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دابآقشع رد  لسع  هام  تیئاهب ، يرازت و  سور  تابسانم  يواکاو 

باتک تاصخشم 

یقارشا اضر  فلؤم :
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

: باتک زا  هتفرگرب 

دابآقشع رد  لسع  هام  تیئاهب ، يرازت و  سور  تابسانم  يواکاو 

، اهسور راکشآ  تیامح  تحت  هیسور و  دابآ  قشع  رد  راکذالا ) قرـشم  ناونع  اب   ) هنایمرواخ رد  اهیئاهب  مهم  یتاغیلبت  زکرم  نیلوا  لیکـشت 
نیلوا : » نایئاهب ناگرا  عیدب ، گنهآ  هلجم  هتشون  هب  تسا . هقرف  نیا  نارس  يرازت و  تلود  نایم  دنویپ  دوجو  رب  راکشآ  ياههناشن  زا  یکی 
تمه هب  دیدرگ و  نآ  يانب  هب  مادقا  يدالیم  لاس 1902  رد  هک  دوب  دابآ  قشع  راکذالا  قرشم  دش  سیسأت  ملاع  رد  هک  يراکذالا  قرـشم 

رارق ءاهبلادبع  ترضح  تیانع  دروم  دیشک و  فوکلو  سدنهم  ار  نآ  هشقن  دش . هتخاس  هلودلا  لیکو  نانفا  یقت  دمحم  ازریم  جاح  بانج 
اب دـننک و  زاب  دابآ  قشع  هقطنم  رد  نایئاهب  تیلاـعف  عمجت و  يارب  ار  نادـیم  اهـسور  دـش  ثعاـب  یلماوع  هچ  هک  دـید  دـیاب  [ . 1 «. ] تفرگ

نیا لح  دـنزادرپب ؟ نایئاهب  زا  راکـشآ  تیامح  هب  هقطنم ، دوخ  ناناملـسم  زین  و  ناریا ، تلود  تلم و  دـیدش  تفلاخم  تیـساسح و  دوجو 
رب ینبم   ) يرازت يروتارپما  يژتارتسا  رد  نآ  مهم  هاگیاج  و  دابآ ، قشع  يراجت  یسایس ، یماظن ، ساسح  تیعقوم  تخانـش  ورگ  رد  امعم ،

ناونع هب  داـبآ  قـشع  زا  ناریا ، هیـضق  ناریا و  دوـخ : باـتک  رد  یـسیلگنا ) روهـشم  رادمتـسایس  هدنـسیون و   ) نزرک درل  تسا . ناریا ) عـلب 
هدرپ اهسور  يارب  نآ  مهم  یشیجلا  قوس  يداصتقا ، یـسایس ، تیمها  زا  و  [ 2  ] هدرک دای  ناریا » لامـش  رد  سور  يرادا  یماظن و  تختیاپ  »

دهـشم ناچوق ـ  دابآ ـ  قشع  هداج  هک  دـنکیم  حیرـصت  زیربت ، رد  لوا  یناهج  گنج  رد  ناـملآ  لوسنک  نتیل ، ملهلیو  [ 3 . ] تسا هتشادرب 
لاس رد  فراطالاز  لـنلک  هک  زین  ياهناـمرحم  هچباـتک  ار ، یبرغ  سانـشراک  ود  نیا  تاراـهظا  [ 4 «. ] تشاد يرایـسب  شزرا  اهـسور  يارب  »
نیا یماظن  فرـصت  هلمح و  يارب  بساـنم  ياـههار  اههویـش و  و  ناریا ، یـشیجلا  قوس  تیعـضو  یماـظن و  هینب  تاـیئزج  نوماریپ  1306ق 

نآ ناریا  رد  اکیرمآ  ریفس  [ 5 . ] دنکیم دییأت  ًالماک  هدرک ، تئارق  روتارپما  ردارب  روضح  اب  هیسور  شترا  نارس  عمجم  رد  هتشون و  روشک ،
ششرازگ فراطالاز  هکنآ  زا  شیپ  لاس   30 [ 6 . ] دندوب هدیشک  ناریا  لامش  زا  ار  اههشقن  نیرتهب  اهسور  هک  دنکیم  حیرصت  زین  راگزور 

ياهتلایا قیقد  یـسررب  هب  هدـمآ و  ناریا  لامـش  هب  هیـسور ، ییایفارغج  هسـسؤم  رما  هب  یـسور ، روهـشم  سوساـج  فونوکلم ، دـسیونب ، ار 
هداد و حرش  ار  رگیدکی  زا  اهرهـش  لصاوف  هنکـس و  دادعت  یماظن و  يداصتقا ـ  عاضوا  هتخادرپ و  دابآرتسا ) ناردنزام و  نالیگ ،  ) یلامش

اهسور هاش ، نیدلارـصان  نامز  رد  [ . 7 ! ] دـنکیم یط  یتدـم  هچ  رد  ار  دابآرتسا  ات  تشر  هلـصاف  راخب  یتشک  هک  دوب  هتخاـس  مولعم  یتح 
ینتفگ هنیمز  نـیمه  رد  [ 8 . ] دـشکب هداج  هیـسور  دابآ  قشع  تمـس  هب  دهـشم  ناچوق و  زا  هک  دـندروآیم  ناریا  تلود  هب  يدـیدش  راشف 

يـالوکین سنرپ  ناریا  رد  هیـسور  تقو  ریفـس  اـپورا ، هب  هاـش  نیدلارـصان  رفـس  نـیرخآ  هناتـسآ  رد  لاـس 1306ق ، رد  هک  یناـمز  تـسا ،
یخرب ماجنا  تهج  ار  ناریا  تموکح  مامت ، تنوشخ  اب  دوشن ) هابتـشا  ریبکریما  نامز  رد  ناریا  ریفـس  یکوروگلاد  سنرپ  اـب   ) یکوروگلاد
تباجا زا  ریزگان  ماجنارس  [ 9  ] رما نیا  زا  دیدش  ییاضران  دوجو  اب  ناریا  هاش  داد و  رارق  دیدش  راشف  ریز  هیسور ، يرامعتـسا  ياهاضاقت  زا 

[ . 10 . ] دوب اهیئاهب ) غیلبت  عمجت و  زکرم   ) هیسور دابآ  قشع  دهـشم و  نایم  هسوش  هار  مامتا  اهاضاقت ، نیا  زا  یکی  دش ، اهـسور  تساوخرد 
يژتارتسا  » هریاد رد  نیمزرـس  نیا  ساسح  تیعقوم  زا  یـشان  نامگیب  نآ ، يور  اهنآ  يراذـگ  هیامرـس  اهـسور و  يارب  دابآ  قشع  تیمها 

زواجت حرش  اب  رصاعم ، رگـشهوژپ  رفنایک ، دیـشمج  دوب . ناریا  لامـش  رب  هطلـس  رهنلا و  ءاروام  لاغـشا  رب  ینبم  يرازت  رابرد  هنارگزواجت »
تسایس یبوخب  راجاق ، رصع  رد  اراخب و )... ورم ، ناتسکرت ،  ) ناریا گرزب  ناسارخ  یلامش  تالایا  هب  يرازت  ياهسور  ماگ  هب  ماگ  یماظن 
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زا یئزج  عقاو ، رد  دابآقشع ، ياـنب  هک  تفاـیرد  ناوتیم  میتفگ ، هچنآ  هیاـپ  رب  [ . 11 . ] تسا هدرک  میـسرت  ار  هقطنم  رد  نانآ  هنارگلاغـشا 
لامش تالایا  یپایپ  یماظن  ریخست  فرصت و  اب  هک  تسا  هدوب  ناریا ) لامـش  علب  رب  ینبم   ) نرق 19 لوط  رد  هیسور  هناراکزواجت  يژتارتسا 

راکذالا قرـشم  لیکـشت  نایئاهب و  عمجت  نوچ  یتاعوضوم  و  دوب ، هدـش  زاغآ  اراخب و )... سخرـس ، ورم ،  ) میدـق گرزب  ناسارخ  برغ  و 
درک . یبایزرا  دیمهف و  هدشدای  يژتارتسا  بوچراچ  رد  یتسیاب  ار ، هیسور  راکشآ  يّدج و  تیامح  اب  رهش  نآ  رد  نانآ 

دسیونیم : يورسک 
هب نایسور  داتفا  نادنز  هب  نوچ  هدوب  نیا  و  هتشادیم ، یگتسبمه  هب  سور  یسایس  نانکراک  اب  نارهت  رد  ءاهب  یلعنیسح ]  ] میاهتـسناد هچنآ 

ناهن و رد  سور  يروتارپما  تلود  زین  نآ  زا  سپ  دـناهدینادرگ . شهارمه  هناخلوسنک  زا  یمالغ  دادـغب  ات  نارهت  زا  هدیـشوک و  شییاـهر 
[ . 12 . ] دش هداد  ناشیا  هب  يدازآ  اهاج  رگید  دابآ و  قشع  رد  تسا  نیا  هدادیم . ناشن  وا  هتسد  ءاهب و  زا  يراداوه  راکشآ 

هک دوشیم  لئاق  ار  یـشقن  نامه  هیـسور  هطلـس  تحت  دابآ  قشع  رد  نایئاهب  يارب  دراد و  يورـسک  هباشم  یهاگدـید  زین  نیئار  لیعامـسا 
[ . 13 . ] ایناتیرب هرطیس  تحت  سربق  رد  نایلزا  يارب 

غیردیب ياهتدـعاسم  اهتیامح و  و  دابآ ، قشع  راکذالا  قرـشم  يانب  هچخیرات  دـنزیم . دـییأت  رهم  قوف  هتکن  رب  زین  نایئاهب  دوخ  تاراهظا 
هدنسیون و  ) یناردنزام لضاف  هتشون  مود ،) تمـسق  ج 8 ،  ) قحلا روهظ  باتک  رد  لیـصفت  هب  انب ، نیا  ثادـحا  نایرج  رد  ناـنآ  زا  اهـسور 

شتارطاـخ رد  داـبآ ) قشع  میقم  ناـیئاهب  زا   ) دازیلع هللادـسا  دوب . داـبآون  يزرم و  يرهـش  داـبآ ، قشع  تسا . هدـمآ  یئاـهب ) روهـشم  غلبم 
دزی و هژیو  هب   ) ناریا فلتخم  طاقن  زا  ترجه  هب  تیئاهب ) نارـس  يوس  زا   ) ناریا راـشف  تحت  ناـیئاهب  بیغرت  قیوشت و  هقباـس  دـسیونیم :

نیرئاز یتقو  : » وا هتفگ  هب  ددرگیم . رب  ءاهب  یلعنیسح  تایح  رخاوا  هب  راید ، نآ  رد  تیئاهب  کلسم  غیلبت  رشن و  و  دابآ ، قشع  هب  ناسارخ )
ناریا مامت  زا  دـندناسر ، ناریا  نایئاهب  عمـس  هب  ار  ءاهب ] ... ] كراـبم ماـیپ  دـندومن و  تعجارم  دوخ  ناـطوا  هب  ناریا  ياهرهـش  ریاـس  دزی و 

نوچ دـندش و  دابآ  قشع  مزاع  نیرجاهم  ياهناوراک  دوب  دابآ  قشع  راوید  هب  راوید  هیاسمه  هک  ناـسارخ  زا  مه  دـعب  دزی و  زا  ًاـصوصخ 
دشیم و راک  لوغشم  يدوز  هب  يدراو  هزات  ره  دوب  هدرک  يزرم  رهـش  نیا  يدابآ  نامتخاس و  هب  مادقا  هزات  نامز  نآ  رد  يرازت  تموکح 

دندش روهشم ... يدوز  هب  هک  دنتشاد  دوجو  يردق  یلاع  هدبز و  نارامعم  اهانب و  نایئاهب  نایم  رد  تشادیم ...« تفایرد  مه  یبوخ  ترجا 
یپردیپ دورو  تلع  هب  دابآ  قشع  نایئاهب »  » عمجم دنتفرگ . راک  هب  ار  اهنآ  دـندوب  رهـش  يدابآ  نارمع و  لوغـشم  هک  یـسور  نیـسدنهم  و 
ياهتمـسق ریاس  هب  دابآ  قشع  زا  ترجاهم  دیـسر و  عابـشا  ّدح  هب  يدوز  هب  دشیم  لیکـشت  گرزب  کچوک و  ياههتـسد  زا  هک  نیرجاهم 

نیا [ . 14 ...«. ] دش عورش  رتکچوک  ياهاج  هب  ًادعب  دنکشات و  دنقرمس و  اراخب ، يوجراچ ، ورم ، لثم  گرزب  ياهرهـش  هب  لوا  ناتـسکرت ،
ياهتمـسق ریاس  هب  اجنآ  زا  ًاضعب  دـنیآ و  درگ  داـبآ  قشع  رد  ناریا  ناـیئاهب  زا  ياهظحـالم  لـباق  دادـعت  هک  دـش  ببـس  قیوشت ، هیـصوت و 

یشنم و يدتهم ، یحبـص  هللا  لضف  [ . 15 . ] دنورب اهنآ ) یلاوح  ياهاتسور  دنکشات و  دنقرمس ، اراخب ، يوجراچ ، ورم ،  ) هیـسور ناتـسکرت 
مایا رد  هک  يو ، تشون . نانآ  ملاظم  تیهام و  ياشفا  رد  باتک  ود  تشگزاب و  مالـسا  هب  تیئاهب  زا  ًادـعب  هک  تسا  يدـنفا  ساـبع  بتاـک 

نیشن ناملسم  رگید  ياهرهش  و  دابآ ] قشع   ] رهـش نیا  رد  : » دسیونیم هدید ، کیدزن  زا  ار  اجنآ  رد  تیئاهب  زکرم  دابآ و  قشع  يرگیئاهب ،
هناخزامن راکذالا  قرـشم  مان  هب  هکنانچ  دوب  هتـشاذگ  زاب  راک  ره  رد  ار  اـهنآ  تسد  يرازت  سور  ییاورناـمرف  دـندوب و  دازآ  ناـیئاهب  همه 

قرـشم يانب  يارجام  لیـصفت  [ . 16 .... ] دـندرکیم ینایاش  اذـک ]  ] کموک نایئاهب  هب  سور  نایاورنامرف  ناـهاشداپ و  و  دـندوب ... هتخاـس 
قبط رد 1304ق  باب ) دـمحم  یلع  ییاد  رـسپ   ) يزاریـش نانفا  یلع  دـمحم  اریم  یجاح  تسا : نینچ  یناردـنزام  لضاف  هتـشون  هب  راکذالا 

هب اجنآ  زا  نایئاهب  لاـس  ات 16  هک  دوزفا  نآ  نامتخاس  رب  یترامع  دـیرخ و  نآ  بحاـص  زا  ار  مظعا  نیمز  هب  روهـشم  نیمز  ءاـهب ، روتـسد 
لیکو يراجت و  هدنیامن   ) نانفا یقت  دـمحم  ازریم  یجاح  رد 1317  دشیم . رازگرب  اجنآ  رد  ناشلفاحم  دندرکیم و  هدافتـسا  دبعم  ناونع 
هلودلا لیکو  دش . راکذالا  قرـشم  نتخاس  رومأم  يدنفا  سابع  بناج  زا  رکذلا ) قوف  یلع  دمحم  ازریم  ردارب  و  [ 17  ] هیسور تلود  هلودلا 

ثادـحا يارب  ار  مظعا  نیمز  رد  دوجوم  نامتخاس  بیرخت  راک  رهـش  نآ  رد  یئاهب  لـفحم  تدـعاسم  اـب  دـمآ و  داـبآ  قشع  هب  رد 1319 
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ناضمر رد  [ 18 «. ] دندیـسریمن رازه  هب  فارطا  دابآ و  قشع  نایئاهب  ماـمت  تقو  نآ  رد  . » درک زاـغآ  بجر 1320  رد 28  راکذالا  قرشم 
ریثک یتیعمج  مه  یتموکح و  ءاضعا  زا  ریثک  یعمج  اب  تشاد  لد  رد  ار ] نایئاهب  راربا =[  تبحم  هک ... دـلب  یلاو  جـیتوبوس ،  » لارنژ  1320

زیم و دـندرتسگ و  سیفن  ياهـشرف  هدومن ، تنیز  هتـشارفا ، رداچ  دوب  اج  همه  زا  رت  عفترم  هک  ترامع  طسو  رد  هدـش و  رـضاح  نایئاهب  زا 
طخ هب  هک  انب  خـیرات  قاروا  لارنج ، دـنتخاس و  رـضاح  دوب  روکذـم  لارنج  روضح  روخرد  هک  تاـیولح  هکاوف و  دـندیچ و  [ 19  ] یسارک

رد داهن و  انب  گنـس  نیلوا  ریز  تشگ  رّرقم  نفد  يارب  هک  یلحم  رد  تشاد  رارق  [ 20  ] هّضف هبعج  رد  و  [ه ] دش موقرم  یسراف  مه  یسور و 
دوب هداتـسیا  چـیتوبوس  لارنج  يولهپ  تشاد و  شـسابل  رب  بصن  ار ]  ] اراخب ریما  سور و  تلود  ياهناشن  هلودـلا  لیکو  یجاـح  هک  یلاـح 

ار انب  لّوا  گنـس  دنتخاس و  مکحم  تنمـس  اب  ار  روکذـم  لحم  فارطا  تقو  نآ  دنتـشادرب . یعمج ] هتـسد  سکع  یعامتجا =[  فارغوتف 
اهب لها  هب  تبسن  اضر  تفطالم و  تبحم و  راهظا  تشگ و  فرص  ینیریش  ياچ و  هتسشن  هدرپارس  رد  نابصنم  بحاص  اب  سپ  دنتـشاذگ .
ریخ رکذ  یهلا و  ياـنث  دـمح و  رب  لمتـشم  يا ] ] هباـطخ ناـیئاهب  زا  ینت  دـندرک و  دـبعم  ياـنب  تهج  زا  یناـمداش  زاربا  یگمه  دـندومن و 
[ . 21 ...«. ] دنتـشگ ناسللا  بطر  هیـسور ]  ] هلداع تلود  ياعد  حدم و  هب  نایئاهب  داحا  درک و  تئارق  ءاشنا و  لماک  ءارزو  لداع و  نیطالس 

نایاپ هب  ار  راکذالا  قرـشم  ثادـحا  تایلمع  لاـس  لوط 5  رد  ًاـعومجم  دـندش و  راـک  هب  تسد  تعرـس  تیروف و  اـب  ناـیئاهب  نآ  زا  سپ 
هک فنکا  دنتـساوخ ... ینادراک  سدـنهم  هیـسور ]  ] تموکح زا  ناـیئاهب  نوچ  دـش  داـینب  راـکذالا  قرـشم  هک  لاـس  نیلوا  رد  . » دـندیناسر
ود ره  نیا  سدنهم  فنکا ، دیدرگ و  انب  دابآ  قشع  رد  زین  یلم  ياسیلک  راکذالا ، قرـشم  يانب  نراقم  دـیدرگ و  نییعت  دوب  لماک  سدـنهم 

هتخاس لاس  ود  فرظ  رد  تمظع  نیدب  ترامع  هدمع  هک  دوب  وا  تیافک  هب  تقیقح  رد  درک و  راک  تیدـج  تیلاعف و  لامک  رد  دوب و  انب 
نتفر زا  سپ  درک و  كرت  يدنفا  سابع  اب  رادـید  مزع  هب  ار  دابآقشع  نایئاهب ، مرگ  هقردـب  اب  لاوش 1328  رد  هلودلا  لیکو  [ 22 ...«. ] دش

: یحبص هللا  لضف  هتشون  هب  [ . 23 . ] تفای همادا  اهنآ  يور  رب  نآ  يانب  هعسوت  راکذالا و  قرـشم  فارطا  ياهنیمز  يرادیرخ  راک  مه  زاب  وا 
ار شمچرپ  هک  دوب  هتساوخ  ادخ  زا  هتفگ و  نیرفآ  سور  رازت  هب  هک  تشاد  دوجو  يدنفا  سابع  زا  یحول  راکذالا ، قرشم  رالات  يالاب  رد 

اجنآ هب  هک  یئاهب  نادرگاش  يارب  شوخ  يزاوآ  اب  ار  حول  نآ  یئاهب  غلبم  دادـماب ، ره  دـنارتسگب و  رتخاب  رواخ و  رب  ار  شاهیاس  دزارفرب و 
هچنآ رب  نوزفا  [ . 24 ... ] دـنمرایب شاهیاـس  رد  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  دـنیوگ و  نیرفآ  رازت  رب  لد  هت  زا  تفگیم  دـناوخیم و  دـندمآیم 

روهشم غلبم   ) یناگیاپلگ يدهم  دیس  تیریدم  تحت  یسراف و  نابز  هب  رواخ » دیشروخ   » یئاهب هلجم  1917م )  ) لاس 1335ق رد  تشذگ ،
ببس رما  نیا  دادیم و  خساپ  دهـشم  یئاهب  ّدض  تالاقم  هب  تیئاهب ، کلـسم  غیلبت  نمـض  هلجم ، نیا  تفای . سیـسأت  دابآ  قشع  رد  یئاهب )

زا سپ  تفرگیم . ماجنا  نالیگ  قیرط  زا  ناریا ، رد  نآ  شخپ  دورو و  اذل  ددرگ . عونمم  نینیدـتم  يوس  زا  ناسارخ  هب  نآ  دورو  هک  دـش 
تارطاخ حرش  نمض  یحبـص  هللا  لضف  [ . 25 . ] تفای رـشن  زاوج  ًاددجم  نایئاهب  یگدنود  اب  یلو  دش  لیطعت  هلجم  راب  دـنچ  ربتکا  بالقنا 

تسا : هتشادرب  هیسور  رد  هقرف  نیا  تایرشن  تیهام  زا  هدرپ  دابآ ، قشع  ورم و  رد  تیئاهب  عفن  هب  شیوخ  غیلبت  مایا 
غلبم رفن  دنچ  یناگیاپلگ و  يدهم  دیس  یمق و  هللادسا  دیس  هداز و  لیبن  رینم  ازریم  میدیسر  ورم  هب  نوچ  میدمآ  ورم  هب  رگید  راب  اراخب  زا  »

رد ناغّلبم  همه  زا  دوب و  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  ناگتـسب  زا  فامساق  يدـهم  دیـس  دنتـشاد . نمجنا  بش  ره  دـندوب و  اـجنآ  رد  رگید 
یناهفـصا فا  قداص  یفطـصم  دیـس  اـب  تفر و  داـبآ  قشع  هب  یناـگرزاب  مسا  هب  تسخن  زور  رد  تشاد  یـشیپ  ینتورف  شوه و  شناد و 

فوردیف چیولیئاخیم  نیتنتـسنک  مان  هب  سور  يدرم  اب  نینچمه  دوب و  غلبم  ناهن  رد  درکیم و  زبس  ییاچ  دتـس  داد و  اراکـشآ  دـش . هارمه 
ناـبز هب  رزخ » رحب  ءارواـم  هعومجم   » مسا هب  ياهماـنزور  تفرگیم و  رازت  راـبرد  زا  تاـنم  رازه  هد  یلاـس  یـسور ، درم  نیا  دـش . زارمه 

نانآ و دوس  هب  تفرگیم و  هنایهام  درکیم و  راک  همانزور  نآ  رد  يدهم  دیس  نیا  داتـسرفیم . ناریا  هب  درکیم و  شخپ  پاچ و  یـسراپ 
[ . 26 «. ] درکیم اهنامجرت  تشونیم و  ییاهنخس  ناریا  نایز 

ناشن رطاـخ  تشاـگن ، ناـنآ  ّدـض  رب  ار  لـیحلا » فشک   » باـتک یتیآ ،»  » ناونع اـب  هتـشگرب و  تیئاـهب  زا  اهدـعب  هک  یئاـهب ،) غلبم   ) هراوآ
دزاسیم :
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ار اهنآ  ًارهاظ  یلو  دـنرگنیم  تراقح  رظن  هب  ءاهب  لها  هب  ًانطاب  يرازت  ياهـسور  هک  مدرک  سح  ًالماک  مدوب  دابآقشع  رد  هک  یماـیا  رد  »
یقاب دوخ  رادتقا  رب  دـبالا  یلا  سور  روطارپما  دـننکیم  روصت  هک  دـنراد  نانیمطا  اهـسور  هب  ردـق  نآ  مه  نایئاهب  دـننکیم و  يرادـهاگن 

( سیلگنا رادتقا  هّوق  هب  دنتفگیم  نارهت  رد  مه  یعمج  و   ) سور دوخ  رادتقا  هّوق  هب  ناشیا  تسا و  ریذپانرییغت  مه  هیسور  تسایـس  تسا و 
هداـهن رتارف  مدـق  هدرک و  تیونعم  رب  لـمح  ار  همه  ناـشناربخ  یب  یلو  درک  دـنهاوخ  مکاـح ]  ] ناریا رب  بهذـم  ماـن  هب  ار  یئاـهب  کلـسم 

[ . 27 «! ] دومن دنهاوخ  ذیفنت  هیربج  هوق  هب  هدومن  جیورت  تکلمم  رد  ار  بهذم  نیا  ایند  نیطالس  همه  دنتفگیم 

ناریا تلود  ضارتعا 

یسایس و یتکرح  ًاقیقد  ار  اهسور ) تیامح  رتچ  ریز   ) دابآقشع رد  نایئاهب  عمجت  ناریا ، تلود  هک  دیآیم  رب  یخیرات  كرادم  دانسا و  زا 
طـسوت یـسایس » تیعبت   » تساوخرد ربـخ  جرد  هب  مضنم  رما ، نیا  دوب . یکاـش  رایـسب  نآ  زا  درکیم و  یقلت  ناریا  ّدـض  رب  زیمآتموصخ 
نارگن رایسب  ناریا  تلم  املع و  دنت  شنکاو  رطخ  زا  و  ینابصع ، تدش  هب  ار  هاش  نیدلارصان  دیارج ، رد  هیسور  تلود  زا  نایئاهب  زا  یخرب 

ناملسم و نایناریا  فالتخا  هراب  رد  لاس 1307 ق ) رخاوا  رد   ) ناطلسلانیما هب  شیوخ  طخ  هب  یلمعلا  روتسد  رد  رما ، نیا  یپ  رد  تخاس .
هب هعقر  ًاروف  تسا . يروج  دب  رایسب  رایـسب  راک  مدناوخ . ار  دابآقشع  هیباب  هرقف  ناطلـسلا ، نیما  بانج  تشون : نینچ  دابآ  قشع  میقم  یباب 
وا اب  هرقف  نیا  رد  رمالا  بسح  امش و  شیپ  دیایب  رـصع  ای  حبـص  ادرف  ای  رـصع  زورما  نیمه  دیهاوخب . ار  وا  دیـسیونب و  هیـسور  راتخم  ریزو 

امـش ار  تعامج  نیا  ًالوا  هک  دییوگب  حیرـص  دیهدب و  وا  هب  دناهتـشون  ار  هتخوسردپ  یباب  نآ  قطن  هک  ار  هیزاقفق  همانزور  دـینزب و  فرح 
دیناودب و اجنآ  زا  ار  اهنیا  هک  تسا  نیا  هاش  شهاوخ  دناهدرک ؟ عمج  دابآقشع  رد  ارچ  دنتـسه ، ناریا  تلود  نید و  نمـشد  هک  دینادیم 

رفن کی  ام  رگا  دنتـسه . رتدـب  هکلب  امـش ، ياـهتسیلهن  لـثم  اـهنیا  دـیهدن . شهار  دـیامن  تماـقا  دـیایب و  اـجنآ  رد  مسا  نیا  هب  سک  ره 
؟ دـیآیم ناتـشوخ  دـیوشیم و  یـضار  امـش  ایآ  مینکب ، نامدوخ  هعبت  میرادـب و  هاـگن  مینکب و  یناـبرهم  ناریا و  رد  میرواـیب  ار  تسیلهن 

کی دوشب  لوبق  هرقف  نیا  رگا  دناهتـساوخ ، ار  امـش  تیعبت  یتـّیعر و  شهاوـخ  اـهنآ  هک  دناهتـشون  هماـنزور  نیا  رد  هک  يزیچ  صوـصخب 
ریزو هب  تخس  یلیخ  اهروط  نیمه  دیاین . روصت  هب  رتالاب  نآ  زا  هک  دش  دهاوخ  ناریا  تلم  املع و  مامت  نایم  رد  ناریا  رد  یگرزب  شروش 

رد نـکب ، رازت ] راـبرد  رد  ناریا  راـتخم  ریزو  کـلملاءالع   ] ناـخ دوـمحم  ازریم  هـب  زمر  فارگلت  مـه  نیماـضم  نـیمه  هـب  وـگب و  راـتخم 
تیامح هک  دنکیم  تیوقت  ار  سدح  نیا  رخاوا 1307ق ) خروم   ) ناطلسلانیما هب  کلملاءالع  خساپ  [ . 28 ... ] دنزب فرح  گروبز ] ] رطپ

عماطم لوبق  هب  ناریا  نتخاس  راداو  يارب  یـسایس  یـشکورگ  یعون  زا  یلاـخ  یناهفـصا ، اضردـمحم  لـتق  يارجاـم  رد  ناـیئاهب  زا  اهـسور 
( هیسور هجراخ  ترازو  هتسجرب  ماقم   ) فیوانیز اب  دوخ  تارکاذم  حرش  نمض  کلملاءالع ، تسا . هدوبن  عطقم  نآ  رد  اهسور  يرامعتـسا 
، دوصقم تفگ و  بناج  نیا  هب  هک  يزیچ  هدـمع  نکل  : » دـیازفایم فیوانیز ، ياهخـساپ  و  اضردـمحم ، لتق  عوضوم  دابآقشع و  هراـبرد 

سور تلود  هب  یتسود  ناهرب  هچ  هاش ] نیدلارـصان   ] ینویامه ترـضح  یلعا  زا  میرظتنم  اـم  تفگیم  هک  تسا  نیا  دـشابیم  نآ  ضرع 
حرطم مامت ، يدنت  تدش و  اب  اهزور ، نآ  هک   ) ار ناریا  زا  هیـسور  هنایوج  هلخادـم  يرامعتـسا و  ياهاضاقت  سپـس  درک .»... دـهاوخ  زورب 

[ . 29 . ] دنکیم لقن  فیوانیز  نابز  زا  دشیم )

یقرواپ

صص 308ـ309. ش 11 و 12 ، (، 1345  ) لاس 21 عیدب ، گنهآ  [ 1]
نارهت یگنهرف ، یملع و  تاراـشتنا  تکرــش  ج 4 : یناردـنزام ، دـیحو  یلعمـالغ  هـمجرت  نزرک ، لـیناتان  جرج  ناریا ، هیـضق  ناریا و  [ 2]

.83  / 1 ، 1373
. دعب هب   139  / 1 نامه : [ 3]
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نارهت 1367، نیعم ، تاراشتنا  هسـسؤم  يدـمحاریم ، میرم  همجرت  1860ـ1919 ،)  ) یگیاـمحلا تحت  اـت  زیمآ  تملاـسم  ذوفن  زا  ناریا  [ 4]
ص 107.

هتـسج و شیوخ  یفخم  سیـساوج  طسوت  کلملا ) ءالع  ناخ  دومحم  ازریم   ) گروبزرطپ رد  ناریا  تقو  راتخم  ریزو  ار  قوف  هچباتک  [ 5]
هداتـسرف هاش ) نیدلارـصان  مظعاردص   ) ناطلـسلا نیما  يارب  یناـثلا 1306ق  يداـمج  رد  ارجاـم ، حیـضوت  رد  ياهماـن  هارمه  ار  نآ  همجرت 
یتاراشتنا هورگ  ج 2 : ییافص ، میهاربا  يروآدرگ  کلملاءالع ، یـسایس  ياهـشرازگ  کلملا ر.ك ، ءالع  همان  هچباتک و  نتم  يارب  تسا .
صاصتخا هقطنم  نآ  کیژتارتسا  تیعقوم  و  ناسارخ ، دابآقشع ـ  هسوش  هار  هب  هچباتک ، نیا  زا  یلـصف  صص 36ـ74 . نارهت 1362 ، دابآ ،

. دعب هب  ص 68  نامه : ر.ك ، دراد .
ص 98. نیماجنب ، رتسم  نایناریا ، ناریا و  [ 6]

صص نارهت 1363 ، باتک ، يایند  تاراشتنا  یبلاط ، زمارف  و  نبلگ ، دـمحم  شـشوک  هب  فونوکلم ، هیـسور ، ناریا و  همانرفـس  ر.ك ، [ 7]
92 و 195ـ199. ـ  83

139 و 142.  / 1 یناردنزام ، دیحو  یلعمالغ  همجرت  نزرک ، درل  ناریا ، هیضق  ناریا و  ر.ك ، [ 8]
. ] 182  / 1 هداز ، مظاک  زوریف  ناریا ، رد  سیلگنا  سور و  [ 9]

مظاــک زوریف  ناریا ، رد  سیلگنا  سور و  صـص 169ـ176 ؛ ییافـص ، میهاربا  يروآدرگ  کلملاءالع ، یـسایس  ياهـشرازگ  ر.ك ، [ 10]
ر.ك، ناریا و ... یقرش  لامش  هب  تبـسن  ههد 1310ق  رد  اهـسور  هنابلط  زواجت  يرامعتـسا و  سیاسد  يارب  187 و 179 . ، 162  / 1 هداز ،

صص 165ـ169. ریخا ، ذخأم 
تاعلاطم و هسـسؤم  رف ، نایک  دیـشمج  شـشوک  هب  فوناخدواد ، سوردام  همجرت  ونیـشاپ ، رتکد  رهنلا ، ءاروام   ) ناتـسکرت همانرفـس  [ 11]

ص 17. راتفگشیپ ، نارهت 1372 ، هاگشهوژپ ،)  ) یگنهرف تاقیقحت 
ص 89. نامیپ ، هناخپاچ  نارهت 1323 ، ج 2 ، يرگیئاهب ، [ 12]

ص 332. نیئار ، لیعامسا  ناریا ، رد  سیلگنا  ناریگب  قوقح  [ 13]
Century Press, Australia,  , 999 تاراشتنا زا  دازیلع ، هللادـسا  تارطاـخ  هیـسور 1938ـ1946 ، نایئاهب  توکـس ؛ ياهلاس  [ 14]

صص 19ـ20. 1
ص 20. نامه ، [ 15]

ص 47. یهاشورسخ ، يداه  دیس  پاچ  یحبص ، تارطاخ  مود ) دلج   ) يرگیئاهب هرابرد  كرادم  دانسا و  [ 16]
...، یلعا دهع  ر.ك ، دشیم . دادملق  باب  دـمحم  یلع  ازریم  گرزب  ییاد  هک  دوب  يزاریـش  رجات  دـمحم  ازریم  یجاح  مود  رـسپ  يو  [ 17]

ص 129. نانفا ، مساقلاوبا 
صص 996ـ997. عیدب ،  132 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسوم  مود ، تمسق  ج 8 ، قحلا ، روهظ  خیرات  [ 18]

. اهیسرک [ 19]
. هرقن [ 20]

روطارپما صخـش  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  جـیتوبوس  لارنژ   » روضح هب  هب  هراـشا  نمـض  داـبآ : قشع  میقم  ناـیئاهب  زا  دازیلع ، هللادـسا  [ 21]
هدروآ ار  یـسور  لارنژ  نایئاهب و  هلودلا ، لیکو  ریوصت  راکذالا ، قرـشم  ي  انب » گنـس  نیلوا  نتـشاذگ  مسارم  رد  لاس 1902  رد  هیسور 

ص 21 و 23. توکس ، ياهلاس  ر.ك ، تسا .
.998 صص 996 ـ نامه ، قحلا ، روهظ  خیرات  [ 22]

: مود پاچ  يرگیئاهب ، يرگیباب و  هرابرد  یحبـص  تارطاخ  اهـسور ر.ك ، اهیئاهب و  دابآ ، قشع  هرابرد  صص 1000ـ1001 . نامه ، [ 23]
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هللا لضف  يرگیئاهب ، هراـبرد  كرادـم  دانـسا و  دـعب ؛ هب  ص 71  یهاشورـسخ ، يداه  دیـس  همدـقم  اب  زیربت 1343 ، شورس ، یـشورفباتک 
. دعب هب  60 و 70  ، 57 ـ  صص 56 زین  ص 47 و  دیدج ، رصع  رشن  یهاشورسخ ،) يداه  دیس   ) داشروبا همدقم  اب  يدتهم ، یحبص 

. دعب هب  ص 70  يرگیئاهب ،... هرابرد  كرادم  دانسا و  ر.ك ، [ 24]
.25  / 3 ینامیلس ، هللازیزع  تیاده ، حیباصم  زین ر.ك ، صص 1003ـ1004 . قحلا ، روهظ  خیرات  [ 25]

ص 60. يرگیئاهب ، هرابرد  كرادم  دانسا و  [ 26]
ص 91. چ 4 ، ج 3 ، لیحلا ، فشک  [ 27]

صص 31ـ32. کلملا ، ءالع  یسایس  ياهشرازگ  [ 28]
.28 صص 27 ـ نامه ، [ 29]

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... 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 ] ]
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 
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«. 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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