیرط  يرتسبمه ) یگباوخمه و   ) تعجاضم رد  ار  دوخ  نانز  و 
یکی هب  باطخ  زین  هلاض -  ياه  هقرف  نایماح  ناسسؤم و  زا  سیلگنا -  تارمعتسم  ترازو  هک  ارچ  تسین ، دیعب  تسا ، هتخاس  رامعتسا  يا 

نانز ات  میروآ  لمع  هب  هداـعلا  قوف  شـشوک  دـیاب  ناـنز  یباـجح  یب  هلئـسم  رد  : » دـیوگ یم  یمالـسا  ياـهروشک  رد  دوخ  ناـسوساج  زا 
نارومأم هفیظو  تفر ، نایم  زا  یعیـسو  تاغیلبت  اب  نز  باجح  هکنآ  زا  سپ  دـنوش .... قاتـشم  رداچ ، ندرک  اهر  یباجح و  یب  هب  ناملـسم 
شرتسگ یمالـسا  عماوج  رد  ار  داسف  هلیـسو  نیا  هب  دننک و  قیوشت  نانز  اب  عورـشمان  یـسنج  طباور  يزاب و  قشع  هب  ار  ناناوج  هک  تسام 
زکرمتم لسن  نیا  يور  رب  ار  دوخ  یغیلبت  شالت  نیرتشیب  ناناوجون  ناکدوک و  يریذـپ  ریثأـت  هب  هجوت  اـب  نینچمه  ناـیئاهب  [ . 153 « ] دنهد

هب ار  ناناوجون  ناکدوک و  یغیلبت  ياهودرا  نداد  بیترت  سرادـم و  اه و  كدوک  دـهم  ثادـحا  اب  دـیحوت  نشلگ  ياه  هنجل  دـنا و  هدرک 
همیخ ياه  کسورع  ناونع  هب  اه  هصرع  مامت  رد  ار  نانز  درم ، نز و  يواست  راعـش  حلـص و  هناهب  هب  نینچمه  اهنآ  دننک . یم  بذج  دوخ 

نیون و مظن  رب  قبطنم  یحلص  نانآ  هلیسو  هب  دنهاوخ  یم  هدروآ و  هنحص  يور  هب  تسا ، اه  تسینویهص  تسد  نانآ  خنرس  هک  يزاب  بش 
ذوفن و یناسنا  ملاع  رد  ناوسن  هک ) یماگنه   ) نوچ و  دسیون ...« : یم  دوخ  بلاطم  زا  یکی  رد  ءاهبلادبع  دنزاس . رارقرب  یناهج  یبطق  کت 

حلـص ظفح  رارقتـسا و  يارب  دـیاب  گنج  هب  تبـسن  نانز )  ) نانآ راجزنا  ترفن و  دـنیامن ... يریگولج  ًاققحم  گـنج  زا  دـنبای ، یلک  ریثأـت 
... یلفحم نمحر ، ءاما  يا  : » تسا نانآ  یغیلبت  شقن  ناـنز  راـک  نیرترثؤم  نیرتهب و  هتبلا  و  [ . 154 « ] دریگ رارق  هدافتسا  دروم  یمومع )!!(

هرکاذم دیدرگ و  لوغـشم  نابرهم  رای  نآ  رکذ  هب  دیوش و  عمتجم  هصوصخم  تاقوا  رد  تمکح  لامک  هب  لفحم  نآ  رد  دـیهد و  شیارآ 
ءاما تیادـه  ببـس  دـنیاشگب و  حیـصف  یناسل  دـنبای و  غیلب  یقطن  نمحر  ءاما  زا  کی  ره  اـت  دـیئامرف  نیبم  لاـمج  روهظ  نیهارب  هلدا و  رد 

يرامعتـسا هقرف  ور  هلاـبند  ناـنآ  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ناـیئاهب  هرـشتنم  راـثآ  هب  هجوت  اـب  [ . 155 ..« ] أـنثلاو هیحتلا  نـکیلع  ددرگ و  هریثـک 
ناوضر  » ماما ترضح  دش . داجیا  سیلگنا  یلام  یماظن و  ياوق  ياه  تیامح  رفمه ، رتسم  یسیلگنا ، سوساج  نیقلت  اب  هک  دنتسه  تیباهو 

لاس ود  میوقت  رد  نایاقآ  امـش  تسا ، راک  رد  یقیاقح  کی  : » دـنیامرف یم  هتـشادرب و  هدرپ  یگنهامه  نیا  زا  شیپ ، اهلاس  هیلع » یلاـعت  هللا 
مه نایاقآ  باهولادـبع ، يأر  درم  نز و  قوقح  يواست  دـسیون : یم  اجنآ  رد  دـینک ، هعجارم  اه  یئاهب  نیازا  شیپ  لاس  هس  ای  نیا  زا  شیپ 
رد یبرغ  نانز  شقن  [ . 156 ...« ] تسین دیئوگن  تسا ، دوجوم  شمیوقت  اقآ  باهولادبع ، يأر  نز ، ندرک  یماظن  دننک ... یم  تیعبت  وا  زا 

ناونع هب  نانز  هراومه  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  تسا  هتـشذگ  هلاض  هقرف  نیا  داجیا  زا  هک  یلاس  زا 150  شیب  لوط  رد  هقرف  شرتسگ 
نآ زا  هک  دـنا  هداد  یم  لیکـشت  ییاکیرمآ  نانز  ار  نانآ  زا  يرایـسب  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  نآ  تفرـشیپ  رد  لاعف  ییاه  هرهم 
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روم ازیول  دروم  رد  لوسکام  یحور  دندوب .) ییاکیرمآ  ود  ره   ) رگنیستگ شرـسمه  روم و  ازیول  درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج 
لپ نایئاهب )  ) ام رهب  هک  تخادنا  یم  بآ  هب  ار  دوخ  راو  لم  درک و  یم  راومه  نایئاهب )  ) ام تیقفوم  يارب  ار  فاصان  ياه  هار  : » دیوگ یم 

نواعم وا  تشاذـگ . ياج  هب  دوخ  زا  اکیرمآ  رد  اه  یئاهب  يارب  يدایز  تافوقوم  هک  ینیلومتم  زا  یکی  تسره  بئوف  دـنک .» داجیا  یتاجن 
دـلوتم 1858 گربـنزور  لـتا  سیم  درک . توـعد  هاگـشناد  نیا  هـب  ار  شرـسمه  روـمازیول و  لاـس 1898  رد  هک  دوب  اـینرفیلاک  هاگـشناد 
، دـیدرگ یم  لیکـشت  هک  سلاـجم  لـفاحم و  رد  : » دـننک یم  یفرعم  نینچ  ار  وا  یغیلبت  شور  هک  اـکیرمآ )  ) لادوگ نله  زیـسیم  سیلگنا .

دنک ... ثحب  نآ  هب  عجار  هک  داد  یمن  هزاجا  سکچیه  هب  درک و  یم  توالت  رخآ  ات  ار  حول  کی  لادوگ  زیسیم  هک  دوب  نانچ  مسر 

رخآ

هراشا

تسا یناسک  زا  وا  [ . 157 « ] ددرگ رشتنم  فارطا  وکسیسارفناس و  رد  یئاهبرما  هک  دش  ثعاب  دیدرگ و  موسرم  اکیرمآ  رد  غیلبت  هوحن  نیا 
« رکیا نیرگ   » سـسؤم ییاکیرمآ ) : ) رمراف اراس  تشاد . ییازـسب  شقن  تاناعا  يروآ  عمج  راـکذالا و  قرـشم  ناـمتخاس  بیوصت  رد  هک 
هب بقلم  زپارک  زیـسیم  يدـنفا . یقوش  نز  لوسکام : هیحور  هسنارف . اداناک ، اکیرمآ ، رد  غلبم  لوسکام : هیحور  ردام  لوسکاـم  یم  [ . 158]

ناونع تحت  میقتـسم و  ریغ  تروص  هب  ار  یغیلبت  تیلاعف  ونژ  رد  ندنل :) : ) هراتـس هب  بقلم  دـلیفمالب  يدـیل  ناتـسلگنا . یئاهب  نیلوا  میرم :
. داد ذوفن  دوب  وا  یلـصا  روظنم  دش و  یم  لیکـشت  ونژ  رد  هک  للم  هعماج  رد  ار  تیئاهب  درک و  عورـش  یناهج » مظعا  حلـص  يارب  یتضهن  »

نازوس رتـکد  دوب .  - 1907 لوا -  یناهج  گنج  نامز  رد  ناملآ  هب  یمازعا  رومأم  اـکیرمآ : نکاـس  لـصالا  یناـملآ  كـالبوناملآ  سیم 
یتشادهب و یبط و  روما  رد  تبقارم  هناهب  هب  وا  دش . مازعا  ناریا  هب  أهبلادـبع  فرط  زا  يدوم  تسا . ییاکیرمآ  یلعالا ، هما  هب  بقلم  يدوم 

دوجو گنهرف و  تشادـهب و  ظاحل  زا  ار  یناریا  ياـه  نز  ياـه  يراـتفرگ  يدوم  رتکد  : » دوب هدـمآ  ناریا  هب  یئاـهب  ناـنز  تیبرت  میلعت و 
هب اکیرمآ  زا  زین  ار  يرگید  ياه  مناخ  و  تشامگ .... تمه  تیبرت  هسردم  سیـسأت  هب  تشاذـگ ... نایم  رد  اکیرمآ  لفاحم  اب  باجح و ...

سیم تراوتـسا ... تبازیلا  كالک ... اراس  ریونج ... سیم  نآ  زا  سپ  و  یـسمش ...)  1290  ) سپیک ناـیلیل  سیم  لوا  دومن ... توعد  ناریا 
هراق رد  هغلبم  لصالا  ییاکیرمآ  ناد  ارـالک  زیـسیم  نارهت . تیبرت  هسردـم  روهـشم  ملعم  سپیک : ناـیلیل  سیم  [ . 159 ...« ] پراش و دـیلدا 

ایلارتسا .

يرگیباب زا  نارکفنشور  یقلت 

لوط رد  هتفرگ و  لکـش  يرامعتـسا  ياهفدـه  اب  روکذـم  هقرف  هک  دـنک  یم  تاـبثا  ار  هتکن  نیا  زیچره  زا  شیب  تیئاـهب  نیوکت  یگنوگچ 
لیلد هب  ناریا  يرکفنشور  نایرج  هنافـسأتم  اما  تسا  هدش  تیاده  تیامح و  هناگیب  تردق  ياهنوناک  يوس  زا  هراومه  دوخ  تایح  خیرات 
كرد زا  عنام  هدرک و  داجیا  هقرف  نیا  تسرد  تخانش  یسررب و  هار  رد  یعنام  دس و  هشیمه  ندوب ، هدز  برغ  رالوکس و  هناگود  تلصخ 

هب ارذـگ  یهاگن  تسا . هدـش  ناریا  یعامتجا  تالوحترب  نآ  تاریثأت  تیئاهب و  شیادـیپ  یعقاو  لماوعو  للع  زا  مدرم  حیحـص  تفایرد  و 
نیخروم نارکفنشور و  هدمع  هنافـسأتم  دهد . یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  تیئاهب  تیباب و  هلاض  ياه  هقرف  نوماریپ  نارکفنـشور  راثآ 

زا هدادرارق و  یـسررب  دروم  شبنج »  » کی ناونع  هب  ار  يرگیئاهب  يرگیباب و  ياولب  هنتف و  دنا  هدومن  یعـس  تسار ، ای  پچ  زا  معا  رـصاعم 
ریرحت هتـشر  هب  أهب  باب و  هنتف  هرابرد  ادـتبا  زا  هک  یگنراگنر  ياـهباتک  هوبنا  ناـیم  رد  دـنا . هدیـشخب  نآ  هب  یقرتم  تلـصخ  رذـگهر  نیا 

نیخروم و هژیو  رصحنم و  اهنت  اطخ  شزغل و  نیا  دشاب . هتشاد  هلأسم  نیا  هب  هنانیب  عقاو  یهاگن  هک  دراد  دوجو  یباتک  رتمک  تسا  هدمآرد 
. دنتسه اطخ  شزغل و  راچد  دروم  نیا  رد  مه  یبهذم  ياهباتک  ناگدنسیون  زا  یخرب  یتح  تسین . تسیـسکرام  نارگلیلحت  ناگدنـسیون و 
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نیسپاو  » مان هب  هک  یباتک  رد  تسا  لوغـشم  هفـسلف  سیردت  هب  سیراپ  هاگـشناد  رد  داتـسا  ناونع  هب  نونکا  هک  [ 160  ] یهاشف اضردمحم 
لماح ار  نآ  دنک و  یم  دای  شبنج »  » ناونع هب  يرگیباب  يرامعتـسا  ياولب  هنتف و  زا  هدرکرـشتنم  لادوئف » نارود  رد  ییاطـسو  نورق  شبنج 

تازرابم دنتـشاد و  دوجو  یطـسو  نورق  نارود  مامترد  مسیلادوئف  یبالقنا  نافلاخم  : » دسیون یم  دناد و  یم  هنایارگ » تاواسم   » ياهراعش
نرق مود  همین  لوا و  همین  زرمرد  دومن . یم  یلجت  هناحلـسم  ياه  مایق  ای  راکـشآ و  داحلا  نافرع ، لکـش  هب  ًابلاغ  ناـمز ، ياـضتقم  هب  ناـنآ 

رد هک  لوحت  نیا  دراد . ترهـش  هیخیـش » بتکم   » مان هب  هک  داد  یم  يور  ناریا  رد  رکفت  یبهذم و  هشیدنا  رد  یتالوحت  يدالیم ، مهدزون 
. دش رجنم  یعامتجا  شبنج  کی  ینعی  نایباب » شبنج   » هب دوخ  یلماکتریس ، رد  ماجنارس  تفرگ  لکـش  ینافرع  یبهذم و  هشیدنا  رد  زاغآ 

نیا لماوع  زا  یکی  دوخ  درادرارق و  نآ  عیرـس  هیزجت  طاطحنا و  یلادوئف و  نهک  هعماج  نیب  زرمرد  شبنج  نیا  عماـج ، فیرعت  کـیربانب 
شیادیپ لاحرد  هعماج  هب  یتنس  هعماج  زا  یخیرات  میظع  راذگ  نآ  یمهمرایـسب ، لکـش  هب  شبنج  نیا  رد  تسا . عیرـس  هیزجت  طاطحنا و 

: دیازفا یم  فیرعت  نیا  همادا  رد  یهاشف  اضردـمحم  [ . 161 .« ] دوب نآ  ینید  گولوئدیا  يزاریـش ) دمحم  یلع  « ) باب  » هک تسا  سکعنم 
ياه هتـسه  یخرب  ییاطـسو ، نورق  زیمآ  داحلا  ياه  شبنج  هب  لماک  تهابـش  نیع  رد  هک  تسا  نآ  يزرم  تلاح  رد  شبنج  نیا  یگژیو  »

هنایارگ تاواسم  ياه  مایق  ياهراعـش  مه  نایباب  شبنج  رد  نخـسرگید ، هب  دراد . دوخ  اب  زین  ار  اهدعب  يرگادوس  یبهذـمریغ  ياه  شبنج 
نورق رـصانع  شبنج ، نیا  رد  ناـس  نیدـب  تسا . هتفاـی  ساـکعنا  يرگادوس  دنـسپ  دروم  ياهراعـش  یخرب  مه  ییاطـسو و  نورق  ناـناقهد 

[ . 162 ...« ] هتخیمآرد مه  اب  هدـنوش ، زاغآ  نارود  لاربیل  کیتارکومد و  ياه  مایق  رـصانع  يرهـش و  يارقف  یناـقهد و  ياـهمایق  ییاطـسو 
کی نوچمه  نایباب  شبنج  اب  هژیوب  هیخیـش و  بتکم  اب  نونکات  : » دسیون یم  دـنک و  یم  فسأتراهظا  يرگیباب  اب  دروخرب  هوحن  زا  یهاشف 

یمالـسا یناریا و  گنهرف  خیرات و  نطب  زا  شبنج  نآ  سپـس  بتکم و  نیا  ایوگ  هک  تسا  هدش  دومناو  نینچ  تسا و  هدـش  راتفر  یمارح 
صتخم اهنت  لیلحت  شرگن و  نیا  هتبلا  [ . 163 ...« ] تسا هدوبن  نایناریا  يرکف  یعامتجا و  تالوحت  یقطنم  هجیتن  هلابند و  هدـماین و  نوریب 

هلابند باب و  هنتف  يرامعتسا و  تکرح  تیطورـشم » بالقنا  هناتـسآ  رد  ناریا   » باتکرد مه  [ 164  ] ینمؤم رقاب  تسین . یهاشف  اضردـمحم 
باب و هقرف  تسیـسکرام ، رـصانع  ناگدنـسیون و  هدز و  برغ  نارکفنـشور  رثکا  یلکروط  هب  دمان و  یم  شبنج »  » کی ار  يرگیئاهب ، نآ ،

هیجوت تورث  تیکلامرب و  ینتبم  یتاقبط  داضت  اب  یقیرط  هب  ار  نآ  أشنم  دننک و  یم  یبایزرا  یقرتم  تکرح  کی  شبنج و  کی  ار  تیئاهب 
تسا . ناریا  هعماج  ياه  تیعقاو  زا  نتشاد  هلصاف  هناشن  رما  نیا  هک  دنیامن  یم 

یقرواپ

، نییار لیعامـسارثا  ناریا ، رد  سیلگنا  ناریگب  قوقح  باتکزا  لقن  هب  ناریارد ، سیلگنا  تسایـس  ناهنپ  تسد  یناـساس ، کـلم  ناـخ  [ 1]
صص 97-112.

ص 334. قرشرد ، تاملپید  کی  گنیدراهروترارس ، [ 2]
فیلاـت ناریارد ، سیلگنا  ناریگب  قوقح  باـتک  زا  لـقن  هب  ، foهرامـش 379-60-152 و هدنورپ  سیلگنا ، هجراخروما  ترازو  دانـس  [ 3]

نییار ص 112. لیعامسا 
ناونع هب  ادتبا  وا  دوب . راجاق  هاش  نیدلارـصان  تنطلـس  ياهلاس  نیتسخن  رد  يرازت  هیـسور  تلود  راتخمریزو  یکروگلاد  زاینیک  سنرپ  [ 4]

رد هدافتسا و  ءوس  نیملـسم  زا  یخرب  یگداس  نظ و  نسح  زا  مالـسا  هب  رهاظت  اب  دمآ و  ناریا  هب  لاس 1834 م  رد  هیسور  ترافس  مجرتم 
يارب دعتـسم  دارفا  ییاسانـش  هب  اجنامه  رد  دش و  ینالیگ  دمحا  هاقناخ  رد  ذوفن  هب  قفوم  رذـگهر  نیمه  زا  يو  درک . یم  ذوفن  نانآ  نایم 
دمحم یلعدیس  اب  یتشر » مظاکدیـس   » سرد سلاجم  رد  دور و  یم  تابتع  هب  یتدم  زا  دعب  یکروگلاد  تخادرپ . دوخ  رظن  دروم  فادها 

باب دـمحم  یلعدیـس  اب  دوخ  طباور  هب  ار  یـشخب  ناریا ، رد  دوخ  ترافـس  مایا  تارطاخ  باـتک  رد  يو  دوش . یم  انـشآ  باـب )  ) يزاریش
هب اـهتعاس  تفر و  یم  ماـب  يور  رب  نازوـس  باـتفآ  رد  باـب  دـمحم  یلعدیـس  هنوـگچ  هک  تسا  هدرک  حیرـشت  نآ  یطو  هداد  صاـصتخا 
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گنب سرچ و  هب  داتعم  بابدمحم  یلعدیـس  هک  دـنک  یم  فارتعا  یکروگلاد  سنرپ  تخادرپ . یم  هیخیـش »  » هقرف هیعدا  داروا و  ندـناوخ 
هک ییاج  ات  متفای . قیفوت  مه  هار  نیا  رد  متشاد و  وا  رعاشم  بیرخت  رد  یعس  داوم  نیا  رتشیب  هچره  فرصم  هب  يو  قیوشتاب  مه  نم  دوب و 
اب اما  دندش  تارطاخ  نیا  ندوب  یلعج  یعدم  نایئاهب  هتبلا  دش . تیودهم  یعدم  مه  اهدعب  تشاد و  ار  ناگراتس  هام و  رد  فرـصت  ياعدا 

هیـسور و داـبآ  قشعرهـش  هب  ناـیئاهب  ناـیباب و  زا  هورگ  نیتـسخن  نداد  چوک  رد  یکروگلاد  شقن  ندـش  نشور  یخیراـت و  دانـسا  راـشتنا 
، یکروگلاد سنرپ  تارطاخ  ك : ر . دیدرگ . تباث  بلاطم  نیا  تحـص  رهـش ، نیارد  نایئاهب ) دبعم  « ) راکذالا قرـشم   » نیتسخن نامتخاس 

. یشعرم مساقلاوبادیس  ظفاح ، یشورفباتک 
رد یمهم  رایـسب  شقن  ناریا  سیلگنا و  یهاـش  کـناب  سیــسأت  اـب  دـندوب و  ناریا  رد  كاـیرت  تراـجت  راذـگناینب  نوساـس ، نادـناخ  [ 5]

ياج ایناتیرب  یتنطلـس  نادناخ  ناتـسود  هرمز  رد  دـندش و  لدـب  قرـش  يراجت  ناروتارپما  هب  دـندرک و  افیا  ناریا  رـصاعم  خـیرات  تالوحت 
يزابهـش هلادبع  فیلأت  ناریا » ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ  يدوهی و  نارالاس  رز   » دنمـشزرا باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  یهاگآ  يارب  دـنتفرگ .

. دییامرف هعجارم 
28 -. صـص 31 يرما ، تاـعوبطم  یلم  هســسؤم  نارهت ، مود ، دـلج  ناـیدا ، خـیراترد  ناورهر  ناربـهر و  یناردـنزام ، لـضاف  هللادـسا  [ 6]

ماظن کی  رارقتـسا  يارب  يزاریـش ) ماوق  نادـناخ  ياین   ) مظعاردـص ناخ  میهاربا  راجاق و  هاش  یلعحتف  تسایـس  دولوم  دـیاب  ار  يرگیخیش 
رارقتسا یعیش و  تیناحور  یتلودریغ  داهن  زا  رادتقا  بلـس  فده  اب  يرابرد  هقرف  کی  ار  هیخیـش  تسناد و  ناریا  رد  زکرمتم  يدادبتـسا و 

دنک سیـسأت  ینید  یتلود  داهن  کی  ینامثع  زا  دیلقت  ناونع  هب  تشاد  دصق  راجاق  رابرد  دومن . یبایزرا  نید  هزوح  رب  تلود  هقلطم  هطلس 
مظاکدیـس دـهد . رارق  زور  نآ  سانـشرس  ياملع  لباقم  رد  یتردـق  نآ و  سأر  رد  مالـسالا » خیـش   » ناونع هب  ار  ییاـسحا  دـمحا  خیـش  و 

. تشاد کیدزن  رایسب  هطبار  ینامثع  تلود  اب  دوب و  رجق  رابرد  ناوارف  تیامح  دروم  زین  ییاسحا ، دمحا  خیش  نیشناج  یتشر ،
.35. ات صص 30  یشعرم ، مساقلاوبادیس  ظفاح ، یشورفباتک  یکروگلاد ، سنرپ  تارطاخ  [ 7]

ص 128. ناریا ، رد  تیئاهب  زا  لقن  هب  ص 58 ، دیدجرصع ، هللااهب  يدنفا ، یقوشو  سابع  رظنریز  تنملس ، ا ، جرتکد . [ 8]
. ] ناریا رد  تیئاهب  زا  لقن  هب  صص 201-204 ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  رثا  أطغلا » فشک  [ » 9]

زا هک  يرذوب  داتـسا  دوب  یـضایر  سدـنهم  هدـهع  هب  سلجم  تسایر  هک  یناـمز  رد  تسا . هنطلـسلا  ماوق  طـخ  هب  تیطورـشم  ناـمرف  [ 10]
ندروآ زا  سپ  داد و  ار  یقودنـص  هناـشن  داتـسا  تسا ، هدـش  دوـقفم  باـب  هماـن  هبوـت  تفگ  يو  هب  راـضحا و  تـسا  طـخ  ماـن  هـب  دـیتاسا 

يرئاح ياقآ  دوش و  یم  يرادـهگن  یمالـسا  يروهمج  سلجم  هناخباتک  رد  زین  نونکا  هک  دوب  دوجوم  نآ  رد  باب  هماـن  هبوت  هچقودـنص 
یم اراد  ار  سلجم  هناخباتک  تسایر  تیحالـص  نارگید  زا  شیب  تسا ، عیـشت  گرزب  ياملع  نادـناخ  زا  نیدـتم و  دنمـشناد و  يدرم  هک 

«. تسا هتخاس  رشتنم  هناخباتک  یطخ  بتک  تسرهف  رد  هدنزرا  راثآ  دشاب و 
تایلمع زا  همـشچ »  » دنچ خیرات ، زا  يا  هدشن  شاف  ياه  هشوگ  باتک  زین  و  یتعیرـش » یقت  دـمحم   » موحرم تیمئاق  باتک  زا  لقن  هب  [ 11]

، ظـفاح یـشورفباتک  تاراـشتنا  یکروگلاد ، زاـینیک  ياهتـشاددای  يرازت ، هیـسور  زیمآرارـسا  سوساـج  یکروگلاد ، زاـینیک  زیگنا  تریح 
ص 45. یشعرم ، مساقلاوبادیس 

هدیدرگ هراشا  نآ  رب  يدـعب  تاحفـص  رد  هک  تیهولا » ياعدا   » ثحبم هب  هلئـسم  نیا  تادنتـسم  زا  عالطا  يارب  مرتحم ، ناگدـنناوخ  [ 12]
. دییامرف هعجارم  یفجن » رقاب  دمحمدیس   » هتشون نایئاهب »  » باتک هب  رت  عماج  رتشیب و  تاقیقحت  هب  زاین  تروص  رد  ای  عوجر و 

لسنلا عوطقم  ریسا و  سور  ناریا و  گنج  نایرجرد  هک  دوب  ناتسجرگ  نکاس  یحیـسم  ياه  هداوناخ  زا  هلودلا  دمتعم  ناخ  رهچونم  [ 13]
بوصنم ناهفـصا  تلایا  یلاو  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  راـجاق  هاـش  یلعحتف  هجوت  دروم  راـجاق  ناخدـمحم  اـقآ  گرم  زا  سپ  وا  دـیدرگ .

يا هبرح  ناونع  هب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  زا  ات  دیـشوک  یم  تشاد ، هیـسور  اب  یناهنپ  یطباور  ناریا و  زا  قیمع  يا  هنیک  هک  يو  دـیدرگ .
هکنیا مهم  هتکن  تخاس . مهارف  ار  وا  شیع  تحار و  بابـساو  درک  یفخم  ار  يو  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  دـنک ، هدافتـسا  راـجاق  تلود  هیلع 
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. درک یم  یفرعم  وا  دافحا  دالوا و  زا  ار  دوخ  دناسر و  یم  نئاخ  نیا  هب  ار  دوخ  يردام  بسن  انایرآ  دبشترا 
ص 150. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 14]

یلاغشا نیطسلف  رد  نایئاهب  راکذالا  قرشم  دبعم و  نیرتگرزب  هک  لمرک ، هوک  رد  عقاو  لمرک ،»  » هزوم رد  ییاعدا  یشاقن  نیا  ریوصت  [ 15]
. دوش یم  يرادهگن  هدش ، داجیا 

«. دنتشادن ار  [ 16]
. ادخهد گنهرف  یلیئارسا ، یمیلک ، يدوهی ، دوهج : [ 17]

.457 -. صص 458 ناریا ، ریبکریما و  تیمدآ ، نودیرف  [ 18]
ص 210. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 19]

.1382. زییاپ هرامش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهش ، هلادبع  [ 20]
ص زییاپ 1382 ، هخروم  هرامش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهـش ، هللادبع  دندوب . هدرک  یحارط  اه  یباب » » ار ریبکریما  رورت  [ 21]

.38
نیا فلؤم ) . ) تسا هدش  یم  بوسحم  یلاشوپ  هقرف  نیا  تابجاو  رامش  رد  هاش  نیدلا  رـصان  ندرب  نیب  زا  يارب  شالت  دش و  بکترم  [ 22]

نیدلارصان نیرفنو  نعل  رد  ار  یصوصخم  حول  ای  اعد  زورره  درک ، یم  یگدنز  ام  هناخ  یگیاسمه  رد  تشاد و  مان  یناطلس  مناخ  هک  نز 
بجوم ریبکریما  تقد  ینیبزیت و  هک  ارچ  دنشاب  هتـشاد  ریبکریما  هب  تبـسن  يروصت  نینچ  هک  داد  قح  نایئاهب  هب  دیاب  هتبلا  . ) دناوخ یم  هاش 
نینچمه نانآ و  زا  هیـسور  راکـشآ  ناهنپ و  ياه  تیامح  دوجو  اب  تیئاهب -  دـشر  زا  يریگولج  هدـشن و  فیرحت  نید  لوصا  زا  تظافح 

(. دیدرگ ناریا  هجیتن  رد  رابرد و  رد  ناریا -  رابرد  رد  هیسور  ذوفن 
.318 -. صص 319 کی ، دلج  عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  [ 23]

ص 148. ، 1380 لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  رتکد  [ 24]
ص 457. ناریا ، ریبک و  ریما  تیمدآ ، نودیرف  [ 25]

.1382. زییاپ متفه ، لاس  هرامش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهش ، هلادبع  [ 26]
. تسا هدش  رکذ   613 صص 533 -  یفجن ، رقابدمحمدیس  هتشون  نایئاهب ، باتک  رد  تایانج  اه و  يریگرد  نیا  زا  یخرب  [ 27]

ص 122. موددلج ، عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  [ 28]
هک ثلاث » دیهـش   » هب فورعم  ینیوزق  یقت  دمحم  الم  جاح  سورع  هدازردارب و  یناغرب ، ینیوزق  حلاصالم  جاح  رتخد  ینیوزق  هرهاط  [ 29]

مظاک دیـس  هصاخ  نادیرم  زا  یناغرب ، یلع  دـمحم  الم  شرگید -  يومعو  ردـپ  رـصحنم  دادادـخ و  یـشوهزیت  دادعتـسا و  زا  هدافتـسا  اب 
یسک وا  دوب . هدیمان  نیعلا  ةرق  دوخ  هیباوج  لئاسر  رد  ار  وا  مظاکدیس  دوب و  هدمآ  رد  بالط  هقلح  هب  دندوب  کلسم  يرابخا  هک  یتشر - 
دوجو ناسیون  خیرات  دناشک . يرگیباب  هب  ار  يرایسب  هدع  ینید  مولع  اب  ییانشآ  زا  هدافتساءوس  دوخ و  یتفع  یب  یباجح و  یب  اب  هک  تسا 
نیعلا ةرق  کیرحت  هب  وا  رهوش  ردپ  ومع و  ثلاث ، دیهش  تداهش  نینچمه  دنناد . یم  نانز  نیبرد  تیباب  دیاقع  رـشن  لماع  نیرت  هدمع  اروا 

نآ هب  زین  هـقرف  نـیا  ناوریپ  هـک  تـسا  يدـح  هـب  نـیعلا  ةرق  لاـمعا  حـبق  یتـشز و  ص 132-135 .) ناریا ، رد  تیئاـهب   ) تـفرگ تروـص 
کی نیعلا  ةرق  هک  تسا  هتفگ  هّمع  حول  رد  وا  ياه  يوردنت  نیعلا و  ةرق  دروم  رد  اهدعب  أهب )  ) یلعنیسح ازریم  رهاوخ  هلمج  زا  دنـضرتعم ،

(. ص 175 باب ، هنتف  . ) میروآ رد  هب  میناوت  یمن  مدرم  هلک  زا  زونه  درک و  یتمکح  یب  هعفد 
. دیآ یم  رد  هزرل  هب  ناشیا  راتفر  زا  نامیا  تشپ  ینعی  [ 30]

ص 130. متفهوزج ، ینامسآ ، هدئام  أهب ،)  ) يرون یلعنیسح  ازریم  [ 31]
ص 28. ملق ، نیکشم  طخ  1310 ه ق ، یگنس ، پاچ  تارادتقا ، هللاأهب ،) ) يرون یلعنیسح  ازریم  [ 32]
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.212 -. صص 213 باب ، هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 33]
. هیکرت ياهرهش  زا  [ 34]

. یشعرم مساقلاوبادیس  ظفاح ، یشورفباتک  یکروگلاد ، سنرپ  تارطاخ  [ 35]
. يرطس هحفص 19   49 يرصان ، هعبطم  پاچ  ص 28 ، سدقا ،»  » باتک [ 36]

ص 456. نایئاهب ، یفجن ، رقاب  دمحمدیس  [ 37]
ص 214. عیدب ، نرق  باتک  [ 38]

ص 12. مود ، دلج  أهب ، باب و  یسررب  [ 39]
ص 286. يرمق ، پاچ 1308  نیبم ، باتک  هللاأهب ،)  ) يروجک رون  یلعنیسح  ازریم  [ 40]

ص 342. نیبم ، باتک  هللاأهب ،)  ) يرون یلعنیسح  ازریم  [ 41]
ص 56. نیبم ، باتک  هللاأهب ،)  ) يرون یلعنیسح  ازریم  [ 42]

ص 233. نیبم ، باتک  هللاأهب ،)  ) يرون یلعنیسح  ازریم  [ 43]

ص 405. نیبم ، باتک  هللاأهب ،)  ) يرون یلعنیسح  ازریم  [ 44]
ص 154. پاچ 1286 ه ق ، عیدب ،»  » باتک [ 45]

ص 14. راهب 1362 ، موس ، پاچ  کباب ، تاراشتنا  باب ، هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 46]
ص 160. باب ، هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 47]

.163 -. صص 164 باب ، هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 48]
. باب هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 49]
. باب هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 50]

. باب هنتف  باب ، نیسحلادبع  [ 51]
. باب هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 52]
. باب هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 53]

لـسن هب  یخیرات  دانـسا  بتک و  رانک  رد  صخـشم و  ار  وا  یناور  ياهیرامیب  عون  باب ، راثآ  یـسررب  اب  دـنناوت  یم  ناسانـشناور  هتبلا  [ 54]
. دنیامن هئارا  هدنیآ  ياه 

.150 -. صص 155 باب ، هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 55]
يذوفن ناسوساج  زا  یمیعن - نیـسحلادبع  ردـپ  نارهت و  رد  سیلگنا  ترافـس  دـنمراک  یئاـهب ، بزح  رعاـش  نیرتگرزب  میعن  دـمحم  [ 56]

يراکمه هک  دوب  یمیعن  نیـسحلادبع  کیدزن  ناتـسود  زا  نوتبمل  سیم  تسا . سیلگنا - یمـسر  سوساج  اه و  یلگنج  نایم  رد  سیلگنا 
. دنتشاد مه  اب  يا  هنامیمص 

ص 174. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 57]
نیز یطخ  هخـسن  زا  باتک  فلؤم  هک  يا  هلباقم  رد  دـسیون : یم  باتک  رد ص 466  نایئاهب  باتک  هدنسیون  یفجن ، رقابدمحمدیـس  [ 58]

!. دش ادیپ  فالتخا  دروم  دودح 491  دروآ  لمع  هب  يدعب  ياه  پاچ  رگید  اب  ناقیا  لوا  پاچ  نیبرقملا و 
هب داد و  هئارا  ریرحت و  سدـقا »  » مان هب  ار  نایئاهب  ماکحا  باـتک  شنادـیرم ، تهج  یهللا ، هرهظی  نم  يوعد  زا  سپ  ازریم  یلعنیـسح  [ 59]
هک دـنتوافتم  فلتخم و  نانچ  رگیدـکی  اب  عورف ، لوصا و  رد  نایب »  » باتک اب  قیبطت  ماقم  رد  سدـقا  باـتک  یناـگیاپلگ ، لـضفلاوبا  هتفگ 

ص 445. یفجن ، رقابدمحمدیس  هتشون  نایئاهب ، باتک  زا  لقن  هب  تانموس . اب  هبعک  تاروت و  اب  لیجنا 
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ص 1093. يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  تارضاحم ،»  » باتک [ 60]
ص 108. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 61]
.100 -. صص 103 ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  [ 62]

صص 3 و.4. يرون ، یلعنیسح  ازریم  حاولا  هعومجم  زا  لقن  هب  ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  [ 63]
ص 152. یئاهب ، تناید  رد  نز  قوقح  ماقم و  ینادزی ، دمحا  [ 64]

ص 95. یئاهب ، تناید  رد  نز  قوقح  ماقم و  ینادزی ، دمحا  [ 65]
ص 147. باوج ، لاؤس و  هلاسر  زا  لقن  هب  یئاهب ، میلاعت  رازلگ  یمیدق ، ضایر  [ 66]

. تاباطخ هعومجم  زا  لقن  هب  ص 366 ، یئاهب ، میلاعت  رازلگ  یمیدق ، ضایر  [ 67]
. أهبلادبع بیتاکم  زا  لقن  هب  صص 366-367 ، یئاهب ، میلاعت  رازلگ  یمیدق ، ضایر  [ 68]

ص 59. يرگینایداق ، يرگیئاهب ، يرگیباب ، یلیلحت  لاطبا  مالسا و  ربمایپ  تیمتاخ  يرون ، ییحی  [ 69]

ص 59. يرگینایداق ، يرگیئاهب ، يرگیباب ، یلیلحت  لاطبا  مالسا و  ربمایپ  تیمتاخ  يرون ، ییحی  [ 70]
. نایب باتک  زا  مشش  باب  [ 71]

. دمحا حول  هللاأهب ، [ 72]
. نایب باتک  زا  مجنپ  باب  [ 73]

ص 132. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 74]
.1374  / 6 هخروم 1 /  هسنارف ، يرازگربخ  [ 75]

ص 18. یسمش ،  1338 نارهط ، ییاهب  ناناوج  هنجل  تاراشتنا  زا  ایند ، یمومع  هعماج  [ 76]
ص 45. هللارما ، راشتنا  جیورت و  رد  یهلا  يابحا  يامنهار  [ 77]

ص 133. زیربت ، هیملع  هناخپاچ  ، 1344 موس ، پاچ  يرگیئاهب ، هرابرد  یحبص  تارطاخ  هلا ، لضف  يدتهم ، [ 78]
. یناخ بارهم  هلا  حور  فیلأت  نایدا ، رد  رعـش  ماقم  باـتک  زا  لـقن  هب  ص 110 ، دمآ ، دـیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدـلارون  [ 79]

. دناد یم  قح  رب  ربمغیپ  ار  تشترز  أهب  هک  دسیون  یم  باتک  رد ص 57  نینچمه  یناخ  بارهم 
یناردنزام ص 348. لضاف  قلخ ، رما و  باتک  زا  لقن  هب  ص 130 ، دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 80]

.31  -. صص 24 یحبص ، تارطاخ  [ 81]
ص 42. یحبص ، تارطاخ  [ 82]

ص 135. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 83]
. دندرک ادیپ  شیارگ  یتسرپ  هراتس  هب  ناشیاهرواب  یخرب  ندومن  اهر  اب  هک  دنباتک  لها  زا  یعمج  نائباص  [ 84]

، هفیرش هیآ  رد  هفعاضم » ًافاعضا   » تفـص نیا   130. هیآ ( 3  ) نارمع لآ  هروس  هفعاضم ... ًافعـضا  اوبرلا  اولکأت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  اـی  [ 85]
هرقب هروس  رد  میرک  نآرق  دزاس . یمن  رـصحنم  دوس  ربارب  دنچ  ای  ود  رد  ار  مارح  يابر  يور  چـیه  هب  دـنک و  یم  نایب  ار  ابر  بلاغ  تفص 

زا هچنآ  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ناگدـیورگ ! يا  ینعی  ابرلا »... نم  یقب  ام  اورذ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نی  ذـلا  اهیا  ای  : » دـیامرف یم  هیآ 278 
. تسا مارح  یلک  هب  ابر  هک  دوش  یم  هدیمهف  رگید  ياه  هیآ  هیآ و  نیا  زا  دیهناو ؛ ار  تسا  هدنام  ياج  رب  ابر 

.11015. ثیدح ص 382 ، لاّمعلا ج 4 ، زنک  برعلا . ةریزج  نم  يراصنلا  دوهیلا و  اوج  رخا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  [ 86]
.35148. ثیدح ص 307 ، لاّمعلا ج 12 ، زنک  برعلا . ةریزج  یف  نان  يدع  متجی  ال  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  [ 87]

. دینکن ییارآدوخ  شیارآ و  نیشیپ ، تیلهاج  هرود  دننام  دریگ و  مارآ  دینیشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  [ 88]
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ترضح و  (ع ) یلع ترضح  ياه  هناخ  مارحلادجسم  فارطا  يزاسون  مان  هب  دوعـس  لآ  دش و  ارجا  تیئاهب  هقرف  طسوت  تسایـس  نیا  [ 89]
. دندرک ناسکی  كاخ  اب  ار  (س ) همطاف

بلطم نیا  دندرک . ناسکی  كاخ  اب  دوش - یم  هدهاشم  زورما  هک  نانچنآ  ار -  نآ  هدومن و  بارخ  ار  عیقب  ياهدبنگ  هعقب و  نایباهو  [ 90]
ياه هربقم  زا  تسا . هدمآ  1304 ه ق ). 1231 ه ق -   -) هکم یتفم  نالحد -  ینیز  هتـشون  هیباهولا  هنتف  هلمج  زا  يددـعتم  ياه  باتک  رد 

. دراد دوجو  زین  ییاهریوصت  عیقب 
. دیدرگ یم  لامعا  یتدم  ردلق  ناخاضر  طسوت  اه  یسیلگنا  رما  هب  رکذلا  قوف  تسایس  [ 91]

هدمآ هیآ 1  میهاربا  هروس  رد  تسا ؛ یناهج  ریگارف و  نییآ  کی  مالـسا   44. هیآ ( 43  ) فرخز هروس  موقل ك ... کل و  رکذـل  هنا  و  [ 92]
ات میداتسرف  ورف  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا  ربمایپ )! يا   ) ینعی رونلا ... یلا  تاملظلا  نم  ساّنلا  جرختل  کیلا  هانلزنا  بات  ك  تسا ...:

ریسفت لها  رتشیب  رظن  هب  اریز  درادن  تلالد  مالـسا  ندوب  یموق  رب  زین  هدش  رکذ  هیآ  ینک  تیاده  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  مدرم  همه 
تفارـش و هیام  نآرق  نیا  دـنوش و  دای  اه  موق  ریاس  ناـیم  رد  وا  موق  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  دوش  یم  ثعاـب  نآرق  هک  تساـنعم  نیدـب  هیآ 

. تساهنآ يرترب 
هکنیا تهج  زا  یبیغ ؛ روما  هب  نداد  ربخ  تهج  زا  تغالب ؛ تهج  زا  تسا ؛ هدـیبلط  زرابم  دوخ ، فلتخم  ياه  یگژیو  اب  میرک  نآرق  [ 93]

رد مک  تسد  رگید -  دـشابن ، یهلا  مالک  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  فیرحت  نآرق  رگا  اـهنیا . دـننام  درادـن و  هار  نآ  رد  یـضقانت  فـالتخا و 
اـسر ییادص  اب  نآرق  زین  ینونک  رـصع  رد  هک  یلاح  رد  تسین  حیحـص  نآ  هب  یبلطزرابم  دوب و  دـهاوخن  هزجعم  هدـش -  فیرحت  ياهاج 

نکمم یهلا  مالک  ناونع  هب  نآ  هئارا  میرک و  نآرق  رد  ندرب  تسد  نیاربانب  تسین . نآ  اب  هلباـقم  ياراـی  ار  سک  چـیه  دـبلط و  یم  زراـبم 
ندوب ادـخ  مالک  زاجعا و  زا  ار  نآرق  هک  تسا  هدوبن  يا  هنوگ  هب  هدـش ، داجیا  نآرق  رد  هک  زین  اه  تئارق  فالتخا  دـننام  یتارییغت  تسین .

نم هیدـی و ال  نیب  نم  لطبلا  هیتأـی  ـال  زیزع  باـت  کـل  هنا  و  : » دـیامرف یم  و 41 ، هیآ 42  ( 41  ) تلـصف هروس  رد  دـنوادخ  دزاس . جراخ 
. تسین یهار  نآ  رد  وس  چیه  زا  ار  لطاب  هک  تسا  يریذپان  ذوفن  باتک  نآرق  یتسار  هب  ینعی و  هفلخ »...

. دش یم  هدناوخ  یکرت  نابز  هب  زامن  هیکرت  رد  كرت » اتآ   » ترادص نامز  رد  [ 94]
.76  -. صص 67 ینرق ، ناسحا  همجرت  رفمه ، رتسم  تارطاخ  ادیپان ، ياه  تسد  [ 95]

. تسا هدیدرگ  دشر  هب  ور  ییارگ  مالسا  دنور  هدش و  رثا  یب  اه  هئطوت  نیا  مامت  میدهاش  هزورما  نرق  کی  تشذگ  اب  [ 96]
. داد رارق  هراشا  دروم  ناوت  یم  ار  ياچ  نمکرت  ناتسلگ و  يرامعتسا  ياهدادرارق  داقعنا  رد  سیلگنا  ریفس  ياپ  ياج  هطبار  نیا  رد  [ 97]

صص 76 و.77. ینرق ، ناسحا  همجرت  رفمه ، رتسم  تارطاخ  ادیپان ، ياه  تسد  [ 98]
. ] ص 299 موسدلج ، عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  [ 99]

ص 33. لوادلج ، هکرابم ، تاباطخ  يدنفا ، سابع  [ 100]
ص 32. رصم ، پاچ  دلج 1 ، هکرابم ، تاباطخ  ءاهبلادبع ، [ 101]

.227  -. صص 223 دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 102]
ص 131. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 103]

راذـگداینب ایرتاه  یجکنام  تسا : هتـشون  نینچ  ص 13 ، ش 27 ، ناریا ، رـصاعم  خیرات  همانلـصفرد  يا  هلاقم  یط  يزابهـش  هلادـبع  [ 104]
هب طلغ  هب  نآ  سیـسأت  هنیمز  نیا  رد  نیداینب  تاقیقحت  نادـقف  لـیلد  هب  هک  تسا  هناخـشومارف )  ) ناریا يرنوساـمارف  ناـمزاس  نیلوا  یعقاو 

. تسا هدش  هداد  تبسن  ناخ  مکلم  ازریم 
ص 30. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 105]

. هدوت بزح  ناربهر  زا  يرونایک  نیدلارون  رتکد  ردپ  [ 106]
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.43 -. صص 38 ش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهش ، هلادبع  [ 107]
صص 45 و.46. زییاپ 82 ، ش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهش ، هلادبع  [ 108]

هورگ سیسأت  هب  رویرهـش 1320  زا  سپ  ياه  لاس  رد  هداز ، یـشنم  دوواد  مان  هب  هداز ، یـشنم  ناخ  میهاربا  ازریم  رـسپ  هس  زا  یکی  [ 109]
هطبار عفرا ، نسح  رکشلرس  يربهر  هب  سیلگنا ، یتاعالطا  نامزاس  هب  هتسباو  هبتر  یلاع  نایماظن  اب  هورگ  نیا  دز . تسد  اکموس  یتسیـشاف 

ش ناریا ، رـصاعم  خیرات  همانلـصف  يزابهـش ، هلادبع  . ) تفر یم  رامـش  هب  قوف  هکبـش  تایلمع  زا  یـشخب  نآ  تامادقا  تشاد و  گنتاگنت 
(. ص 440 ج 2 ، يولهپ ، طوقس  روهظ و  زا  لقن  هب  ص 46 ، ، 27

ص 134. (، 5  ) لاس 1331 امغی ، ص 112 و  لوا ، دلج  ناریا ، لاجر  لاح  حرش  دادماب ، يدهم  [ 110]
.27. هرامش ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  [ 111]

ص 51. یقادرا ، ربکا  یلع  تارطاخ  [ 112]
شرافـس هب  ار  ناشاک  خیرات  باتک  دوب و  طبترم  ناریا ، رد  ایناتیرب  یتاعالطا  هکبـش  سیئر  ایرتاه ، یجکنام  اب  یبارـض  میحرلادبع  [ 113]

لیبن ناخ  یلقیلع  ردـپ  تسا و  رهپـس  هلودـلا  خروم  ناشیوخ  زا  رهپـس و  نادـناخ  ياضعا  زا  یبارـض  ناـخ  میحرلادـبع  تشون . یجکناـم 
یبارـض ناخ  یلقیلع  دوب . اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  ناریا  ترافـس  رادراک  اه  لاس  يدنفا و  سابع  ناتـسود  زا  هک  فورعم  یئاهب  هلودلا 
تقیرط رد  دش و  هیاپ  دنلب  ياه  نوسام  زا  یکی  اکیرمآ  رد  يو  درک . یم  راک  نارهت  رد  سیلگنا  ترافس  رد  یناوج  رد  زین  هلودلا ) لیبن  )

. دیسر ینوسام ) هجرد  نیرت  یلاع   ) موس یس و  هجرد  هب  نهک  یتاکسا 
.45 -. صص 44 ش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهش ، هلادبع  [ 114]

هدنورپ ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  ویـشرآ  زا  لقن  هب  ، 45 صص 44 -  ش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  يزابهـش ، هلادبع  [ 115]
ن.  - 43850

.85 -. صص 87 دلج 3 ، لیحلا ، فشک  یتیآ ، نیسحلادبع  زا  لقن  هب  هرامش 27 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  هلادبع ، يزابهش ، [ 116]
.27. هرامش ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  هللادبع ، يزابهش ، [ 117]
.27. هرامش ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  هللادبع ، يزابهش ، [ 118]

. دوب ناریا  رد  دوهی  سناژآ  هب  هتسباو  ًالماک  ياه  لکشت  زا  یکی  دوهی و  یگنهاشیپ  نامزاس  يربع  ناونع  صتولخ  [ 119]
هب ناریا ، هار  زا  یقارع  ناناوج  ترجاهم  هب  يرای  يارب  لیئارـسا  ترجاهم  هاگتـسد  يوسزا  زرپ  سیروم  راعتـسم  مان  اب  للیه  وملـش  [ 120]

. دوب دوهی  یناهج  سناژآ  هدنیامن  دمآ و  ناریا 
ص 44. لوا ، دلج  يرزع ، ریئم  تارطاخ  [ 121]

ص 71. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 122]
.27. هرامش ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  زا  لقن  هب  ص 2  هرام 8 ، عیدب ، لاس 107  يرما ، رابخا  [ 123]

. نامه ص 159 ، عیدب ، زورون 101  هکرابم ، تاعیقوت  [ 124]
ص 257. ، 1381 مود ، پاچ  یمالسا ، بالقنادانسارشنزکرم  ناریارد ، تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  [ 125]

ص 170. نیئار ، یقیقحت  هسسؤم  تیئاهب ، رد  باعشنا  نیئار ، لیعامسا  [ 126]
.1382  / 8  / 11 هخروم یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 127]

صص 171 و.170. تیئاهب ، رد  باعشنا  نیئار ، لیعامسا  [ 128]
(. لسلسم 601 تاحفص  هرامش  هیوناژ 1962 ،  ) هامید 1340 ش 10 ، يرما ، رابخا  [ 129]

ص 665. نایئاهب ، یفجن ، رقابدمحمدیس  [ 130]
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. تسا هدش  انب  دابآ  قشع  رد  راکذالا  قرشم  نیتسخن  [ 131]
.230 -. صص 231 رصم ، پاچ  موددلج ، عیدب ، نرق  باتک  أهبلادبع ،)  ) يدنفا سابع  [ 132]

زا لـقن  هب  ص 384 ، ام ، ياتمه  یب  يـالوم  لاوحا  همجرت  رد  اـتکی  رهوگ  باـتک  ضیف ، مساـقلاوبا  همجرت  أـهبلا ، ما  مناـخ  هیحور  [ 133]
ص 256. ناریا ، رد  تیئاهب 

ص 4. دلج 1 ، رون ، هفیحص  [ 134]
ص 12. لوا ، پاچ  لوادلج ، رون ، هفیحص  زا  لقن  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ینارنخس  [ 135]

ص 44. لوا ، پاچ  لوادلج ، رون ، هفیحص  دزی ، مالسا  ججحو  مالعا  ياملع  هب  خساپ  رد  تشهبیدرا 1342  هخروم  همان  [ 136]
ص 44. لوا ، پاچ  لوادلج ، رون ، هفیحص  تشهبیدرا 1342 ، هخروم  همان  [ 137]

. نامه [ 138]
. ان یب  ات ، یب  سیونتسد ، بلاطم  تسا . هدشن  کح  نآ  يور  شمان  هک  نایئاهب  باتک  زا  یگرب  [ 139]
.34 -. صص 35 ، 1361 لوا ، پاچ  لوا ، دلج  ینیمخ ، ماما  ياهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحص  [ 140]

.4 -. صص 5 یسمش ، هام 1329  يد  رذآ و  يرما ، رابخا  هلجم  [ 141]
. عیدب لاس 109  هرامش 5 ، يرما ، رابخا  هلجم  [ 142]

اـب 90 بـالقنا  هحوبحب  رد  لاـس 1357 و  رد  يو  تشاد  هدـهعرب  ار  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  یفارغج  شزومآ  هورگ  تیریدـم  اـقرو  [ 143]
. درک رارف  ناریا  زا  یتایلام  یهدب  نویلیم 

.99  -. صص 98 يرگیئاهب ، دمحا ، يورسک ، [ 144]
صص 45 و.46. لوادلج ، یئاهب ، تناید  رد  نز  قوقح  ماقم و  دمحا ، ینادزی ، [ 145]

ص 106. متشه ، باتک  [ 146]
ص 309. عیدب ،  122 يرما ، یتاعوبطم  یلم  هسسؤم  نابات ، نارتخا  غورف ، بابرا ، [ 147]

ص 71. یناهج ، نیئآ  [ 148]
. هسنارف يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 1372  / 2 هخروم 21 /  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  [ 149]
. هسنارف يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 1372  / 2 هخروم 21 /  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  [ 150]

ص 14. باب ، هنتف  ییاون ، نیسحلادبع  [ 151]
ص 114. نخس ، تاراشتنا  تیئاهب ، عماج  خیرات  یبایسارفا ، مارهب  [ 152]

ص 84. ریبک ، ریما  تاراشتنا  يدیؤم ، نسحم  رتکد  همجرت  یمالسا ، کلامم  رد  سیلگنا  سوساج  رفمه ، رتسم  تارطاخ  [ 153]
ص 92. یئاهب ، تناید  رد  نز  قوقح  ماقم و  ینادزی ، دمحا  [ 154]

ص 146. یئاهب ، تناید  رد  نز  قوقح  ماقم و  ینادزی ، دمحا  [ 155]
ص 56. ج 1 ، رون ، هفیحص  [ 156]

ص 206. عیدب ، يرما 122  یتاعوبطم  یلم  هسسؤم  كانبات ، نارتخا  بابرا ، غورف  [ 157]
ص 218. كانبات ، نارتخا  دوش . یم  هرادا  اداناک  اکیرمآ و  یلم  لفحم  طسوت  هک  یئاهب  هناتسبات  هسردم  [ 158]

تشادرب عیدب   122 يرما ، یتاعوبطم  یلم  هسـسؤم  تاراشتنا  بابرا ، غورف  هتـشون  كانبات ، نارتخا  باتک  زا  دارفا  هقباس  یماـسا و  [ 159]
. تسا هدش 

. درب نایاپ  هب  نزاـمام »  » يزرواـشک ناتـسریبد  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  دـمآ . اـیند  هب  نارهت  رد  لاس 1324  رد  یهاـشف  اضردـمحم  [ 160]

تیئاهب www.Ghaemiyeh.comیسانشرابت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخانـش يا  هرهچ  هب  مک  مک  درک و  زاغآ  ون » جوم   » ياهرفـس پاچ  اـب  یـسودرف و  هلجم  زا  لاس 1347  زا  ار  یتاـعوبطم  یبدا و  تیلاـعف 
هسنارف هب  يو  هارمه  هب  ههد 1350  لیاوا  رد  درک و  جاودزا  ینمرا  رتخد  کی  اب  ههد 1340  رخاوا  رد  دیدرگ . لدبم  ناناوج  نایم  رد  هدش 

زا یکی  رد  هفـسلف  داتـسا  ناونع  هب  نونکا  مه  تخادرپ و  هفـسلف  هتـشررد  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  هب  سیراپ  رد  یهاشف  درک . ترجاـهم 
. دراد لاغتشا  راک  هب  سیراپ  ياه  هاگشناد 

. همدقم ، 1356 لوا ، پاچ  نادیواج ، تاراشتنا  لادوئف ، نارود  رد  ییاطسو  نورق  شبنج  نیسپاو  یهاشف ، اضردمحم  [ 161]
. نامه [ 162]

. نامه یهاشف ، اضردمحم  [ 163]
هـسسؤم ياه  شهوژپ  رتفد  ناهنپ ،» همین   » ياه باتک  هعومجم  زا  متفه  دلج  هب  ینمؤم  رقاب  درکلمع  لاح و  حرـش  اب  ییانـشآ  يارب  [ 164]

. دییامرف هعجارم  ناهیک ،

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 
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