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نارهت تشذگرس 
: هدنسیون

یناردنزام يدیهش  نیسح 

: یپاچ رشان 

انام هار 
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تسرهف
5تسرهف

نارهت 21تشذگرس 

باتک 21تاصخشم 

21راتفگشیپ

22تسرهف

هدنسیون نیمه  28زا 

نارهت رهش  29يریگلکش 

29هراشا

؟ تسا نارهت  نامه  نازهب  29ایآ 

یمالسا هرود  نوتم  رد  30نارهت 

نارهت مان  30ینعم 

لوغم هرود  رد  31نارهت 

نارهت قنور  ير و  32طوقس 

نارهت ترهش  لماع  بسامهت ، 33هاش 

راصح لاچ  نادیم و  33لاچ 

وراب جرب و  اب  نارهت  زرم  34دح و 

نارهت هزاورد  34راهچ 

نارهت هب  سابع  هاش  35رفس 

يوفص رصع  36نارهت 

هاشردان تموکح  هیوفص و  37ضارقنا 

هیدنز هرود  رد  37نارهت 

تختیاپ ناونع  هب  نارهت  باختنا  39للع 

39هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


راجاق ناخ  دمحم  اغآ  39گرم 

! يرجق هزبرخ  39يارجام 

نارهت هب  زاریش  زا  ناخمیرک  ياهناوختسا  40لاقتنا 

حلاص یطول  40رذگ 

راجاق هاشیلعحتف  41تنطلس 

نارهت هب  هسنارف  سیلگنا و  ناگدنیامن  42دورو 

هیروم زمیج  ياهتشاددای  هرابرد  45یتاکن 

نارهت هب  نزرک  46رفس 

نارهت فیصوت  رد  رترپرک  تربررس  46ياهتشاددای 

نارهت 48ياههلحم 

48هراشا

اهبرع 48هلحم 

نارهت یلصا  هلحم  راهچ  هدودحم  هیمست و  48هجو 

تلود 49هلحم 

تخاس نارهت  رد  راجاق  هاشیلعحتف  هک  50ییاهانب 

ناتسراگن 50غاب 

50هراشا

داد خر  ناتسراگن  غاب  رد  هک  یتاقافتا  51نیرتمهم 

یساغآ ازریم  یجاح  51ياهیدایش 

ناتسراگن غاب  رد  ماقممئاق  ندش  52هتشک 

یچلیا 53غاب 

53هراشا

یچلیا غاب  رد  فودیابیرگ  53لتق 

نارهت یخیرات  55ياهانب 
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ماما دجسم  ای  هاش  55دجسم 

هّللا زیزع  دیس  55دجسم 

هیرخف ای  يورم  56هسردم 

ناخ زورون  57هناخاقس 

ریگداب 57ترامع 

رازهلال غاب  57رصق و 

شون جرب  ای  نیشون  58جرب 

58هراشا

شون جرب  هیمست  58هجو 

هاش دمحم  هاپس  رادرس  یجرگ  ناخ  59رهچونم 

نارواین خاک  ای  هینارقبحاص  هب  فورعم  نارواین  يامنناهج  59رصق 

60هاشغاب

( رجق تخت   ) رجق ای  راجاق  61رصق 

61هراشا

هاش یلعحتف  هقالع  دروم  یسیلگنا  62ناوج 

ناتسلگ 63خاک 

سواطاط 63ياسیلک 

سوواط 64تخت 

64هراشا

هاشیلعحتف مود  لهچ و  نز  مناخ  67سوواط 

هاش دمحم  نتسشن  تخت  هب  هاش و  یلعحتف  67گرم 

67هراشا

راجاق هاش  دمحم  رصع  رد  67نارهت 

هاش دمحم  رصع  نارهت  هرابرد  ندنالف  نژوا  67ياهتشاددای 
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67هراشا

ندنالف ياهتشاددای  هرابرد  69یتاکن 

دش هتخاس  نارهت  رد  هاش  دمحم  نامز  رد  هک  70ییاهانب 

هیدمحم 70رصق 

اضریلع جاح  71تانق 

نارهت رد  هناخپاچ  72نیتسخن 

تفای جاور  يدنک  هب  ناریا  رد  پاچ  تعنص  73ارچ 

نارهت رد  همانزور  نیتسخن  73پاچ 

راجاق هاش  دمحم  هرود  نایاپ  ات  نارهت  یمیدق  74سرادم 

74هراشا

: دندش هتخاس  راجاق  هرود  زا  شیپ  هک  یسرادم  74تسخن ،

: هدش هتخاس  هاش  نیدلا  رصان  زا  شیپ  راجاق و  دهع  رد  هک  75یسرادم 

میدق نارهت  رد  اههدازماما  هکربتم و  75عاقب 

75هراشا

لیعامسا دیس  75هعقب 

ع)  ) ییحی هدازماما  76هعقب 

ع)  ) دیز هدازماما  76هعقب 

نیدلا رصن  دیس  نیدلارصان - دیس  هعقب  - 477

یلو دیس  78هعقب 

قاحسا دیس  هدازماما  78هعقب 

میهاربا 79هدازماما 

نتلهچ 79هعقب 

راطع ریپ  79هاگترایز 

نارتخدتفه کچوک  79هعقب 
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نارهت رادخیرات  هحول  نیرتیمیدق  *** 79

یساغآ ازریم  یجاح  ینارمکح  80نایاپ 

يرصان رصع  80نارهت 

81هراشا

داد ناگناگیب  هب  هاش  نیدلارصان  هک  81ییاهزایتما 

نارهت 87كرا 

89اهغاب

: ریبکریما گرم  نونفلا و  راد  هسردم  92سیسأت 

هاش نیدلا  رصان  هب  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ياههمان  اما  93و 

: لوا 93همان 

: مود 93همان 

: موس 93همان 

: مراهچ 93همان 

مجنپ 93همان 

نونفلا راد  مظن  94همانرب و 

نونفلاراد 95هجدوب 

نونفلاراد رد  95رتائت 

95هراشا

هنطلسلا دامتعا  ياههتشون  رد  هناخاشامت  96رتائت و 

هیقافتا عیاقو  سیسأت  *** 96

یتلود 97هناخضیرم 

98هناخراپاچ

يرون ناخ  اقآ  ازریم  100تاردص 

ریبکریما زا  سپ  يرصان  هرود  ياهنامتخاس  101تاسیسأت و 
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: میدق نارهت  101ياههشقن 

نارهت 105ياهنابایخ 

: زاگغارچ 105نابایخ 

: یسودرف 105نابایخ 

: هیریما 106نابایخ 

نارهت رهش  107شرتسگ 

107هراشا

سوفن دادعت  هصالخ  اما  111و 

112فارگلت

112هراشا

سیلگنا ناریا - 113فارگلت 

هناخفارگلت نیتسخن  114لحم 

115تسپ

115هراشا

تسپ ترازو  118لیکشت 

تسپ هرادا  118هاگیاج 

يدود نیشام  ای  يررهش  نارهت - 118نهآهار 

118هراشا

يدود 121نیشام 

یبسا 122نوگاو 

122هراشا

یبسا نوگاو  123طوطخ 

124يرادرهش

124هراشا
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راجاق هرود  هیدلب  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  126ياهتشاددای 

يرصان هرود  رد  127هیمظن 

127هراشا

بش رد  رهش  128تینما 

یشکهدازهاش 134يارجام 

نارهت رد  هیمظن  هرادا  135رارقتسا 

تنک 136هچباتک 

ناریا رد  سیلپ  هاگتسد  136تالکشم 

سیلپ هاگتسد  هرابرد  هلودلا  نیما  137ياهتشاددای 

نارهت ياههلحم  زا  هیمظن  138ياهشرازگ 

139هراشا

: رازاب هلحم  ، 1303 مارحلا ، ةدعقلا  يذ  رهش  موس  هبنشراهچ  خیرات  139هب 

: تلود هلحم  ، 1303 مارحلاةدعقلايذ ، رهش  مهدراهچ  139هبنشجنپ 

جلگنس 139هلحم 

ناجالدوع 139هلحم 

نادیمهلاچ 139هلحم 

رازاب 139هلحم 

رازاب هلحم  ، 1304 مارحلا ، مرحم  رهش  140هبنشکی 4 

ناجالدوع 140هلحم 

يرمق هنس 1309  نابعش  140هبنشود 14 

يرصان رصع  نارهت  هرابرد  انرسالراک  مادام  141ياهتشاددای 

141هراشا

یفوتسم هللا  دبع  147ياهتشاددای 

يراشفا تشوگبآ  149يارجام 
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نارهت هب  نوارب  دراودا  150رفس 

نارهت هب  قربغارچ  زاگغارچ و  152دورو 

152هراشا

154قربغارچ

نارهت رهش  هعسوت  زا  سپ  يرصان  هرود  فورعم  156ياهانب 

156هراشا

هرامعلا سمش  159نامتخاس 

159هراشا

هرامعلا سمش  161تعاس 

تلود 162هیکت 

یناخلیا 169غاب 

169هراشا

وکابنت یناپمک  رایتخا  رد  یناخلیا  169غاب 

هاش نیدلا  رفظم  نامز  رد  یناخلیا  170غاب 

یناخلیا غاب  170نابایخ 

سودرف 171غاب 

175دابآترشع

ینویامه سرغ  175خیرات 

هیدواد ای  177هینوغرا 

ریزالخ نیذآروخ ، 179هیهلا ،

كزیرهک دنق  هناخراک  هب  180یهاگن 

هاش نیدلا  رصان  182هناخمرح 

182هراشا

184هنازخ
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185هناخبارض

185هراشا

تاکوکسم بابرد  یتلود  نالعا  »187

یتنطلس تاتویب  189رگید 

189هراشا

193هناخهراقن

هیدوعسم 194ترامع 

هیدوعسم 201ترامع 

دابآتنطلس 202رصق 

202هراشا

داتفا قافتا  دابآتنطلس  رد  هک  یمهم  205عیاقو 

هینارقبحاص ای  نارواین  205رصق 

209هپتناشود

209هراشا

هپتناشود هرابرد  نادرگناهج  212ياهتشاددای 

217هینامیلس

218بالود

نوتاخ هکلم  220هدیس 

220هراشا

نوتاخ هدیس  نکفادرم  221خساپ 

نت لهچ  222هعقب 

نارهت 223يوپاقیلاع 

هلودلا قوثو  224هناخ 

يراجاق يرامعم  227رصانع 
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227ریگداب

هنیآ 227رالات 

هناخهرفس ای  یبنت  227رالات 

یبناج 228ياهقاتا 

نارهت دیدج  228ياههلحم 

228دابآریما

230هیلالج

231هینادوجآ

رالاسهپس 233غاب 

نارهت 234ياهرازاب 

234هراشا

قدنخ رانک  238رازاب 

اهشورفنفک 240رازاب 

اهشورفلام 240رازاب 

اهرگسم 240رازاب 

نارگنهآ 241رازاب 

ناشارتگنس 242رازاب 

اهشورفشرف 242رازاب 

اهشورفرطع 242رازاب 

اهیغرم 242رازاب 

243اههچرازاب

نارهت هیمیدق  يایاکت  244سرادم و 

244هراشا

يرصان هرود  رد  247اههیکت 
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میدق نارهت  رد  248ابو 

248هراشا

نارهت يابو  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا  251ياهتشاددای 

راجاق رصق  کیدزن  252هناخهوهق 

نادلبلا ةآرم  رد  نارهت  253يابو 

هاش نیدلا  رصان  نارود  رد  254ابو 

یتلود 254هناخضیرم 

254هراشا

ناتسرامیب هرابرد  انرسالراک  مادام  255ياهتشاددای 

يرادکناب 257کناب و 

257هراشا

یقرش دیدج  257کناب 

سور یضارقتسا  259کناب 

ینامثع 260کناب 

نارهت 260بآ 

260هراشا

نارهت 263ياهتانق 

263هراشا

هیهلا 264تانق 

( هیرصان  ) هاشغاب 264تانق 

کلملا رصان  کلملا و  ءاهب  264تانق 

ناتسراهب 264تانق 

کنایرب 265تانق 

رانماپ 265تانق 
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هیلالج 265تانق 

اضریلع جاح  265تانق 

رادرس 266تانق 

سیلگنا ترافس  266تانق 

هاش 266تانق 

( قباس يوروش   ) هیسور ترافس  267تانق 

یکلملانیما جرک  267تانق 

دابآمیرک 268تانق 

هلودلا ءالع  268تانق 

صوصخم 269تانق 

( اکیرمآ ترافس  تانق   ) دابآيدهم 269تانق 

درگرهم 269تانق 

دابآفجن 270تانق 

هیماظن 270تانق 

دابآتجهب دابآفسوی و  271تانق 

بآ شجنس  ياهدحاو  ریس ، 272گنس و 

نارهت 272ياهرابنابآ 

272هراشا

لیعامسا دیس  272رابنابآ 

یلو دیس  274رابنابآ 

ناخمساق 274رابنابآ 

نارهت 275ياهمامح 

275هراشا

اهمامح 276نامتخاس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


276هراشا

276هنیبرس

277هناخمرگ

277هنیزخ

277ناخ

طسو 278ضوح 

مامح 278ماب 

میدق ياهمامح  هرابرد  كالوپ  رتکد  278ياهتشاددای 

مامح 280قوب 

مامح 280نج و 

هناخ 281بتکم 

281هراشا

هناخبتکم هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  283ياهتشاددای 

بتکم نادرگاش  285ياهتنطیش 

يرصان هرود  286نادلقم 

286هراشا

ياهریش 288میرک 

288هراشا

ياهریش میرک  هیمست  289هجو 

زازب 290لیعامسا 

روپیش 292خیش 

نازپشآ 292مسارم 

تلادع 298قودنص 

یلعسابع 300رانچ 
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( يژر هعقاو   ) وکابنت 302شروش 

302هراشا

یتلود 304نالعا 

يرصان هرود  رد  ياهناسفا  جرخ و  رپ  306ياهیسورع 

يرصان هرود  رد  311یطحق 

قوطياپ 319قوتاپ -

320هناخهوهق

ناریا رد  نولاب  322دورو 

نآ زا  سپ  يرصان و  هرود  رد  324نفلت 

نارهت 326ياهناتسروگ 

يرصان هرود  نایاپ  هاش و  نیدلا  رصان  ندش  328هتشک 

هاش نیدلا  رفظم  336تنطلس 

336هراشا

هاش نیدلا  رفظم  هرود  رد  341نارهت 

ق) ه .  ) لاس 1317 343رامآ 

دیدج 345ياههسردم 

345هراشا

هیدشر 345هسردم 

هیئادتبا 346هسردم 

هیملع 346هسردم 

فرش 346هسردم 

هیحاتتفا 346هسردم 

هیرفظم 346هسردم 

شناد 346هسردم 
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تاداس 346هسردم 

بدا 346هسردم 

مالسا 346هسردم 

هنارتخد 348سرادم 

یسایس مولع  یلاع  350هسردم 

ییاپورا 351سرادم 

351هراشا

اهیناملآ 352هسردم 

هاش نیدلا  رصان  زا  سپ  سیلپ  354هیمظن و 

تشر 356تروپار 

نارهت رد  ق ) ه .  ) لاس 1316 358یطحق 

نارهت رد  يرمق  لاس 1322  رد  360ابو 

رداهب ریما  361ياهنامتخاس 

هاش یلع  دمحم  365تنطلس 

هاش دمحا  371تنطلس 

371هراشا

يداه خیش  اقآ  376هناخاقس 

نان 381ياولب 

هطورشم نارود  رد  دیدج  يرادرهش  ای  384هیدلب 

امنیس هفاک و  387نیتسخن 

387هراشا

389نالعا

390یساکع

390هراشا
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سکع لمع  ملع و  390جیورت 

« نالعا »393

« نالعا »393

نارهت هب  لیبموتا  394دورو 

394هراشا

394نالعا

نارهت 395ياهلاچخی 

تیطورشم زا  سپ  نارهت  396ياهنادنز 

هیراجاق هرود  رد  نآ  يازجا  398لوپ و 

402همانباتک

: هقرفتم 408تایرشن 

نکاما مالعا و  408هیامن 

تایرشن اهباتک و  502هیامن 

506ریواصت

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  511هرابرد 
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نارهت تشذگرس 

باتک تاصخشم 

نیسح يدیهش ، هسانشرس : 
( نژیب  ) یناردنزام يدیهش  نیسح  نارهت / تشذگرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 ایند ، انام : هار  نارهت : رشن :  تاصخشم 
روصم 763 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  78000 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
خیرات نارهت --  عوضوم : 

یخیرات راثآ  نارهت --  عوضوم : 
ه87ش9 1383  / DSR2079 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/122 ییوید :  يدنب  هدر 
م1186-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

. درذگیم نارهت  یتختیاپ  زا  لاسدـنچ  تسیود و  تسا و  هدـمآ  ناینیـشیپ  ياههتـشون  زا  یخرب  رد  نارهت  مان  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب 
ياـهجرب اهـشارخنامسآ و  اـب  هدـش  نبورـسیب  يرهــش  هـب  لیدـبت  ینیمزریز ، ياـههناخ  اـب  كدـنا  یناـمدرم  کـچوک و  یهید  زا  نارهت 

. دنشالت وپاکت و  رد  ماش  ات  ماب  زا  هک  یمدرم  اهنویلیم  نامسآ و  رد  هتشارفربرس 
ات رود  ياههتشذگ  زا  یهاگآ  عبانم و  اههمشچرس و  اریز  دیامنیم ، راوشد  سب  خیرات  يانزارد  نیا  رد  يرهش  نینچ  تشذگرـس  نتـشون 

اـههتفگ و همه  هب  ناوتیمن  هک  تسا  ناـگناگیب  دـید  زا  زین  عباـنم  نآ  رتشیب  هکنا  هژیو  هب  تسا ، اـسران  كدـنا و  سب  راـجاق  هرود  ناـیاپ 
نارهت هرابرد  دنچ  ییاهراتفگ  اهباتک و  دندیـشوک و  هار  نیا  رد  نانهیممه  زا  یخرب  زین  هتـشذگ  ههد  دنچ  رد  دوب . راوتـسا  ناشیاههتـشون 

. تسا ذخأم  رکذ  نودب  نارگید ، ياههتشون  زا  سیونور  يرارکت و  هیقب  كدنا ، يرامش  زج  هک  دنداد  راشتنا 
. دوب هدش  هتشاذگ  ییویدار  همانرب  هتشر  کی  يارب  شراگن  نیا  هیاپ  هک  ارچ  دراد . رگید  یتشذگرـس  دوخ  نارهت » تشذگرـس   » باتک اما 

دندرک داهنشیپ  نم  هب  ار  راک  نیا  رد  قیقحت  شهوژپ و  لاس 1377  ناتسمز  رد  رجاهم » دمحم  ياقآ   » ویدار هتخیهرف  یمارگ و  هدننکهیهت 
مهدراهچ خـیرات  رد  نامز » رذـگ  رد  نارهت   » مان هب  هتعاس  مین  همانرب  نیتسخن  نوگانوگ ، عباـنم  رد  وجتـسج  هعلاـطم و  یتدـم  زا  سپ  هک 

اب وگتفگ  هارمه  يرثن ، نیهم  مناخ  منابرهم ، هارمه  یمارگ و  دنمجرا و  دنمرنه  یگدنیوگ  اب  تشه ، داتفه و  دصیس و  رازه و  لاس  دادرما 
. دراد همادا  زین  نونکات  دش و  شخپ  نارهت  ویدار  زا  ناگدروخلاس  ناگدنهوژپ و  ناداتسا و 

شخپ زا  ینامز  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دش ، لیدبت  نارهت » تشذگرـس   » هب نامز » رذگ  رد  نارهت   » زا باتک  ناونع  ارچ  هکنیا  لیلد 
. تشگ باتک  مان  رییغت  ببـس  رما  نیا  مدـید و  ناونع  نیمه  اب  یباتک  اهیـشورفباتک  زا  یکی  رد  ویدار ، زا  نامز » رذـگ  رد  نارهت   » هماـنرب

گنهرف زا  یکی  دوخ  هک  یمالغ  رـصان  ياقآ  مناسر و  پاچ  هب  ار  نآ  اـت  مدـش  نآ  رب  داتـشه ، لاـس  رد  باـتک  ندیـسر  ناـیاپ  هب  زا  سپ 
. دنتفرگ هدهع  هب  ار  راک  نیا  دنتسه  يردقنارگ  راثآ  رشان  هنامز و  ناتسود 
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6 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا نارهت » تشذگرـس  . » دوش لقن  ذخأم  رکذ  اب  یطخمین  ياهلمج  یتح  اههتـشون ، اهلوق و  لقن  همه  ات  تسا  هدش  هدیـشوک  باتک  نیا  رد 
زا سپ  هرود  هب  هک  ار  باتک  نیا  مود  دلج  يدوز  هب  هک  مراودیما  دباییم . همادا  هیراجاق  هرود  نایاپ  ات  دوشیم و  زاغآ  يرجه  موس  هدس 

. میامن یمارگ  ناگدنناوخ  شکشیپ  دشابیم ، زورما  هب  ات  هیراجاق 
هدنـسیون شاداپ  ناـمه  هک  دـیاشگب  ناگدـنناوخ  يارب  ار  نارهت  خـیرات  زا  یکچوک  هشوگ  دـشاب  هتـسناوت  هتـشون  نیا  هک  مراد  وزرآ  زین 

. دشابیم
يدیهش و اشآ  مرتخد  زا  نینچمه  ناراتساریو و  هورگ  یمالغ و  رـصان  ياقآ  رجاهم ، دمحم  ياقآ  يرثن ، نیهم  مناخ  زا  رگید  راب  نایاپ  رد 

. میامنیم يرازگساپس  بناجنیا  هب  زاین  دروم  ياهباتک  نتشاذگ  رایتخا  رد  یهارمه  يارب  نیزرف  یلع  دمحا  رتکد  مزیزع  تسود 
ناتسبات 1382

( نژیب  ) یناردنزام يدیهش  نیسح 
7 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسرهف

نارهت 17 رهش  يریگلکش 
17 تسا ؟ نارهت  نامه  نازهب  ایآ 

نارهت 20 مان  ینعم 
لوغم 20 هرود  رد  نارهت 

نارهت 22 قنور  ير و  طوقس 
نارهت 24 ترهش  لماع  بسامهت  هاش 

راصح 25 لاچ  نادیم و  لاچ 
وراب 26 جرب و  اب  نارهت  زرم  دح و 

نارهت 26 هزاورد  راهچ 
نارهت 27 هب  سابع  هاش  رفس 

يوفص 28 رصع  نارهت 
هاش 31 ردان  تموکح  هیوفص و  ضارقنا 

هیدنز 31 هرود  رد  نارهت 
تختیاپ 34 ناونع  هب  نارهت  باختنا  للع 

راجاق 34 ناخدمحم  اغآ  گرم 
يرجق 35 هزبرخ  يارجام 

ناخمیرک 35 ياهناوختسا  لاقتنا 
حلاص 35 یطول  رذگ 

راجاق 37 هاشیلعحتف  تنطلس 
نارهت 40 هب  هسنارف  سیلگنا و  ناگدنیامن  دورو 
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8 ص : نارهت ، تشذگرس 
هیروم 43 زمیج  ياهتشاددای  هرابرد  یتاکن 

نارهت 45 هب  نزرک  رفس 
نارهت 46 فیصوت  رد  رترپرک  تربررس  ياهتشاددای 

نارهت 48 ياههلحم 
اهبرع 48 هلحم 

نارهت 49 یلصا  هدودحم  هیمست و  هجو 
تلود 51 هلحم 

تخاس 51 نارهت  رد  راجاق  هاشیلعحتف  هک  ییاهانب 
ناتسراگن 51 غاب 

داد 53 خر  ناتسراگن  غاب  رد  هک  یتاقافتا  نیرتمهم 
یساغآ 53 ازریم  یجاح  ياهیدایش 

ناتسراگن 54 غاب  رد  ماقممئاق  ندش  هتشک 
یچلیا 56 غاب 

یچلیا 57 غاب  رد  فودیابیرگ  لتق 
نارهت 59 یخیرات  ياهانب 

ماما 59 دجسم  ای  هاش  دجسم 
هللا 60 زیزع  دیس  دجسم 

هیرخف 61 ای  يورم  هسردم 
ناخزورون 62 هناخاقس 

ریگداب 63 ترامع 
رازهلال 63 غاب  رصق و 

شون 65 جرب  ای  نیشون  جرب 
شون 65 جرب  هیمست  هجو 

هاش 66 دمحم  هاپس  رادرس  یجرگ  ناخ  رهچونم 
نارواین 66 يامن  ناهج  رصق 

هاشغاب 67
70 رجق ) تخت   ) رجق ای  راجاق  رصق 

9 ص : نارهت ، تشذگرس 
هاشیلعحتف 71 هقالع  دروم  یسیلگنا  ناوج 

ناتسلگ 72 خاک 
سواطاط 73 ياسیلک 

سوواط 74 تخت 
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هاشیلعحتف 78 مود  لهچ و  نز  مناخ  سوواط 
هاش 79 دمحم  نتسشن  تخت  هب  هاشیلعحتف و  گرم 

راجاق 80 هاش  دمحم  رصع  رد  نارهت 
هاش 80 دمحم  رصع  نارهت  هرابرد  ندنالف  نژوا  ياهتشاددای 

ندنالف 82 ياهتشاددای  هرابرد  یتاکن 
دش 84 هتخاس  نارهت  رد  هاش  دمحم  نامز  رد  هک  ییاهانب 

هیدمحم 84 رصق 
اضریلع 86 جاح  تانق 

نارهت 87 رد  هناخپاچ  نیتسخن 
88 تفای ؟ جاور  يدنک  هب  ناریا  رد  پاچ  تعنص  ارچ 

نارهت 89 رد  همانزور  نیتسخن  پاچ 
راجاق 90 هاش  دمحم  هرود  نایاپ  ات  نارهت  یمیدق  سرادم 

میدق 92 نارهت  رد  ياههدازماما  هکربتم و  عاقب 
لیعامسا 92 دیس  هعقب 

92 ع )  ) ییحی هدازماما  هعقب 
94 ع )  ) دیز هدازماما  هعقب 

نیدلا 96 رصن  دیس  نیدلا - رصان  دیس  هعقب 
یلو 96 دیس  هعقب 

قاحسا 97 دیس  هدازماما  هعقب 
میهاربا 98 هدازماما 

نت 98 لهچ  هعقب 
راصع 98 ریپ  هاگترایز 

نارتخد 98 تفه  کچوک  هعقب 
10 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت 98 رادخیرات  هحول  نیرتیمیدق 
یساغآ 99 ازریم  یجاح  ینارمکح  نایاپ 

يرصان 101 رصع  نارهت 
داد 102 ناگناگیب  هب  هاش  نیدلا  رصان  هک  ییاهزایتما 

نارهت 111 كرا 
اهغاب 113

ریبکریما 120 گرم  نونفلاراد  هسردم  سیسأت 
نونفلاراد 124 هجدوب 

نونفلاراد 124 رد  رتائت 
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هنطلسلا 124 دامتعا  ياههتشون  رد  هناخاشامت  رتائت و 
هیقافتا 125 عیاقو  سیسأت 

یتلود 127 هناخضیرم 
هناخراپاچ 128

يرون 131 ناخ  اقآ  ازریم  ترادص 
ریبکریما 133 زا  سپ  يرصان  هرود  ياهنامتخاس  تاسیسأت و 

میدق 133 نارهت  ياههشقن 
نارهت 140 ياهنابایخ 

نارهت 144 رهش  شرتسگ 
فارگلت 151

تسپ 157
يدود 162 نیشام  ای  ير  رهش  نارهت  نهآ  هار 

یبسا 168 نوگاو 
يرادرهش 171

راجاق 173 هرود  هیدلب  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  ياهتشاددای 
يرصان 176 هرود  رد  هیمظن 
یشکهدازهاش 187 يارجام 

نارهت 189 رد  هیمظن  هرادا  رارقتسا 
11 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناریا 190 رد  سیلپ  هاگتسد  تالکشم 
نارهت 194 ياههلجم  زا  هیمظن  ياهشرازگ 

يرصان 197 رصع  نارهت  هرابرد  انرسالراک  مادام  ياهتشاددای 
یفوتسم 207 هللا  دبع  ياهتشاددای 

يراشفا 210 تشوگبآ  يارجام 
نارهت 212 هب  نوارب  دراودا  رفس 

قرب 218 غارچ 
نارهت 221 رهش  هعسوت  زا  سپ  يرصان  هرود  فورعم  ياهانب 

هرامعلا 226 سمش  نامتخاس 
تلود 230 هیکت 
یناخلیا 241 غاب 
سودرف 244 غاب 
دابآترشع 251

هیدواد 255 ای  هینوغرا 
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ریزالخ 258 نیذآروخ ، هیهلا ،
كزیرهک 260 دنق  هناخراک  هب  یهاگن 

هاش 263 نیدلا  رصان  هناخمرح 
هنازخ 266

هناخبارض 267
یتنطلس 275 تاتویب  رگید 

هناخهراقن 280
هیدوعسم 282 ترامع 
دابآتنطلس 296 رصق 

نارواین 301 رصق 
هپتناشود 306

هینامیلس 319
بالود 321

12 ص : نارهت ، تشذگرس 
نوتاخ 325 کلم  هدیس 

نت 328 لهچ  هعقب 
نارهت 328 يوپاقیلاع 
هلودلا 329 قوثو  هناخ 

يراجاق 335 يرامعم  رصانع 
ریگداب 335

هنیآ 335 رالات 
هناخ 336 هرفس  ای  یبنت  رالات 
نارهت 337 دیدج  ياههلحم 

دابآریما 337
هیلالج 339

هینادوجآ 341
رالاسهپس 344 غاب 

نارهت 347 ياهرازاب 
نارهت 363 هیمیدق  يایاکت  سرادم و 

میدق 370 نارهت  رد  ابو 
هناخ 377 هوهق 

نادلبلا 377 ةارم  رد  نارهت  يابو 
هاش 378 نیدلا  رصان  نارود  رد  ابو 
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یتلود 379 هناخضیرم 
ناتسرامیب 381 هرابرد  انرسالراک  مادام  ياهتشاددای 

يرادکناب 384 کناب و 
یقرش 385 دیدج  کناب 

سور 387 یضارقتسا  کناب 
ینامثع 389 کناب 

نارهت 390 بآ 
بآ 407 شجنس  ياهدحاو  ریس ، گنس و 

13 ص : نارهت ، تشذگرس 
نارهت 408 ياهرابنا  بآ 

نارهت 413 ياهمامح 
میدق 417 ياهمامح  هرابرد  كالوپ  رتکد  ياهتشاددای 

مامح 420 قوب 
مامح 421 نج و 
هناخ 424 بتکم 

هناخ 426 بتکم  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  ياهتشاددای 
بتکم 428 نادرگاش  ياهتنطیش 

يرصان 432 هرود  نادلقم 
ياهریش 434 میرک 
زازب 437 لیعامسا 

روپیش 440 خیش 
نازپشآ 442 مسارم 
تلادع 451 قودنص 

یلعسابع 454 رانچ 
458 يژر ) هعقاو   ) وکابنت شروش 

يرصان 466 هرود  رد  جرخ  رپ  ياهیسورع 
يرصان 474 هرود  رد  یطحق 

قوط 484 ياپ  قوتاپ -
هناخهوهق 489

ناریا 492 رد  نولاب  دورو 
نآ 496 زا  سپ  يرصان و  هرود  رد  نفلت 

نارهت 500 ياهناتسروگ 
يرصان 502 هرود  نایاپ  هاش و  نیدلا  رصان  ندش  هتشک 
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هاش 516 نیدلا  رفظم  تنطلس 
هاش 524 نیدلا  رفظم  هرود  رد  نارهت 

528 ه ق )  ) لاس 1317 رامآ 
14 ص : نارهت ، تشذگرس 

دیدج 533 ياههسردم 
هنارتخد 536 سرادم 

یسایس 539 مولع  یلاع  هسردم 
ییاپورا 541 سرادم 

اهیناملآ 543 هسردم 
هاش 547 نیدلا  رصان  زا  سپ  سیلپ  هیمظن و 

نارهت 553 رد  ه ق )  ) لاس 1316 یطحق 
نارهت 556 رد  يرمق  لاس 1322  رد  ابو 

رداهب 558 ریما  ياهنامتخاس 
هاش 566 یلع  دمحم  تنطلس 

هاش 575 دمحا  تنطلس 
يداه 582 خیش  اقآ  هناخاقس 

نان 591 ياولب 
هطورشم 597 نارود  رد  دیدج  يرادرهش  ای  هیدلب 

امنیس 601 هفاک و  نیتسخن 
یساکع 606

نارهت 612 هب  لیبموتا  دورو 
نارهت 614 ياهلاچخی 

تیطورشم 617 زا  سپ  نارهت  ياهنادنز 
هیراجاق 620 هرود  رد  نآ  يازجا  لوپ و 

همانباتک 627
هقرفتم 635 تایرشن 

نکاما 637 مالعا و  هیامن 
تایرشن 686 اهباتک و  هیامن 
15 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدنسیون نیمه  زا 

.1365 ریبکریما ، یخیرات . يایفارغج  خیرات و  رب  هاتوک  یشرگن  وسراهچ و  - 1
.1371 باحس ، یفارگوتراک  روباشین ، داینب  امنهار .) رتفد  اب  هارمه   ) یسودرف همانهاش  ییایفارغج  هشقن  - 2
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.1376 روباشین ، داینب  یسودرف . همانهاش  داینب  رب  ناروت  ناریا و  ياهزرم  - 3
.1377 روباشین ، داینب  اهیاج . ناسک و  مان  همانهاش : گنهرف  - 4

17 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت رهش  يریگلکش 

هراشا

ياههنیلافس لثم  یناتساب  راثآ  دوجو  هب  هجوت  اب  هچرگا  تسا ، هتفرگ  لکـش  یخیرات  هچ  رد  اقیقد  نارهت  نیمزرـس  هک  تسین  نشور  زونه 
نیا رد  ینامدرم  شیپ ، لاس  رازه  تشه  ات  هس  دودـح  هک  درک  تباث  ناوتیم  رهـش  نیا  يزکرم  هتـسه  رد  سورد  هیرطیق و  یلع ، همـشچ 

. دناهدرکیم یگدنز  طاقن 
. دشاب هتشاد  ياج  كاخ  لد  رد  مه  زونه  دیاش  تسا و  هتفر  نایم  زا  رهش  هعسوت  رثا  رب  اهدعب ، راثآ  نیا  هتبلا 

نارهت ینارود  هچ  زا  میسانشیم ، رهش  یلصا  هتسه  ناونع  هب  ار  نآ  زورما  ام  هک  یهاگیاج  هک  مینادیمن  قیقد  روطهب  زونه  رگید  يوس  زا 
طوبرم یناتساب  ياههتشون  زا  کی  چیه  رد  هتشاد ، رارق  ير  نوچ  ياهزاوآرپ  گرزب و  رهش  رانک  رد  نارهت  هکنیا  اب  اریز  تسا . هتفرگ  مان 

. تسا هدماین  نآ  زا  یمان  مالسا ، زا  شیپ  نارود  هب 

؟ تسا نارهت  نامه  نازهب  ایآ 

- هیوخد هک  يرظن  هب  مه  ياهراشا  تسین  دـب  میزادرپب ، یمالـسا  هرود  نوتم  رد  نارهت  مان  يوجتـسج  هب  میهاوخب  هکنیا  زا  شیپ  اجنیا  رد 
. مییامنب داد ، هئارا  چ 1927 م ).  ) کلامملا کلاسملا و  باتک  حیحصت  ماگنه  هب  يدنله - ققحم 

: دسیونیم نانهب »  » هنوگ هب  رگید  سیونتسد  رد  نآ  شجنس  اب  نازهب »  » مان ریز  باتک  نیا  هحفص 209  رد  هیوخد 
.« دناوخ دیاب  نارهت  ار  هملک  نیا  دیاش  »

لابقا سابع  ینیوزق و  باهولا  دبع  دمحم  ینعی  یناریا  ناققحم  زا  نت  ود  يدانتسا  نینچ  زا  سپ 
18 ص : نارهت ، تشذگرس 

نآ عبت  هب  کلامملا و  کلاسملا و  رد  نارهت  ماـن  جرد  هعیاـش  سپ ، نآ  زا  دـنداد و  رارق  دـییأت  دروم  هدیدنـسپ و  ار  رظن  نیا  زین  یناـیتشآ 
ناگدنسیون و زا  یضعب  ملق  نابز و  هب  تسا ، هدش  رکذ  مه  اهنآ  رد  نازهب »  » مان هک  یـسدقم  میـساقتلا  نسحا  لقوح و  نبا  ضرالا  ةروص 
زا کـلامملا  کـلاسملا و  یـسراف  همجرت  رد  نازهب »  » ماـن هک  تسا  ینتفگ  تسین . تسرد  یطابنتـسا  نینچ  هتبلا  هک  تفاـی ، هار  نـف  لـها 

تسا و يرجه  متـشه  ای  متفه  هدـس  هب  طوبرم  هک  يرگید  هخـسن  رد  تسا . هدـمآ  زین  يرجه  مشـش  ای  مجنپ  هدـس  رد  سانـشان  یمجرتم 
ير ياههید  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ناـنهب »  » هملک نازهب »  » ياـج هب  هدروآرد ، یـسراف  هب  ار  نآ  يرتست  هّللا  دـبع  نب  دعـسا  نب  دـمحم 

دناهتسناد .
زا نازهب » : » هکنآ هلمجزا  تسا ، هدروآ  یناـیتشآ  لاـبقا  ینیوزق و  هیرظن  ندوـب  هیاـپیب  رب  دـنچ  یلیـالد  ناـمیرک ، نیـسح  رتـکد  داـشناور 

کلاسم و بابرا  فرع  رد  ناتـساب  دـهع  هب  قاتـسر  تسا و  هدوب  درخ  یهید  نارهت  هکنآ  لاـح  اـجنآ و  ءارق  زا  هن  هدوب ، ير  ياهقاتـسر 
! هید هب  هن  دشیم ، هتفگ  ناتسهد  ناتسرهش و  هب  نانادیفارغج 

. ير یکیدزن  هب  تسا  یعضوم  نازهب   » هک هدروآ  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  رگید : ود 
نآ نایم  و  تساجب . نونکات  شراثآ  دش و  بارخ  اجنآ  دناهدرک و  ناکم  لقن  ینونک  عضوم  هب  شمدرم  هدوب و  اجنآ  ير  رهـش  دـناهتفگ :
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تسا ». هلصاف  گنسرف  شش  ير  رهش  و 
ای ناتسرهش  مان  نازهب  نیاربانب  تسا . هتسناد  ير  ياهاتـسور  زا  ار  نآ  یـسدقم  هدش و  هدرب  مان  نازهب  زا  یـسدقم  میـساقتلا  نسحا  رد  زین 

نارهت اریز  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نارهت  اب  نآ  قابطنا  لامتحا  ات  تسا ، هدـمآیمن  رامـش  هب  کچوک  هید  کـی  اـهنت  تسا و  هدوب  ناتـسهد 
هکیلاح رد  هتشاد ، هلصاف  گنسرف  شش  ير  رهـش  ات  نازهب  هکنآ  رگید  هتکن  تسا . هدوب  نارـسهوک )  ) نارـصق قاتـسر  ءزج  درخ و  یهید 

. دراد هلصاف  گنسرفکی  زا  رتمک  ير  ات  نارهت 
قیتع ير  هب  قلعتم  دـناهدادیم  لامتحا  هک  هتـشاد  دوجو  یناتـساب  ییاههبارخ  تسا ، هدـمآ  توقای  تیاور  رد  هکناـنچ  نازهب  رد  رگیدـس :

دشاب . هدوب  ناتساب  ير  لحم  نارهت  یمیدق  ياههبارخ  هک  هدشن  هدید  یعبنم  چیه  رد  نونکات  نکیل  دشاب ،
19 ص : نارهت ، تشذگرس 

هباشم شیبومک  یلیالد  اـب  ار  نارهت  نازهب و  ندوب  یکی  زین  خـیرات  نارگـشهوژپ  رگید  و  نارهت - خـیرات  باـتک  هدنـسیون  مـالک - رهاوج 
. دناهتسناد تسردان  هدرک و  در  تشذگ  هچنآ 

یمالسا هرود  نوتم  رد  نارهت 

كرتشملا رد  يومح  توقای  باسنالا و  رد  یناعمس  نخس  مه  نآ  لیلد  هتشاد و  دوجو  يرجه  موس  هدس  زا  نارهت  مان  هک  مینادیم  يراب 
هزاوآرپ لاجر  زا  داّمح  نب  دمحم  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  يزار  ینارهت  ظفاح  هّللا  دبع  وبا  داّمح  نب  دـمحم  لاوحا  زا  هک  اجنآ  تسا ،

. تسا هتفای  تافو  ه ق )  ) ای 271 لاس 261  رد  هتفگیم و  ثیدح  قارع  ماش و  رصم و  رد  هک  تسا  يرجه  موس  هدس 
داّمح رـسپ  دمحم  هّللا  دبع  وبا  نآ  هب  نابوسنم  زا  هک  ير  رد  ياهدکهد  یکی  تسا . هدـش  دای  نارهت  ود  زا  زین  يومح  توقای  كرتشم  رد 

. دناهتـساخرب نآ  زا  ناثدـحم  زا  یهورگ  هک  تسا  ناهفـصا  رد  ياهدـکهد  يرگید  تسا و  قیقحت - نادـنوادخ  زا  درگناـهج و  ینارهت -
یف ناهج  فصن  باتک  رد  یناهفـصا  اضر  دـمحم  نب  يدـهم  دـمحم  هکنانچ  هدـشیم ، هتفگ  مه  ناریت »  » ناهفـصا نارهت  هب  هکنآ  بلاج 

: دیوگیم ناهفصالا  فیرعت 
تـسا نـینچمه  دنــسیونیم و  نارهط  ناریط و  مـه  ار  نارگنهآ  ناریت و  هچناـنچ  دـنناوخیم . زین  نارهط  ناریط و  بـیرعت  هـب  ار  ناریت  »... 

دناهتشون »...  زین  فلؤم  ياط  هب  هطوقنم و  يات  هب  ناریت  همیدق  بتک  رد  هک  ير  نارهط  تلاح 
هب نارهت  راـنا  زا  نآ  رد  فیلأــت و  ات 510  ياـهلاس 500  نیب  هک  تسا  یخلب  نبا  همانـسراف  هدرب  ماـن  نارهت  زا  هـک  یعبنم  نـیرتنهک  اـما 

تسا . هدش  دای  ییوکین 
باـسنا هب : ناوـتیم  عباـنم  نیا  هلمج  زا  مینیبیم . ير  هنهپ  راـبخا  رکذ  هب  طوـبرم  عباـنم  نیرتروهـشم  رد  ار  نارهت  ماـن  رگید  سپ ، نیا  زا 

، يدنوار نامیلس  نب  یلع  نب  دمحم  هتشون  قوجلس  لآ  خیرات  رورسلا ، ۀیآ  رودصلا و  ۀحار  يروباشین ، نیدلا  ریهظ  همانقوجلس  یناعمس ،
، ینیوزق ایرکز  دالبلا  راثآ  يومح ، توقای  نادلبلا  مجعم  یلمآ ، نایور  خیرات  رایدنفسا ، نبا  ناتسربط  خیرات 

20 ص : نارهت ، تشذگرس 
میلقا تفه  یـشعرم ، ناتـسربط  خـیرات  يرومیت ، هماـنرفظ  یفوتـسم ، هّللا  دـمح  بولقلا  ۀـهزن  هّللا ،، لـضف  نیدـلا  دیـشر  خـیراوتلا  عماـج 

نینچمه هنطلسلا و  دامتعا  نادلبلا  تآرم  يرصان ، يافصلا  ۀضور  یناوریش ، هحایسلا  ضایر  یناهفصا ، سلاجملا  تنیز  يزار ، دمحانیما 
. درک هراشا  تسا ، هدش  هتشون  یقوجلس  لرغط  مان  هب  هک  همانبیاجع 

نارهت مان  ینعم 

. مییامنب نارهت  مان  ینعم  هب  مه  ياهراشا  تسا  مزال  میزادرپب . میدق  نارهت  فیصوت  هب  هکنآ  زا  شیپ 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


شیپ ار  رگید  دارفا  ای  تاناویح  هک  يدرف  ینعم  هب  ار  نآ  دناهدرک و  هیزجت  نار  هت + شخبود  هب  ار  نارهت  هژاومان  هنایماع  یسانشهشیر  رد 
نادـلبلا و مجعم  رد  يومح  توقای  ياههتـشون  هیاپ  رب  زین  ینعم  نیا  هتبلا  دناهتـشاد . دناهتـسناد  هناخ  نیمزریز )  ) قاـمعا رد  اـی  دـناریم و 

: دنیوگیم هک  تسا ، دابعلا  رابخا  دالبلا و  راثآ  رد  ینیوزق  ایرکز 
دننکیم ». یگدنز  ینیمزریز  ياههناخ  رد  اهینارهت  »

ار ناریمـش  تشد و  ای  حطـسم  ناکم  ار  نارهت  دناهتـشاذگ و  مه  ربارب  ار  ناریمـش  نارهت و  هژاو  ود  ناگدـنهوژپ  زا  یخرب  رگید ، يوس  زا 
ناکم ینعم  هب  هت »  » رادـبآ و ناکم  ینعم  هب  یمـش »  » هک بیترت  نیا  هب  دـناهدرک . انعم  دراد ، دوجو  بآ  نزخم  ای  هکرب  نآ  رد  هک  یناـکم 

نار دنوسپ  اب  هت  ای  یمـش  هک  هنوگنیدب  دناهتخاس . ار  نارهت  ناریمـش و  هژاو  ود  دناهدش و  بیکرت  ناکم  دنوسپ  نار »  » اب تشد  ای  حطـسم 
تسا . هدرک  انعم  درس  هاگیاج  ار  ناریمش  مرگ و  هاگیاج  ار  نارهت  زین  يورسک  دمحا  دوشیم . بیکرت 

يانعم زورما  ات  رگید  نخـس  هب  دنتـسین . قفاوم  نآ  اب  نارظنبحاص  زا  ياهراپ  هتفاین و  ییاهن  تیعطق  تیعماج و  رظن  نیا  نونکات  همهنیا  اب 
. تسا هدشن  صخشم  دشاب - ناگدنهوژپ  همه  دییأت  دروم  هک  نارهت - هملک  قیقد  یملع و 

لوغم هرود  رد  نارهت 

حرش هدش و  هتشون  لوغم  هنایشحو  شروی  اب  نامزمه  هک  یباتک  نیتسخن  یخلب  نبا  همانسراف  زا  دعب 
21 ص : نارهت ، تشذگرس 

دیسر و ير  هب  نالوغم ، گنچ  زا  رارف  ماگنه  هب  و  ه ق )  ) لاس 617 هب  تسا  يومح  توقای  نادلبلا  مجعم  دهدیم ، نارهت  هرابرد  يرتشیب 
هک هدرک  لقن  ير  یلاها  زا  یکی  لوق  زا  نارهت  هرابرد  دنمدوس  یحرـش  همه  نیا  اب  یلو  تشاذگن ، نارهت  هب  مدق  اما  درک ، ندید  اجنآ  زا 

توقای زا  لقن  هب  نامیرک  نیـسح  رتکد  دـنکیم . نشور  ار  ناریا  هب  لوغم  هلمح  ناـمز  رد  نارهت  یعاـمتجا  ییاـیفارغج و  عضو  شیباـمک 
: دسیونیم

دوجو ءاط  اهنآ  نابز  رد  نوچ  دنیوگ . نارهت  ناشیا  تسا و  یمجع  ياهملک  رخآ ، رد  نون »  » و ار » [، » ه  ] نوکس سپس ] و   ] رـسک هب  نارهت  »
تسا گرزب  یهید  نارهط  هک  داد  ربخ  ارم  وگتسار  يدرم  تسا . هلصاف  گنـسرف  کی  ود  نآ  نایم  تسا و  ير  ياههید  زا  نارهط  درادن .

نایـصع هار  تقو  مکاـح  هب  تبـسن  تارک  هب  و  تسین ، هار  ناـشیا  تساوـخ  هـب  زج  اجنادـب  ار  یـسک  تـسا و  هدـش  اـنب  نـیمزریز  رد  هـک 
مدرم تسا و  هبراحم  يرگید  اب  ار  کـیره  هک  تسا  تلحم  هدزاود  هید  نآ  رد  تسین و  یهار  ناـشیا  اـب  يارادـم  زج  ار  وا  و  دـناهدومیپ .

هب یعنام  دوخ  نیا  دنراد و  دوخ  نایم  رد  راوکبـشم  ار  اهانب  هک  تسا ، لخادـتم  ياهغاب  ياراد  نارهط  دـنیاین . رد  رگید  تلحم  هب  یلحم 
. تسا مجاهت  تقو 

نانمـشد ناشدوخ  زا  ار  ناشیا  نوچ  دـنهدیم . ماجنا  لیب  اب  ار  راک  نیا  دـننکیمن و  تشک  واگ  نهآ و  واگ  اب  دوجو  نیا  اب  اـجنآ  یلاـها 
درب ». تراغ  هب  يرگید  ار  یکی  ياهواگ  هک  دنسرتیم  تسا و  رایسب 

نابز هب  لصا  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشون  نارهت  هرابرد  رتشیب  یکدـنا  دابعلا  رابخا  دالبلا و  راثآ  رد  ینیوزق  دومحم  نب  دـمحم  نب  اـیرکز 
نارهت هرابرد  ینیوزق  ایرکز  تسا . هدمآرد  یـسراف  نابز  هب  نامحرلا  دـبع  نب  دارم  دـمحم  طسوت  يرجه  مهدزای  هدـس  رد  تسا و  یبرع 

: دسیونیم
خاروس نوچ  تساههناخ ، نیمزریز  هب  ار  اجنآ  لها  رامـشیب ، رامث  رایـسب و  راجـشا  نیتاـسب و  رب  لمتـشم  ير ، يارق  زا  تسیا  هیرق  نارهت  »

دـیامنیم و اـهنآ  هرـصاحم  يزور  دـنچ  نمـشد  و  دـنوش ، ناـهنپ  اـههناخ  ریز  نآ  هب  دـنک  اـهنآ  دـصق  نمـشد  هـک  یتـقو  یتـشد ، شوـم 
تالو و تعاطا  زا  اهنآ  تاقوا ، رثکا  قیرط و  عطق  بهن و  لتق و  زا  دننکیم . رایسب  داسف  نیمز  ریز  زا  دنیآیمرب  نوچ  و  ددرگیمرب ،

22 ص : نارهت ، تشذگرس 
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هبراحم و رد  رگیدمه  اب  هتسویپ  هک  تسا  هلحم  هدزاود  هیرق  نآ  رد  تسین . ارادم  زج  هب  اهنآ  طبض  يارب  هلیح  و  دنزرو ، نایـصع  نیطالس 
جارخ بلط  دنک و  عمج  ار  هیرق  نالاس  نالک  اهنآ ، لماع  جارخ ، يادا  رب  دنوش  قفتم  دنیآرد و  ناطلس  تعاطا  هب  نوچ  و  دنـشاب ، هفلاخم 
جارخ يادا  هجو  نیا  رب  و  دـیامن ، باسح  يرانید  هب  ار  يراغت  يرگید  دـهدیم و  جارخ  رد  يرانید  هب  ار  یغرم  اـهنآ  زا  یکی  دـیامنیم .
هکنآ فوخ  زا  دنیامرفن  راک  ار  واگ  تعارز ، رد  دناداسف . هنتف و  رظتنم  درادن و  دوس  شالت  چیه  دنیآ ، نایـصع  ماقم  رد  رگا  دنیامنیم و 

تعارز همه  دوریم و  جارات  هب  اهنآ  لماوع  دسرب ، تقو  ناطلـس  زا  اهنآ  بهن  رـسا و  يارب  جاوفا  رکاسع و  دـنور و  نوریب  تعاطا  زا  رگا 
اـصوصخ دشاب . راوگـشوخ  رایـسب  اجنآ  هکاوف  دنراد و  نیمک  رد  رایـسب  يادعا  هکنآ  زا  دنراد . هاگن  یـشاوم  باود و  دننک و  دنلک  هب  ار 

تسین ». دوجوم  دالب  زا  یکیچیه  رد  نآ  لثم  هک  رانا 
تـسا ياهبـصق  نارهط  : » دـیوگیم هتـسناد  ير  راغ  تیحان  ءزج  ار  نارهت  بولقلاۀـهزن  دوخ ، باتک  رد  و 750 ه ق )  ) یفوتـسم هّللا  دمح 

راـثآ نادـلبلا ، مجعم  دناهتـشاد ». میظع  یترثک  اـجنآ  لـها  لـبقام  رد  نآ  دـننام  لـصاح  رد  تسا و  ير  زا  رتشوخ  شیاوه  بآ و  ربتعم و 
. دناهدش هتشون  ناریا  هب  لوغم  هلمح  اب  نامزمه  هک  دنتسه  يراثآ  همه  بولقلا  ۀهزن  دابعلا و  رابخا  دالبلا و 

نارهت قنور  ير و  طوقس 

يزیچ ابیرقت  دش و  دوبان  نالوغم  هلیسو  هب  دوب  هدنام  ياجرب  یمالسا  هرود  ير  ناتـساب و  ير  زا  هک  هچنآ  هرود  نیا  یط  هک  تسا  ینتفگ 
رد سپ  نیا  زا  هک  يروط  هب  دـیدن . يدابآ  يور  رگید  دوب  فورعم  ناهج  ياهرهـش  سورع  هب  هک  يرهـش  دـنامن و  ياـج  رب  رهـش  نیا  زا 

. دوشیم دای  ير  ياههبارخ  ای  اههناریو  مان  اب  رهش  نیا  زا  اههتشون  مامت 
ياهگنج یخیرات  دـهاوش  رب  انب  اریز  تشاد ، یناریو  هبور  شیباـمک  زین  لوغم  شروی  زا  شیپ  ير  رهـش  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  هتبلا 

دناهیعفاش و یـضعب  ير  لها  : » دیوگیم ینیوزق  ایرکز  تسا . هدوب  لیخد  رهـش  نیا  یناریو  رد  دوخ  ير  یبهذـم  ياههورگ  نایم  موادـم 
بصعت و  هیفنح ...  یضعب 

23 ص : نارهت ، تشذگرس 
تاداع بلاغ  اهنآ و  تلق  دوجو  اب  دـشاب  ار  هیعفاش  رفظ  تقو  همه  دـماجنایم و  رازراک  هب  تاقوا  رثکا  هکنآ  اـت  تسا . رایـسب  نیقرفلانیب 

تسا ». کفس  لتق و  ير  لهارب 
هرسکی رهـش  دش و  دوبان  دوب ، هدنام  ياج  رب  هک  هچنآ  دش و  هجاوم  گنلرومیت  یگدرکرـس  هب  راتات  شروی  اب  هناریو  ير  نالوغم ، زا  سپ 

تنوکـس اـجنآ  رد  دـنتخیرگ و  نارهت  هید  هب  ير  مدرم  زا  يریثک  عمج  هک  تفگ  نینچ  ناوتب  دـیاش  ور  نیا  زا  دـیدرگ . هناریو  هب  لیدـبت 
. دروآ رد  کچوک  یهید  تروص  زا  ار  يدابآ  نیا  دش و  نارهت  رابتعا  ثعاب  نیمه  دندیزگ و 

رد وا  دـمآ . ناریا  هب  يو  رادـید  يارب  گنل ، رومیت  نامز  رد  ایناپـسا - لیتساک  هاـشداپ  موس - يرناـه  ریفـس  وخیوـالکود  سلازنوگ  يور 
: دیوگیم نارهت  هرابرد  روباشین  ات  هیناطلس  زا  شاهمانرفس ، زا  موس  لصف 

هار بش  همه  میداتفا و  هار  هب  باتفآ  بورغ  دـنتخاس . هداـمآ  سفن  هزاـت  ياهبـسا  اـم  يارب  یتموکح  ياهلبطـصا  زا  ریخا  زور  نیا  رد  »... 
اجنآ رد  تشاد . مان  نارهت »  » هک میدیسر  يرهـش  هب  رهظ  زا  دعب  1404 م ]  ] هیئوژ مشش  هبنـشکی  اب  دوب  فداصم  هک  نآ  يادرف  میدومیپ و 

هب دوخ  رومیت  هک  درب  ییارـسنامهم  هب  رهـش  هب  ار  ام  دوب و  هدـمآ  اـم  زاوشیپ  هب  يو  تقیقح  رد  و  میتفاـی ، شیوخ  راـظتنا  رد  ار  خیـش  اـباب 
. دوب رهش  هناخ  نیرتهب  عقاورد  درکیم و  لزنم  نآ  رد  دودح  نیا  زا  نتشذگ  ماگنه 

تفگ ام  هب  خیش  اباب  ینامهم  نایاپ  زا  سپ  میورب ...  وا  دزن  هک  درک  توعد  ار  ام  داتسرف و  سک  خیـش  اباب  نامدورو  يادرف  ینعی  هبنـشود 
مرخ و یهاگیاج  تسین و  يراوید  نآ  درگرب  روانهپ و  رایـسب  تسا  یلحم  نارهت  رهـش  مینک ...  تکرح  نارهت  زا  دیاب  زور  نآ  يادرف  هک 

نآ يامرگ  ناتـسبات  رد  ملاسان و  دـنیوگیم  هکنانچ  اـجنآ  ياوه  بآ و  اـما  دوشیم . تفاـی  شیاـسآ  لـیاسو  همه  نآ  رد  هک  تسازحرف 
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هبنـشهس تسا ...  زیخلـصاح  روانهپ و  هداعلاقوف  هیحان  نیا  تسا . فورعم  ير  مان  هب  هک  تسا  عقاو  ياهیحان  رد  نارهت  تسا . دایز  رایـسب 
هک میدـید  ار  میظع  يرهـش  ياهانب  تسار ، بناج  رد  خـسرفود  ندومیپ  زا  سپ  میداـتفا و  هار  هب  نارهت  زا  باـتفآ  بورغ  ماـگنه  هب  دـعب 
ير رهـش  نامه  راثآ  نیا  میدید . ار  دجـسم  دنچ  ياههبارخ  دوب و  اپرب  مه  زونه  نآ  ياهجرب  زا  يرایـسب  اما  دوب . هتـشگ  ناریو  كورتم و 

تسا ». هنکس  زا  یلاخ  یلک  هب  رهش  نیا  رگید  نونکا  اما  تسا . هدوب  هقطنم  نآ  همه  رهش  نیرتگرزب  هتشذگ  رد  هک  تسا 
24 ص : نارهت ، تشذگرس 

هد تروص  زا  نارهت  دهدیم  ناشن  هک  تسا  نیا  دراد ، ینیوزق  ایرکز  يومح و  توقای  ياههتشون  اب  وخیوالک  هتشون  هک  ياهدمع  توافت 
- هدوب مه  اـمتح  هک  هدوب - مه  رگا  اـی  تسین و  يربـخ  ینیمزریز  ياـههناخ  زا  رگید  تسا و  هدـش  لیدـبت  کـچوک  يرهـش  هب  جراـخ و 
هک تسا  نآ  هناشن  نیمه  هک  هدمآ  نایم  هب  ارسنامهم  هناخ و  نیرتهب  زا  نخس  اما  تسا . هدیدن  ار  اهنآ  ای  هدرکن و  هراشا  اهنآ  هب  وخیوالک 

تفگ ناوتیم  نیا  رب  هوالع  تسا . هدوب  رومیت  نارازگراک  تسد  رد  شنیرتهب  هک  هتـشاد  دوجو  نیمز  يور  مه  يرگید  ياههناخ  املـسم 
. تسا هدش  هتخاس  نیمز  يور  ینوکسم  ياههناخ  رهش  نیا  زا  ییاهشخب  رد  نارهت ، هب  ير  زا  ناگتخیرگ  ندمآ  اب  هک 

. دـشاب هتـشاد  دوجو  زین  رازاب - نوگانوگ - ياهالاک  شورف  دـیرخ و  يارب  هژیو  یهاگیاج  دـیاب  راـچان  هب  يرهـش ، نینچ  کـی  رد  اـنمض 
يرایسب رد  مه  زونه  و  دشیم - لیکشت  اهرازاب و ...  هعمج  لثم  یتقوم  ياهرازاب  مه  اهاتـسور  رد  هتفه  زا  یـصخشم  ياهزور  رد  هچرگ 

دوجو دنکیمن و  تیافک  نارذگهر  نارفاسم و  اهرهـش و  یلاها  هرمزور  ياهزاین  عفر  يارب  ییاهرازاب  نینچ  اما  دوشیم - لیکـشت  قطانم 
. دسریم رظن  هب  يرورض  صخشم  یناکم  رد  یمئاد  رازاب 

ير یناریو  زا  سپ  ینعی  مایا ، نامه  رد  تسا ، رارقرب  مه  زونه  هک  نارهت  رازاب  نیلوا  هتـسه  هک  درک  تشادرب  نینچ  ناوتب  دیاش  هجیتن  رد 
. تسا هدرک  لدب  نارهت  رهش  بلق  هب  ار  اجنآ  تسا و  هدمآ  دیدپ  راتات  لوغم و  شروی  ود  هلصاف  رد  و 

نارهت ترهش  لماع  بسامهت ، هاش 

رامـش دـمآ و  نوریب  کچوک  یهید  تروص  زا  يدابآ  نیا  دـش و  هدوزفا  نارهت  هعـسوت  رابتعا و  رب  ير  لـماک  یناریو  زا  سپ  هک  میدـید 
هاش هرود  ینعی  گنل ، رومیت  زا  سپ  لاس  دص  هب  طوبرم  نارهت  یعقاو  ترهـش  یلو  دندرک  چوک  نارهت  هب  ير  نکاس  نامدرم  زا  يرایـسب 

. تسا هیوفص  هلسلس  هاشداپ  نیمود  لیعامسا ، هاش  رسپ  يوفص ، بسامهت 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا 

هنس 961 ه رد  بسامهت  هاش  دش . هجوت  لحم  تشاد  هک  یتناکم  راجشا و  هایم و  ترثک  هطساو  هب  نارهت  يوفـص  بسامهت  هاش  نامز  رد  »
وراب يارب  جرب  هدراهچودص  ینآرق  هکرابم  هروس  ددع  هب  و  دوب . شاهرود  ماگ  رازه  شش  هک  دندومن  انب  نآ  رود  ییوراب  درک  مکح  ش .

یـضارا هب  وراب  رود  قدنخ  دنتخاس و  رهـش  يارب  هزاورد  راهچ  دندرک و  نفد  دیجم  نآرق  روس  زا  هروس  کی  یجرب  ره  رد  دـنداد و  رارق 
ود زا  دومنن  ار  وراب  هعلق و  نتخاس  تیافک  قدنخ ، كاخ  نوچ  تفای و  لاصتا  رازلمر 

25 ص : نارهت ، تشذگرس 
ياراد نارهت  بیترت  نیا  هب  و  دش ». موسوم  مسا  ود  نیا  هب  لحم  ود  نیا  تقو  نامه  زا  راصح و  لاچ  نادیم و  لاچ  دنتشادرب : كاخ  لاچ 

. دش وراب  جرب و 

راصح لاچ  نادیم و  لاچ 

زا يرادربکاخ  هب  طوبرم  نارهت ، یمیدق  هلحم  ود  يارب  راصح  لاچ  نادیم و  لاچ  مان  باختنا  هنطلسلا  دامتعا  هتفگ  هب  انب  مینیبیم  هکنانچ 
يارب اهلاچ  كاـخ  نیا  رگا  زاـب  دـسریمن . رظن  هب  یقطنم  مه  نادـنچ  هیمـست  هجو  نیا  اـّما  تسا ، رهـش  يوراـب  جرب و  نتخاـس  يارب  نیا 
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لاچ هژیو  هب  راصح و  لاچ  یلو  تشاد  رواب  ار  یـضرف  نینچ  ياهزادـنا  ات  دـشیم  دـیاش  دوب ، هتفر  راـک  هب  یتنطلـس  كرا  راوید  نتخاـس 
كرا زا  يدایز  هلصاف  نادیم 

هک هتفرگ  تروص  لحم  ود  نیا  زا  اهنت  ارچ  تسا ، هدوب  نارهت  رهـش  ياهوراب  نتخاس  يارب  يرادربکاخ  نیا  رگا  هکنیا  رگید  هتکن  دنراد .
نوریب زا  هن  رهش و  نورد  زا  هژیو  هب  نارهت  لامش  زا  ارچ  دناهتشاد و  وراب  بونج  یتح  یقرـش و  یبرغ و  لامـش  لامـش و  اب  يدایز  هلـصاف 

. تسا هدشن  يرادربکاخ  نآ 
كاخ اهنت  اریز  دوب . دـهاوخن  ملـسم  لوق  نیا  یتسرد  زاب  هدرکیمن ، تیافک  راک  نیا  يارب  مه  اهقدـنخ  كاـخ  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح 

يوراب رود  هب  اجنآ  زا  ار  كاخ  نیگنـس  ياههنیزه  فرـص  اب  دـنوش  روبجم  ات  تسا  هدوبن  بسانم  وراب  جرب و  نتخاس  يارب  لحم  ود  نیا 
. دراد یبوخ  كاخ  تسا - راکـشآ  مه  زورما  هکنانچ  تشاد - رارق  وراب  رانک  رد  هک  نارهت  هنهپ  طاقن  رثکا  هکلب  دـننک ، لمح  رهـش  دـنلب 

هتخاس نیمزریز  رد  نارهت  ياههناخ  هک  تسا  يراگزور  هب  قلعتم  یمیدـق و  یماـن  راـصح ، لاـچ  ماـن  مکتسد  اـی  ماـن  ود  نیا  نیارباـنب ،
اب اهنآ  لحم  هک  راجاق  هاشیلعحتف  نامز  رد  ینیمزریز  ياههناخ  زا  تسا  یسیلگنا  رترپرک  تربر  رس  فیصوت  زین  يوعد  نیا  لیلد  دشیم .

تسا . قابطنا  لباق  نآ  یلاوح  یلعف و  راصح  لاچ 
دوشیم و نایامن  یگرزب  زاب  ياضف  رهش  رد  درای  دصیـس  ای  تسیود  نتفر  شیپ  زا  سپ  نیوزق  هزاورد  زا  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  رترپرک 

ریقف مدرم  هاگتماقا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دربیم  ینیمزریز  ياههناخ  هب  هار  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياهفاکـش  اـهلادوگ  نیا  فارطا  رد  ... 
دنرادن ». نآ  زج  یهاگهانپ  أجلم و  هک  دشابیم  ياهناخیب 

26 ص : نارهت ، تشذگرس 
زین دنراد - رارق  نارهت  یناتـساب  هید  لحم  رد  همه  هک  میدق - نارهت  نکاما  زا  رگید  یخرب  ياهمان  بیکرت  رد  لاچ »  » هملک ایوگ  نینچمه 

يولوم و نابایخ  لامـش  رد  هناخکروبنز - دوگ  هب  فورعم  هناخكروبنز - لاچ  رازاب و  رد  لاچ  هسردـم  لاچ و  مامح  ـالثم  تسا . هدـمآ 
. تسا هتشاد  رارق  اهلحم  نیا  رد  يراگزور  زین  نارهت  ینیمزریز  ياههناخ  زا  يدادعت  اهنیا . ریاظن 

وراب جرب و  اب  نارهت  زرم  دح و 

نامز نآ  نارهت  زا  هک  ياهشقن  قبط  رب  یبسامهت  هاـش  يوراـب  جرب و  اـب  نارهت  زرمودـح  دـش . وراـب  جرب و  ياراد  نارهت  ماجنارـس  يراـب ،
: تسا هدوب  ریز  بیترت  هب  ینونک  ياهنابایخ  بسحرب  تسا ، دوجوم 

. قباس هپس  نابایخ  هپس و  نادیم  قرب .) غارچ  زاگ ، غارچ   ) ریبکریما نابایخ  یلامش ، دح  - 1
. ینونک يولوم  نابایخ  یبونج ، دح  - 2

. قباس روپاش  نابایخ  فارحنا  یکدنا  اب  یبرغ ، دح  - 3
یلعف ير  نابایخ  یقرش ، دح  - 4

نارهت هزاورد  راهچ 

: زا دنترابع  دش ، ثادحا  هیوفص  نامز  رد  تشاد و  رارق  رهش  يوس  راهچ  رد  هک  نارهت  هزاورد  راهچ 
. تشاد رارق  یترضح  رازاب  ای  هزاورد  رازاب  يادتبا  رد  يولوم و  نابایخ  لامش  رد  هک  ناهفصا ، هزاورد  ای  میظعلا  دبع  ترضح  هزاورد  - 1

. یلعف ير  نابایخ  رد  هنطلسلا ، بیان  هچرازاب  لخدم  رد  بالود ، هزاورد  - 2
. رانماپ نابایخ  لخدم  رد  ناریمش ، هزاورد  - 3

قباس . روپاش  نادیم  رد  هلودلا  ماوق  هچرازاب  لخدم  رد  نیوزق ، هزاورد  - 4
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هزاورد راهچ  زا  ریغ  ینعی  دوشیم . هدید  هزاورد  شـش  هزاورد ، راهچ  ياج  هب  ه ق )  ) لاس 1275 میسرت  میدق  نارهت  هفالخلاراد  هشقن  رد 
يوفص هرود  زا  دعب  هزاورد  ود  نیا  تسا . صخشم  هشقن  رد  هک  دراد  رارق  بونج  رد  یکی  لامش و  رد  یکی  رگید ، هزاورد  ود  هدش ، دای 

. دش هتخاس 
27 ص : نارهت ، تشذگرس 

هزاورد ای  هیدـمحم  هزاورد  دراد  رارق  بونج  رد  هک  ياهزاورد  تسا و  تلود  هزاورد  ای  كرا  هزاورد  دراد  رارق  لامـش  رد  هک  ياهزاورد 
. ون

ارحـص هب  دـندرکیم  انب  هسورحم  کلامم  رد  هک  ار  یکرا  ره  بناج  کی  اـهنآ  اریز  تساـهناغفا . ياـهانب  زا  یتلود  كرا  لامـش  هزاورد 
هار هک  دنتخاس  یلپ  تلود ، هزاورد  لباقم  یلامـش  قدنخ  يور  اهناغفا  نیا  رب  هوالع  دنـشاب . هتـشاد  زیرگ  هار  هشیمه  ات  دـندومنیم  لصو 

دوب . كرا  هب  دورو 
. دنتفگیم زین  میدق » راغ  هزاورد   » ای ون » هزاورد   » نآ هب  دش و  هتخاس  راجاق  هاش  دـمحم  نامز  رد  هک  تسا  هیدـمحم  هزاورد  رگید  هزاورد 

تشاد . رارق  مادعا  نادیم  ای  قوپاقاپ  هلحم  رد  هزاورد  نیا 
تـساوخرد هب  نارهت  يوراب  لیمکت  زا  سپ  هک  ییانب  نیتسخن  يوفـص . لوا  بسامهت  هاـش  ناـمز  هیوفـص و  هرود  هب  میدرگیمزاـب  *** 

ياجرب يراثآ  زین  هیوفـص  هرود  نایاپ  ات  مامح  هیکت و  نیا  زا  دوب . مناخ  هسردم  هیکت و  مناخ و  مامح  دـش ، هتخاس  بسامهت ، هاش  رهاوخ 
هب فورعم  هسردم  نونکا  درک . انب  نآ  ياج  هب  ياهینیسح  ناوید  بحاص  اهدعب  دش و  ناریو  اهناغفا  تسد  هب  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب  هدنام 

تسا . لحم  نامه  رد  گنهرف 
سپس تسشن و  تنطلـس  تخترب  لاس  کی  تدم  يارب  مود  لیعامـسا  هاش  تشذگرد ، لاس 984 ه ق . رد  هک  لوا  بسامهت  هاـش  زا  سپ 
تخت رب  ولهدـنبادخ  دـمحم  هاش  لاسنامه  رد  وا  زا  سپ  دیـسر و  یهاشداپ  هب  مود  لیعامـسا  هاش  1578 م )  ) اـب ربارب  لاس 985 ه ق . رد 

تنطلـس تخت  رب  ه ق ).  ) لاس 985 رد  گرزب - ساـبع  هاـش  لوا - ساـبع  هاـش  دیـسر و  ناـیاپ  هب  دوز  یلیخ  زین  وا  تموکح  هک  تسـشن 
. تسشن

نارهت هب  سابع  هاش  رفس 

سابع هاش  دوب . هدمآ  سدقم  دهشم  هرصاحم  ناسارخ و  ریخـست  هب  ه ق ).  ) لاس 996 رد  رهنلا  ءاروام  نیناوخ  اب  کبزا  ناخ  نمؤملا  دـبع 
هاجنپ نارهت  رد  هدرک و  تکرح  نیوزق  زا  نانآ  هیبنت  دصق  هب  زین 

28 ص : نارهت ، تشذگرس 
رهش و لها  شابلزق و  زا  یهورگ  هدرک و  ریخست  ار  دهشم  ناکبزا  دندش و  قرفتم  شنایهاپس  رتشیب  هطساو  نیدب  دش و  يرامیب  راچد  زور 
رد هدرب ، هانپ  میظعلا  دبع  ترـضح  هب  هدش ، سویأم  ابطا  زا  نوچ  ماجنارـس  تخادرپ و  هجلاعم  هب  نارهت  رد  سابع  هاش  دنتـشک . ار  تاداس 
رد ار  بش  دوش و  رهش  نیا  لخاد  نارهت  رهش  جراخ  زا  هک  یسک  ره  رب  يدوبهب  زا  سپ  سابع  هاش  دنیوگیم  تفای . يدوبهب  ترضح  نآ 

تلع هب  هکلب  نارهت ، رد  ندـش  راـمیب  يارب  هن  ساـبع  هاـش  نیرفن  نیا  هـک  دـننآرب  نیخروـم  زا  یـضعب  داتـسرف . تـنعل  دـنک و  هتوـتیب  نآ 
تسا . هدوب  يو  زا  نیمزرس  نیا  مدرم  دب  ییاریذپ  يرگیشحو و 

دوب . سابع  هاش  درک ، نیعم  هوکزوریف  ات  نآ  تاکولب  نارهت و  يارب  یگیبرلگیب  هک  یهاشداپ  نیتسخن 
قح یگیبرلگیب  دوـب . یثوروـم  تمـس  نیا  مه  یـصوصخب  دراوـم  رد  هتبلا  دـندشیم ، نییعت  زکرم  زا  هـک  دـندوب  یماـکح  اـهیگیبرلگیب 

. تشاد دندوب  وا  تکلمم  فارطا  یلاوح و  رد  هک  ار  یعمج  بصنولزع 
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يوفص رصع  نارهت 

لخاد رد  كرا ، یلعف  لحم  رد  سابع  هاش  اهنت  دـندرکن و  اـپرب  نارهت  رد  یمهم  یتنطلـس  تراـمع  هیوفـص  هلـسلس  ناـهاش  یلک ، روط  هب 
ار یتنطلـس  رقم  ترامع و  هدیـشک و  نآ  رود  هب  يدـنلب  راوید  اهدـعب  هک  دروآ  دوجو  هب  یناتـسرانچ  غاب و  راهچ  یبسامهت ، هاـش  راـصح 

اهدعب هک  تخاس  يرصق  اجنآ  رد  1994 م ) - 1667 1105 ه ق /. - 1077  ) نامیلس هاش  زین  دنداهن و  نآ  رب  كرا  مان  دنتخاس و  نآ  لخاد 
تفریذپ . روضح  هب  اجنآ  رد  ار  ینامثع  ریفس  نارهت  رد  تماقا  ماگنه  هب  نیسح  ناطلس  هاش 

. دمآ نارهت  هب  ینامثع  هاشداپ  ناخ  دمحا  ناطلس  يوس  زا  يدنفا ، يرد  ینامثع ، ریفس  1134 ه ش ).  ) لاس 1720 م رد 
29 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا 
وا قح  رد  لماک  تافیرشت  نارهت  رد  همزال  بابسا  نتشادن  هطـساو  هب  اما  دش  نارهت  دراو  ریفـس  لاس ، نآ  هامید ]  ] يدج هام  لیاوا  رد  »... 

دشیم و هتشاذگ  اجنآرد  ناطلس  همان  هک  ناور  تخت  کی  كدی و  دنچ  نداتسرف  هب  دوب  رـصحنم  يدنفا  يرد  زا  ییاریذپ  دشن و  لومعم 
غاـبراهچ تراـمع  هب  ار  یچلیا  عضو  نیا  هب  دـندرکیم . تکرح  ناور  تخت  فارطا  مارتحا  لوارق و  زرط  هب  هک  رادهزین  برع  رفن  هدزاود 

یـضعب تسا و  یناوید  ترامع  یتنطلـس و  كرا  الاح  هک  دوب  یلحم  رد  غاب  راهچ  نیا  دـنتخاس ...  دراو  دوب  نارهت  یتنطلـس  تراـمع  هک 
سابع هاش  ار  غاب  راهچ  يانب  هدوب و  يدابآ  غاب و  اجنیا  اقباس  هک  تسا  لیلد  تسا ، تاـکرابم  تراـمع  رد  نـآلا  هک  نهک  راـنچ  ناـتخرد 

دشاب ». هدش  سرغ  سابع  هاش  مکح  هب  لمتحی  تسا ، فورعم  یسابع  رانچ  هب  الاح  هک  نهک  ياهرانچ  هدومن و  یضام 
زین نارهت  هب  هک  تسا  نادرگناهج  نیا  زا  یکی  هلاوالد  ورتیپ  دـندرک و  ندـید  ناریا  زا  يدایز  نادرگناهج  گرزب ، ساـبع  هاـش  ناـمز  رد 

هرابرد يو  دـمآ . نارهت  هب  و 997 ه ش ). 1028 ه ق . . ) لاس 1618 م رد  هلاوالد  دوب . هتـشون  نآ  هرابرد  ار  دوخ  تادـهاشم  هدرک و  رفس 
: تسا هتشون  نارهت 

مان هب  ياهناخدور  زا  هدمآ  الاب  دیـشروخ  زا  تعاس  هس  و  مدـیباوخ . تعاسهس  درالیگ  مان  هب  یهد  رد  متـشذگ و  يددـعتم  ياههد  زا  »... 
رهظ هرخالاب  تخاسیم . ریذپناکما  ار  نآ  زا  روبع  هک  تشاد  ياهبورخم  لپ  یلو  دوب ، قیمع  اتبسن  دور  نیا  هچرگ  مدرک . رذگ  دورجاج 

هک مدیـسر  نارهت  مان  هب  يرهـش  هب  مدوب  هدومیپ  هار  خسرف  هدزاود  ات  هد  هک  یلاح  رد  رترید  یمک  ای  [ 1618  ] نئوژ مشش  هبنشراهچ  زور 
. تسا هدش  عقاو  مالسا  نییآ  نیسدقم  زا  یکی  هربقم  زا  رترود  گنسرف  کی 

.[ تسا میظعلا  دبع  ترضح  هاگمارآ  روظنم  ]
شحف نآ  هب  مه  راب  کی  یتح  دراذگیمن و  ياپ  اجنادب  زگره  درادـن و  هناخ  نارهت  رد  يو  یلو  دوب ، هدرک  فقوت  یلاوح  نامه  رد  هاش 
ندروخ تلع  هب  رهـش  نیا  رد  یعقوم  يو  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هداتـسرف  تنعل  دوش  رهـش  نیا  دراو  هک  سک  ره  ردپ  حور  هب  هداد و 

وا زا  دـیاب  هک  يروط  نآ  نارهت  رهـش  یلاـها  هک  دـنیوگیم  زین  ياهدـع  تسا . هدز  نوریب  شندـب  زا  ییاـههناد  هدـش و  ضیرم  داـیز  هویم 
روبع ودرا  نایم  زا  دصق  نیدـب  مورب و  نارهت ]  ] رهـش ندـید  هب  مدـش  لیام  نم  اهنیرفن  نعل و  نیا  مامت  اب  لاح  ره  هب  دـناهدرکن . لابقتـسا 

اج اهیجراخ  هب  رهش ] نیا   ] مدرم هک  يدوجو  اب  مدرک و 
30 ص : نارهت ، تشذگرس 

[ هلاوالد ورتیپ  رسمه   ] یناعم وناب  متفر . ورف  یشوخ  باوخ  هب  ناتخرد  هیاس  رد  مدرک و  ادیپ  تاغاب  زا  یکی  رد  یبسچلد  لحم  دنهدیمن ،
. تخادرپ تحارتسا  هب  دیسر و  ادعب  زین 

نیا رد  دندوب . زین  تخبدب  ریقف و  یحیـسم  رفن  دنچ  نانآ  نیب  رد  هک  دندمآ  ام  ندـید  هب  یناریا  نانز  زا  يدایز  هدـع  لومعم  قبط  زور  نآ 
. دننک چوک  ناردنزام ] رد  يراس  کیدزن   ] دابآحرف هب  هدش  هداد  روتسد  زین  اهنآ  هب  هک  دراد  دوجو  یحیسم  راوناخ  ود  طقف  رهش 

یگرزب رایـسب  ياـهغاب  زا  رهـش  نیا  ماـمت  دنتـسه . نکاـس  نآ  رد  یمک  هدـع  یلو  تسا ، رتعیـسو  نیوزق  زا  هک  تسا  یگرزب  رهـش  نارهت 
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هب شورف  يارب  هدیچ و  دوز  یلیخ  حبـص  دـیاب  ار  اههویم  اوه  یمرگ  تلع  هب  یهتنم  دوشیم . تفای  نآ  رد  هویم  مقر  همه  هدـش و  هدیـشوپ 
. دنوش هداتسرف  فارطا 

نآ ياهنابایخ  هدش و  عقاو  هوکزوریف  هار  رس  رب  رهـش  نیا  تسا . ناخ  رقم  دوشیم و  هدناوخ  مان  نیمه  هب  هک  تسا  یتلایا  تختیاپ  نارهت 
تاغاب يرایبآ  يارب  لیوط  هاتوک و  کیراب و  نهپ و  ياهرهن  نیمه  دوشیم و  باریـس  تسا  دایز  هداعلاقوف  اهنآ  دادـعت  هک  ییاـهرهن  زا 

مامت رد  هک  میوگب  دیاب  دنتسه و  ابیز  روطق و  گربرپ و  همه  هک  تسا  رانچ  ياهتخرد  زا  رپ  اهنابایخ  دنوشیم . عقاو  هدافتسا  دروم  زین 
هب تسد  درم  ود  رگا  هک  تسا  روطق  ياهزادـنا  هب  ناتخرد  نیا  هنت  ماهدـیدن . ابیز  دـنمونت و  ياـهرانچ  يداـیز  نیا  هب  تقوچیه  دوخ  رمع 

هتـشذگ نیا  زا  ممانب . رانچ  رهـش  ار  نارهت  اعقاو  دـیاب  نم  دـنریگب و  لغب  رد  ار  اـهنآ  زا  یکی  دـنناوتیمن  مه  زاـب  دـنهدب  رگیدـکی  تسد 
تسین ». رهش  نیا  رد  يرگید  يابیز  زیچ  ای  ترامع 

سابع هاش  ناـمز  نارهت  هراـبرد  زین  تسا ، هدـمآ  نارهت  هب  لاس 1627 م . رد  هک  تربره  سماترـس  مان  هب  یـسیلگنا  رفاسم  کـی  نینچمه 
: دسیونیم

، دناهدرک تخس  کشخ و  باتفآ  رد  هک  دیفس  تشخ  اب  اههناخ  تسا . هتفرگ  رارق  عیسو  ياهگلج  ای  هراومه و  یضارا  نایم  رد  نارهت  »... 
لباق مادـکچیه  یلو  تسا ، رتابیز  همه  زا  رازاب  ناخ و  هناخ  نایم  نیا  رد  هک  تسا  هناخ  رازه  هس  رب  غلاب  رهـش  نیا  رد  تسا . هدـش  هتخاس 

. تسین نیسحت 
ار ناتسوب  غاب و  درذگیم و  رهش  طسو  زا  هخاشود  اب  يرهن  تسا . رادفقس  رگید  تمسق  هداشگرس و  یتمسق  دوشیم ، تمسق  ود  رازاب 

دنراقواب »...  ورشوخ و  یلاها  دنرازگساپس . ار  نانابغاب  نآ  تکرب  ریخ و  يارب  دزاسیم و  بورشم 
31 ص : نارهت ، تشذگرس 

هاشردان تموکح  هیوفص و  ضارقنا 

نامز رد  هک  مینادیم  هتبلا  دـشن . نارهت  رهـش  هب  ینادـنچ  هجوت  راـشفا ، هاـشردان  تموکح  ناـمز  رد  هیوفـص و  تموکح  ضارقنا  زا  سپ 
- نارهت هب  هک  دوب  هتخاس  دعاقتم  ار  بسامهت  نمـشد ، بیقعت  زا  شیپ  ردان  اریز  دوب ، بسامهت  هاش  روضح  دـهاش  زین  یتدـم  نارهت  ردان ،

دزادرپب . یتکلمم  مهم  روما  هب  دورب و  دندوب - هدرک  كرت  ار  نآ  اهناغفا  نامز  نآ  رد  هک 
نارهت تیالو  راب  کی  ردان  ه ق )  ) لاس 1144 رد  هک  میهاگآ  زین  و  دش . جراخ  نارهت  زا  بسامهت  ردان ، طسوت  ناهفـصا  فرـصت  زا  سپ 

هک دش  فظوم  ازریم  یلقاضر  شرـسپ  تفرگ ، رارق  هلولگ  فده  ردان  هک  ه ق )  ) لاس 1154 رد  نینچمه  تخاس و  شیوخ  هاـگهمیخ  ار 
. درک روک  ار  ازریم  یلقاضر  ردان  هک  دوب  فیقوت  نیا  لابند  هب  و  دش . ررقم  يو  يارب  نارهت  تایلام  دنامب و  نارهت  رد 

هیدنز هرود  رد  نارهت 

. دش هناخمرح  گرزب و  هناخناوید  یتنطلس و  ترامع  ياراد  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اددجم  نارهت  دنز  ناخمیرک  نامز  رد  اما 
تبیغ رد  ات  درک  مکح  هتفر و  ناریمش  هب  نارهت  ياوه  يدب  هطـساو  هب  يرمق  هس  داتفه و  دص و  رازه و  لاس  ناتـسبات  رد  دنز  ناخ  میرک 

هک ناتسمز  لیاوا  رد  وا  دنزاسب و  نارهت  رد  هناخمرح  تسد  کی  هناخناوید و  بنج  غاب  گرزب و  هناخناوید  یتنطلس و  ترامع  يانب  وا 
دوخ تختیاپ  ار  نارهت  هک  دوب  نآ  رب  دوب و  يدج  نآ  ریمعت  رهـش و  يدابآ  رد  يو  تشگزاب . نارهت  هب  ناریمـش  زا  دش  مامت  ترامع  نیا 

دهد . رارق 
دوجو هب  ینابهدید  ياهجرب  رهش  ياههزاورد  نوریب  رد  درک و  حالصا  میمرت و  دوبهدید  بیسآ  ناغفا  هلمح  زا  هک  ار  رهش  راصح  هکنانچ 

درک . لیدبت  لماک  خاک  هعلق - کی  هب  ار  كرا  قدنخ ، راصح و  ثادحا  اب  دروآ و 
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رد ناتسلگ  غاب  یبرغ  شخب  رد  مه  زونه  یناخمیرک  تولخ  ای  هصاخ  ترامع  هک  تسا  ینتفگ 
32 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد هک  رادنوتس  هدیشوپرس و  هنهد  هس  ناویا  کی  لماش  تسا  ییانب  ترامع  نیا  دراد . رارق  ناتسلگ  خاک  هزوم  راوید  هب  لصتم  ياهشوگ 
نیب اقباس  دـنکیم . ادـیپ  نایرج  یتنطلـس  ياهغاب  رد  دوریم و  نوریب  نآ  نایم  زا  هاش  تانق  بآ  هدـش و  هتخاس  یـشوج  ضوح  نآ  نایم 

عـضو رییغت  تلع  هب  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  دـهع  رد  هک  تشاد  دوجو  یهار  رمرم  تخت  رـالات  هناـخناوید و  ناتـسلگ و  غاـب  نوردـنا و 
دش . هتسب  اهنامتخاس ،

راصح نامز  نآ  رد  ایآ  هک  تسین  نشور  یلو  دسریم  هیوفص  دهع  هب  نارهت  یتنطلـس  كرا  حرط  ساسا  دش  هتفگ  مه  البق  هک  روطنامه 
. هن ای  دندوب  هتخاس  كرا  نیا  رود  زین ، صوصخم  قدنخ  و 

انب ار  كرا  راصح  اددجم  شیوخ  رـصع  رد  ناخمیرک  دندرک و  ناریو  ار  نآ  اهدعب  اهناغفا  دندوب ، هتخاس  یقدنخ  راصح و  مه  رگا  هتبلا 
تشاد . یگتسب  دنز  نادناخ  اب  هک  تسا  راگزور - نآ  هزاوآرپ  رامعم  يزیربت - اضرمالغ  داتسا  راک  راصح  نیا  يانب  درک .

: كرا ياهراوید  دودح  اما  و 
( هناخپوت . ) هپس نادیم  یلامش : دح  - 1

. ورسخ رصان  نابایخ  یقرش : دح  - 2
. يرهمج رذوب  نابایخ  یبونج : دح  - 3

مایخ .)  ) دابآلیلج نابایخ  یبرغ : دح  - 4
. تفگ یگدنز  دوردب  1779 م ). 1193 ه ق /  ) لاس رفص  مهدزیس  هبنشهس  زور  دنز  ناخمیرک 

ناخدمحم اغآ  نادناخ  نیا  بیقر  نیرتدنمورین  اما  دشزاغآ . هیدنز  نادناخ  ياضعا  نایم  یگناخ  ياهگنج  ناخمیرک ، تشذگرد  زا  سپ 
. دوب راجاق - نیشن  رداچ  لیا  يدابآرتسا  هخاش  سیئر  ناخ - نسح  دمحم  دنزرف  هجاوخ 

زاریـش رد  ناخمیرک  رابرد  رد  ناگورگ  مسر  هب  دوب  هدش  هتـشک  ناخمیرک  اب  هزرابم  رد  شردپ  هک  ناخهتخا  یلوق  هب  ای  ناخدـمحم  اغآ 
تشادرب نایم  زا  يریظنمک  یمحریب  تواسق و  اب  ار  شنانمشد  همه  دوب ، محریب  تخـس  وجهنیک و  هداعلاقوف  هک  يو  درکیم . یگدنز 

روتـسد هب  هکناـنچ  تـشاد . اور  شنادـنزرف  رـسمه و  دـنز و  ناـخیلعفطل  هـب  تبـسن  ار  اـهییوجهنیک  نیرتعینـش  نـیرت و  هنادرمناوجاـن  و 
نامدرم نیرتتسپ  هب  ار  شرتخد  دندرک و  هتخا  ار  ناخیلعفطل  لاسدرخ  رسپ  ناخ  دمحماغآ 

33 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا سپ  درک و  روک  ار  دنز  ناخیلعفطل  نامـشچ  دوخ  تسد  اب  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  صخـش  دـندرک و  تمرحیب  ار  شرـسمه  هدیـشخب 

رارق نارهت  رازاب  رد  دیز  هدازماما  راوج  رد  دـنز  ناخیلعفطل  هاگمارآ  درک . رداص  ار  يو  لتق  روتـسد  روآمرـش  ياهیتمرحیب  اهیکاته و 
. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  دوخ  ياجرد  هک  دراد 

دز هکس  هدومن ، سولج  نارهت  رد  م ) 1164 ه ش و 1785 . ( ) 1200 ه ق  ) لاس لوالا  يدامج  مهدزای  هبنشکی  زور  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ 
دندناوخ . هفالخلاراد  ار  نارهت  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  دیزگرب . هیراجاق  هلسلس  تختیاپ  ناونع  هب  ار  رهش  نیا  دناوخ و  هبطخ  و 

. درک يراذگجات  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  لاس 1209  رد  ینعی  دعب ، لاس  هن 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا 

نایعا ارما و  ياعدتسا  هب  مالس ، نیا  رد  هاش  دمحم  اغآ  ترضح  تفای . داقعنا  نارهت  رد  يزورون  مالس  نشج و  هن ، تسیود و  رازه و  رد  »
دومرف و یمان  كرابم  يوزاب  قرف و  زا  ار  رون » يایرد   » هب فورعم  ساملا  هب  للکم  دـنبوزاب  و  هاـم » جاـت   » هب روهـشم  جاـت  هاپـس ، نارـس  و 

دندز ». هاجيذ  هاشداپ  نآ  مان  هب  هکس 
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تختیاپ ناونع  هب  نارهت  باختنا  للع 

هراشا

. زیخلصاح ياهکولب  هب  یکیدزن  - 1
. دندوب ناخ  دمحم  اغآ  ناهاوخاوه  زا  هک  نیمارو  برغ  غالبجواس و  راشفا  لیا  هب  یکیدزن  - 2

. دوب رقتسم  اجنآ  رد  ناخ  دمحم  اغآ  يورین  داتس  هک  ناردنزام - دابآرتسا - اب  نارهت  يزرممه  - 3
هب ار  نارهت  هکنآ  دوجو  اب  تشادـن ، یلاع  ياهانب  نتخاس  هار  زا  دوخ  مان  نتـشاذگ  یقاب  هب  ینادـنچ  هقـالع  ارهاـظ  هک  ناـخ  دـمحم  اـغآ 

ار لیکو  رصق  ات  داد  روتسد  درک  یشکرکشل  زاریش  هب  ه ق )  ) لاس 1206 رد  هک  يو  تخادرپ . رهـش  نیا  هب  رتمک  دوخ  داد  اقترا  یتختیاپ 
هب ار  رصق  ینیئزت  لیاسو  ریاس  اهيراگنرز و  يراکمتاخ ، ياهرد  دنلب ، ياهنوتس  اهرمرم ، يدق ، ياههنییآ  یشاقن ، ياههدرپ  هدرب  نیب  زا 

دوب یتارییغت  نیتسخن  نیا  دننک . بصن  دوب  هدـش  هتخاس  نارهت  رد  دـنز  ناخمیرک  نامز  رد  هک  هرامالاراد  ناویا  رد  دـنهد و  لاقتنا  نارهت 
يدعب ياههرود  رد  دندرب . الاب  اهنوتس  عافترا  بسانت  هب  ار  ناویا  نیا  فقـس  اهدعب  دش . هداد  دنز  هاش  هرامالاراد  ناویا  نامتخاس  رد  هک 

دمآ . دیدپ  نارهت  هرامالاراد  رد  یتارییغت  اعبط  زین 
لاس هب  نآ  نامتخاس  دش و  يزیریپ  ناخ  دـمحم  اغآ  نامز  رد  زین  یهاشنهاش  كرا  رد  یجورخ  ترامع  هب  فورعم  رـصق  نیا  رب  هوالع 

نارهت رهش  يرامعم  يارب  يرگید  راک  ناخ  دمحم  اغآ  قوف  دراوم  زج  هب  دیسر . نایاپ  هب  راجاق  هاشیلعحتف  تنطلس  نامز  رد  ه ق )  ) 1216
. دادن ماجنا 

راجاق ناخ  دمحم  اغآ  گرم 

زا نت  هس  تسد  هب  یـشوش  هعلق  حـتف  زا  سپ  تسرد  ه ق )  ) لاس 1212 هجحلاوذ  مکیوتسیب  هبنش  بش  رد  ماجنارـس  راجاق  هاش  نیتسخن 
دیسر . لتق  هب  ناتسجرگ  رد  دوخ  مادخ 
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دـصق هاشداپ  هک  دناهتـشون  ردق  نیمه  هدرک و  يرادوخ  ناخدمحم  اغآ  لتق  یعقاو  تلع  نایب  زا  نیخروم  راجاق  هلـسلس  ناهاش  مارتحا  هب 
نتـشک زین  يو  تسا ، هعمج  بش  هک  دـنداد  رکذـت  وا  هب  ناـیفارطا  نوچ  یلو  دـشکب  يریـصقت  يارب  ار  دوـخ  یـصخش  ياـهرکون  هتـشاد 

دندش و دراو  هاش  هاگباوخ  هب  هنابش  هدرک ، ینابت  مه  اب  دندوب ، سویأم  هاش  وفع  زا  هک  نارکون  اما  درک و  لوکوم  هبنش  حبص  هب  ار  نارکون 
! دندرکن نادب  ياهراشا  ناخروم  دوب  هچ  اهرکون  ریصقت  اما  دنتشک . ار  وا 

! يرجق هزبرخ  يارجام 

. دندوب هداد  هناخرادبآ  لیوحت  هدروآ و  هاش  يارب  هزبرخ  يدادعت  یشوش ، هعلق  هرصاحم  مایا  رد 
زا رتدوز  اههزبرخ  اما  دـنراذگب . وا  ياذـغ  هرفـس  رد  دوشیم  فرظ  کی  هک  ار  هزبرخ  کـی  زا  یمین  هدـعو  ره  اـت  دوب  هداد  روتـسد  هاـش 

. دوشیم مامت  دوب  هدرک  باسح  دوخ  اب  هاش  هک  يدعوم 
دنکیم نییعت  اقیقد  ار  دشاب  هدنام  یقاب  دیاب  دادعت  هچ  هدیـسر و  فرـصم  هب  نآ  دادعت  هچ  هکنیا  اههزبرخ و  ندروآ  زور  ناخ  دمحم  اغآ 

ار اهنآ  اهتمدخشیپ  زا  رفنود  اب  هک  دنکیم  فارتعا  دنیبیم و  ییوگتقیقح  رد  ار  تاجن  مه  رادبآ  دیامنیم . هبلاطم  ار  یقاب  رادبآ  زا  و 
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هاش تسا و  هعمج  بش  هک  دنروآیم  وا  رطاخ  هب  نایفارطا  نکیل  دـهدیم . رفن  هس  ره  نتـشک  هب  رما  مرج  نیمه  يارب  زین  هاش  دـناهدروخ !
هبنش بش  تسین ، ریذپفانیتسا  هاش  مکح  هک  دنتسنادیم  هبرجت  هب  هک  مه  نیموکحم  دنکیم . لوکوم  هبنش  حبـص  هب  ار  مادعا  مسارم  زین 

. دننکیم رارف  هتشادرب ، ار  یتنطلس  ياهرهاوج  دنزاسیم و  ار  شراک  هدش  وا  باوخ  قاتا  دراو  يرفن  هس 

نارهت هب  زاریش  زا  ناخمیرک  ياهناوختسا  لاقتنا 

ار دنز  ناخمیرک  ياهناوختسا  هک  داد  روتسد  تایب  یشابزوی  ناخ  نامحر  هب  هک  دوب  نیا  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  بیجع  ياهراک  رگید  زا 
شنیمدختـسم وا و  لامیاپ  مالـس ، ماگنه  ات  دـننک  نفد  ورهار  ریز  تمـسق  رد  یناخمیرک  تولخ  ترامع  رد  هدروآ و  نارهت  هب  زاریـش  زا 

. دشاب

حلاص یطول  رذگ 

نابایخ لامش  رد  رذگ  نیا  ددرگیمرب . راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  دهع  هب  زین  حلاص  یطول  رذگ  يراذگمان 
36 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دراد رارق  یچلیا  غاب  هچوک  یچرطاق و  رذگ  دادتما  رد  نارهت  رازاب  بونج  یلعف و  يولوم 
فطل زا  یلاخ  نآ  ندناوخ  هک  تسا  هتـشون  حلاص  یطول  هرابرد  یهاتوک  حرـش  يدـضع  خـیرات  رد  ازریم  دـمحا  ناطلـس  هلودـلا  دـضع 

: تسین
تامدـخ اج  همه  رد  دوب و  يدیـشر  درم  رایـسب  مه  ناخ  یلق  رفعج  تشاد . ار  لیم  تیاهن  شردارب  ناخ  یلق  رفعج  هب  ناخ  دـمحم  اـغآ  »

یطول برـش ، سلجم  رد  یبش  دنتخاس . هتفـشآ  ردارب  رب  ار  رویغ  هاشداپ  رطاخ  جیردتب  نیدناعم  دوب . هدرک  دوخ  روجات  ردارب  يارب  هدمع 
زا سپ  ناخ  دمحم  اغآ  هب  هک  یبقل   ] دیهش هاش  تهج  هب  یسوساج  هکلب  يرکاچ  راهظا  زاریـش  رد  ناخمیرک  دهع  رد  هک  يزاریـش  حلاص 

. دوب تنطلـس  مارتحا  فالخ  هک  دوب  هتفگ  ناخیلق  رفعج  تمدخ  رد  هکحـضم  روط  هب  بلاطم  یـضعب  دومنیم ، دـنداد ]! شندـش  هتـشک 
هاش يارب  ناوخهمانهاش  رفن  کی  لومعم  نوناق  هب  باوخ ، تقو  رد  دندیناسر . مه  هب  ار  ریغت  تیاهن  انطاب  دیـسر و  هاش  دـمحم  اغآ  هب  ربخ 

. دشیم همانهش  ندناوخ  لوغشم 
: دناوخ ار  تیب  نیا  دیهش  هاش  تمدخ  رد  ناوخهمانهاش 

دیچ  کلم  هنخر  رب  دیرببدید و  هک  ییوجهنتف  رس  اج  ره  هب 
زا دعب  داتفا . بانط  هب  ناخ  یلق  رفعج  شرگید  بش  ای  بش  نامه  رد  هدش  بلقنم  شتلاح  رعش ، نیا  ندینـش  درجم  هب  یهاشداپ  ترـضح 

ینابناهج هب  دزیم و  هنیـس  رـس و  هب  ردارب  شعن  رـس  رب  دوب و  هتـساوخ  ار  تسا ] هاشیلعحتف  روظنم   ] یناـبناهج دوخ  هدازردارب  ردارب ، لـتق 
نیا دنام . انیبان  ناگدید  زا  مرگید  ردارب  دش . يرارف  هیـسور  كاخ  هب  مردارب  کی  مدرک . اهراک  هچ  وت  تنطلـس  كرادت  يارب  دومرفیم :

رد دوب ، شدوـخ  میدـق  يانـشآ  هک  ار ، حـلاص  یطوـل  شردارب ، ناـخ  یلق  رفعج  لـتق  هرقف  زا  دـعب  ینیبیم ...  تلاـح  نیا  هب  مه  ار  یکی 
، يدرکیم لـیکو  دوخ  روضح  رد  هیدـنز و  تنطلـس  يارجا  سلاـجم  رد  هک  ییاهتبحـص  یگرخـسم و  تهج  هب  دومرف  هتـساوخ  توـلخ 
: درک ضرع  حلاص  یطول  دنامب . تمالس  وت  ناج  ات  ینک  میدقت  ییوگب و  تساک  مکیب و  تسار و  دیاب  منادیم . ار  وت  تنکم  هیامرس و 
. ینکیم فلت  ارم  ناج  زاـب  يریگیم و  هدومرفن ، تقلخ  تشذـگ  وت  دوجو  رد  ملاـع  دـنوادخ  اـما  منکیم . میدـقت  میوگیم و  تسار  - 

: دندومرف
هدزناپ بیرق  ياهدرپس  راجت  شیپ  هک  یلوپ  لام و  کلم و  زا  يراد . هچ  منادیم  نم  هتفگن  وت  - 

37 ص : نارهت ، تشذگرس 
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. يراد ناموت  رازه 
: دوب هدرک  ضرع  حلاص  یطول 

. مهدیم مرادن و  ناموت  رازه  تشه  رب  هدایز  مسق  ادخ  هب  - 
: دندومرف هتساوخ  ار  وا  رگید  زور  دوش . هتفرگ  وا  زا  غلبم  نیا  دندوب  هدومرف 

. یشاب هتشادن  ار  کحاضم  تبحص  سلاجم و  هب  نتفر  يور  رگید  هک  دوش  يراتفر  وت  قح  رد  دیابیم  - 
هک يدید  درک  ضرع  هدومن  تأرج  زاب  دوب ، يراتفرگ  مایا  يانـشآ  حلاص  یطول  نوچ  غامد ، ندیرب  زا  دعب  دندیرب . ار  وا  غامد  دش  مکح 

؟ هدیرفاین تشذگ  تدوجو  رد  یلاعت  يادخ 
فرط زاب  مسرتیم  اریز  نک . رایتخا  ترواجم  تابتع  هب  ورب  دندومرف  دـندرک و  در  دوب  هدـش  هتفرگ  وا  زا  هچنآ  دـندومرف  هاش  دـمحم  اغآ 
لامک رد  هدیرب  غامد  نامه  اب  دنک ، لمحت  یلام  ررـض  يرانید  هکنآ  نودب  حلاص ، یطول  دوش . تسار  وت  فرح  يوش و  عقاو  نم  بضغ 

.« تشاد ترواجم  تافو  نامز  ات  مالسلا  امهیلع  نیمظاک  دهشم  رد  تفر و  یغامدرت ،

راجاق هاشیلعحتف  تنطلس 

ياهـشخب هک  دوب  هاشداپ  نیمه  تموکح  ینالوط  نارود  رد  تسـشن و  یهاش  تخت  رب  هاشیلعحتف  ناخ ، دـمحم  اغآ  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
نیگنن هماندـهع  ود  اهگنج  نیا  هجیتن  تفر . تسد  زا  دـش و  ادـج  سور  ناریا و  ياهگنج  رد  زاقفق  رهـش  هدزناش  هلمجزا  ناریا ، زا  یمهم 

. تشاد همادا  زین  نآ  زا  سپ  یتح  هیراجاق و  هرود  نایاپ  ات  نآ  موش  راثآ  هک  دوب  ياچنمکرت  ناتسلگ و 
: دسیونیم اهگنج  نیا  هرابرد  یفوتسم  هّللا  دبع 

رارقرب ییودرا  هیناطلـس  نمچ  رد  ناتـسبات  لـصف  رد  هک  دوب  نیا  درکیم ، سور  ناریا و  نیب  گـنج  ماـیا  رد  هاـشیلعحتف  هک  يراـک  اـهنت  »
دودـح هب  نداتـسرف  يارب  اوـق  دیـشحت  تامدـقم و  هیهت  ودرا  نیا  لیکـشت  زا  دوـصقم  دـشیم . مـیقم  ودرا  نـیا  رد  مـه  دوـخ  دوـمنیم و 

نیا رد  هناکولم  رماوا  هب  دـندمآیم و  هاتوک  رثکا  دوخ  تموکح  تحت  ياـهورملق  زا  ورین  نداتـسرف  رد  اـههدازهاش  یلو  دوب . ناـجیابرذآ 
هدوب ازریم  سابع  دوخ  ردارب  هب  تسکـش  ندرک  دراو  يارب  دـسح  هار  زا  مه  يراگنالهـس  نیا  زا  یتمـسق  دـیاش  دنتـسبیمن . يدـنب  هنیمز 

دوخ سرتسد  رد  يرگید  يورین  اهنآ  يراکادـف  ناگدرکرـس و  تّمه  ناجیابرذآ و  نوشق  زج  هنطلـسلا  بیان  هراـچیب  هک  يروط  هب  تسا !
. تسا هتشادن 

38 ص : نارهت ، تشذگرس 
.« دندوب ناخ  دمحم  اغآ  ناخ و  میرک  هاشردان و  هیوفص و  نامز  دارفا  نامه  اهیناریا  هنرگو 

رد ار  دوخ  ناهگان  ناریا  تلود  هنایم  تمـس  هب  نآ  يورـشیپ  زیربت و  هب  سور  نوشق  دورو  اب  سور ، ناریا و  گنج  نیمود  رد  دـنیوگیم 
میمـصت گنج و  متخ  مالعا  يارب  هاشیلعحتف  دریذـپب . ار  سور  تلود  حلـص  طیارـش  دـش  راچان  هجیتن  رد  دـید و  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم 

تاشیامرف زا  ياهلمج  ره  لباقم  رد  هکنیا  هب  عجار  یتاروتـسد  ناصاخ  زا  یعمج  هب  البق  درکربخ . یمالـس  یتشآ ، نامیپ  نتـسب  رد  تلود 
نایتلود درک و  سولج  تخت  رب  هاش  دـندوب . هدرک  ناور  ار  دوخ  شقن  یگمه  زین  اهنآ  دوب و  هدـش  هداد  دـنهدب ، دـیاب  ییاهباوج  هچ  هاـش 

: دومرف درک و  باطخ  مالس  بطاخم  هب  هاش  دندروآ . دورفرس 
موق نیا  راگزور  زا  راـمد  دـنزاتب و  سوحنم  سور  رب  هبترمکی  دـننک و  یهارمه  لامـش  تـالیا  اـب  بونج  تـالیا  هک  میهد  رما  اـم  رگا  - 

؟ دمآ دهاوخ  شیپ  هچ  دنروآرب  نامیایب 
: تفگ هدرک ، يدننام  هدجس  میظعت  دوب  هدرک  ظفح  بوخ  ار  دوخ  شقن  يدمک  نیا  رد  هک  مالس  بطاخم 

!! سور لاح  هب  ادب  سور !! لاح  هب  ادب  - 
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: دیسرپ اددجم  هاش 
دننک هلمح  نیدیب  هورگ  نیا  رب  امأوت  دنوش و  یکی  ناجیابرذآ  نوشق  اب  ناسارخ  نوشق  هک  دبای  رودص  فرـش  نایرج  اضق  نامرف  رگا  - 

؟ روطچ
: درک ضرع  باوج 

!! سور لاح  هب  ادب  سور !! لاح  هب  ادب  - 
: دندومرف دندرک و  رارکت  ار  شسرپ  ترضحیلعا  - 

اب ار  رافک  نیا  راید  راد و  یمامت  دوخ  ياهپوت  اب  هک  میهد  رما  میتسرفب و  هغارم  ياـهیچپوت  کـمک  هب  مه  ار  هسمخ  ياـهیچپوت  رگا 
؟ دش دهاوخ  هچ  دننک  ناسکی  كاخ 

باوج هب  امامت  هک  رگید  ياهرگا  شامق  نیا  زا  هرقف  نیدـنچ  هصالخ  هدـش و  رارکت  سور » لاح  هب  ادـب  سور ، لاح  هب  ادـب  : » باوج زاب 
. دیدرگ لدب  در و  دشیم ، دییأت  سور  لاح  هب  ادب  تخاونکی 

ود يور  دمآ و  شوج  هب  دوب ، هداد  زوددیراورم  ياکتم  ود  هب  ار  دوخ  تشپ  هتسشن  تخت  رب  هک  هاش  هناکولم  بضغ  يایرد  عقوم  نیا  رد 
عبط هداز  هتبلا  هک  ار  رعش  تیب  ود  نیا  دیـشک و  نوریب  فالغ  زا  یبجو  کی  دوب ، هتـسب  رمک  هب  هک  ار  دوخ  ریـشمش  دش و  دنلب  وناز  هدنک 

شدوخ رعش 
39 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دناوخ دنلب  یسامح و  ییادص  اب  دوب 
دزیرگب  هشیب  زا  ریش  هکییانیم  ریشمش  مشک 

دزیخرب  رطپ  زا  دود  هک  چیویکسپ  قرف  رب  منز 
كاخ هب  هدناسر  ملاع  هلبق  تخت  هیاس  شرع  هیاپ  هب  ار  دوخ  دندوب ، هداتـسیا  وا  يوربور  شراسی  نیمی و  رد  هک  رفن  ود  اب  مالـس  بطاخم 

: دنتفگ دنداتفا و 
! دش دهاوخ  ور  ریز و  ملاع  هک  شکم ! شکم ! نابرق  - 

: تفگ توکس  ياهحمل  زا  سپ  هاش 
. دننک متخ  تملاسم  هب  ار  راک  نیدیب  موق  نیا  اب  میهدیم  روتسد  مه  ام  دینادیم  حالص  روطنیا  هک  الاح  - 

دوخ ریـشمش  هدروآ و  محر  اهنآ  رب  ترـضحیلعا  هک  ناسنا  عون  ینب  مامت  فرط  زا  ار  دوخ  تارکـشت  دنداتفا و  كاخ  هب  رفن  دنچ  نیا  زاب 
هب ار  حلـص  روتـسد  هک  تفر  تساخرب و  اج  زا  ریغت  لاـمک  اـب  هاـش  دـندومن . ملاـع  هلبق  هاگـشیپ  میدـقت  دناهدیـشکن ، نوریب  فـالغ  زا  ار 

 .« دهدب هنطلسلا  بیان  يدنزرف 
. نیوزق ناهفصا و  زیربت و  هنطلسلاراد  دندرک : هدنز  هرابود  ار  اهرهش  يوفص  هرود  باقلا  رابرد  ياهیـشنم  هاشیلعحتف  تموکح  نامز  رد 
هب هک  دوب  یبقل  همه  زا  رتکحضم  اما  ناهاشنامرک . هلودلاراد  نالیگ و  ناردنزام و  دابآرتسا ، زرملاراد  نامرک ، نامالاراد  زاریش ، ملعلاراد 
هک یتروص  رد  دیـشارت ، دوخ  يارب  هاش  هک  تسا  ناقاخ  بقل  رتدب  همه  زا  و  دندناوخ ! هفالخلاراد  ار  تختیاپ  نیا  دش و  هداد  نارهت  رهش 

دیهـش ناقاخ  ار  وا  هداد ، مه  ناخ  دـمحم  اغآ  هب  یتح  ار  بقل  نیا  اهیـشنم  تسا . هدوب  ناریا  نارکاـچ  زا  یکی  هشیمه  ناتـسکرت  ناـقاخ 
. دندناوخ

نارهت هب  هسنارف  سیلگنا و  ناگدنیامن  دورو 

رظن رد  ناریا  تـیمها  هیـسور  هـسنارف و  سیلگنا و  بـیقر  روـشک  هـس  يرامعتـسا  ضارغا  ببـس  هـب  راـجاق  هاـشیلعحتف  تنطلـس  هرود  رد 
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، دنتشاد هک  یـصاخ  تیرومأم  ربانب  کی  ره  دنتفای و  هار  ناریا  هب  اهروشک  نیا  یـسایس  نارومأم  ور  نیا  زا  و  درک . ادیپ  شیازفا  ناییاپورا 
باتک همانرفس و  تشگزاب ، رد 
40 ص : نارهت ، تشذگرس 

هلمج زا  دنوریم . رامش  هب  ناگناگیب  هاگدید  زا  نارهت  روطت  لوحت و  خیرات  هرابرد  يدیفم  عبانم  راثآ  نیا  زا  يرایـسب  دنتـشون . یتارطاخ 
برطضم ار  اهسیلگنا  نوئلپان  رطخ  لاس 1800 م . رد  درک . هراشا  یسیلگنا - رسفا  موکلام -  ناجرس  همانرفس  هب  ناوتیم  اههمانرفس  نیا 

اب نوئلپان  مایا  نیا  رد  ارهاظ  دیـسر . دوخ  جوا  هب  هسنارف  یگدرکرـس  هب  اپورا  ياـهروشک  داـحتا  زا  ناتـسلگنا  تشحو  لاـس  نیا  رد  درک .
، ینمرا شیـشک  کی  هلمجزا  دوخ  ناگدـنیامن  یـضعب  طسوت  دـتفایم و  هاشیلعحتف  اـب  یتسود  رکف  هب  ناریا  ییاـیفارغج  تیعقوم  هب  هجوت 

اما دـنکیم . لابقتـسا  یتـسود  نیا  زا  هیـسور ، ربارب  رد  دوخ  شترا  تیوـقت  فدـه  اـب  زین  هاـشیلعحتف  دـیاشگیم . ار  يو  اـب  هبتاـکم  باـب 
، دنروآرد وا  گنچ  زا  ار  دنمدوس  میظع و  هرمعتسم  نیا  دنوش و  ناتسودنه  هناور  ناریا  کمک  اب  هیسور  نوئلپان و  هکنآ  میب  زا  ناتـسلگنا 
. دراد زاب  هیسور  نوئلپان و  اب  يداحتا  هنوگره  زا  ار  ناریا  تلود  ات  دنکیم  هاشیلعحتف  رابرد  هناور  ار  موکلام  ناجرس  مان  هب  يرسفا  ناباتش 

نامز نآ  نارهت  تخانش  رد  هک  هدمآ  یبلاطم  موکلام  ناجرس  تئیه  رفس  همانزور  رد  دوشیم . ناریا  دراو  موکلام  ناجرـس  بیترت  نیا  هب 
: تسین هدیافیب 

اهتعلخ ناهارمه ، و  موکلام ]  ] مکلم ناورس  دعب  زور  دش . تفایرد  دوب  هداد  ریفـس  هب  هاشداپ  هک  ییاهتعلخ  مهدجه ، زور  ربماسد 1800 ، »
، یبایفرش رالات  هب  ناشدورو  اب  دننک . مارتحا  يادا  ات  دندمآ  رابرد  هب  اپورا  قباس  يارفس  ننـس  قبط  دندیـشوپ و  ار  دوخ  ياهـسابل  يور  ار 

: درک مالعا  دنلب  يادص  اب  تافیرشت  سیئر 
هک دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  ترضحیلعا  كرابم  يار  هک  یتعلخ  هب  سبلم  دنه  لک  رادنامرف  بناج  زا  ریفس  رداهب ، موکلام ]  ] مکلم ناورس  »

.« دنوشیم بایفرش  دوش ، اطع  يو  هب 
: داد خساپ  هاشداپ  و 

!« داب كرابم  »
 ... دریگب یصخرم  هزاجا  ات  دش  بایفرش  زاب  ریفس  دعب  زور  دنچ 

دنراد تسد  رد  ار  تنطلس  راجاق  هداوناخ  هک  ینامز  ات  منکیم  روصت  نم  دوب و  هدرک  مالعا  تختیاپ  ناونع  هب  ار  نارهت  ناخ ، دمحم  اغآ 
. دنامب یقاب  تموکح  تختیاپ  ناونع  هب  نانچمه  نارهت 

. دراد رارق  یقرش  لوط  هجرد  یلامش و 52  ضرع  هیناث  هقیقد و 26  هجرد و 38  رد 35  نارهت 
تاماکحتسا نیرتيوق  زا  رهش  نیا  ناریا ، رد  هک  دسریم  رظن  هب  تسا  لیم  لهچ  دودح  نآ  طیحم 

41 ص : نارهت ، تشذگرس 
انـشآ و یماظن  نونف  رنه و  اب  هک  یناسک  رظن  زا  اما  دننزیم ، فال  رایـسب  رهـش  نیا  ذوفن  لباق  ریغ  تردق  هرابرد  نایناریا  تسا . رادروخرب 

ییاههعلق میظع و  اتبسن  يراوید  زا  تسا  ترابع  رهش  نیا  تاماکحتـسا  دوشیمن . یقلت  يدج  نادنچ  تاماکحتـسا  نیا  دناهبرجت ، ياراد 
نیا نیب  دراد . دوجو  زین  اپ  یـس  قمع  اپ و  تسیب  ضرع  هب  قدـنخ  کی  نآ  رب  هفاضا  تسا . ددـعتم  ياـهجرب  ياراد  نیعم  لـصاوف  رد  هک 

هجوچیه هب  اهغاب  اهرازاب و  اههناخ ، تفارظ  رظن  زا  اما  تسا ، رتگرزب  زاریـش  زا  داعبا  رظن  زا  نارهت  تسا . هدش  يزیرکاخ  راوید ، قدنخ و 
، تسا هدوب  ياهدرتسگ  گرزب و  رهش  ینامز  هک  ير ، رهش  ياههبارخ  لیم  شش  هلصاف  هب  نارهت  بونج  رد  تسین . هسیاقم  لباق  زاریـش  اب 
زا هک  دروخیم  مشچ  هب  یتشد  رهش ، برغ  رد  دنوامد و  دنلب  هلق  رهش  لامش  رد  دنراد . رارق  رهش  قرـش  رد  زربلا  ياههوک  دوشیم . هدید 

یگتسب يدودح  ات  تیعمج  نازیم  اریز  تسا  جراخ  نم  هدهع  زا  رهش  یعقاو  تیعمج  قیقد  مالعا  تسا . رادروخرب  تشک  حطـس  نیرتالاب 
تشد هب  نارهت  ياسرفتقاط  يامرگ  زا  زیرگ  يارب  ناتـسبات  لصف  رد  هاشداپ  هک  تسا  ببـس  نیدب  نیا  دراد و  هاشداپ  تبیغ  ای  روضح  هب 
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نارهت رد  رفن  رازههدزاود  ات  هد  زا  شیب  دـنکیم ، كرت  ار  نارهت  هاش  هک  یماگنه  هک  هدـش  هداد  عالطا  نم  هب  دوریم . ناجوا  ای  هیناطلس 
هام لیاوا  زا  امرگ  لـصف  ددرگیم ...  غلاـب  رفن  رازه  ات 80  هب 70  تیعمج  هرابود  نارهت  هب  هاش  تشگزاب  اب  ناتـسمز  رد  دـننامیمن . یقاـب 

تسا »...  ملاسان  رایسب  دراد و  همادا  رویرهش ) مهد   ) ربماتپس لیاوا  ات  دوشیم و  زاغآ  هامریت ) مهد  زا   ) نئوژ
هرابرد ناریا  ناتـسنمرا و  رد  ترفاـسم  باـتک  رد  هک  دوب  نوئلپاـن  ریفـس  ربوژ ،  دـمآ ، ناریا  هب  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد  هک  یناـسک  رگید  زا 

: دسیونیم نارهت  تیعمج 
تشادن ». یتفرشیپ  نادنچ  رهش  نیا  دوبن و  رفن  رازه  یس  زا  شیب  نارهت  تیعمج  »

هدرک مالعا  رفن  رازه  هاـجنپ  ناتـسمز  رد  ار  نارهت  تیعمج  دوب  هدـمآ  ناریا  هب  م ).  ) لاس 1807 رد  هک  زین  هسنارف  هدـنیامن  نادراـگ  لارنژ 
هناخ رازه  هدزاود  ار  نارهت  ياههناخ  دادعت  هیروم  دننکیم . دییأت  ار  وا  رظن  دندمآ  نارهت  هب  دعب  لاس  دـنچ  هک  مه  یلزوا  هیروم و  تسا .

دنزیم . نیمخت  رفن  رازه  تصش  ات  لهچ  نایم  ار  نارهت  تیعمج  یلزوا  دنادیم و 
وا دمآ . ناریا  هب  سیلگنا  ترافس  بیان  ناونع  هب  1807 م ) ( ) ه ق  ) لاس 1222 رد  هیروم  زمیج 

42 ص : نارهت ، تشذگرس 
هیروم تسا . هدمآ  هنطلسلا  دامتعا  نادلبلا  ةآرم  رد  شاهمجرت  هک  هدروآ  دوخ  همانرفس  رد  ار  نامز  نآ  نارهت  تیعضو  زا  یلماک  شرازگ 

: دسیونیم
ردرـس و هک  تسا  هزاورد  شـش  ار  رهـش  نیا  تسا . لیمجـنپ  یلا  مینوراهچ  زا  رهـش  نیا  يوراب  رود  تسا . نارهت  ناریا ، هیلاح  تختیاـپ  »

یضعب نارهت  یبرغم  لامـش  تمـس  رد  دناهدرک . شقن  اهیـشاک  رد  ار  رگید  تاناویح  ربب و  تروص  هدرک ، يراکیـشاک  ار  اهنآ  بناوج 
اههناخ و یلو  زاریـش  یگرزب  هب  نارهت  رهـش  مدید . كروبنز  کی  پوت و  هلول  کی  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  وراب  یلاوح  رد  اهجربهکی 

رتمک هیلاع  هینبا  هب  نآ  تهابش  هدش و  انب  ماخ  تشخ  اب  ابلاغ  هک  اریز  تسین . بوخ  نادنچ  نارهت  تارامع  تسا . زاریـش  زا  رتمک  نآ  هینبا 
لباق هک  تسه  نارهت  رد  کچوک  دجسم  شـش  نآ  زا  ریغ  تسا و  هاش  مامتان  دجـسم  تسا  فیرعت  هظحالم و  لباق  هک  ییانب  اهنت  تسا .

نارهت رد  مامح  هرامش  نیمه  هب  ارـسناوراک و  هاجنپ  دص و  دنیوگیم  اهاوفا  درادن . رتشیب  گرزب  هسردم  راهچ  هس  رهـش  نیا  تسین . رکذ 
راجاق و رصق  یکی  تسا : رهش  نیا  رد  یتنطلس  یقالیی  ترامع  ود  تسا . نارهت  كرا  رد  یکی  رهـش و  رد  یکی  گرزب  نادیم  ود  تسه .

فلتخم تسا ، زربلا  هوک  تشپ  هک  رزخ  يایرد  زربلا و  هوک  هب  نآ  یکیدزن  تهج  هب  نارهت  ياوه  دنیامنیم . انب  هزات  هک  ناتـسراگن  یکی 
رد نیزجاع  زیاجع و  امرگ  لصف  تسا . رازهروش  تبوطر و  اب  تسپ و  رهـش ، نیمز  دراد . ار  يراـگزاسان  تیاـهن  ناتـسبات  رد  دـشابیم و 

. درادن یفیرعت  زین  نارهت  بآ  دننامیمن . رهش 
هب فرـشم  هدش و  یتخـس  یـشوخان  هب  التبم  تسا  یناریا  هک  ام  ترافـس  یـشنم  دناهدش . التبم  هفلتخم  ضارما  هب  بلغا  ام  ترافـس  عابتا 

دعب دندرک . وا  زا  لماک  دصف  شش  زور  شـش  رد  دندرکیم . هجلاعم  ار  وا  یناریا  يابطا  دوبن  دقتعم  ترافـس  بیبط  هب  نوچ  تسا . توم 
. دـمآ بوخ  قاـفتا  تفرگ ، یلأـفت  ظـفاح  هجاوـخ  ناوـید  زا  ترافـس  بیبـط  هب  عوـجر  باـب  رد  دـید ، نیعلا  يأر  هب  ار  گرم  هک  نآ  زا 

ترافـس هب  دومن و  لصاح  يدوبهب  يزور  دـنچ  زا  دـعب  دریمب . دـیاب  درم  نیا  هک  دـش  نیقی  ار  ام  دومنیمن . راـک  نیا  هب  تأرج  کلذـعم 
هدومن »...  جالع  هناودنه  بآ  هب  ار  وا  یهاشداپ  يابطا  زا  یکی  دش  مولعم  دمآ .

لگرپ گـنت  ياـههچوک  زا  میداـتفا ...  هار  یتنطلـس  تراـمع  يوس ]  ] هب هدرک و  تکرح  لزنم  زا  رهظ  تقو  : » دـسیونیم همادا  رد  هیروـم 
. میدش دراو  تسا  كرا  نادیم  يارو  هک  یگرزب  نادیم  هب  دندوب . هداتـسیا  ام  ياشامت  يارب  یعمج  هچوک  ره  فرط  ود  رد  میدرک ، روبع 

دراو هدومن ، روبع  لپ  هتخت  زا  هتشذگ ، نادیم  نیا  زا  دندوب . هتـشاد  هاگن  هدرک  ریجنز  سرخ  کی  ریـش و  کی  نادیم  لخدم  فرط  ود  رد 
میدش ». كرا  نادیم 

43 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیروم زمیج  ياهتشاددای  هرابرد  یتاکن 

ص43 نارهت ؛  تشذگرس 
راجاق هاشیلعحتف  ناخ و  دمحم  اغآ  نامز  رد  نارهت  مینادیم  هکیلاح  رد  تسا ، هدرک  دای  هزاورد  شـش  زا  دوخ  ياهتـشاددای  رد  هیروم  زم 

رد هتبلا  تسا . هتشاذگ  هزاورد  باسح  هب  زین  ار  رهش  یعرف  ياهلخدم  هیروم  زمیج  هک  دوریم  نامگ  تسا . هتـشادن  رتشیب  هزاورد  راهچ 
. تفریمن رامش  هب  رهش  یمومع  هزاورد  مه  نآهک  دوب  هدنام  ياج  هب  اهناغفا  نامز  زا  ياهزاورد  كرا  لامش 

هتخاس هاش ، یلعحتف  زا  تنطلـس  سپ  ینعی  هاش  دـمحم  نامز  رد  دـیآیمرب ، شمان  زا  هک  روطنامه  هک  زین  هیدـمحم  هزاورد  اـی  ون  هزاورد 
هاش یلعحتف  ناـمز  زا  دوش  رهـش  ياـههزاورد  وزج  یمـسر  روط  هب  هزاورد  نیا  هکنآ  زا  لـبق  هک  دراد  دوجو  ناـکما  نیا  اـما  تسا . هدـش 

. تسا هدوب  رهش  یعرف  ياهلخدم  زا  یکی  دناهدرک ، هراشا  نامیرک  نیسح  رتکد  داشناور  داتسا  هک  روطنامه 
هیروم و زمیج  مینیبب  هک  دراد  نآ  ياج  لاح  تفگ . میهاوخ  نخـس  دوخ  ياـج  رد  ناتـسراگن  غاـب  راـجاق و  رـصق  هاـش و  دجـسم  هراـبرد 

هدوب راتخم  ریزو  غاب  ای  راـتخم  ریزو  تراـمع  زا  هیروم  تکرح  أدـبم  املـسم  دـناهدش . كرا  دراو  هدرک و  روبع  یهار  هچ  زا  شناـهارمه 
. تساهدش نکاس  نآ  رد  نارهت  هب  ندشدراو  ماگنه  هب  ای  هتشاد  تماقا  نآرد  هک  تسا 

رد سیلگنا  راتخم  ریزو  غاـب  هدـش  هیهت  م ).  ) يدیـشروخ و 1858 اـب 1238  ربارب  يرمق  لاـس 1275  هب  هک  نارهت  هفـالخلاراد  هشقن  قبط 
. هتشاد رارق  حلاص  یطول  رذگ  هناخكروبنز و  رذگ  بونج 

. تسا هدوب  رذگ  نیا  لامش  رد  مه  سیلگنا  راتخم  ریزو  ترامع  و 
ریزو غاب  هدش ، هیهت  ه ق )  ) لاس 1309 رد  کلملامجن  رافغلا  دـبع  رظن  ریز  نونفلاراد  نیملعم  نادرگاش و  يراکمه  اب  هک  ياهشقن  رد  اما 

هـشقن رد  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ار  یچلیا  غاب  رذـگ  مان  هناخكروبنز ، رذـگ  نامه  هدـش و  هدـیمان  یـشابیچکروبنز  غاب  مان  هب  راـتخم 
. دوشیم هدناوخ  یچلیا  غاب  هچوک  مان  هب  نارهت  رازاب  هشقن  هژیو  هب  نارهت  يزورما 

ناخ دـمحم  هب  نآ  نیمز  نزرک ، درل  هتـشون  هبانب  دوب و  یچلیا  غاـب  نیمه  رد  فودـیابیرگ  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  اـت  مه  هیـسور  تراـفس 
تشاد . قلعت  یچکروبنز 

هک هدش  هتـشون  یچکروبنز  غاب  مان  هب  سیلگنا  راتخم  ریزو  غاب  لحم  ه ق -)  ) لاس 1309 پاچ  کلملا - مجن  هشقن  رد  دش  هتفگ  هکنانچ 
رد اهدعب - یچکروبنز  غاب  تسا . هدوب  نارهت  يوراب  اب  سامم  نآ  یبونج  علـض  زا  یـشخب  ه ق )  ) لاس 1275 نارهت  هفـالخلاراد  هشقن  رد 

هب يرصان - هرود  مود  همین 
44 ص : نارهت ، تشذگرس 

کجیلم نامه  ناطلـسلا ، زیزع  تاقلعتم  تارامع و  زا  کلملا  مجن  هشقن  قبط  نآ  یقرـش  شخب  هک  دش  میـسقت  یبرغ  یقرـش و  شخب  ود 
هناخهوهق و نآ  نوریب  رد  هک  دوب  هدش  لیکـشت  یـشابیچکروبنز  غاب  مه و  زا  ازجم  كولب  شـش  زا  زین  یبرغ  شخب  تسا . هدوب  فورعم 

. تشاد رارق  ادخدک  دمحا  دیس  ازریم  یلعنیسح و  ازریم  یجاح  ياههناخ 
يوس هب  لاس 1275  نارهت  هشقن  قبط  میهاوخب  رگا  لاح  تسا . هتشاد  تماقا  یـشابیچکروبنز  غاب  نیمه  رد  هیروم  هک  تسا  ادیپ  نیاربانب 

. میسرب يزورما  دابآسابع - رازاب  دابآسابع - رذگ  هب  ات  میوریم  برغ  يوس  هب  راتخم  ریزو  غاب  لامش  زا  مینک ، تکرح  یتنطلـس  كرا 
هب هار  همادا  رد  میـسرب . ریما  رازاب  هب  نآ  زا  دابآسابع و  رازاب  دادتما  رد  اهـشورفشرف  رازاب  هب  ات  میوریم  شیپ  لامـش  تمـس  هب  نانچمه 

میسریم و اهزازب  رازاب  ای  گرزب  رازاب  هب  هتشذگ  کچوک  قوسراهچ  زا  سپس  هدیسر ، دیز  هدازماما  قرش  رد  يزورما  دیز  دجسم  رازاب 
هزبس دراو  ات  میوریم  برغ  يوس  هب  هدـش و  زورما  دادرخ  هدزناپ  و  میدـق - هناخ  هبج  نابایخ  قباس - يرهمجرذوب  نابایخ  دراو  ماـجنارس 

. میوش نادیم 
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اهطایخ هچوک  هب  نونکا  هک  اهطایخ  رازاب  هب  برغ  يوس  هب  دـسریم ، دـیز  هدازماما  هب  هک  اـجنآ  داـبآسابع ، رازاـب  هار  هناـیم  رد  رگا  اـما 
. دوشیم لصو  اهزودیسرا  ای  اهشافک  رازاب  هنایم  هب  ریسم  نیا  رگید  رـس  میریگیم . رارق  دیز  هدازماما  بونج  رد  میـسرب  تسا ، فورعم 

. میوشیم دراو  تشاد - مان  لپهتخت  هیوفص  نامز  رد  هک  نادیم - هزبس  هب  ماجنارس  رازاب  نیا  لامش  زا 
. دشاب هدرک  یط  نادیم  هزبس  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  هیروم  زمیج  دسریم  رظن  هب 

اب همه و  نیا  اب  نکیل  تسا  هدمآ  دیدپ  نآ  ياههاگرذـگ  نارهت و  رازاب  رد  يرایـسب  ياهینوگرگد  تارییغت و  هتـشذگ  هدـس  ود  یط  هتبلا 
. تسا هار  ود  نیمه  زا  یکی  کش  نودب  دندومیپ  شناهارمه  هیروم و  زمیج  هک  یهار  دوجوم  ياههشقن  هب  هجوت 

نارهت هب  نزرک  رفس 

: دسیونیم نارهت  يرهاظ  لکش  هرابرد  ناتسلگنا - هکلم  يوس  زا  دنه  هنطلسلا  بیان  نزرک - ، لاتان  جرج 
اب نآ  نودب  ای  رصتخم و  هموح  دنچ  اب  هدش  هرـصاحم  تخـس  کشخ و  ياهنابایب  هلیـسو  هب  عقاو و  یلاخ  ياهگلج  نایم  رد  هک  رهـش  نیا  »

نآ هدوب و  نامز  نآ  نارهت  رهش  نشور ، صخشم و  یشاوح 
45 ص : نارهت ، تشذگرس 

هطاحا اپ  تسیب  عافترا  هب  یلگ  راوید  اب  هک  هدوب  لیم  شش  ات  جنپ  نیب  نآ  یجراخ  طیحم  هک  هتـشاد  عالـضالا  ریثک  مکحتـسم و  یتروص 
قمع اپ  جنپ  یس و  ات  تسیب  نآ و  ضرع  اپ  لهچ  هک  هدیدرگیم  عافد  یقدنخ  اب  هتشاد و  رارق  يدرگ  ياهجرب  نآ  فارطا  رد  دوب و  هدش 

. تسا هدوب  نآ 
اب فیثک  گنت و  ياههچوک  دوب . هتسکش  رانک  هشوگ و  زا  ناریو و  شقدنخ  بورخم و  اهتمـسق  ياهراپ  رد  تیمهایب و  نآ  ياهراوید 

اجنآ تسا ، عقاو  لامش  تمس  رد  هک  دوب  رهش  كرا  نآ  هجوت  لباق  يانب  هناگی  هتفر ، مه  يور  دوب . اههچوک  طسو  رد  زابرس  ياهلودج 
اهنت هک  هتخاس  رهش  لامش  رد  ياهپت  رب  هاش  یلعحتف  هک  تسا  راجاق  رـصق  یقالیی  خاک  رهـش  راوید  زا  دعب  تسا . هناخرد  ای  هاش  هناخناوید 

. تسا رهش  درگادرگ  ماف  ياهوهق  نابایب  نایم  رد  دنیآشوخ  توافتم و  رکیپ 
تسا ». طلسم  دودح  نآ  همه  رب  مامت  تعفر  اب  هک  تسا  یعیبط  زاتمم  هرظنم  اهنت  دنوامد 

هچناـنچ سیلگنا  یـسایس  تئیه  اـی  ترافـس  لـحم   » هـک دـسیونیم : نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  نیتـسخن  لـحم  هراـبرد  نـینچمه  نزرک 
يزاببابـسا كروبمز  و - تشاد . قلعت  یچکروبنز ]  ] یچكروبنز ناـخ  دـمحم  هب  نآ  نیمز  دوب و  عـقاو  یبوـنج  شخب  رد  دـندیمانیم ،

ات دومرف  هراشا  وا  هب  هاش  هک  یماگنه  هجیتن  رد  دوب و  هاش  دامتعا  دروم  برقم و  رایـسب  یچكروبنز  ناخ  دمحم  دوب . هاشیلعحتف  بوبحم 
زین یلزوا  روگرس  دروآرد . ایناتیرب  ریفـس )  ) یچلیا رایتخا  رد  ار  دوخ  کلم  گنردیب  زین  وا  دنک ، راذگاو  ار  دوخ  یـضارا  رطاخ  بیط  اب 

لحم م ).  ) لاس 1828 رد  فودـیابیرگ  لتق  زا  دـعب  زین  اهسور  دوب . ییایلاتیا ...  ياهنوتـس  اهقاور و  ياراد  هک  تخاس  یتحار  ترامع 
. دندرک لقتنم  رهش  كرا  شخب  هب  ار  دوخ  ترافس 

نارهت فیصوت  رد  رترپرک  تربررس  ياهتشاددای 

بلاـطم هک  تـسا  یـسیلگنا  رترپرک  تربررـس  درک ، ندـید  ناریا  زا  م ).  ) اـت 1820 ياـهلاس 1817  نیب  هـک  ینادرگناـهج  زا  رگید  یکی 
: دسیونیم نارهت  هرابرد  دوخ  شرازگ  زا  یشخب  رد  يو  دراذگ . ياجرب  دوخ  زا  ناریا  هرابرد  يدنمدوس 

هزاورد تسا . هدـش  هطاحا  هزاورد  راـهچ  اـب  دراد ، ربرد  ار  دراـی  تحاسم 8000  اـب  یلگ  يراوید  اـهجرب و  هک  قیمع  یقدـنخ  اـب  نارهت  »
. دوریم زیربت  هب  برغ  لامش  هزاورد  دوریم ، ناهفصا  هب  بونج 
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یبآ یشاک  رجآ  دنچ  يانثتسا  هب  دنتسه و  هداس  رایـسب  نامتخاس  ثیح  زا  اهنیا  دوشیم . زاب  تاهج  نآ  ياههپت  يوس  هب  رگید  هزاورد  ود 
عقاو رودم  گرزب  یلیخ  جرب  کی  هزاورد  ره  يولج  رد  درای  تسیود  دودح  رد  دـنرادن . يزیچ  رگید  هتفر  راک  هب  نیئزت  يارب  هک  زبس  و 

هراـنک رد  يزیرکاـخ  هکلب  هدوـمن ، جرب  ندروآـالاب  هب  کـمک  اـهنتهن  نآ  كاـخ  هک  دوـشیم  تظفاـحم  یقدـنخ  هلیـسو  هـب  هـک  تـسا ،
رظن ریز  يارب  لوا  دریگ : رارق  هدافتـسا  دروـم  داـضتم  فرـصم  ود  يارب  تسا  نکمم  تاماکحتـسا  نیا  تـسا . هداد  لیکـشت  شایجراـخ 

 ... تساهانب نیا  تبقارم  تحت  الماک  اههزاورد  زا  جورخ  هار  رهش . لباقم  رد  يدنبرگنـس  طخ  ناونع  هب  مود  و  نمـشد ، تفرـشیپ  نتـشاد 
هک تسا ، طاحم  دوخ  تاماکحتـسا  نایم  رد  درای و  رب 1200  غلاب  شتحاسم  زاتمم ، تسا  ياهلحم  تسا ، عقاو  كرا  رد  هک  هاش  هاـگتماقا 

بسحرب گنت و  یلیخ  ماهدید  تکلمم  نیا  رد  هک  رگید  ياهنابایخ  هیلک  لثم  نارهت  ياهنابایخ  دوشیم . هتسب  رهش  یلامـش  راوید  يور  رب 
تیاضر تردن  هب  دوریم  نوریب  يرگید  گرزب  ای  ناخ  کی  یتقو  تسا . كاخ  لگ و  زا  رپ  یکـشخ ، لصف  ای  دـشاب  یناراب  لصف  هکنیا 

دنتسه وا  لابند  هب  هدایپ  هک  يرفن  لهچ  ای  یس  هبکوک  کی  اب  دشاب و  راوس  یبسا  رب  تسا  لیام  هکلب  دنیبب ، هدایپ  ار  وا  یـسک  هک  دهدیم 
هچ اهغالا و  اهرطاق و  اهرتش و  دـیآیم ...  نوریب  دراد  تسد  رد  هک  هدـش  يزودـلگ  فیرظ و  ياهچراپ  تسوا و  شیپاشیپ  هک  يرکون  و 

. دننکیم دودسم  ار  اهنابایخ  تاقوا  یخرب  رد  دنوریم و  اجنآ  هب  اجنیا  زا  مادم  یتنطلس  لیف  ود  ای  کی  تاقوا  زا  اسب 
قـیمع و ياـههرفح  زا  رپ  ددرگیم و  ناـیامن  یگرزب  زاـب  ياـضف  دراـی ، دصیـس  اـی  تسیود  زا  سپ  نیوزق  هزاورد  زا  نارهط  هـب  دورو  اـب 

. دناهتفر ورف  نیمز  رد  هک  ییاهلادوگ  مییوگب  رتهب  ای  ضیرع 
ریقف و مدرم  هاگتماقا  اههناخ  نیا  زا  یـضعب  دربیم . ینیمزریز  ياـههناخ  هب  هار  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياهفاکـش  اـهلادوگ  نیا  فارطا 

تیعمج تقد  اب  متـسناوتن  نم  تسا ...  تاناویح  یتقوم  لبطـصا  رگید  یـضعب  و  دنرادن ، ار  نآ  زج  یهانپ  أجلم و  هک  دشابیم  ياهناخیب 
داتفه ات  تصـش  نیب  اجنآ  رد  هاش ، هراهب  یناتـسمز و  تماـقا  لوط  رد  هک  منزیم  سدـح  نینچ  مدوخ  تاـظحالم  زا  یلو  ممهفب ، ار  رهش 
باسح دـنیآیم  تختیاپ  هب  تـالایا  زا  زورون  نشج  عقوم  هک  ار  مدرم  هداـعلاقراخ  دادـعت  مقر  نیا  رد  هتبلا  دـننکیم . یگدـنز  رفن  رازه 

منکیمن .
. دنادیم یشزرااب  هتسجرب و  تاکن  ياراد  ار  رترپرک  ياههتشون  نامیرک  نیسح  رتکد  داشناور 

: دسیونیم وا 
زا و  تفای ، ناوتیمن  رگید  عبانم  رد  هک  دراد  دوجو  ياهدنزرا  رایسب  ياههتکن  رترپرک   » لوق رد 

47 ص : نارهت ، تشذگرس 
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا . ناتساب  نارهت  ینیمزریز  ياههناخ  هنومن  لحم و  نداد  ناشن  هلمج  نآ 

اهلادوـگ نیا  فارطا  رد  ددرگیم . ناـیامن  یگرزب  زاـب  ياـضف  دراـی  دصیـس  اـی  تسیود  زا  سپ  نیوزق  هزاورد  زا  نارهت ...«  هـب  دورو  اـب 
أجلم و هک  ياهناخیب  ریقف و  مدرم  هاگتماقا  اههناخ  نیا  زا  یـضعب  دربیم . نیمزریز  ياـههناخ  هب  هار  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياـهفاکش 

.« دنرادن اجنآ  زج  یهانپ 
0 زین 914 / درای  ره  هک  مینادیم  تسا و  هتـشاد  رارق  یلعف  روپاش  نادیم  رد  هلودـلا  ماوق  هچرازاب  لخدـم  رد  نامز ، نآ  رد  نیوزق  هزاورد 

رصن دیس  یبرغ  لامش  رد  یلحم  هب  دنتفریم ، شیپ  رهش  یقرش  لامش  قرشم و  تمس  هب  نیوزق  هزاورد  زا  نوچ  سایقم  نیدب  تسا و  رتم 
. تسا قباطم  یلعف  راصح  لاچ  اب  و  هدوب ، جلگنس  رازاب و  یناتـساب  گرزب  هلحم  ود  ياقتلم  هک  دندیـسریم  مایخ  نابایخ  برغم  رد  نیدلا 
هب طوـبرم  راـبخا  تساهدـماین . دوـجو  هـب  دوـخهبدوخ  تساـهناسنا و  تـسد  هتخاـس  دـیدرتیب  زین  رترپرک  هـتفگ  رد  ینیمزریز  ياـههناخ 

ارهاظ دراد ، هراشا  اههناخ  نیمه  هب  دـیدرتیب  زین ، رترپرک  هچنآ  ینیوزق و  اـیرکز  يومح و  توقاـی  زا  لـقن  هب  نارهت  ینیمزریز  ياـههناخ 
دح هک  نیوزق  هزاورد  نیب  يدرای  هلـصاف 300  رد  نوچ  دروآ . باسح  هب  ناوتیم  میدـق  نارهت  هید  زاغآ  برغم ، يوس  زا  ار  راصح  لاچ 

هملک اب  ناشمان  هک  زین  يرگید  نکاما  و  تسا ...  هدوب  لادوگ  نیتسخن  نیا  ایوگ  هک  لـحم  نیا  اـت  هدوب  هاـش  یلعحتف  ناـمز  نارهط  یبرغ 
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دنراد ». رارق  هدودحم  نیمه  رد  همه  هریغ  هناخكروبنز و  لاچ  لاچ و  هسردم  لاچ ، مامح  نوچمه  تسا ، بکرم  لاچ 
. تشذگرد ناهفصا  رد  یهاشداپ  لاس  هنویس  زا  سپ  يرمق  لاس 1215  یناثلا  يدامج  مهدزون  هبنشجنپ  زور  رد  هاش  یلعحتف  يراب 

48 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياههلحم 

هراشا

یلو مینادیمن . ار  اهنآ  قیقد  تیعقوم  مان و  هنافـسأتم  هک  تشاد  هلحمهدزاود  دوش ، هدیـشک  راـصح  نآ  رود  هب  هک  نآ  زا  شیپ  نارهت  هید 
. دنشاب نهک  ياههلحم  هلمجزا  جلگنس  راصح و  لاچ  ناجالدوع ، نوچ  ییاههلحم  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 

هبصق زا  یتلحم  ار  نآ  دنکیم و  دای  ناراس »  » مان هب  ياهلحم  زا  دروم  ود  رد  یماس ، هفحت  باتک  رد  يوفص  لیعامسا  هاش  رـسپ  ازریم  ماس 
. تسا يزار  ینارهت  یلصو  انالوم  هرابرد  يرگید  ینارهت و  یناراس  لضفا  لاوحا  نایب  رد  یکی  دروم  ود  نیا  دنادیم . نارهت 

هب یلـصا  هلحم  راـهچ  ياراد  بساـمهت  هاـش  تنطلـس  ناـمز  زا  ینعی  دـش  وراـب  جرب و  ياراد  هک  یناـمز  زا  نارهت  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 
رتکچوک ییاههلحم  ياراد  نامز ، تشذـگ  اب  زین  اههلحم  نیا  زا  کیره  هک  تسا  هدوب  نادـیم  هلاچ  رازاب و  جلگنـس ، ناجالدوع ، ياهمان 

غاب ون ، هزاورد  اقآربقرـس ، اهنمکرت ، اـهیچرطاق ، یهاـش ، طاـیح  ناـیدوهی ، هنمارا ، اهيزاریـش ، راـنماپ ، همـشچرس ، ياـههلحم  دـناهدش 
. دنتسه میدق  نارهت  رتکچوک  ياههلحم  هلمجزا  اهبرع  هلحم  کیبهتسپ و  غاب  نیما ، غاب  اهیمق ، ناخورسخ ،

اهبرع هلحم 

دوخ يارب  یناتـسدمه  تسناوت  دوب ، هدـمآ  نارهت  هب  هدرک  رارف  زاریـش  زا  دـنز  ناخمیرک  تشذـگرد  زا  سپ  هک  راجاق  ناخ  دـمحم  اـغآ 
هب زا  سپ  اهدعب  دوب . هدرک  نکاس  نیمارو  رد  هدـناچوک و  سراف  زا  ار  اهنآ  هاش  ردان  هک  دـندوب  یبارعا  اهنآ  هلمجزا  هک  دـنک  اپ  تسد و 

دنتخاس . نارهت  رد  ار  اهبرع  هلحم  يو ، رما  هب  هفیاط  نیا  نانابنجرس  ناخ ، دمحم  اغآ  نتسشن  تخت 
49 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت یلصا  هلحم  راهچ  هدودحم  هیمست و  هجو 

( ناجالدوا  ) ناجالدوع هلحم  - 1
اهیمیلک و رازاب  ای  ناجالدوع  رازاب  یقرـش ، يرهمجرذوب  نابایخ  لامـش  هاش و  دجـسم  دودح  یتنطلـس و  گرا  یقرـش  علـض  هب  دودـحم 

. رانماپ نایدوهی و  هلحم 
: دسیونیم ناجالدوع  مان  هرابرد  نامیرک  نیسح  رتکد  داشناور 

صاـخ هجهل  هب  رهـش  نیا  مدرم  هک  تسا  هدـنامزاب  يراـگزور  زا  و  دوبن ، شیب  یهید  نارهت  هک  تسا  ینارود  هب  قـلعتم  ناـجالدوع  ماـن  »
بیرعت تروص  ارهاظ  هملک  نیا  دنتفگیم ، نخـس  تسا  هتـشاد  ناریمـش  ینونک  نانیـشنهد  هجهل  هب  یمامت  مات و  تهباشم  هک  دوخ  یلحم 

یقاب ارهاظ  دشابیم و  بآ »  » یلحم ظفلت  نامه  نامگیب  زین  وا »  » تسا و ناکم  دـنوسپ  هملک  رخآ  رد  نآ » . » تسا هدوب  ناجالدوا »  » هتفای
رتکچوک ياههتـشر  هب  بآ  ندرک  میـسقت  ندرک و  شخپ  ینعم  هب  نیجالد »  » ای نیجارد  یلحم  ظفلت  هب  ای  ندیجارد »  » زا قتـشم  زین  هملک 

رابدور شخب  زا  راهآ  ناشوا و  ریظن  دـناهدنام ، رانکرب  بناجا  اب  طـالتخا  زا  هک  ناریمـش  ياـهيدابآ  یخرب  رد  مه  زونه  راـک  نیا  تسا .
دراد و طلـست  یبونج  نکاما  رب  شدایز  عاـفترا  ببـس  هب  ناـجالدوع  هلحم  دوریم . راـک  هب  يراـیبآ  رد  تسا و  لومعم  ناریمـش  نارـصق 
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. دناهدرکیم میسقت  شخپ و  فرصم  بسانت  هب  همشچرس  رد  ار  بآ  نیا  تسا . هدشیم  يراج  لحم  نیا  زا  یبونج  یحاون  بآ  دیدرتیب 
کلوپرـس رذگ  همـشچرس و  مان  تسخن  زین  يوعد  نیا  دـیؤم  تسا . بآ  میـسقت  شخپ و  لحم  ینعم  هب  ناجالدوع  ای  ناجاردوا  نیاربانب 

نارهت هب  جرک  زا  يرهن  هک  تسا  هاش  دـمحم  مادـقا  سپـس  و  تسا - لپ  هملک  یلحم  ظـفلت  لوپ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ناـجالدوع - رد  تسا 
درک . میسقت  رهش  هب  همشچرس  ناجالدوع و  يادتبا  زا  ینعی  یلعف - رانماپ  ناریمش - هزاورد  زا  ار  بآ  دیشک و 

جلگنس هلحم  - 2
دودـحم هلودـلا  ماوق  هچرازاب  و  هاش - نادـیم  دودـح  نیوزق - هزاورد  ات  داژنفینح  ای  روپاـش  ناـبایخ  هب  یتنطلـس  كرا  برغ  زا  جـلگنس 

راغ هزاورد  ای  ون  هزاورد  ار  هیدـمحم  هزاورد  تشاد  رارق  هیدـمحم  هزاورد  برغ  يوس  هب  یبرغ  يولوم  ناـبایخ  رد  زین  هلحم  نیا  دـشیم .
. دوب عقاو  يدعب - هیدمحم  نادیم  مادعا - نادیم  ای  قوپاقاپ  هلحم  رد  هزاورد  نیا  دنتفگیم . زین  میدق 

چیلگنـس هب  هک  تسا  ناتـسناغفا  ناشخدـب  رد  ییایفارغج  یهاگیاج  مان  هزورما  اریز  دـشاب  یناتـساب  نهک و  یمان  الامتحا  زین  جلگنـس  ماـن 
. دراد ترهش 

مراهچ هدس  رد  یسانشان  هدنسیون  فیلأت  هک  برغملا  یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  باتک  رد 
50 ص : نارهت ، تشذگرس 

: تسا هدش  دای  هنوگنیا  جلگنس  ای  چیلگنس  زا  هدمآ  نایم  هب  رهنلا  ءاروام  دودح  تیحان  ردنا  نخس  هک  اجنآ  تسا  يرجه 
کنانچ هداتـسیا ، مرگ و  تسا  یبآ  ندعم  یکیدزن  هب  تسا و  هوک  نیردنا  لعل  یـشخدب و  هراجیب  ندـعم  تسا و  هوک  نماد  رب  جلگنـس  »

تسا ». هار  مین  زور و  کی  تبت  ات  ندعم  زا  درک و  ناوتن  يو  رد  یمرگ  زا  تسد 
: دیوگیم تسا ، هتشون  ملاعلا  دودح  رب  هک  یتاقیلعت  رد  زین  یکسرونیم 

هیحان رد  يرگید  ناکم  مان  دوخ  هک  تسا  سگنـس »  » برعم الامتحا  لوهجم ، ای  فورعم  ياـی »  » اـب جـل  گنـس - اـی  چیلگنـس و  جـلگنس ،
نابز هب  نآ  مدرم  دراد و  رارق  ناشخدـب  هقطنم  رد  ریماپ و  ياههوک  رد  جلگنـس  ای  جیلگنـس  رگید  نخـس  هب  تسا .  هدوب  گرزب  ناـسارخ 

تسا . یسراف  نابز  ياهشیوگ  زا  یکی  هک  دنیوگیم  نخس  چیلگنس 
دناهتسناد . گنس  ياههراپ  اب  بآ  میسقت  يدنبجر و  لحم  ینعی  جر ، گنس - ار  جلگنس  لصا  زین  ناگدنسیون  زا  یخرب 

رازاب هلحم  - 3
ياهتنا ات  يرهمجرذوب  نابایخ  ینعی  هناخهبج  نابایخ  دادـتما  و  ورـسخ ) رـصان   ) هیرـصان نابایخ  ياهتنا  هاـش ، دجـسم  هار  هس  رد  هلحم  نیا 

تشاد . رارق  نت ، لهچ  رازاب  و  اهزازب - رازاب  گرزب - رازاب 
ياهشوگ برغ و  يوس  زا  جلگنس  قرش ، يوس  زا  ناجالدوع  هلحم  هتشاد و  رارق  ناتساب  نارهت  یلصا  هتـسه  زکرم  رد  رازاب  هلحم  عقاو  رد 

هتسه هتفای و  هعسوت  رازاب  هلحم  بونج  لامـش و  زا  ییاهتمـسق  اهدعب  دناهتـشاد . هار  نآ  هب  لیعامـسا  دیـس  لامـش  رد  نادیم  لاچ  هلحم  زا 
تسا . هداد  لیکشت  ار  میدق  نارهت  یلصا 

51 ص : نارهت ، تشذگرس 
نادیملاچ ای  نادیم  هلاچ  هلحم  - 4

ياههلحم هب  دوب و  دودـحم  ناطلـسلا  نیما  نادـیم  اهشورفلام و  نادـیم  لیعامـسا . دیـس  هدازماما  نت ، لهچ  رازاـب  بونج  هب  نادـیمهلاچ 
. تشاد هار  قوپاقاپ  راغ و  هزاورد  دابآیناخ و  كرمگ و 

تلود هلحم 

ياهنابایخ لماش  نآ  هدودحم  هک  تفرگ  لکش  نارهت  رد  تلود  هلحم  مان  هب  يرگید  گرزب  هلحم  هاش ، نیدلا  رصان  هرود  رد  ینعی  اهدعب 
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(، هلاژ  ) هپتناشود ناریا ،)  ) هلودـلا نیع  ناتابکا ،)  ) هناخنگاو يدعـس ،)  ) یتخل یـسودرف ،)  ) هلودـلا ءالع  لوبمالـسا ، داـبآهاش ، رازهلـال ،
دیدپ نارهت  رهش  رد  زین  يدیدج  ياههزاورد  نامز  نیمه  رد  دشیم  نآ  تاقلعتم  تلود و  هزاورد  ناریمـش ، هزاورد  ناتـسراهب ،)  ) هیماظن

. دوزفا رهش  تعسو  هب  دوخ  هبون  هب  هک  دمآ 

تخاس نارهت  رد  راجاق  هاشیلعحتف  هک  ییاهانب 

. تسیقاب زین  زورما  هب  ات  اهنآ  زا  یخرب  هک  دش  هتخاس  نآ  ياههزاورد  زا  جراخ  نارهت و  رد  ییاهانب  راجاق ، هاشیلعحتف  تنطلس  نارود  یط 
رد و  شون ، جرب  ای  نیشون  جرب  نارواین ، خاک  رازهلال ، غاب  رـصق و  هاشغاب ، راجاق و  رـصق  ناتـسراگن ، غاب  ترامع و  ناخزورون ، هناخاقس 

. دنتسه هاشیلعحتف  نارود  ياهانب  زا  همه  تسا ، فورعم  هیرخف  هسردم  هب  هک  يورم  ناخ  دجسم  هسردم و  هاش و  دجـسم  زین ، رهـش  لخاد 
ریمعت و نارهت  ياـههاگترایز  هسدـقم و  نکاـما  زا  یخرب  دـش و  هتخاـس  یتنطلـس  كرا  نورد  زین  ییاـهانب  نارود ، نیا  رد  نـیا  رب  هوـالع 

. میزادرپیم اهانب  نیا  هرابرد  يرصتخم  حرش  هب  کنیا  دندش . يزاسزاب 

ناتسراگن غاب 

هراشا

ییاج ینعی  ناتسراهب ، نادیم  لامش  رد  ناتسراهب ، نابایخ  یبرغ  علض  رد  دوب ، هیراجاق  هرود  یتنطلـس  ياهغاب  هلمج  زا  هک  ناتـسراگن  غاب 
هاشیلعحتف تشاد . رارق  تسا ، عقاو  نآ  لامـش  رد  قباس  یلاع  يارـسشناد  يایاقب  داشرا و  ترازو  همانرب ، نامزاس  ياـهنامتخاس  زورما  هک 

رهـش زا  جراخ  رد  یقـالیی  هقطنم  رد  عقاو  نارود  نآ  رد  هک  غاـب  نیا  رد  ار  دوخ  تاـقوا  رتشیب  تشاد و  ناتـسراگن  غاـب  هب  یـصاخ  هجوت 
هدـید هیهت  غاب  نیا  رد  بعل  وهل و  لیاسو  عاونا  راجاق  نارتوهـش  تیلوئـسمیب و  تفـص ، كدوک  هاش  روتـسد  هب  دـنارذگیم . دوب ، نارهت 

شیر و لوط  رب  هاـشیلعحتف  بیترت  نیا  هب  تسا ! ناتـسراگن  غاـب  رد  يزاـب  رـسرس  هاـشیلعحتف  ياهینارذگـشوخ  نیرتفورعم  زا  دوب . هدـش 
هرامش

52 ص : نارهت ، تشذگرس 
یط هدش  هراپ  هکت  ناریا  زا  یمهم  ياهشخب  دروخیم و  تسکـش  سور  يرازت  تلود  زا  یپ  رد  یپ  دوزفایم و  ارـسمرح  تعـسو  دالوا و 

. تفریم تسد  زا  يرامعتسا  نیگنن  ياههماندهع 
هب ار  اجنآ  هتفر  ناتـسراگن  غاب  هب  رهـش  لخاد  كرا  زا  تشاد  میمـصت  نارهت  ياوه  يامرگ  تدـش  يراگزاسان و  ببـس  هب  هک  هاشیلعحتف 
هک یگرزب  یـشاقن  اهنامتخاس  نیا  زا  یکی  رد  دننک . ثادحا  يددـعتم  ياهنامتخاس  ات  داد  روتـسد  دـنیزگرب ، دوخ  یمئاد  نکـسم  ناونع 

. دوب هدش  هدیشک  دادیم ، ناشن  ار  هاشیلعحتف  مالس  سلجم 
. تشاد رارق  یبونج  شخب  رد  دوب  مه  هقبط  ود  هک  غاب  یلـصا  ردرـس  دـش . لـیمکت  م ).  ) 1810 ه ق )  ) لاس 1225 رد  ناتـسراگن  ترامع 
، یبونج یلامـش - ینابایخ  دـندرکیم . ینابرق  رتش  ردرـس  نیا  ربارب  رد  نابرق  دـیع  زور  تشاد . قاتا  ود  نییاـپ  هقبط  قاـتا و  هس  ـالاب  هقبط 

نادیم رد  تسرد  دوب  هدش  هتخاس  ابیز  ياهيربچگ  اب  ددعتم  ياهقاتا  نابایخ  نیا  لوط  رد  هیشاح و  رد  تسویپیم . غاب  لخاد  هب  ار  ردرس 
. دـنتفرگیم رارق  ترامع  نیا  فارطا  رد  همه  یلـصا  ياهانب  ریاس  هک  يروط  هب  تشاد ، رارق  اشگلد  اـی  هناخـضوح  فورعم  تراـمع  غاـب 

هلمج زا  یجراخ  يارفـس  ریوصت  یـشاقن ، نیا  رد  دوب . هدـش  بصن  اـشگلد  تراـمع  نیمه  رد  زین  هاـشیلعحتف  مالـس  سلجم  یـشاقن  هدرپ 
دق مامت  یشاقن  لماش 118  هک  ار  یخیرات  هدرپ  نیا  دوشیم . هدید  نادراگ  لارنژ  یلزوا و  روگرس  زنوجدروف ،  تراهرـس  مکلم ، ناجرس 
هداد ناتسراگن  غاب  ياهنامتخاس  رد  یمهم  رییغت  تسا . هدیـشک  م ).  ) 1813 ه ق )  ) لاس 1228 رد  هصاخ  یـشابشاقن  هّللا  دبع  ازریم  دوب ،
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دندیشک نآ  رود  هب  زین  يرگید  راصح  غاب ، یلصا  راصح  رب  هوالع  وا  روتسد  هب  یـساغآ و  ازریم  یجاح  ترادص  تقو  هب  هکنآ  زج  دشن .
یقرش يورهدایپ  هب  قرـش  زا  دوب  هدنام  یقاب  زین  ه ق )  ) لاس 1313 ات  نآ  زا  ییاهـشخب  هک  راصح  نیا  دش . فورعم  غاب  مود  راصح  هب  هک 

، ینونک یئالع  نابایخ  هیلایهتنم  هب  لامـش  زا  همانرب ، نامزاس  یبرغ  نابایخ  یبرغ  يورهدایپ  هب  برغ  زا  یلاـع ، يارـسشناد  قرـش  ناـبایخ 
. دوب روصحم  کلملا  لامک  نابایخ  یبونج  يورهدایپ  هب  زین  بونج  زا  یلعف و  رادمتعیرش  نابایخ  يورهدایپ  ینعی 

راجاق هاش  دمحم  قافتا  هب  تحار  لایخ  اب  ات  دننک ، سیسأت  راصح  ود  نیب  یماظن  یناگداپ  هک  داد  روتـسد  یـساغآ  ازریم  یجاح  نینچمه 
. دننارذگب راگزور  ناتسراگن  غاب  رد  نایماظن  هزینرس  هیاس  ریز 

ازریم هیماظن  غاب  یناوریا و  رادرس  غاب  ینعی  شرواجم  غاب  ود  اب  هاش ، نیدلا  رصان  هرود  رد  اهدعب ،
53 ص : نارهت ، تشذگرس 

. هدش یلامش  قدنخ  يوس  نآ  هناگهس  ياهغاب  ءزج  يرون ، ناخ  اقآ 

داد خر  ناتسراگن  غاب  رد  هک  یتاقافتا  نیرتمهم 

ازریم دمحم  زور  نیا  رد  دوب . ناتـسراگن  هوکـشاب  غاب  یلاها  يارب  یمهم  زور  م ،).  ) نئوژ 1834 اب 20  ربارب  ه ق )  ) رفص 1250 مهدزاود 
ناتـسراگن غاب  رد  هاش  دمحم  يدهعتیالو  سلجم  هکنآ  بلاج  تفای . يدـهع  تیالو  ناتـسراگن  غاب  رد  بصنم  بیان  يازریم  سابع  رـسپ 

! تشاد رسپ  ( 59  ) هن هاجنپ و  هاشیلعحتف  هک  دش  رازگرب  ینامز  رد 
ه  ) نابعش 1250 زور 22  رد  يو  داتفا . قافتا  ناتـسراگن  غاب  رد  هک  تسا  يرگید  یخیرات  دادـخر  زین  یهاش  تخت  رب  هاش  دـمحم  سولج 

یشوکتخس لصاح  هاش  دمحم  نتـسشن  تخت  رب  هتبلا  تسـشن . تنطلـس  تخت  رب  ناتـسراگن  غاب  رد  م ).  ) ربماسد 1834 اـب 24  ربارب  ق )
دوب . یهاشداپ  ریرس  هب  يو  ندناسر  يارب  یناهارف  ماقممئاق 

: تسا هدمآ  خیراوتلا  ردص  رد  هکنانچ 
ناروـسج و دوـمن و  راوـمه  ار  هار  نـیا  اـت  تخاـس  نمـشد  مدرم  رثـکا  اـب  ار  دوـخ  دوـمن و  تاریبدـت  دیـشک و  تـمحز  یلیخ  ماـقممئاق  »

.« دناشن دوخ  ياج  هب  ار  نایوجهیعاد 

یساغآ ازریم  یجاح  ياهیدایش 

تولخ رد  هدرک  هنخر  داسف  زا  هک  دـش  تکلمم  روما  حالـصا  رد  قرغ  ردـقنآ  هاش  دـمحم  ندـناشن  تخت  هب  زا  تغارف  زا  سپ  ماـقممئاق 
نادایش زا  یکی  هک  یساغآ  یجاح  دنام . لفاغ  یـساغآ  ازریم  ياههئطوت  اهیراکایر و  همه  زا  رتمهم  نایرابرد و  دساف  قالخا  هاش ، دمحم 
یفرعم یبوخ  هب  ماقممئاق  فیلأت  هیـضورع  هلاسر  رد  دوریم ، رامـش  هب  وا  تاحالـصا  ماقممئاق و  لباقم  هطقن  ناریا و  یـسایس  خیرات  مانب 

. تسا هدش 
: دسیونیم نارهت - رد  هسنارف  ترافس  نادیسراف  ياضعا  زا  یکی  يرابملک -  ویسم  هب  ياهمان  رد  راجاق ، هاش  دمحم  گرم  زا  سپ  يو 

54 ص : نارهت ، تشذگرس 
مدش لاحشوخ  دیتسه . تمالس  یلاعت  هّلل  دمحلا  مدرک . هظحالم  ار  امش  هلسارم  يرابملک  ویسوم  مرکم ، مشچ  رون  زیزع ، دنزرف  هاجیلاع ، »

دیتسین و تسـس  ناریا  یلاها  لثم  مه  یتسود  رد  دـیتسه و  ییاناد  لقاع و  رایـشوه و  ناوج  هک ]  ] امـش هک  مدرک  بجعت  رایـسب  رایـسب  اما 
رد اهتلود  روظنم  هک  دیتخاسن  رـضحتسم  ارم  دیدرکن و  قیقحت  ارچ  دـنرادن ، هدیـشوپ  فرح  امـش  زا  ناشعابتا  ارفـس و  تارـضح  تعامج 

بجاوم و بحاص  رکون و  ناریا  هیلع  تلود  رد  متـسه و  هیـسور  همیخف  تلود  تیعر  نم  الّوا  تفگ ؛ دـنهاوخیم  هچ  تسیچ و  نم  باب 
هک داد  هتـشون  هیـسور  تلود  راتخم  ریزو  بامتلالج  بانج  مدوب ...  هیـسور  همیخف  تلود  یبآ  لیامح  ناشن و  بحاص  و  مدوبن ...  هفیظو 
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 ... « تسا هیسور  همیخف  تلود  تیامح  رد  یجاح  بانج 

ناتسراگن غاب  رد  ماقممئاق  ندش  هتشک 

نئوژ 1835 و 21  ه ش )  ) دادرخ 1214 اب 22  ربارب  ه ق )  ) رفص 1351 زور 24  رد  تنطلس ، تخت  رب  سولج  زا  سپ  هام  شـش  هاش  دمحم 
. درک رداص  ناتسراگن  غاب  رد  ار  ماقممئاق  لتق  نامرف  (م ).

: دسیونیم ماقممئاق  لتق  یگنوگچ  هرابرد  راجاق  هرود  نارگتسایس  دوخ  باتک  رد  یناساس  کلم  ناخ 
بسا ماقممئاق  دوشیم . راضحا  هاش  فرط  زا  یتمدخشیپ  هلیسو  هب  نارهت  يوراب  زا  نوریب  رازهلال  غاب  رد  ماقممئاق  باتفآ ، بورغ  ماگنه  »
هجوت فرط  نابرد و  يریپ  لاح  رد  هک  ریبکریما )  ) ماظن ریما  ناخ  یقت  ازریم  ردـپ  نابرق ، ییـالبرک  دوش ، راوس  دـهاوخیم  نوچ  هدـیبلط ،

: دیوگیم هدمآ ، شیپ  دوب ، ماقممئاق 
؟ يوریم اجک  مرب  تنابرق  اقآ  - 

: دیوگیم هدش  وا  هجوتم  ماقممئاق 
!؟ تسا ربخ  هچ  رگم  زاب  درمریپ  اه ! - 

: دهدیم باوج  درمریپ 
. دهدیم يور  یقافتا  امش  يارب  مدید  باوخ  - 

: دیوگیم ددنخیم و  ماقممئاق 
. درمریپ مدرگیمرب  دوز  - 

55 ص : نارهت ، تشذگرس 
؟ دنراد فیرشت  اجک  هاش  دسرپیم -: غاب  هب  ندش  دراو  زا  سپ  دوشیم . ناتسراگن  غاب  هناور  هدش ، راوس  و 

. تسین ردرس  رد  هاش  دمحم  دنیبیم  هتفر  الاب  ماقممئاق  ردرـس . ترامع  رد  دنیوگیم  دندوب  رومأم  تمدخ  نیا  ماجنا  يارب  هک  یـصاخشا 
: دسرپیم

؟ دنراد فیرشت  اجک  سپ  - 
: دنیوگیم

. دروآ دنهاوخ  فیرشت  - 
ملق ینعی  شاهدنرب  ریـشمش  زا  ار  وا  تسد  هتفرگ ،  يو  زا  ار  ماقممئاق  ذـغاک  هلول  نادـملق و  هاش ، نامرف  مان  هب  درذـگیم  هک  هقیقد  دـنچ 
اـشع برغم و  زامن  هماقا  زا  سپ  دـندوب . هدرک  ار  زیچ  همه  ینیبشیپ  زین  نانمـشد  تشاد و  يراذـگریثأت  نایب  ماـقممئاق  دـننکیم . هاـتوک 

: دیوگیم
. دراد ارم  راظتنا  ماهدرک ، هدعو  یتسود  لزنم  هکنوچ  مورب . تسا  رتهب  دنرادن  نم  اب  یشیامرف  هاش  رگا 

: دنیوگیم وا  يرادهاگن  نیرومأم 
! مبلطب روضح  هب  ار  امش  نم  ات  دیوشن ، جراخ  اجنیا  زا  مراد  امش  اب  یمزال  راک  نوچ  دناهدومرف  هاش  - 

: دیوگیم ماقممئاق 
. منکیم تحارتسا  يردق  سپ  - 

. دوشیم رادـیب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  ود  دـباوخیم ...  هدیـشک ، دوخ  يور  رب  ار  هبج  دراذـگیم و  رـس  ریز  هدرک ، زاـب  ار  رمک  لاـش  و 
: دیوگیم
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. دنراد یشیامرف  هچ  منیبب  ناشتمدخ  مورب  نم  دنروآیمن ، فیرشت  هاش  رگا  - 
: دیوگیم حازم  هب  دونشیم . ار  اهباوج  نامه  زاب 

! مسوبحم اجنیا  نم  سپ  - 
! دیاش دنهدیم : باوج 

: دسیونیم راوید  رب  نخان  اب  ار  رعش  نیا  هدز و  مدق  قاتا  رد  لاح  نیا  رد  دنیوگیم 
دراد  رایسب  اههچیزاب  نیا  زا  رگیزاب  خرچدراد  راوخ  هگ  دهد  تزع  هگ  هک  نیا  تسا  راگزور 

56 ص : نارهت ، تشذگرس 
ییاهتاقالم هتشذگ و  وا  رب  مایا  نآ  رد  هچنآ  زا  دنرادیم ، هاگن  ناتسراگن  ینیمزریز  هناخضوح  رد  ار  ماقممئاق  زور ، شش  ای  جنپ  هلمجلاب 

تین نیا  هب  وا و  ینامسج  ياوق  لیلحت  يارب  هک  دناهتفگ  تسین . تسد  رد  يربخ  هدیـسر ، وا  هب  هک  یلامتحا  ياهبیـسآ  ای  هدش و  وا  اب  هک 
هناخشارف گنهرـس  قافتا  هب  یغادهچارق  ناخ  لیعامـسا  هکنیا  ات  دندرکیم . يراددوخ  يو  هب  نداد  اذغ  زا  دریمب  یگنـسرگ  زا  دیاش  هک 

. دـننزیم نیمز  ار  وا  هتخیر ، ماـقممئاق  رـس  رب  هدـش ، هناخـضوح  دراو  رفـص  هاـم  بش  نیرخآ  رد  بـضغریم  رفن  دـنچ  یـشاببضغریم و 
. دوشیم يراج  نوخ  شحورجم  ناوزاب  زا  هکیروط  هب  دنکیم  تمواقم  دوخ  صالختسا  يارب  یناوتان ، فعض و  دوجو  اب  ماقممئاق 

يراکادـف ناریا  هب  تمدـخ  يارب  دوب و  کـلف  ياـنهپ  هب  هک  ار  یناـهد  نآ  دـننکیم و  شاهفخ  هدرب و  ورف  وا  قلح  رد  یلامتـسد  هرخـالاب 
.« دندنبیم هشیمه  يارب  درکیم 

یچلیا غاب 

هراشا

دای سیلگنا  راتخم  ریزو  غاب  ماـن  اـب  نآ  زا  نارهت ، هفـالخلا  راد  لاس 1275  هشقن  رد  هک  تسا  یچکروبنز  غاـب  ناـمه  عقاو  رد  یچلیا  غاـب 
همه هکنآ  بلاج  درک و  صخـشم  ار  غاب  نیا  دودح  لحم و  ناوتیم  نارهت  رازاب  يامنهار  هشقن  دوجو  اب  زورما ، هناتخبـشوخ  تسا . هدش 

هفالخلا راد  رد  هشقن  قبط  دنتـسه . انـشآ  غاب  نیا  ناشن  مان و  اب  مه  زونه  یمیدق ، نارادهزاغم  هژیو  هب  دنراد ، راکورـس  رازاب  اب  هک  یناسک 
هس اجنیا  رد  دش . یچلیا  غاب  هچوک  دراو  برغ  تمس  زا  تشذگ و  دابآسابع  رازاب  ریما و  رازاب  زا  دیاب  یچلیا  غاب  هب  ندیسر  يارب  نارهت 
هک میـسریم  يرگید  یبونج  هچوک  هب  یچلیا  غاب  هچوک  هناـیم  رد  دـسریم . یچکروبنز  هچوک  هب  نآ  یلامـش  هار  هک  دراد  دوجو  یهار 

تسا لاچ  مامح  هچوک  نآ  یلامـش  هار  هک  دراد  دوجو  یهارهس  یچلیا  غاب  هچوک  دادتما  رد  دراد . رارق  نآ  رد  ناتـسلگ  فورعم  هسردم 
تداعس هچوک  نآ  دادتما  رد  هک  دسریم . یچلیا  غاب  هارراهچ  هب  ماجنارـس  هچوک  نیا  تسا . هتـشاد  رارق  نآ  رد  زین  نیرفآ  ادخ  رذگ  هک 

غاب نیا  رد  سیلگنا - راتخم  ریزو  فودـیابیرگ - لتق  یچلیا  غاب  ترهـش  لـیلد  نیرتهدـمع  تسا . هدوب  عقاو  يولوم  ناـبایخ  نآ  زا  سپ  و 
. دوریم رامش  هب  هاشیلعحتف  تنطلس  نارود  زیگناربهنتف  مهم و  لئاسم  زا  دوخ  هک  تسا 

57 ص : نارهت ، تشذگرس 

یچلیا غاب  رد  فودیابیرگ  لتق 

زاقفق و حتاف  چیوکـساپ  لاشرام  هدازرهاوخ  یـسور و  هدنـسیون  فودـیابیرگ  هک  تشذـگیم  ياچنمکرت  هماندـهع  ياضما  زا  لاس  کی 
نیا یهار  یبلق  تیاضر  نودـب  ارهاظ  هک  يو  دـمآ . ناریا  هب  نامیپ  نیا  هلداـبم  يارب  هیـسور ، تلود  هداـعلاقوف  ریفـس  ناونع  ناـجیابرذآ 

. تخیگنارب ار  نویناحور  زا  یخرب  رهش و  مدرم  شزیمآ ، کیرحت  دنسپان و  راتفر  اب  ریبدتیب  يوخشرت و  دوب  يریفـس  دوب  هدش  تیرومأم 
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: تسا ریز  رارق  هب  فودیابیرگ  لتق  ءعقاو  حرش  اما  و 
زا يریطخ  غلبم  درکیم ، ناوید  یلماع  دشیم و  بوسحم  هاشیلعحتف  نایارـسهجاوخ  زا  هک  هیزاقفق  میدـق  نارـس  وزج  ینمرا ، بوقعی  اقآ 

هدـهاعم مهدزیـس  لصف  بجوم  هب  هک  درکیم  کیرحت  ار  وا  هلودـلا  فصآ  یفرط  زا  دوب . هدروآ  یقاب  هدرک  لیم  فیح و  ار  تلود  لام 
. دروخب مهار  تلود  لوپ  دنک و  تعجارم  هیزاقفق  هب  ترافس  طسوت  دریگب و  ار  دوخ  يدازآ  هتفر  سور  ترافس  هب  دناوتیم  ياچنمکرت ،
نایعا و ياهمرح  مامت  رد  هک  بوقعی  اقآ  دـمآ و  شیپ  زین  ارـسا  ریاس  ندرک  دازآ  هلئـسم  دـش ، نصحتم  ترافـس  رد  بوقعی  اقآ  هکنیمه 
هک نیا  يارب  داد و  سور  ترافـس  هب  دندوب  نایناریا  جاودزا  رد  هک  ینمرا  یجرگ و  ياهنز  مامت  زا  یتروص  تشاد ، دش  دـمآ و  نایناوید 

ياملع دزن  رگید  يوس  زا  داتسرف . هیسور  ترافـس  هب  زین  ار  دندوب  هلودلا  فصآ  جاودزا  رد  هک  یجرگ  نزود  دنک  ادیپ  خیب  یباسح  راک 
، دنراد دالوا  اهنآ  زا  دنتـسه و  نیملـسم  جاودزا  رد  هدـش و  ناملـسم  هک  یجرگ  ياهنز  نیا  هک  درک  دـنلب  اتعیرـشاو  دایرف  نارهت  یناحور 

!؟ دندرگزاب هیسور  هب  دنناوتیم  روطچ 
نیکرحم نکیل  دراد . درتسم  ار  اهنز  هک  داتـسرف  ماـیپ  فودـیابیرگ  يارب  نارهت ، دـهتجم  يداـبآرتسا ، حیـسم  ازریم  موحرم  ناـیم  نیا  رد 
تانوئـش هـب  راـتفر  نـیا  دـنروآ . نوریب  روز  هـب  ار  اـهنز  دنتـساوخ  هداتــسرف ، ترافــس  رود  هـب  ار  یعمج  دـندز و  نـماد  ار  شتآ  یفخم 

یتخـس هب  هدروخرب  تشادن ، ناریا  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  زا  یعالطا  نادـنچ  هک  هبرجتمک  رورغم و  هلاس  یـس  ناوج  فودـیابیرگ ،
و دش ...  هتـشک  هلاسهدراهچ  ناوج  کی  راد  ریگ و  نیا  رد  دـننک . هدـنکارپ  ترافـس  فارطا  زا  هیربج  هوق  هب  ار  مدرم  هک  داد  رما  دوزفا و 

. دندرب موجه  سور  ترافس  هب  زین  مدرم 
هب نانز  دـباوخب . هنتف  شتآ  ات  دـنکیم  نوریب  ترافـس  زا  بوقعی  اقآ  قافتا  هب  ار  نانز  دـنیبیم ، كاـنرطخ  ار  تیعـضو  هک  فودـیابیرگ 

کیلش نایم  رد  دنیازفایم و  دوخ  تراسج  تأرج و  رب  هدرک  هعطق  هعطق  ار  بوقعی  اقآ  نیگمـشخ  مدرم  دنوریم . حیـسم  اقآ  ازریم  لزنم 
ياهراوید زا  اهگنفت 
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هتـشک راد  ریگ و  نیا  رد  زین  فودیابیرگ  دنـشکیم  دـسریم ، ناشتـسد  هب  هک  ار  سک  ره  دـنوشیم و  ترافـس  لخاد  هتفر ، الاب  ترافس 

زا رفنکـی  اـهنت  دـندش و  هتـشک  همه  یجرگ  نزود  زج  هب  دـندوب ، هدـش  سوبحم  ترافـس  رد  هک  يرفن  تشه  یـس و  ناـیم  زا  دوشیم .
نابعش 1244 موس  زور  رد  دادیور  نیا  داد . تداهـش  ناریا  تلود  عفن  هب  مه  وا  هک  دربردهب  ملاس  ناج  هکرعم  نیا  زا  هناخترافـس  ياضعا 
هب زیربت  زا  لاس  نامه  نابعـش  رد 25  ماـقممئاق  مساـقلا  وبا  ازریم  هک  يذـغاک  تسویپ و  عوقو  هب  م ).  ) هیروف 1829 متـشه  اب  ربارب  (ه ق )

لتق هثداـح  رد  سیلگنا  ترافــس  کـیرحت  هـب  هلودـلا  فـصآ  تلاـخد  دـیؤم  هدیــسر - پاـچ  هـب  شتآـشنم  رد  اهدـعب  تشوـن - نارهت 
. تسا فودیابیرگ 

هب میمـصت  اروف  دوب ، رطاخ  هدـیجنر  تخـس  دـندوب  هدرک  اـپرب  وا  ماـن  هب  هلودـلا  فصآ  لاـمع  هک  ياهنتف  زا  هک  مه  حیـسم  ازریم  موحرم 
دنریگب ار  رهـش  زا  اقآ  جورخ  يولج  هک  دندرک  کیرحت  ار  نارهت  لاّهج  یجراخ ، نیکرحم  هلودلا و  فصآ  ناسک  یلو  تفرگ . تکرح 

بیرف رگید  حیـسم  ازریم  راب  نیا  اما  درک . دنهاوخ  سور  میلـست  ار  يو  تلود  نیرومأم  رهـش ، زا  نتفر  نوریب  زا  دعب  هک  دندرک  دیدهت  و 
هک مه  شناوعا  هلودلا و  فصآ  ریت  تفای و  هلصیف  سور  ناریا و  تلود  قفاوت  اب  عوضوم  تفر و  تابتع  هب  لدبم  سابل  اب  هنابش  هدروخن ،

گنـس هب  دوش ، راید  نآ  ریما  هلودـلا  فصآ  هکلب  ات  دـننک  ازجم  ار  ناـسارخ  هدـناشک ، سور  اـب  گـنج  هب  اددـجم  ار  ناریا  دنتـساوخیم 
دروخ .

ناریمش میدق  هزاورد  کیدزن  یلحم  هب  لامش ، يوس  هب  رهش  شرتسگ  اب  دش و  لقتنم  كرا  لخاد  هب  هیـسور  ترافـس  قافتا ، نیا  زا  سپ 
لحم نیمه  رد  زین  زورما  ات  درک و  ادـیپ  لاقتنا  ناطلـسلا  نیما  كراپ  هب  اهدـعب  ترافـس  نیا  دـش . لقتنم  راـنماپ )  ) زاـگ غارچ  ناـبایخ  رد 

تساجرباپ 
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نارهت یخیرات  ياهانب 

ماما دجسم  ای  هاش  دجسم 

. دش هتخاس  راجاق  هاشیلعحتف  نامز  نارهت  رد  هک  تسا  يدجسم  نیرتگرزب  نیرتمهم و  هاش  دجسم 
دوخ همانرفـس  رد  دوـب  هدـمآ  نارهت  هب  ه ق )  ) لاـس 1222 هب  هک  هیروم  كاژ  تفاـی . ناـیاپ  ه ق )  ) لاس 1240 رد  دجـسم  نیا  يانب  راـک 

، درجورب نیوزق و  نانمـس ، رد  هاشیلعحتف  نامز  ياههاش  دجـسم  رگید  دـننام  دجـسم  نیا  تسا . مامتان  دجـسم  نیا  نامتخاس  : » دـسیونیم
لاس رد  دجسم  یلامش  ردرس  هبیتک  تاریمعت  نمـض  هک  تسا  هاش  نیدلارـصان  نامز  راثآ  زا  دجـسم  یلعف  هرانم  ود  تسا و  هتـشادن  هرانم 

تسا . هدش  هدوزفا  یلامش  ناویا  نیفرط  هب  ه ق ،)  ) 1307
هک نانچنآ  یگرزب - ياهناویا  نیا ، رب  هوالع  دوریم . رامش  هب  انب  نیا  تاصاصتخا  زا  کچوک  يالط  دبنگ  هب  نیزم  یـشاک  گرزب  دبنگ 

رارق انب  لامش  رد  هک  یلـصا  ردرـس  رب  تسا . هدیدرگ  ثادحا  دجـسم  عیـسو  نحـص  فرط  راهچ  رد  هدوب - لومعم  مهم  دجاسم  مامت  رد 
رازاـب هب  قرـش  زا  مه  يردرـس  گرزب و  رازاـب  هب  برغ  زا  يردرـس  نینچمه  دجـسم ، نیا  تـسا . هدـش  کـح  ه ق )  ) خـیرات 1241 دراد 

طسو رد  تسا . هلبق  لحم  رد  يدبنگ  یششوپ  اب  میظع  یناتسبش  گرزب و  ینحـص  ياراد  هاش  دجـسم  دراد . نیمرحلانیب  رازاب  ای  نافاحص 
. تسا هدش  هتخاس  دنلب  یناویا  نحص ، ههبج  راهچ  زا  کی  ره 

ود زا  یعیسو  زیلهد  هلیـسو  هب  هک  دناهدرک  ثادحا  یناخولج  رد  نیا  لباقم  دراد ، رارق  لامـش  تمـس  رد  نآ  یلـصا  گرزب و  يدورو  رد 
یبرغ یقرش و  ناویا  يوس  ود  زا  هک  ییاهزیلهد  ناخولج و  اب  زین  يرگید  يدورو  ياهرد  دسریم  دجسم  نحـص  هب  یلامـش  ناویا  فرط 

هب یبرغ  یقرش و  ناویا  يوس  ود  زا  مه  ریخا  زیلهد  ود  زا  کی  ره  تسا . هدش  هیبعت  دندنویپیم ، نحص  هب 
60 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تسا یلقعم  هب  فورعم  عون  زا  ییاهیشاک  رجآ و  تانیئزت  یتشخ و  ياهيراکیشاک  لماش  اهناویا  یلخاد  يامن  دباییم . طابترا  نحص 
هّللا فطل  خیـش  دجـسم  دبنگ  ریز  لیدبیب  يراکیـشاک  شوقن  زا  دیلقت  هب  دجـسم  دبنگ  ریز  هک  ینغور  گنر و  یـشاقن  ببـس  هب  هزورما 

هب هدرک و  ادیپ  شحاف  توافت  دجـسم  يزاسامن  یلـصا  حرط  اب  نحـص  بونج  یجراخ  ههبج  قرعم  فیرظ  ياهيراکیـشاک  هدش ، ماجنا 
يرامعم رظن  زا  نارهت  هاش  دجـسم  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  نارهت  هاـش  دجـسم  رد  ياهینبا  نینچ  ریمعت  لوصا  فـالخ  یتارییغت  بیترت  نیا 

یحارط و رد  يزاریش ، ناداتسا  نادنمرنه و  تسا و  زاریش  لیکو  دجسم  ریثأت  تحت  يرامعم ، لوصا  رظن  زا  یلک  روط  هب  یلـصا و  لخدم 
. دنتشاد تسد  نامز  نآ  ياهانب  رگید  دننام  زین  دجسم  نیا  نامتخاس 

هّللا زیزع  دیس  دجسم 

ياراد دجـسم  نیا  تسا . رازاب  هلحم  رد  هّللا  زیزع  دیـس  دجـسم  دش ، هتخاس  نارهت  رد  هاشیلعحتف  هرود  رد  هک  ییاهدجـسم  زا  رگید  یکی 
زابور ناویا  نآ  يالاب  تمسق  رد  هک  هدوب  يايرسارس  ینیمزریز  ناتسبش  لماش  اقباس  نآ  یلامش  علـض  تسا و  یناویا  هس  نحـص  دبنگ و 

. دندوب هداد  بیترت  ياهرسکی 
يدورو رد  درب . نایم  زا  یلک  هب  ار  نآ  یخیرات  تیفیک  هک  دش  ثادـحا  دجـسم  نیا  رد  يزاسون  ناتـسبش  هتـشذگ  ياهههد  رد  هنافـسأتم 

. دراد برغ  فرط  زا  مه  یعرف  رد  کی  تسا و  رازاب  رد  گرزب  قوسراچ  کچوک و  قوسراچ  نیب  دجسم  یلصا 
- تسا هتفر  نیب  زا  همه  زاسون  ناتـسبش  ثادحا  اب  هتبلا  هک  هدـش - موقرم  ررکم  نحـص  یلامـش  ههبج  ياهیـشاک  رب  راجاق  هاشیلعحتف  مان 
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دجسم تسا . دجـسم  تانیئزت  يراکیـشاک و  لیمکت  خیرات  عقاو  رد  هک  تسا  ه ق )  ) یقرـش 1310 یبونج و  ياهناویا  ياههبیتک  خیرات 
یهجوت لباق  يانب  ینامتخاس ، داعبا  بسانت  تیاعر  اهناویا و  یلخاد  ياهیراکیشاک  یشوپود و  دبنگ  تئیه  حرط و  رظن  زا  هّللا  زیزع  دیس 

دوریم . رامش  هب 
61 ص : نارهت ، تشذگرس 

هیرخف ای  يورم  هسردم 

. تسا هیرخف  هسردم  ای  يورم  هسردم  دش  هتخاس  نارهت  رد  هاشیلعحتف  نامز  رد  هک  يرگید  راثآ  زا 
. دراد رارق  يورم  هچرازاب  رد  هرامعلا ، سمش  نامتخاس  لباقم  ورسخ ، رصان  نابایخ  یقرش  تمسق  رد  زورما ، هک 

زا اقآ ، یلعماریب  رـسپ  دوب ، هاشیلعحتف  رابرد  ناکیدزن  زا  هتخیرگ و  ناسارخ  هب  هک  يورم ، ناخ  نیـسح  دـمحم  یجاح  هسردـم ، نیا  یناـب 
دش . هتشک  ناخ » کیب   » هب فورعم  دارمهاش ، تسد  هب  ورم  رد  هک  دوب  راجاق  يول  نیدلازع  هفیاط 

یکیدزن رد  يورم  غاب  هچرازاب و  درک . انب  نارهت  رد  ار  يورم  ناخ  هسردم  دوب ، هدش  لومتم  رایـسب  ناریا  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  هک  وا 
هچراپ نیدـنچ  لماش  هک  ار  دوخ  یعورزم  كالما  ماـمت  يو  تسا . يورم  ناـخ  نیـسح  دـمحم  راـگدای  ياـهانب  هلمجزا  زین  هسردـم  نیا 
هلودلا رخف  هب  بقلم  يورم  ناخ  نیـسح  دمحم  بقل  مان و  زا  زین  هیرخف  يورم و  ياهمان  درک . هسردم  دجـسم و  تخاس  فقو  دوب  يدابآ 

. تسا هدش  هتفرگ 
لامش رد  گرزب  یناویا  سردم و  شفارطا و  ياهامنقاط  اههرجح و  اب  گرزب  نحص  کی  دجسم و  کی  رب  تسا  لمتشم  يورم  هسردم 

ياهراوید شخبتنیز  تسا ، هتفر  موقرم  اهنآ  رب  هلودلا  رخف  هاشیلعحتف و  مان  هناملاع و  راعـشا  اههبیتک و  هک  يراکیـشاک  تانیئزت  نحص .
: تسا هدمآ  اههبیتک  نیا  زا  یکی  رد  هسردم  يانب  خیرات  رگنایب  یتیب  تسا . یلامش  ناویا 

یسیردا  ار  هسردم  نیا  سردم  دزس  هکتفگ  شخیرات  یپ  زا  ابص  عبط  یشنم 
لاس 1230 راعـشا و  اههبیتک و  هدنـسیون  يدـهم ، دـمحم  مان  مه  هبیتک  ناـیاپ  رد  دـیآیم . تسد  هب  مقر 1231  دـجبا  فورح  هبـساحم  زا 

تسا . هدش  موقرم 
قرش و رد  تسا . هدش  هتخاس  سردم  ناونع  هب  یگرزب  قاتا  نآ ، تشپ  هک  دراد  رارق  یحرط  شوخ  ناویا  هسردم  نحص  یلامش  علض  رد 

. تسا هدش  هدافتسا  سردم  تاعامتجا و  يارب  زین  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  یگرزب  ياهقاتا  هسردم  برغ 
تافرصت تاریمعت و  نمض  نآ  یمیدق  رد  رس  هتبلا  هک  تسا  یبونج  علض  زا  هسردم  يدورو  رد 

62 ص : نارهت ، تشذگرس 
دناهداد . بیترت  ار  بالط  تنوکس  لحم  ياههفرغ  اههرجح و  نحص ، بناج  راهچ  زا  يرگید  ياهتمسق  رد  تسا . هتفای  رییغت  اوران 

: دسیونیم هسردم  نیا  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا 
. متـسه نامهم  هاشیلعحتف  ریزو  يورم  ناخ  نیـسح  دمحم  موحرم  هسردـم  رد  یناوخهضور  بش ، يرمق ... ؛ هنس 1299  مرحم  هبنشود 6  »

. دراد یلیضفت  ینامهم  نیا  هسردم و  نیا 
هتخاس و ار  دجـسم  هسردـم و  نیا  دوب ، هاشیلعحتف  ریزو  هک  يورم  راجاق  ناخ  نیـسح  دـمحم  لبق  لاـس  داـتفه  یلا  تصـش  هسردـم ، اـما 
دراد و جراخم  هام  رد  ناموت  تفه  شـش  کی  ره  تارجح  دراد . یلـصفم  هناخباتک  تسا . هداد  رارق  دجـسم  نیا  يارب  يداـیز  تاـفوقوم 

نامز زا  تسا و  یلوتم  ینک  یلعالم  یجاح  ـالاح  دـشاب . یلوتم  دـیاب  نارهت  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  هک  تسا  نیا  فقاو ، طرـش  هلمجزا 
دیاب دنورب . جراخ  هب  دنوش و  نامهم  دیابن  ار  اروشاع  مایا  هسردـم  نیا  بالط  هکنیا  رگید  طرـش  تسا و  مظنم  یلیخ  روما  هرادا  وا  تیلوت 

[ تسا ه   ] دومن توعد  اصوصخم  ارم  هداد و  مظع  نأش و  یلیخ  یلع  الم  یجاح  دوش . هداد  ماش  دشاب و  یناوخهضور  هسردـم  رد  بش  ره 
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. متفر هصالخ 
 ...« مظنم یلیخ  دش . یبوخ  رایسب  یناوخهضور  زامن  زا  دعب  دش ، هدناوخ  تعامج  زامن 

ناخ زورون  هناخاقس 

هدوب ناکد  باب  کی  لصا  رد  هک  هناخاقس  نیا  دش . هتخاس  هاشیلعحتف  نامز  رد  هک  تسا  ییاهانب  زا  رگید  یکی  مه  ناخ  زورون  هناخاقس 
نیا تسا . هدشیم  طوبرم  یناقوف  هقبط  دجـسم  هب  یناکلپ  هلیـسو  هب  هتـشاد و  رارق  هاش  دجـسم  یلامـش  ناخولج  یقرـش  لامـش  رد  تسا ،
هدـش هتخاس  تشاد  رارق  ناخ  زورون  هچرازاـب  ریز  رد  يرهمجرذوب  ناـبایخ  ثادـحا  زا  شیپ  هک  ياهناخاقـس  ياـج  هب  عقاو  رد  هناـخاقس 

ياهنابایخ ثادحا  نایرج  رد  یلو  دوب . نارهت  غولـش  هشیمه  ياههاگترایز  زا  تشاد ، زین  یگنـس  ياپاج  هک  رتیمیدـق  هناخاقـس  تسا .
ود ياهانب  مامت  تشاد ، دادـتما  هاش  دجـسم  يوس  هب  یلعف  هناخاقـس  بنج  زا  هک  ناخ  زورون  هچرازاب  هارمه  هب  هاش  اضر  نامز  رد  دـیدج 

دنتفر . نیب  زا  هناخاقس  ياپاج  هلمجزا  نابایخ و  يرس 
ردپ دوب . هاشیلعحتف  یساقآ  کیشیا  ای  تافیرشت  سیئر  ولنیدلازع ، ناخزورون  هناخاقس  یناب 

63 ص : نارهت ، تشذگرس 
دمحم اغآ  مه  تهج  نیمه  هب  دوب و  اهیتخـس  ماگنه  هب  راجاق  نسح  دـمحم  کیدزن  نارای  زا  راجاق ، يولنیدـلازع  ناـخ  يدرو  هللا  يو 

فورعم وا  مان  هب  هک  تخاس  نارهت  رد  مه  یمامح  هیکت و  هناخاقـس ، زا  ریغ  ناخزورون  دیـشکرب . ار  وا  تنطلـس ، هب  ندیـسر  زا  سپ  ناخ 
دوجو ناخزورون  ماـن  هب  ياهیکت  هلودـلا ، مظعم  هچوک  شبن  قباـس - يرهمجرذوب  دادرخ - مهدزناـپ  ناـبایخ  دادـتما  رد  مه  زورما  تسا .

. دراد

ریگداب ترامع 

نامز رد  اما  تشاد . رارق  ناتـسلگ  غاب  یبونج  علـض  رد  ترامع  نیا  دـش . هتخاس  كرا  لحم  رد  هاشیلعحتف و  نامز  رد  زین  ریگداب  ترامع 
. دمآرد يزورما  لکش  هب  تفرگ و  تروص  نآ  رد  یتاحالصا  تارییغت و  هاش  نیدلا  رصان 

رـسهب ریگداب  ياـهترامع  ریز  رد  عیـسو ، ياـههناخضوح  رد  دـندنامیم ، رهـش  رد  هچناـنچ  نارهت ، ناتـسبات  ياـمرگ  رد  نیـشیپ ، ناـهاش 
نیدلا رفظم  يراذگجات  دندرکیم . کنخ  ار  اههناخـضوح  نیا  ياوه  نیرز ، هبق  اب  قرعم  ياهیـشاک  هب  نیزم  دنلب ، ریگداب  راهچ  دنربیم .

. دش رازگرب  سوواط  تخت  يوررب  ریگداب و  ياهترامع  نیمه  زا  یکی  رد  زین  هاش 

رازهلال غاب  رصق و 

ياج رب  رازهلال  مان  طقف  انب  نیا  زا  زورما  هتبلا  دـش . هتخاس  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد  هک  تسا  ییاـهانب  زا  رگید  یکی  زین  رازهلـال  غاـب  رـصق و 
. تسین یناشن  نآ  رصق  غاب و  زا  هدنام و 

رارق نارهت  میدـق  يوراب  زا  جراخ  دـشیم ، لماش  ار  لوبمالـسا  یبونج و  يدعـس  یبونج و  رازهلال  نابایخ  زا  ییاهـشخب  هک  رازهلـال  غاـب 
ای يریفـس  تقوره  دندمآیم و  رازهلال  غاب  هب  شدرگ  يارب  كرا  زا  هراوس  ازریم  دمحم  وا ، دـهعیلو  هاشیلعحتف و  هک  تسا  هدـمآ  تشاد .

رومأم نادراگ ، لارنژ  هکنانچ  دـندرکیم . ییاریذـپ  يو  زا  رازهلـال  غاـب  رد  دـشیم ، نارهت  دراو  یجراـخ  ياـهتلود  فرط  زا  ياهدـنیامن 
نارومأم زین  نآ  زا  سپ  تشاد و  تماقا  غاب  نیمه  رد  يزور  دنچ  نوئلپان ،

64 ص : نارهت ، تشذگرس 
دندوب . نکاس  غاب  نیا  رد  هاگهگ  اهروشک ، ریاس  يارفس  یشیرتا و  یسیلگنا و 
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اجنآ رد  ات  تفر  ناتـسراگن  غاب  هب  غاب  نیمه  زا  تشاد و  تماـقا  رازهلـال  غاـب  رد  یناـهارف  ماـقممئاق  زین ، هاـش  دـمحم  تنطلـس  نارود  رد 
. دوش هتشک  هاش  دمحم  روتسد  هب  تشذگ  هکنانچ 

: دسیونیم غاب  نیا  هرابرد  هنطلسلا ، ربخم  هب  بقلم  تیاده ، یلق  يدهم 
تمـسق دـناهداهن . مان  ناتابکا  لاح  هک  نیـشام  نابایخ  لوبمالـسا و  نابایخ  ياهتنا ]  ] رد ینادـیم  رازهلال و  ناـبایخ  نیب  دوب  یغاـب  رازهلـال 

. تسا هدرک  ادج  مه  زا  ار  تمسق  ود  نیا  زورما ] يدعـس   ] یتخل نابایخ  تسا . هدش  ترامع  همه  لاح  دنتفگیم . شحوغاب  ار  نآ  یقرش 

. تسا رهـش  ياوه  تفاطل  ببـس  هک  دـنرادب  هاگن  هک  درک  اهسامتلا  نازولوت  تخورف . ناـموت  رازه  دون  هب  ار  رازهلـال  هاـش  نیدـلا  رـصان 
رتمک یلاها  دوب ، ازفاحور  اوهشوخ و  نابایخ  هک  تاقوا  نآ  رد  تشاد . یبوخ  رایـسب  کنخ  ياوه  رازهلال  نابایخ  ناتـسبات  رد  دندینـشن .

یلقیدـهم تسا .  قلخ  ماـحدزا  هجوت و  لـحم  تسا ، يذوم  فیثـک و  ارهاـظ  اـنطاب و  ناـبایخ  نآ  ياوه  هک  کـنیا  دـندرکیم و  هدافتـسا 
: دیوگیم نینچمه  تیاده 

زا درک و  انب  نآ  رد  یترامع  لایر . کی  یعرذ  ره  دوب ، عرذ  رازهیـس  غاب ] نیا  . ] دیرخ رازهلال  لامـش  رد  ار  رفعجریـش  داتـسا  غاب  مردپ  »
ریش و هک  یشحوغاب  تسا و  رازهلال  غاب  نآ  بونج  تسارحـص و  رفعج  ریـش  داتـسا  غاب  يالاب  میدرک . ناکم  لقن  باتکلا  کلم  ترامع 

ترامع نیا  غاب  رد  سونأم  يریـش  هاش  نیدـلا  رـصان  دـناهدرک . عمج  نآ  رد  یهوک  تاناویح  رویط و  یـضعب  سرخ و  گرگ و  گنلپ و 
هب حابـصلا  یلع  ومع ، ناخیلق  رفعج  يزور  تسا . هدوب  اهر  غاب  رد  دنربیم و  شـشحوغاب  هب  تسا . هدوب  هدرک  یمخز  ار  یکی  هک  هتـشاد 

: دومرفیم نونفلاراد . هب  شدنروآیم  دولآنوخ ، هدیرد و  سابل  فعض  تلاح  اب  دوشیم . ریش  راچد  دوریم و  غاب  نآ 
 .« تسا نونفلاراد  لیاوا  هب  عجار  تیاکح  نیا  و  مدش »! ات  سوناف  لثم  دراذگ ، نم  ياههناش  يور  هجنپ  هک  ریش  »

 . دش هداد  صاصتخا  هیلدع  هناخناوید  هب  هاش  نیدلا  رصان  روتسد  هب  ه ق )  ) لاس 1304 نابعش  رد  رازهلال  غاب 
65 ص : نارهت ، تشذگرس 

شون جرب  ای  نیشون  جرب 

هراشا

زورما هک  دنفـسا  موس  نابایخ  رد  جرب  نیا  تسا . هاـشیلعحتف  نارود  رد  هدـش  هتخاـس  ياـهانب  زا  رگید  یکی  زین  شون  جرب  اـی  نیـشون  جرب 
هب شون » جرب  هچوک   » ضیرعت زا  عقاو  رد  ناـبایخ  نیا  هلودـلا  مجن  یجاـح  هشقن  ساـسا  رب  تسا . هتـشاد  رارق  دراد ، ماـن  ییاخـس  درگرس 

 . تسا هدمآ  دوجو 
دـندرک و بارخ  ار  جرب  ترامع و  اهدـعب  یلو  دوب  اـپرب  یلم  کـناب  یبرغ  بونج  رد  ناـنچمه  لوا  يولهپ  تنطلـس  لـیاوا  اـت  شون  جرب 

 . دوب يراکیشاک  نوریب  زا  شون  جرب  تیاده  ناخ  یلق  يدهم  هتفگ  هب  دنتخاس .  نآ  ياج  يرگید  ياهانب 

شون جرب  هیمست  هجو 

هب دشاب ، مناخ  نیرفآشون  هک  ار  وا  رتخد  هاشیلعحتف  اهدعب  درک . روک  ار  دنز  ناخردب  راجاق ، هلـسلس  سیـسأت  ماگنه  هب  ناخ  دـمحم  اغآ 
: تسا هدمآ  يدضع  خیرات  رد  دروآرد .  شیوخ  جاودزا 

ثادحا و مناخ  نیا  تبحم  هب  تسا ، ناقاخ  ترـضح  راثآ  زا  هک  شون  جرب  تسا . هدـش  عقاو  یناقاخ  تبحم  فرط  مه  مناخ  نیرفآشون  »
 .« تسا هدش  هدیمان  وا  مسا  هب 

زاب نارهت  هب  گنج  ههبج  زا  زاقفق  ياهرهـش  نداد  تسد  زا  اهـسور و  زا  تسکـش  زا  سپ  هاشیلعحتف  هک  یماـگنه  ه ق ،)  ) لاس 1243 رد 
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نمض درک و  راضحا  دوخ  دزن  هب  ار  وا  تشون و  دوخ ، مراهچویـس  رـسپ  ازریم ، نامیلـس  هب  ناجنز  زا  رطاخ  یناشیرپ  اب  ياهمان  تشگیم 
: هک تیب  نیا  ندروآ 

دراد  یناهج  قلخ  لد  هک  نم  لد  هندراد  یناهد  شون  رب  هک  دنخرکش  نآ 
دروایب . دوخ  هارمه  هب  مه  ار  نیرفآشون  هک  دومن  دزشوگ  يو  هب 

، هاش دمحم  يومع  هاشیلعحتف و  رسپ  نیمجنپ  امرفنامرف ، هب  بقلم  ازریم  یلع  نیـسح  نادنز  زین  یتدم  شون  جرب  هاشیلعحتف ، گرم  زا  سپ 
ناخ رهچونم  زا  یلو  درک  تنطلس  ياعدا  هک  دوب 

66 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دش هداتسرف  نارهت  هب  ریگتسد و  هدروخ ، تسکش  هاش ، دمحم  هاپس  نارس  ازریم ، زوریف  یجرگ و 

ابو يراـمیب  هب  ه ق )  ) لاس 1251 رد  دعب  یکدـنا  هکنیا  ات  دـش  ینادـنز  شون  جرب  رد  هاش  دـمحم  روتـسد  هب  نارهت  رد  ازریم  یلع  نیـسح 
 . تشذگرد

هاش دمحم  هاپس  رادرس  یجرگ  ناخ  رهچونم 

زین زورما  هک  دوشیم  هتفگ  میشاب . هتشاد  يو  يارجام  هب  زین  ياهراشا  هک  تسین  تبـسانمیب  دمآ ، نایم  هب  یجرگ  ناخ  رهچونم  مان  نوچ 
دوجو مان  نیمه  هب  زین  ياهیکت  و  ناخ » رهچونم  هچوک   » مان هب  ياهچوک  زونه  كدـنبولگ  هارراـهچ  کـیدزن  دادرخ  مهدزناـپ  ناـبایخ  رد 

. دشاب وا  ياهانب  زا  ایوگ  زین  هیکت  نیا  هک  دراد 
ناخ رهچونم  رزیرف  هتفگ  هب  دروآ . ناریا  هب  سیلفت  زا  ناخ  دمحم  اغآ  هک  دوب  یناریـسا  زا  هلودلا ، دمتعم  هب  بقلم  یجرگ ، ناخ  رهچونم 
ناخ ورـسخ  وا و  اهدعب  دندرک . شاهجاوخ  يرگیـشحو  اب  دش و  یگنج  ریـسا  یگلاس  هدجه  رد  دوب ، هدش  مه  ردـپ  هدرک و  جاودزا  هک 

زا دوب ، هدمآ  ناشرسرب  هک  ییالب  مغر  هب  هدمآرد ، هاش  تمدخ  هب  ود  ره  دوب - هدش  راچد  ناخ  رهچونم  تشونرـس  هب  زین  وا  هک  یجرگ -
 . دندش هاش  رابرد  نامداخ  نیرتمرحم  نیرترادافو و 

و یـشابهجاوخ - یـشابیساقآچیا - نوچ  یمهم  تاماقم  هب  هلودلا ...  دمتعم  هب  بقلم  یجرگ  ناخ  رهچونم  هک  هدمآ  يدضع  خـیرات  رد 
ناطلس قافتا  هب  ناونع  نیمه  اب  دعب  نالیگ و  هب  ازریمییحی  هارمه  ترازو ، ناونع  اب  سپـس  دیـسر و  تافیرـشت - سیئر  یـساقآکیشیا -

. دش دندوب ، تنطلـس  یعدم  هک  وا  یغای  ياهومع  یبوکرـس  رومأم  زین  هاش  دمحم  نامز  رد  تفر . ناهفـصا  هب  هلودلا  فیـس  ازریم  دمحم 
رمع نایاپ  رد  داتـسرف . نارهت  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  يو  زاریـش  ریخـست  زا  سپ  تسکـش و  مهرد  ار  امرفنامرف  ازریم  یلع  نیـسح  هاپـس  يو 

. تشاد ار  ناهفصا  تموکح  لالقتسالاب 
 . تشذگرد ه ق )  ) لاس 1263 رد  ناخ  رهچونم 

نارواین خاک  ای  هینارقبحاص  هب  فورعم  نارواین  يامنناهج  رصق 

سپس تشاد و  مان  نارواین  يامنناهج  تسخن  هک  هنطلسلا  دامتعا  هتشون  هب  انب  ناریمش  نارواین  خاک 
67 ص : نارهت ، تشذگرس 

هتفگ هبانب  تسا . هاشیلعحتف  نارود  رد  هدـش  هتخاس  ياهانب  رگید  زا  تسا ، فورعم  نارواین  خاک  هب  مه  زورما  دـش و  هدـیمان  هینارقبحاـص 
هب هاگهگ  قالیی  لصف  رد  هاش  هک  دوب  هدش  هدومن  انب  یئزج  یترامع  نارواین ، رصق  یلعف  لحم  رد  هاشیلعحتف  رما  هب  ادتبا  هنطلـسلا ، دامتعا 

نیب زا  یلک  هب  ار  انب  نیا  هاش  نیدلا  رـصان  نامز  رد  اما  دوزفا . انب  نیا  رب  يردق  زین  هاش  دـمحم  اهدـعب ، دومنیم . تماقا  یتدـم  هتفر ، اجنآ 
. دنتخاس هنطلسلا  دامتعا  ناخ  یلع  یجاح  ترشابم  هب  یلاع  یترامع  رصق و  دندرب 
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ار نآ  تشاد ، دید  رهـش  مامت  هب  زربلا و  هوک  هنماد  يارحـص  هب  فرـشم  دوب  یترامع  نوچ  دـش و  هدوزفا  انب  نیا  رب  هرابود  زین  نآ  زا  سپ 
 . دندناوخ امنناهج 

: میناوخیم دوب ، خاک  نیا  رگید  ياهمان  زا  هک  هینارقبحاص  مان  باب  رد  راثآلا  رثآملا و  باتک  رد  اما ،
هتفای و دییـشت  دـیواج  تنطلـس  لوا  نرق  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  هداتفا و  نارواین  هبـصق  رد  هک  تسا  هینارقبحاـص  هب  روهـشم  کـشوک  رگید  »
. تسا هدیدرگ  موسرم  نویامه  ناونع  نومیم و  بقل  نیا  هب  تسا و  يراگدای  یخیرات و  ار  نیرق  هتفای ، ار  نرق  ود  لاصتا  يامظع  تبهوم 

ناهفصا رفس  هب  هاش  نیدلا  رصان  هک  یتقو  دوب . نیبنجود  رصتخم و  هناخالاب  کی  زا  ترابع  هاش  دمحم  تنطلس  نارود  رد  رصق  نیا  عضو 
هب ایناث  دندومن و  ثادحا  اجنآ  رد  امنناهج - هب  موسوم  یلاع - رایـسب  يرـصق  ات  دنداد  لمعلا  روتـسد  فلؤم  دلاو  هب  دـندربیم ، فیرـشت 

 .« دیدرگ فورعم  بقل  نیا  هب  دش و  ءاشنا  عضوم  نامه  رد  دیدج  رصق  نیا  ناخ  ییحی  هلودلا  ریشم  بآم  تلالج  طسوت 

هاشغاب

برغ رد  رهـش ، هعـسوت  زا  شیپ  هک  یناودبسا  يارب  دوب  ینادـیم  لصا ، رد  غاب  نیا  تسا  هاشیلعحتف  هرود  ياـهانب  زا  رگید  یکی  هاـشغاب 
ییاهانب زین  هاش  دمحم  اهدـعب  دـنتخاس و  هاشغاب  لامـش  رد  یترامع  هاشیلعحتف  نامز  رد  تشاد . رارق  يرهـش  هدودـحم  زا  جراخ  نارهت و 

نیا هنطلـسلا  دامتعا  هتفگ  هب  دنتخاس .  اجنآ  رد  یلاع  ياهانب  ربتعم و  ياهکـشوک  هاش  نیدلا  رـصان  دهع  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوزفا  نادب 
. دوب ناروف  رد  نآ  هچایرد  لوادـج و  رد  هراوف  دـصراهچ  زا  زواجتم  تشاد و  يراج  بآ  گنـس  شـش  هاش  نیدـلا  رـصان  ناـمز  رد  غاـب 

رد زین  يرصتخم  شحوغاب  نینچمه 
68 ص : نارهت ، تشذگرس 

 . دوب هدش  هتخاس  غاب  نیا  رد  زین  ربتعم  هینبا  یلاع و  کشوک  نیدنچ  تشاد . رارق  غاب  یبونج  تمسق 
: تسا هدمآ  هاشغاب  هرابرد  خیراوتلا  لضفا  باتک  رد 

دـنلب و هینبا  نتخاس  راجـشا و  سرغ  یـسب  هدرک و  ثادـحا  نارهت  یبرغ  هزاورد  تشپ  رد  هک  تسا  هاش  نیدـلا  رـصان  ياـهانب  زا  هاـشغاب  »
زا تسا و  ناور  یفاص  بآ  وس  ره  زا  هدـیمد و  گنراگنر  ياهلگ  اجره ، زا  هک  هدرک ، بوخ  ياـهنابایخ  ثادـحا  اـهضوح و  هریزج و 

تـسا غاب  نیا  رد  هک  یبیرغ  گرزب  رثا  تسین . بیارغ  زا  اهراک  نیا  تسا . يراس  يراـج و  اـهبآ  هدروآ ، نوریب  اـههراوف  اـهيوج ، ناـیم 
هب بسا  هتـسشن و  مدوب  هدـید  روط  ناـمه  ار  وا  هکناـنچ  هوکـشرپ ، لـکیه  اـب  یبـسا ، يور  رب  هک  تسا  هاـش  نیدـلا  رـصان  دوـخ  همـسجم 
بآ زا  مینوعرذکـی  اـبیرقت  هک  گرزب  ییوکـس  ضوـح ، طـسو  رد  دـناهتخاس و  یگرزب  ضوـح  غاـب ، نیا  رخآ  رد  تسا . زیخوتـسج 

. دراد عافترا  ضوح 
هاش نیدـلا  رـصان  ياهاپ  هک  تسا  نیا  تسه  همـسجم  نیا  رد  هک  یبیع  دـناهدرک ...  يراقن  هتـشون و  ار  همـسجم  حرـش  ضوح  رودآرود 

. « تسا هدرک  هاتوک  ار  اهاپ  همسجم  نیا  رد  دوب و  نیا  زا  رتدنلب 
شـش دصیـس و  رازهکی و  هنـس  مارحلا  مرحم  متفه  خـیرات  هب  : » تسا هدـش  کح  نینچ  نیا  نآ  مامتا  خـیرات  همـسجم ، نییاـپ  تمـسق  رد 

تفریذپ ». مامتا  تروص  هکرابم  هناخروق  رد  يرجه ،
تارطاخ همانزور  رد  هچنانچ  دشاب . هدش  هتخاس  ه ق )  ) لاس 1304 رد  همسجم  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  هنطلسلا  دامتعا  هتشون  هب  دانتـسا  اب 

: تسا هدمآ  زین  يو 
. دندوب هتفر  هناخروق  زورما  هاش  متفر . هناخ  رد  بش  ه ق ... ؛)  ) هنس 1304 نابعش  هبنش 6  »

 ...« درک مهاوخ  بصن  هناخپوت  نادیم  طسو  رد  هک  دندومرف  دندوب . لاحشوخ  یلیخ  دناهتخیر . ندچ  اب  هراوس  ار  هاش  همسجم 
: دسیونیم نینچ  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  ه ق )  ) لاس 1306 رد  دعب ، لاس  ود  نینچمه  هنطلسلا  دامتعا 
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. دـناهتخاس ندـچ  اب  هناـخروق  رد  هراوس  ار  ینویاـمه  همـسجم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . همـسجم  دـیع  زورما  هنس 1306 ؛ رفـص  هبنشهس 10 
دنریگب و نشج  دوبن  مزال  اما  تخاس . ار  ياهمـسجم  نینچ  دشیم  لکـشم  یلیخ  یبابـسایب  اب  هکنیا  يارب  دـناهدرب . راک  هب  یبوخ  تعنص 

نیا دنروایب . مهارف  يدیع 
69 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد ار  دوخ  تروـص  لـبق ، لاـس  تصـش  زین  یناـمثع ، ناطلـس  دوـمحم ، ناطلـس  هچناـنچ  تسا . مارح  شنتخاـس  مالـسا  تلم  رد  همـسجم 
عمج ار  تاکوکـسم  اروبجم  زین ] وا   ] دنداد شعلخ  هب  ياوتف  دـندرک و  ریفکت  ار  وا  املع  ریاس  مالـسالا و  خیـش  دومن و  شقن  تاکوکـسم 
نیا متـشاذگیمن  دـشیم  لوـبق  نم  ضرع  رگا  دـنکیم ...  دـهاوخیم  هچره  تسا  رداـق  هاـشداپ  هّلل  دـمحب  هک  تـسا  نـیا  اـهتنم  دوـمن .

. تساجنآ همسجم  هک  دندرب  فیرشت  یناودبسا  غاب  هب  يرصع  هاش  دنروایب . مهارف  ار  تافیرشت 
هبطخ دوب  مالس  نیا  رشابم  هک  هنطلسلا  بیان  دندوب ، هداد  لیکشت  یمالـس  دندوب . رـضاح  تاقبط  ریاس  نوشق و  ارزو و  اب  یگمه  مه  ارفس 

ار بانط  دنتساوخ  هچ  ره  یلو  دوش ، ادیپ  همسجم  دوش و  در  هدرپ  هک  دندوب  هدیشک  ار  همسجم  ولج  هدرپ  بانط  دوب و  هدناوخ  يرـصتخم 
ناطلسلا زیزع  دوب . هدرک  در  ار  هدرپ  دوب و  هتفر  همسجم  يالاب  یصخش  اروبجم  ات  دوب . هدش  فیفخ  رایسب  دوب و  هتفرن  بقع  هدرپ  دنشکب ،

سمـش هصالخ  دوب . هدرک  عنم  ار  وا  نویامه  روضح  رد  دراد ، هنطلـسلا  بیان  هک  یلماک  ملح  نآ  اب  هک  دوب  رـضاح  یمـسر  ساـبل  اـب  مه 
. دوب هدناوخ  هبطخ  بیطخ ، هدیصق و  ارعشلا 

دندومرف »...  رهش  ترامع  هب  تعجارم  هدنام  بورغ  هب  تعاس  کی  هدش ، یپوت  کیلش 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  زین  خیراوتلا  لضفا  باتک  فلؤم 

دنتخاس و ار  تمیظع  نیا  هب  همسجم  نیا  هناخروق  ءازجا  هاش  نیدلا  رصان  هرود  رد  تسا . گرزب  راثآ  زا  همسجم  نیا  هک  میوگ  نم  و  »... 
ءازجا ار  دوخ  همـسجم  تساوخ  لذاب  لداع  هاشنهاش  نیا  تسا ) هاش  نیدلا  رفظم  نامز  روظنم   ) هرود نیا  رد  یلو  دندمآرب . هدهع  زا  وکین 

نینچ ات  دینک ، رـضاح  ام  يارب  گنرف  زا  ار  بابـسا  نالف  دیاب  تسین . نتخاس  هوق  ار  ام  : » دـنتفگ دـندماینرب و  هدـهع  زا  دـنزاسب ، هناخروق 
دنمرنه مدرم  یقرت  هب  رگید  دنتـسه ، دوـخ  لـخد  رکف  ناـبرقم  نیا  هک  سوـسفا  تشاذـگ . لاـمها  هـب  راـک  اذـهل  میزاـسب ... » ياهمـسجم 

. دنشوکیمن
، هتسشن گرزب  همسجم  نیا  رس  رب  لیصاوح  هک  میدید  میدمآرد ، غاب  نیا  هب  یتنطلـس  کیدزن  ناگتـسب  زا  نت  راهچ  اب  نم  لبق ، زور  دنچ 
. تسین عنام  یسک  دنیشنیم و  وا  همسجم  جات  رس  رب  لیصاوح  نونک  راگزور ...  ءانبا  رب  ياو  متفگ : دراد . تشز  تاکرح  دنزیم و  راقنم 

: متفگ رادیارس  هب 
میرادن تعاطتسا  هک  ام  : » تفگ رادیارس  دنکن »؟ یمارتحایب  دنیشنن و  وا  رس  رب  لیـصاوح  ات  دینزیمن ...  وا  رـس  رب  ياهمیخ  یقاط و  ارچ  »

. « دننکیم یلوضف  رب  لمح  هکلب  دنریذپیمن ، ام  زا  مینک  مه  يراهظا  رگا  میرادن . راهظا  هوق  مه  اسؤر  هب  و 
70 ص : نارهت ، تشذگرس 

( رجق تخت   ) رجق ای  راجاق  رصق 

هراشا

رگید ترابع  هب  دش . هدنکفایپ  هاشیلعحتف  تنطلس  مود  لاس  رد  دوب  عقاو  ناریمش  میسیب  ینونک و  رـصق  نادنز  لحم  رد  هک  راجاق  رـصق 
. تسا هتشاد  رارق  رصق  هاگتسیا  یلاوح  ات  نادنز  هار  هس  زا  ناریمش  میدق  هداج  یقرش  تمسق  رد  رصق  نیا 

. تسا رجق  تخت  ای  رجق  رـصق  شمان  هک  دومن  اپرب  شناتـسبات  تهج  يرـصق  نارهت  یخـسرف  کی  رد  هاشیلعحتف  : » دیوگیم ندنالف  نژوا 
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زا ار  رـصق  هک  ددعتم ، ییاهناکلپ  دراد . یباتهم  هقبط  نیدـنچ  رتآت و  یفمآ  يارب  یتاغاب  تسا . فیـصوت  لباق  گرزب و  رـصق  نیا  حـطس 
نیا نیبرد  هریغ . بایسارفا و  متسر و  نوچ  ناریا  ناعاجش  زا  دنتسه  ییاهیشاقن  هنییآ و  هب  نیزم  رجق  رـصق  لزانم  دنزاسیم . ادج  كراپ 

زا ناوج  رفنکی  دـنتفگ ؛ تشاذـگ و  تریح  هب  تخـس  ار  ام  هک  دوشیم  هدـید  زین  دـم  نیرخآ  ساـبل  اـب  ییاـپورا  ریوصت  کـی  ریواـصت 
لباق تشگ ، عقاو  زین  ام  دنسپ  دروم  هدوب ]  ] بوخ رایسب  هک ]  ] رصق نیا  درک . ادیپ  یصاخ  هقالع  ودب  هاشیلعحتف  هک  تسا  سیلگنا  ترافس 

 ...« تسا هدرک  اهر  ار  لحم  نیا  دراد  هقالع  یلامش  ياوه  بآ و  هب  رتشیب  هک  هاش  دمحم  نکیل  و  دشابیم ، مه  هاشداپ  تنوکس 
: دسیونیم راجاق  رصق  غاب و  هرابرد  كالوپ  رتکد 

فارطا زکارم  نیرتابیز  زا  یکی  دراد ، ییابیز  هرظنم  هدش و  يرایبآ  بوخ  رایسب  هک  شزبسرس  ياههحفـص  ابیز و  خاک  اب  رجق  رـصق  غاب  »
يارب رخاوا  نیا  ار  نآ  روانت  ياهرانچ  هدـشن و  یگدیـسر  تسرد  تسا  هیبش  كراـپ  هب  هک  نآ  زا  یتمـسق  هب  هنافـسأتم  تسا . نارهت  رهش 

دناهدرک ». عطق  راولا  هیهت 
: تسا هتشون  نینچ  نآ  هرابرد  هدرک و  دای  رجق  رصق  زا  دوخ  تارطاخ  رد  زین  انرسالراک  مادام 

، دـنراد رارق  نآ  زا  دـعب  هک  يرگید  عفترم  ياهرـصق  رب  تسا و  هدـش  هتخاس  يدـنلب  هاگیاج  زارف  رب  رتآت  یفمآ  تروص  هب  راـجاق  رـصق  »
زا یگرزب  رجـشم  نابایخ  هک  عبرم ] رتم   240000 ، ] انهپ رتم  دصراهچ  ازارد و  رتم  دصشش  تعـسو  هب  تسا  یغاب  نآ  لباقم  دنراد . طلـست 

. درذگیم نآ  نایم 
فلتخم ياههویم  و  تسا - بوغرم  رایسب  شایناریا  عون  هک  وله - دننام  فلتخم  ناتخرد  سای و  لگ  خرس و  لگ  ياههتوب  يدایز  دادعت 

ار غاـب  رود  اـت  رود  هـتفر و  ـالاب  هنادـیب ، تـشرد  ياـهروگنا  اـب  وـم  ياـههخاش  تـسا و  هداد  غاـب  هـب  يزاوـنمشچ  ریذـپلد و  هرظنم  رگید 
هشیمه ار  اههچغاب  ياهلگ  دشخبیم و  یباداش  یگدنز و  طیحم  نیا  رد  زیچ  همه  هب  هراوف  ضوح و  نیدنچ  دناهتفرگارف .

71 ص : نارهت ، تشذگرس 
ار نآ  يور  قـّبطم  دــبنگ  اـب  هتخاـس و  ییاـبیز  کـشوک  فـیرظ ، يرمرم  نوتــسراهچ  يـالاب  رب  غاـب ، طـسو  رد  درادیم . هـگن  هزاـتورت 

تانیئزت اهیـشاقن ، گرزب و  رایـسب  ياههنییآ  تسا . هتفای  نیئزت  اهبنارگ  لیاسو  اـب  یناریا و  صلاـخ  کبـس  هب  رـصق  لـخاد  دـناهدناشوپ .
. دنهدیم لیکشت  ار  رصق  لخاد  یلصا 

رتشیب یلو  تسا ، هدوب  راجاق  ناگدازهاش  یقالیی  یحیرفت و  خاک  نیلوا  هکنآ  اب  تسا و  دوهـشم  راجاق  رـصق  رد  هک  ییاهییابیز  دوجو  اب 
دوریم » اجنآ  هب  مک  یلیخ  دیآیمن و  ششوخ  نآ  زا  هاش  نیدلا  رصان  هداتفا و  كورتم  تاقوا 

رصق هرابرد  هدمآ ، ناریا  هب  م ).  ) اب 1883 ربارب  ه ق )  ) لاس 1301 رد  هک  زین  ناریا ، رد  اکیرمآ  ریفس  نیتسخن  نیماجنبرلیونیرگ ، لئوماس 
: دیوگیم راجاق 

: دسیونیم رگید  ياجرد  و  تسا ».  نارهت  يافصاب  رایسب  ياهاج  زا  یکی  هک  تسا  راجاق  رصق  اشامت ، اب  رایسب  تارامع  زا  یکی  »
وا دوب . هدـش  عقاو  یعیـسو  کشخ  نیمز  رد  جراخ و  رهـش  تقو  نآ  دودـح  زا  نآ  ناکم  درک ، انب  ار  ناتـسراگن  ترامع  یتقو  هاشیلعحتف 
هک گرزب - ياهضوح  اب  يدایز  يافـصاب  عیـسو و  ياهغاب  درک و  انب  ار  راجاق  رـصق  یناتـسبات  ترامع  یهوک ، هعطق  يالاب  رد  نینچمه 

.« دومن ثادحا  رصق ، نآ  نورد  دزاسیم - کنخ  ار  اوه 

هاش یلعحتف  هقالع  دروم  یسیلگنا  ناوج 

لقن هب  هحفص 275  سیونریز  رد  هنطلسلا ، دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  هتـشون  همانباوخ  هب  روهـشم  هسلخ ، باتک  ححـصم  ییاریتک ، دومحم 
: دسیونیم یناکدرا  یبوبحم  نیسح  زا 

هب ياهدـنیامن  ناتـسودنه ...  کـلامم  ياـمرفنامرف  لاـس  نیا  رد  هـک  هدروآ  ه ق )  ) لاس 1215 عیاقو  نمـض  رد  تیادـه  ناـخ  یلق  اـضر  »
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هک نابصنمبحاص  نابیان و  زا  رفنشش  اب  بوغرم  سیفن و  يایاده  فحت و  سیلگنا و  هاشداپ  زا  هناتـسود  ياهمان  اب  داتـسرف  ناریا  ترافس 
دنتفگ و اهرعـش  یجرتسا  ناج  يافـص  رد  دوب ...  مامت  هام  کشر  تعلط  نسح و  رد  هک  یجرتسا  مان  هب  دوب  یناوج  یکی  نتشـش  نآ  زا 

.« دندیزرو اهرهم 
دشرا دنزرف  بارخ ، هب  صلختم  ازریم  وکاله  زا  : » دسیونیم زین  یناعم  نیچلگ  دمحا 

72 ص : نارهت ، تشذگرس 
.« ماهدید روبزم  یسیلگنا  لامج  فصو  رد  یجرتسا »  » فیدر اب  یلزغ  تابارخ ، یمومع  هرکذت  شباتک  رد  هنطلسلا ، عاجش  ازریم  یلعنسح 

، دـنتفای یهاگآ  هاشیلعحتف ] رابرد  هب  یجرتسا  نداتـسرف   ] اهسیلگنا هلیح  نیا  زا  هک  مه  اهسور  : » دـنکیم لقن  زین  یناـساس  کـلم  ناـخ 
: تفگ رعاش  دش و  رازآلد  هنهک  دمآ و  رازاب  هب  ون  دنتشاد . لیسگ  هاشیلعحتف  رابرد  هب  ار  یجرگ  فسوی  مان  هب  يوربوخ  یناوج 

یجرتسا » نسح  رازاب  قنور  تسکشیجرگ  فسوی  هک  وگب  گنرف و  هب  ورب  ابص 

ناتسلگ خاک 

یتنطلس ياهخاک  همه  هب  لک  هب  ءزج  قالطا  باب  زا  هتفرگ و  كرا  یجورخ  ترامع  رد  هاشیلعحتف  ناتسلگ  رالات  مان  زا  ناتسلگ  خاک  مان 
. دنیوگ ناتسلگ  رالات  ار  دیدج  هنییآ  رالات  زین  هاگ  تسا . هدش  هتفگ 

رالات نیا  يانب  دوشیم . هناخقودنص  ناتسلگ و  رالات  میدق ، هزوم  قاتا  لماش  هک  تسا  یجورخ  ترامع  ياهتمـسق  زا  یکی  ناتـسلگ  رالات 
، هاش نیدلا  رـصان  ه ق ،)  ) لاس 1296 رد  تفای . نایاپ  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد  ه ق )  ) لاس 1216 رد  دـش و  زاغآ  ناخ  دـمحم  اغآ  نامز  رد 

درک . انب  تفرگ ، مان  ناتسلگ  رالات  هک  ار  دیدج  هنییآ  رالات  درک و  بارخ  ار  رالات 
: میناوخیم راثآلا  رثآملا و  رد 

هنس رد  یـشابرامعم  نمحرلا  دبع  هلیـسو ]  ] هب دراد ، قلعت  هیدنز  دهع  هب  الـصا  هک  نارهت  هفالخلاراد  دیدج  كرا  هعلق  دیدجت  ترامع و  »
تخت دش . هتخاس  تسا ،] هاش  نیدلا  رصان  روظنم   . ] نویامه سولج  زا  يرمق ، مراهچ  لاس  ترجه  زا  تفه ، تصـش و  تسیود و  رازه و 

ه  ) لاس 1221 زا  لبق  یمک  هاشیلعحتف  تسا . هدنام  یقاب  هاشیلعحتف  هرود  زا  هک  تسا  یتنطلـس  كرا  راثآ  هلمجزا  ینامیلـس  تخت  ای  رمرم 
ناویا طـسو  هشیمه  هک  دـنزاسب  یتخت  دزی  نداـعم  درز  رمرم  گنـس  زا  هک  داد  روتـسد  ناهفـصا  فورعم  ناشارتگنـس  ناراـجح و  هب  ق ،)

گرزب و رمرم  هعطق  جنپوتسش  زا  يدنلب  رادهراوید  يوکـس  لکـش  هب  رمرم  تخت  دشاب . هتـشاد  رارق  قباس  هرامالاراد  ناویا  ای  هناخناوید 
رتم کی  هب  کیدزن  ناویا  فک  زا  تخت  عافترا  تسا . هدش  هداهن  ناویا  طسو  رد  هتخاس و  کچوک 

73 ص : نارهت ، تشذگرس 
. تسا هتفرگ  رارق  یچیپرام  نوتس  هدزای  وید و  هس  هتشرف و  شش  شود  رب  فرط  راهچ  زا  تسا و 

هدش هتخاس  ییاهیمراط  رمرم  تخت  رود  ات  رود  تسا . هدـش  يراجح  ریـش  ود  شقن  نآ  نیفرط  رد  هک  هدـش  هتخاس  یناکلپ  تخت  يولج 
حدـم رد  دـیاصق  نیا  تساهدـش  هدیـشوپ  ءارعـشلا  کلم  هب  فورعم  ابـص  ناخ  یلعحتف  دـیاصق  زا  ییاـههبیتک  اـب  نآ  جراـخ  لـخاد و  هک 

تسا . هدیدرگ  دودنارز  هتشون و  شوخ  قیلعتسن  ملق  هب  هدش و  هدورس  رمرم  تخت  فصو  هاش و  یلعحتف 
ساملا رالات  دـناهدش . هتخاس  هاش  یلعحتف  هرود  رد  هک  دنتـسه  ییاهانب  زا  زین  دراد  رارق  كرا  لحم  رد  هک  ریگداب  ترامع  ساملا و  رالات 

رالات دـندرک و  بارخ  یگنهک ، ببـس  هب  ار  رالات  نیا  هاش ، نیدـلا  رـصان  نامز  رد  تسا . هتـشاد  ترهـش  مه  رولب  رالات  هب  نایلرب  رالات  اـی 
.« دنتخاس ار  نایلرب 

سواطاط ياسیلک 
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، هزاورد ای  یترـضح  رازاب  رد  هک  تسا  سواطاط  ياسیلک  دشاب  هاشیلعحتف  نامز  زا  لبق  هب  قلعتم  دوریم  نامگ  هک  ییاهانب  زا  رگید  یکی 
هچوک هب  هک  هچوک  نیا  دراد . رارق  دشابیم ، یـشابیچراج  مان  هب  نآ  یـشاک  هک  ياهچوک  رد  يولوم  نابایخ  لیعامـسا و  دیـس  هعقب  نیب 

. یترضح رازاب  يوس  هب  تسا  حلاص  یطول  رذگ  دادتما  عقاو  رد  تسا ، هدوب  فورعم  زین  هنمارا 
ییاپورا نایحیسم  ینمرا و  ياهتیـصخش  هب  قلعتم  رازم  گنـس  يدادعت  اسیلک  لخاد  تسا . نارهت  ياسیلک  نیرتیمیدق  سواطاط  ياسیلک 

نابز ود  هب  يرگید  هحول  ناریا و  هب  سیلگنا  یمازعا  تئیه  ياـضعا  زا  تاکـسا ، لراـش  ماـن  هب  يایگنـس  هحول  ناـیم ، نیا  رد  دراد . رارق 
. دوشیم هدید  یسیلگنا  شیشک  بحاص ،  نلک  مان  هب  یسیلگنا  یسراف و 

: دسیونیم سواطاط ، ياسیلک  شیشک  یمتسر ، دناویق  لوق  زا  نامیرک  داتسا 
هدرهـش هب  هک  نامز - نآ  نارهت  رد  ار  هنمارا  ياههداوناخ  زا  يدادـعت  سابع  هاش  تسا . سابع  هاـش  هرود  هب  قلعتم  سواـطاط ]  ] ياـسیلک »
ياسیلک يانب  نیقی  روط  هب  دـشاب ، حیحـص  هتفگ  نیا  رگا  تسا . هتخاس  ناشیا  يارب  زین  یکچوک  ياسیلک  هداد و  تنوکـس  هدوب - موسوم 

سابع هاش  رصع 
74 ص : نارهت ، تشذگرس 

. « تساهتشگ ثادحا  ینونک  يانب  نآ  ياج  هب  هدرک و  یتارییغت  راجاق  هاشیلعحتف  دهع  رد 
هب ار  شدسج  هک  فودیابیرگ  صخش  زا  ریغ  هیسور ، ترافس  ياضعا  فودیابیرگ و  هلئاغ  ناگدش  هتشک  یمامت  هک  مینادب  تسا  بلاج 

. دندش هدرپس  كاخ  هب  اسیلک  نیمه  هطوحم  رد  دندرب ، هیسور 

سوواط تخت 

هراشا

هداد و شتبـسن  دـنه  یناـکروگ  ناـهاش  هب  اهابتـشا  هک  تخت  نیا  تسا . هاـشیلعحتف  نارود  هزاوآ  رپ  ياـهراگدای  زا  مـه  سوواـط  تـخت 
. دروآ ناریا  هب  دوخ  اب  هاش  ردان  هک  تسین  یسوواط  تخت  نامه  عقاو  رد  تسا ، هدروآ  ناریا  هب  دنه  زا  ار  نآ  راشفا  هاش  ردان  دناهتفگ 

: دسیونیم نزرک  تسا . هدرک  تخت  نیا  هرابرد  یلصفم  تاقیقحت  دنه ، هنطلسلابیان  نزرک ، درل 
ناـمز رد  ه ق ،).  ) 1076 م ،).  ) لاـس 1665 رد  هک  يوسنارف ، فورعم  سانـش  رهاوج  هینرواـت ، هدوـب و  یلهد  رد  یناـمز  سوواـط  تخت  »

: دهدیم حرش  نینچ  نیا  ار  نآ  تاصخشم  هدرکرفس ، ناتسودنه  هب  بیز  گنروا 
لوط اپ  شش  هدش ، هتخاس  تفارظ  تیاهن  اب  ام  ییارحص  ياهباوختخت  لکش  هب  هک  تسا  یتخت  یهاش  رصق  رد  یتنطلـس  تخت  نیرتگرزب  »

نآ يالاب  رتچ  ای  شوپ  دشابیم . تخت  فاص و  نآ  فارطا  ياهکشت  تسا و  لیوط  دنلب و  شلاب  دننام  نآ  کشت  دراد . ضرع  اپ  راهچ  و 
قات کی  دـننام  هک  رتچ  ای  شوپ  نیا  يور  تسا . يزوددـیراورم  امامت  نآ  هبل  رود  هدشهتـسارآ و  ساملا  دـیراورم و  اب  یلخاد  شخب  رد 

. تسا هدـش  هتخاس  یتمیق  راجحا  ریاس  دوبک و  لعل  زا  نآ  مامت  تسا و  زاـب  ـالماک  نآ  مد  هک  هتفرگ  رارق  یـسوواط  تسا ، یـشخب  راـهچ 
نآ زا  دناهداد و  رارق  نآ  هنیـس  رد  گرزب  توقای  کی  هدـش و  هدـناشن  یتمیق  ياهگنـس  نآ  يور  هک  تسا  صلاخ  يالط  زا  سواط  هندـب 
هداد رارق  فلتخم  ياهلگ  زا  لگ  هتـسدود  سوواط  نیا  فرط  ره  رد  دراد و  نزو  تاریق  هاجنپ  هک  تسا  نازیوآ  دـیراورم  ياهناد  توقای ،

سولج تخت  نیا  يور  هاش  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  يراکانیم  تفارظ  تیاهن  اب  اـهنآ  يور  تسا و  صلاـخ  يـالط  اـهنآ  ماـمت  هک  هدـش 
توقای و زا  ار  شرود  هک  هتفرگ  رارق  تاریق  دون  ای  داتشه  نزو  هب  ساملا  کی  اب  فافـش  رهاوج  کی  يو ، مشچ  ربارب  رد  تسرد  دنکیم 

. دوشیم عقاو  وا  مشچ  ربارب  رد  هشیمه  ساملا  نیا  تخت ، رب  هاش  سولج  ماگنه  هب  دناهدرک ، ناشن  هناد  درمز 
75 ص : نارهت ، تشذگرس 
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زا کی  ره  هک  تسا  هتفر  راک  هب  رادـبآ  ناطلغ و  ياهدـیراورم  نآ  فارطا  مامت  رد  هتفرگ و  رارق  هیاپ  هدزاود  يور  سوواـط  تخت  شوپ 
هب ناهج  هاش  نامز  رد  دندومن و  عورـش  نآ  نتخاس  هب  رومیت  ریما  مکح  هب  هک  تسفورعم  تخت  نامه  نیا  دراد . نزو  تاریق  هد  یلا  شش 

تخت نیا  لاح  تسا ». هدش  مامت  ام  لوپ  هب  رویل  رازه  دصناپ  نویلیم و  تصش  دصکی و  لداعم  نآ  تمیق  هک  تسا  فورعم  دیسر و  مامتا 
وکـس کی  لثم  دیوگیم  هینروات  هک  هنوگنامه  سوواط  تخت  نیا  دراد . دوجو  زورما  هک  یـسوواط  تخت  اب  مینکیم  هسیاقم  ار  سوواط 
رایسب هک  تسا  یصلاخ  ياههقرو  زا  تسا  یتعنص  ياهراکهاش  زا  ياهنومن  هک  تخت  نیا  نامتخاس  مامت  تسا . ییارحص  باوخ  تخت  ای 

ناشنهناد تمیق ، يذ  همیرک  راجحا  زا  نآ  ياجياج  تسا و  هتفر  راک  هب  نآ  رد  يزاتمم  رایسب  يراکانیم  هدش و  هتخاس  فیرظ  هنارهام و 
. دوشیم ادیپ  زین  یلاع  ياهدرمز  زاتمم و  ياهتوقای  اهنآ  نایم  رد  هک  هدش 

شقن هب  مامت  تفارظ  اـب  کـی  ره  هک  تسا  هدـش  هیبعت  نآ  زا  نتفر  ـالاب  يارب  هلپ  ود  هتـشاد و  هاـگن  ناـشنرهاوج  هیاـپ  تفه  ار  تخت  نیا 
تخت نیفرط  رد  هدـش  هتـشاگن  نآ  رب  زین  یـشوخ  طخ  هک  شوقن  نیا  تسا . هدـش  نیزم  یلاع  فیرظ و  رایـسب  یباق  نایم و  رد  يردـنمس 

. تساهدش يزاساج 
هب هک  دراد  ساملا  زا  دننام  هریاد  ياهراتس  نآ ، هزیت  يور  تسا . نیفرط  زا  رتدنلب  يردق  نآ  طسو  تسا ، رهاوج  هچراپ  کی  تخت ، تشپ 

ناشنرهاوج یغرم  اههراتس ، نیا  زا  کی  ره  رود  دنکارپیم . رون  ياهعاعش  دخرچیم و  هداتفا ، تکرح  هب  یکیناکم  هاگتـسد  کی  هلیـسو 
. دنکیم هاگن  يرگید  هب  ییوگ  هک  تسا 

كارتشا هطقن  اهنت  درادن و  دوجو  دنکیم  فیصوت  هینروات  هک  یتخت  اب  یلعف  سوواط  تخت  نیب  یتهابـش  چیه  هک  مینیبیم  بیترت  نیا  هب 
یسوواط چیه  همه  زا  رتمهم  تسین و  رتچ  شوپ و  زا  يرثا  چیه  سوواط  تخت  نیا  رد  تساهنآ . دننام  وکس  يرهاظ  لکـش  تخت  ود  نیا 

! دشاب هدوشگ  الماک  ار  شیاهلاب  هک  درادن  دوجو  تخت  نیا  رد  مه 
. تسا هدروآ  ناتسودنه  زا  زین  رگید  تخت  هن  هاش  ردان  يوناه ،  ياههتفگ  ساسا  رب 

: هدروآ دوخ  زین  مکلم  ناجرس 
.« دندرک هدامآ  هتخاس و  نآ  هب  هیبش  يرگید  تخت  داد  روتسد  هک  دمآیم  ششوخ  سوواط  تخت  زا  يردق  هب  راشفا  هاش  ردان  »

هتشک زا  سپ  هک  تسا  هتشاد  دوجو  سوواط  تخت  ود  عقاو  رد  هک  تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد 
76 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دندرب تراغ  هب  هدرک و  درخ  ار  ود  ره  هاش  ردان  ندش 
: دسیونیم دوخ  همانرفس  رد  دوب ، هدرک  رفس  ناسارخ  هب  ه ق )  ) 1238 م ).  ) لاس 1822 رد  هک  رزیرف  نینچمه 

اهنآ مه  ام  داتفا و  ام  تسد  هب  ردان  دیراورم  رداچ  سوواط و  تخت  ردان ، ندش  هتـشک  بش  نامه  رد  هک  ماهدینـش  نسم  درک  رفن  کی  زا 
. میدرک میسقت  دوخ  نیب  هدومن  هراپ  هکت و  ار 

. دراد دوجو  هیروم  زمیج  ياهتشاددای  رد  سوواط  تخت  ود  توافت  رب  لاد  زین  يرگید  هنیرق 
.« تسا هدش  مامت  ناموت  رازه  دصکی  غلبم  هب  تخت  نیا  هک  تسا  فورعم  : » دیوگیم هک  اجنآ 

: دیوگیم نزرک  درل 
هب نم  تاقیقحت  هک  متقوشوخ  شـشوک ، یعـس و  هتفه  دـنچ  زا  دـعب  منک . حرطم  نارهت  دوخ  رد  ار  دوخ  دـیدرت  کش و  مدوب  راچان  نم  »

يارب یناهفصا  ردص  ناخ  نیسح  دمحم  روتسد  هب  تخت  نیا  هک  مدینش  قباس  هجراخ  روما  ریزو  مظعاردص و  لوق  زا  دش و  یهتنم  ییاج 
نیا دوب و  هدروآرد  دوخ  دقع  هب  ار  مناخ  سوواط  هب  فورعم  یناهفـصا ، مناخ  هزات  نامز  نیا  رد  هاشیلعحتف  تسا . هدش  هتخاس  هاشیلعحتف 

 ... دش فورعم  سوواط  تخت  هب  وا  مسا  هب  مه  هدش  هتخاس  تخت  هک  دوب  نینچ 
اغآ تسا . هداتفا  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  تسد  هب  هدش و  درخ  هتسکش و  راشفا ، هاش  ردان  یلصا  سوواط  تخت  هک  مدینـش  عبنم  نامه  زا  و 
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زا ات  داد  روتـسد  تفرگ و  هاش ، ردان  هون  خرهاش ، زا  هجنکـش  رجز و  هب  ار  سیفن  رهاوج  يرادـقم  تخت و  نیا  ياههتـسکش  ناـخ  دـمحم 
سوواط تخت  هدنیامن  یلدنص  نیا  دراد و  رارق  نارهت  رصق  هزات  هزوم  رد  العف  هک  دنتخاس  یلدنص  کی  میدق  سوواط  تخت  ياههتسکش 

. تسا دنه  یناکروگ  ناهاشداپ 
 . دیآیم نییاپ  تشاد ، ییاپورا  ناحایس  ناگدنسیون و  رظن  رد  لاحهب  ات  هک  یلاع  ماقم  نآ  زا  هاش ، یلعحتف  سوواط  تخت  رگید  لاح 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  زین  هاش  ردان  صوصخم  بیبط  نزاب 
هب ار  جـنگ  نیا  زا  یخرب  يو  گرم  زا  سپ  درک . ناوتن  ربارب  دوب ، هدروآ  درگ  تالک  رد  هاش  ردان  هک  یلومت  اـب  اـیند  رد  ار  یتورث  چـیه  »

ياهرداچ ياهب  لالج و  مدید . دهشم  نادیم  رد  ار  اهنآ  نم  دنک و  لمح  كوکـسم  قودنـصود  اهنت  تسناوتیم  يرتشره  دندرب ، دهـشم 
نونکات هچنآره  زا  رترب  وا 

77 ص : نارهت ، تشذگرس 
دـیراورم و اب  يزودـلگ و  ـالط  اـب  نآ  نتم  هک  دوب  یکی  اـهنآ  هلمج  زا  دـشابیم . دـناهدرک ، تیاـکح  ایـسآ  نیطالـس  هوکـش  زا  اـم  يارب 

. تشاد روخرد  یتعسو  تمظع و  يدنلب و  دوب و  هدش  عصرم  ددعتم ، ياهبنارگ  ياهگنس 
رـشب مشچ  هک  تسا  یتـخت  نیرتاـهبنارگ  نم  هدـیقع  هب  دوب ، هدروآ  ناتـسودنه  زا  هک  ار  یکی  نآ  میوگب ! هچ  وا ، هوکـشاب  ياـهتخت  زا 

ساملا و هب  عصرم  کی  ره  هک  دوب  نوتـس  تشه  نآ  رد  دوب . ماگ  هد  نآ  يدـنلب  ماگ و  شـش  رد  ماـگ  شـش  نآ  حطـس  دـید . دـناوتیم 
کی هب  یهتنم  نآ  مد  ياهرپ  زا  کـی  ره  هک  دـشاب  نآ  رب  سوواـط  ود  دوب . نیزم  درمز  لـعل و  زا  نوریب  نورد و  رد  نآ  يـالاب  دـیراورم 

. تسا هدش  هیبعت  یتمیق  ياهگنس  تارهاوج و  سوواط ، فلتخم  ياهگنر  بسانت  هب  ود ، نآ  مادنا  رد  دوشیم و  گزرب  درمز 
الط هحفـص  کی  زا  هک  دـنتخاس  زین  رگید  یکی  وا  روتـسد  هب  دوب . هوکـشاب  للجم و  رایـسب  هک  تشاد  زین ]  ] رگید تخت  جـنپ  هاش ] رداـن  ]
امـش يارب  زین  ار  وا  هاگرکـشل  هشقن  نم  دوب . ابیز  فیرظ و  تعنـص  کی  زا  یکاح  هک  عصرم  راداهب  ياهگنـس  زا  مه  دوب و  هدـش  تسرد 

 .« متسرفیم
: دسیونیم هاش ، ردان  لتق  زا  سپ  عیاقو  هرابرد  نینچمه  نزاب 

تـسد تشاد ، قلعت  هاش - ردان  ناخ - یلق  بسامهط  هب  هک  هچنآ  ره  رب  دـندش و  هدـنکارپ  هاگرکـشل  رد  ناـشیا  ناتـسدمه  نایـشروش و  »
 .« دنتفرگب ناشیا  زا  دوب ، هداد  هیده  شمرح  ناوناب  اهنز و  هب  هریغ  الط و  راداهب و  ياهگنس  رهاوج و  هاش  ردان  هچ  ره  یتح  و  دنداهن ... 

: میناوخیم دیآیم ، نایم  هب  نخس  هاش ، خرهاش  رسپ  ازریم ، ردان  زا  هک  اجنآ  زین  نینمؤملا  لفاحم  باتک  رد 
سوواط تخت  عصرم و  الط و  ياهلیدـنق  الط و  ياهرد  دـبنگ و  يـالاب  يـالط  لـیم  زا  ار  هرونم  هسدـقم  هضور  بابـسا  رثکا  ازریم  رداـن  »

ار سوواط  تخت  فرصت و  ار  یمامت  هرقن و  الط و  فورظ  تالآ و  ریاس  هتفای و  ترـضح  نآ  هب  قلعت  هاش  ردان  ناطلـس  زا  دعب  هک  يردان 
 .« دومن كوکسم  هدرمش ، لالح  دوخ  رب  ضرق  ناونع  هب  ار  یقاب  ّتیثرا و  هغبص  هب 

. تسا هدمآ  سوواط  تخت  هرابرد  یبلاطم  زین  يدضع  خیرات  رد  اما 
: دسیونیم يدضع  خیرات  فلؤم 

78 ص : نارهت ، تشذگرس 
جات یـسورع  كرادت  نارهت  تموکح  رد  موحرم  هنطلـسلا  عاجـش  دنتفگیم ، دیـشروخ  تخت  ار  سوواط  تخت  هب  روهـشم  عصرم  تخت  »

هموحرم نآ  مسا  هب  بش  نآ  زا  دـندز و  روفغم  ناقاخ  هاگباوخ  يارب  ار  روبزم  تخت  تفر ، یناقاخ  ترامع  هب  هک  یبش  دـید و  ار  هلودـلا 
 .« دش سوواط  تخت  هب  موسوم 

. تسا هدش  فورعم  سوواط  تخت  هب  اهدعب  هدوب و  دیشروخ  تخت  تخت ، یلصا  مان  دنس  نیا  ساسارب  هک  مینیبیم 
: دسیونیم سوواط  تخت  هرابرد  ناریا ، لاجر  لاح  حرش  دوخ ، سیفن  باتک  رد  زین  دادماب  يدهم 
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تخت تسا ، یقاب  زین  زورما  ات  هک  هاـشیلعحتف  هب  هاـش ،] یلعحتف  مظعاردـص  یناهفـصا ، ردـص  نیـسح  دـمحم   ] وا ياهیمیدـقت  هلمجزا  »
. تسا رهاوج  یلدنص  رهاوج و  تخرد  سوواط ،

یلعحتف هب  هدوب ، یجرگ  الـصا  هک  یناهفـصا  مناخ  سوواط  یـسورع  بش  يارب  تسا  هزوم  رالات  رد  نونکا  هک  ار  یناهفـصا  ردص  تخت 
هاش یلعحتف  هکنیا  هب  ددرگیمرب  زین  رهاوج  تخرد  عوضوم  دندرکیم . سولج  رهاوج  یلدنـص  رب  ماع  مالـس  عقاوم  رد  درک . میدـقت  هاش 

یکی هلودلا  ماظن  . ] دنکیم میدقت  هتخاس ، رهاوج  زا  یتخرد  تبـسانم  نیا  هب  مه  وا  تسا و  ام  رهاوج  تخرد  هلودلا  ماظن  هتفگیم  بلغا 
ات دوب  هدنام  یقاب  تخرد  لکش  هب  زونه  هاش ، نیدلا  رصان  تنطلس  نامز  ات  رهاوج  تخرد  تسا .] یناهفصا  ردص  نیسح  دمحم  باقلا  زا 

دوب دوجوم  یتنطلس  هزوم  رالات  رد  هک  یعونـصم  هرک  تارهاوج  دنزاسب . یعونـصم  هرک  کی  نآ  زا  داد ، روتـسد  هاش  نیدلا  رـصان  هکنیا 
. تسا رهاوج  تخرد  نامه  زا  دشاب ] یلم  کناب  هنازخ  رد  نونکا  دوریم  لامتحا  ]

هاشیلعحتف مود  لهچ و  نز  مناخ  سوواط 

: تسا هدروآ  هاشیلعحتف ، مود  لهچ و  نز  مناخ ، سوواط  هرابرد  دادماب  يدهم 
هاش 39 دمآرد و  هاشیلعحتف  جاودزا  دـقع  هب  ه ق )  ) لاس 1224 رد  دوب ، دوخ  دـهع  نانز  نیرتلگـشوخ  زا  نامز ، نآ  رد  مناخ ] سوواط  » ]

فرط هداـعلاقوف  مناـخ  سوواـط  تسا . فورعم  یلیخ  خـیرات  رد  هک  تفرگ  دوخ  يارب  یلـصفم  یـسورع  رگید ، نز  نتـشاد 41  اب  هلاس 
 . دروآ دنزرف  نیدنچ  دومن و  بقلم  هلودلا  جات  بقل  هب  ار  وا  جاودزا  زا  سپ  دوب و  هاش  یلعحتف  لیامت  هجوت و 

79 ص : نارهت ، تشذگرس 

هاش دمحم  نتسشن  تخت  هب  هاش و  یلعحتف  گرم 

هراشا

نداد داب  رب  یهاشداپ و  لاس  هن  یس و  زا  سپ  م ،).  ) 1834 ه ق /)  ) لاس 1250 یناثلا  يدامج  مهدزون  هبنشجنپ  زور  رد  راجاق  هاش  یلعحتف 
. تشذگرد ناهفصا  رد  ناریا ، نیمزرس  زا  یمهم  ياهشخب 

بیترت یسولج  سلجم  زیربت  رد  م ،).  ) ربماون 1834 مهن  ه ق /)  ) بجر 1250 متفه  هبنـشکی  زور  رد  هاش  دمحم  وا  هون  هاشیلعحتف ، زا  سپ 
زا سپ  درک .  سولج  تنطلس  گنروا  رب  هفالخلاراد  ناتسراگن  رد  لاس ، نامه  نابعـش  مود  تسیب و  زور  دش و  نارهت  هناور  سپـس  داد و 
لاس هدراهچ  راجاق  هاش  دمحم  دیزگرب . ترازو  هب  ار ، یناوریا  یـساغآ  ازریمجاح  دیناسر ، لتق  هب  تشذگ - هک  نانچ  ار - ماقممئاق  هکنآ 
همه لوا و  صخش  هاش  دمحم  رمع  نایاپ  ات  يو  تقیقح  رد  ترازو . لاس  هدراهچ  دودح  یـساغآ  ازریم  یجاح  درک و  تنطلـس  هام  هس  و 

. دوب ناریا  هراک 
80 ص : نارهت ، تشذگرس 

راجاق هاش  دمحم  رصع  رد  نارهت 

هاش دمحم  رصع  نارهت  هرابرد  ندنالف  نژوا  ياهتشاددای 

هراشا

قافتا هب  م ،).  ) ات 1841 ياهلاس 1840  دودح  ینعی  راجاق  هاش  دـمحم  تنطلـس  نامز  رد  يوسنارف ، درگناهج  دنمـشناد و  ندـنالف ، نژوا 
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هرابرد ياهدنزرا  تاکن  هب  دوخ  همانرفـس  رد  يو  درک . فقوت  نارهت  رد  زین  یتدم  هدمآ و  ناریا  هب  تسگ  لاکـساپ  دوخ  دنمرنه  نطومه 
: تسا هدرک  هراشا  نارهت 

ناشرود هب  هک  تسا  ییاهجرب  ناریا ] ي   ] اهرهش ریاس  دننام  رهش  راصح  تسا . رتمولیک  جنپ  راهچ  دودح  رد  يزیچ  نارهت  طیحم  تعسو  »
یکچوک ياه ]  ] هعلق اههزاورد  نیا  زا  یـضعب  دـناهدش . نیئزت  ناولا  ياهیـشاک  اـب  هک  دراد  هزاورد  شـش  نارهت  دـناهدرک . رفح  قدـنخ 
کیچیه هتفر و  یبارخ  هبور  همه  اهراصح ، دـنراد . رارق  راصح  ياهراوید  يرتم  دـصکی  رد  هدـش و  رفح  یقدـنخ  ناش ]  ] رود هک  دـنراد 

. دنک تمواقم  دیدش  تالمح  لباقم  رد  دناوتیمن 
[ يا  ] هدکهد چیه ] [ ] تسا ناجنز  نیوزق و  روظنم   ] یلبق رهش  ود  دننام  رهش  زا  جراخ  تسین . ناهفـصا  زیربت و  هزادنا  هب  رهـش  نیا  تیمها 

ینالوط يراوید  زج  نارهت  هرظنم  لوا  هلهو  رد  دشابیم . رازه  دصکی  تسا  راوید  راهچ  لخاد  هک  رهـش  نیا  تیعمج  لک  دوشیمن . هدید 
. تسین يرگید  زیچ  دوشیم ، هدید  هاش  رصق  ياهیگنرفهالک  دجاسم و  ياهدبنگ  نآ  زارف  زا  هک  گنر  درز  ياهرجآ  زا 

. دنتسین هجوت  لباق  کی  چیه  هک  تسه  نارهت  رهش  رد  ارسناوراک  دصکی  هب  بیرق  مامح و  دصکی  هسردم ، راهچ  هس  دجسم ، تفه  شش 
نآ هیراجاق  ناهاشداپ  اهنت  تسین و  بسانم  ندوب  تختیاپ  يارب  رهش  نیا  تسا . دب  رایـسب  اهنامتخاس  يرامعم  فیثک و  تبیهدب و  اهرازاب 

ناریا یقیقح  تختیاپ  یلو  دنـشاب . هدرک  تباقر  يوفـص  ناهاش  اب  هک  روظنم  نیا  هب  اهنت  مه  نآ  دـناهدرک ، باـختنا  تختیاـپ  ناونع  هب  ار 
نیا رد  تلود  گرزب  يارما  ارفـس و  تماقا  نآ و  ندوب  تختیاپ  هطـساو  هب  طـقف  نارهت  تیمها  دراد . سیفن  هینبا  هک  تسا  ناهفـصا  زونه 

. تسا رهش 
81 ص : نارهت ، تشذگرس 

ره يور  هک  ییاهقدـنخ  مکحتـسم و  يراوید  هلیـسو  هب  هتفرگ و  رارق  رهـش  زکرم  رد  هک  تسا  یکرا  نارهت  رهـش  هجوت  لباق  تمـسق  اهنت 
يارما کیدزن و  ماوقا  نیظفحتم و  هاش و  تسا و  لحم  نیمه  رد  زین  هاش  رـصق  ددرگیم . ادج  اههلحم  ریاس  زا  هدـش  هدز  یتسد  یلپ  کی 

. دننکیم یگدنز  رصق  نیارد  يرابرد  گرزب 
زارد و ینالاد  هب  قدنخ ، کی  زا  نتشذگ  زا  سپ  رد ، نیا  زا  دورو  اب  دراد . هار  اهرازاب  نارهت و  زکرم  هب  بونج  تمس  زا  گرا  یلصا  رد 

يدادـعت اب  يراوید  هاش ]  ] نادـیم رود  دوشیم . یهتنم  هاش  نادـیم  هب  تمـسق  نیا  تساهیچنایلق . نازابرـس و  لحم  هک  دنـسریم  کیرات 
حطـس زا  رتم  کی  هک  تسا  يایباتهم  نادیم  طسو  رد  دنتـسه . نازابرـس  تحارتسا  قاتا  زین ] یخرب  و   ] اهپوت لحم  یخرب ]  ] هک تسا  جرب 
هتسکش هیاپ  ریز  هک  مدید  ار  يدرم  يزور  تسین . مولعم  نآ  نتشاذگ  تلع  هک  هدش  هداد  رارق  یپوت  یباتهم  نیا  يور  دراد . عافترا  نیمز 

. دنامیم نوصم  دیآ  اجنیا  هب  هک  يرصقم  هچ  هتسشن ! تسب  اجنیا ]  ] هتشک و مدآ  صخش  نیا  دنتفگ  نم  هب  دنکیم . ییادگ  هتسشن ، نآ 
رارق رـصق  ياهرد  رانک  رد  هک  دوشیم  هدید  هداتفا  راک  زا  پوت  رگید  هعطق  دنچ  هاش  نادـیم  رد  تسا . هاش  دجـسم  رد  مه  يرگید  تسب 

. دنیامنیم عافد  رصق  هب  ندش  کیدزن  زا  دناهاش و  رصق  ياهناشن ]  ] هک دسریم  رظن  هب  نینچ  و  دنا ]  ] هیاپ خرچ و  دقاف  یضعب  دنراد .
زا دراد  مان  تداعس  هک  يرد  دراد و  ضوح  تخرد و  اب  گرزب  یغاب  کی  ره  هک  هدش  لیکشت  یگنرف  هالک  ای  انب  نیدنچ  زا  رصق  لخاد 

مـسارم ای  یماظن  تاکرح  ياشامت  ماگنه  هب  هاش  نمیـشن  لحم  هک  هدش  هتخاس  ینلاس  ردرـس  نیا  يالاب  دوشیم ، زاب  رـصق  هب  هاش  نادـیم 
نمیـشن لحم  یگنرف  هـالک  نیا  هدـش . هتخاـس  يرلاـگ  کـی  رادهرجنپ و  هفر  دـنچ  جرب و  کـی  نلاـس  نیا  يـالاب  تسا . داـیعا  هب  طوبرم 

اـشامت دنوش ، هدید  هکنیا  نودب  ار  دنتـسه  رـصق  رود  هک  ییاهاج  ریاس  نارهت و  جراخ  ياهتمـسق  مامت  دنیایب و  دـنناوتیم  اهنآ  تساهنز .
. دنیامن

ود هژیو  نیظفحتسم  اهلواسی و  اهمالغ ، تافیرشت ، ياسؤر  نارسفا ، نازابرس ، لزانم  هک  دراد  دوجو  زارد  ینالاد  رـصق  یلخاد  تمـسق  رد 
. دراد رارق  نآ  فرط 

زا ناشفک  هک  هدـش  هتخاس  يروط  اهنآ  زا  یمک  دادـعت  میدـید . ناریا  قطانم  رتشیب  رد  هک  تسا  ییاههناخ  ریاس  دـننام  صوصخم  لزاـنم 
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زا ار  انب  هک  دـهدیمن  هزاجا  اهنآ  هب  دـنربیم ، راک  هب  ناـمتخاس  رد  اـهیناریا  هک  یحلاـصم  عضو  هک  ارچ  تسا  رتدـنلب  یمک  نیمز  حـطس 
. درادـن یماود  نادـنچ  دـنزاسیم ، ترامع  نآ  اب  هک  ییاهتشخ  مدرک ، ناـحتما  هصخـش  هب  نم  هکناـنچ  دـنزاس و  رتعفترم  نیمز  حـطس 

زا سپ  دیرابیم . ناراب  یپ  رد  یپ  زور  راهچ  هکیروط  هب  دش ، بلقنم  یمک  اوه  شیپ  يدنچ 
82 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دندوب نامتخاس  تاریمعت و  لوغشم  اج  همه  رد  اهاّنب  دش . بارخ  اههناخ  بلغا  راوید  تدم  نیا 
یبارخ هب  ور  ینامتخاس  ات  هک  تسا  یجرخ  مک  يزرف و  اهیناریا ، تایصوصخ  زا  یکی  دنام . اجرب  لگ  ياهقرو  طقف  دش و  بوخ  اوه  دعب 
ناریمش هنماد  رد ] عقاو   ] یتسپ تشد  رد  نارهت  داد . صیخشت  ناوتیم  لکشم  ار  نارهت  یعیبط  عضو  دننکیم ...  شتمرم  تعرـس  هب  تفر 

، تسا نازوس  نآ  یبونج  داب  دراد و  دیدش  یلیخ  يامرگ  ار ، لاس  هام  شـش  تدم  دیامنیم ...  هدافتـسا  یلامـش  ياهداب  زا  هتفرگ و  رارق 
باتفآ ترارح  هک  اهرازاب  اههچوک و  زا  تسا . راگزاسان  مه  رهـش  یلخاد  عضو  دزادـنایم و  رطخ  هب  ار  رهـش ] نیا   ] یفاـک بآ  نتـشادن 

. دنکیم كانرطخ  ياهيرامیب  بت و  دیلوت  هک  دوشیم  دعاصتم  عوبطمان  تاراخب  نفعتم ، ياهبآ  نتشاد  رثا  رد  دباتیم ، اهنآ  هب  ناتسبات 
هک یهوک  هنماد  رد  هدرک  رارف  دـنرادن ، يراک  رهـش  اب  هک  یـصاخشا  مامت  اـینغا و  راـبرد ، لـها ] - ] تشهبیدرا هم - هاـم  زا  ظاـحل  نیدـب 
رد هام  شش  تدم  نارهت ، یلاها  هتفرگارف و  دایز  تاغاب  اب  دنچ  یتاهد  ار  ناریمش  هوک  هنماد  مامت  دننیزگیم . نکسم  تسا  نارهت  رواجم 

. دنربیم رس  هب  دننزیم  نیمزرس  نیا  رد  هک  ییاهرداچ 

ندنالف ياهتشاددای  هرابرد  یتاکن 

رد هک  دندوب  ییاههزاورد  دش - هتفگ  زین  رتشیپ  هک  هنوگنامه  هزاورد - ود  نیا  دنکیم . هراشا  هزاورد  شـش  هب  شیاهتـشاددای  رد  ندنالف 
نامز رد  یلو  دوب  رهـش  یعرف  ياهلخدـم  وزج  هتـشذگ ، رد  اههزاورد  نیا  دـندش  هفاضا  رهـش  یمیدـق  هزاورد  راهچ  هب  هاش  دـمحم  نامز 

. دندش لیدبت  رهش  یمسر  ياههزاورد  هب  هاش  دمحم 
تـسا رارق  نیا  زا  ارجام  تسا . هاش  نادیم  رد  عقاو  پوت  ریز  نتـسشن  تسب  دنکیم ؛ هراشا  نآ  هب  ندـنالف  هک  يرگید  هجوت  روخرد  هتکن 

دیراورم پوت  هچخیراـت  هراـبرد  دـنتفگیم . دـیراورم  پوت  نآ  هب  هک  دوب  هدـش  بصن  كرا  نادـیم  اـی  هاـش  نادـیم  رد  یگرزب  پوت  هک 
نیئزت دـیراورم  هتـشر  کی  اب  نارـسفا  هاگـشاب  هب  لاقتنا  زا  شیپ  پوت  نیا  هنهد  تایاور  یخرب  ساسارب  دراد . دوجو  ینوگانوگ  تاـیاور 

. دوب عقاو  كرا  نادیم  رد  زاغآ  رد  دیراورم  پوت  دوب . هدش 
کی اب  یغاب  میدق ، هناخپوت  نادیم  لحم  رد  نارهت  كرا  لخاد  دوخ ، تنطلـس  مهدجه  لاس  ینعی  هاش  نیدلارـصان  ه ق )  ) لاس 1281 رد 
نادیم دـننک . راجـشا  سرغ  يراکلگ و  يدـنبهچغاب و  ار  رختـسا  فارطا  ياضف  مامت  داد  روتـسد  تخاس و  نشلگ  غاب  مان  هب  بآ  رختـسا 

عقاو رد  میدق  هناخپوت 
83 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسا . يزورما  كرا  نادیم  ای  رمرم  تخت  لباقم  نادیم  نیمه 
(، ه ق  ) لاس 1233 رد  یناهفصا  لیعامسا  هلیـسو  هب  هاش و  یلعحتف  رما  هب  پوت  نیا  تسا ، هدش  هتـشون  دیراورم  پوت  يور  هچنآ  ساسارب 

. دسریمن رظن  هب  تسرد  نادنچ  تساهیلاغترپ ، ياهپوت  زا  ای  هدروآ و  ناتسودنه  زا  هاش  ردان  ار  نآ  هک  هعیاش  نیا  هدش و  هتخاس 
بونج هشوگ  رد  تسا . يرگید  بلاج  هتکن  زین  دید ، ار  نآ  فارطا  نارهت و  دـشیم  نآ  يالاب  زا  هک  یجرب  هب  ندـنالف  نژوا  هراشا  اما  و 
رـصان هک  یناخدـمحم  اغآ  جرب  مان  هب  تشاد  دوجو  یجرب  كرا  نادـیم  یقرـش  تمـسق  رد  رگید  ترابع  هب  اـی  ناتـسلگ و  هطوحم  یبرغ 

، نآ ياج  هب  خاـک  نتخاـس  جرب و  ندرک  بارخ  یلـصا  لـیلد  اـما  تخاـس . ار  ضیبا  خاـک  نآ  ياـج  هب  درک و  بارخ  ار  نآ  هاـش  نیدـلا 
، دندوب رپ  اهخاک  همه  نوچ  دوب و  هداتسرف  هاش  نیدلارصان  يارب  اهبنارگ  ییایاده  يو  دوب . ینامثع ، هاشداپ  دیمحلا ، دبع  ناطلـس  يایاده 
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خاک نیا  دندیمان . ضیبا  خاک  ار  نآ  خاک ، يامنگنر  يدیفـس  ببـس  هب  دنداهن و  ناینب  ینامثع  هاش  يایاده  نداداج  يارب  يدیدج  خاک 
تسا . هدش  لیدبت  یسانشمدرم  هزوم  هب  هزورما  خاک  نیا  تسا . هدش  انب  ه ق )  ) لاس 1308 رد  ارهاظ 

. تسا هب  یمهم  هتکن  دوخ  هک  دنکیم  هراشا  زین  نارهت  بآ  يدب  هب  دوخ  ياهتشاددای  رد  نینچمه  ندنالف 
يراج نارهت  رهـش  ات  جرک  دور  زا  فازگ  جراخم  اب  گنـسرف ، تفه  لوط  هب  گرزب  يرهن  هاش  دـمحم  روتـسد  هب  ه ق ،)  ) لاس 1261 رد 

مامت هب  ناجالدوع - يادتبا  همشچرس - و  يزورما - رانماپ  لخدم  ناریمش -، هزاورد  تمس  زا  دندنارذگ و  ناتسراگن  غاب  يالاب  زا  هدرک ،
دندرک . شخپ  رهش 

تاـیلمع یــساغآ  ازریم  جاـح  روتــسد  هـب  دــش و  يزیرهماـنرب  ناــمزنیمه  رد  زین  نارهت  يارب  دورجاــج  هناــخدور  بآ  زا  يرادربهرهب 
، هناخدور بآ  لاقتنا  اب  دندوب  دقتعم  هک  نیمارو  ناناقهد  ضارتعا  اب  لمع  رد  حرط  نیا  نکیل  دـیدرگ . زاغآ  دور  نیا  بآ  زا  يرادربهرهب 

دنام . قلعم  دش و  وربور  دوشیم ، یبآیب  مه  دیاش  یبآمک و  راتفرگ  نارهت  یبونج  هگلج 
هب هک  درک  ثادـحا  ير ، رهـش  یکیدزن  رد  دابآنیما  دوخ  کلم  يارب  دورجاج  هناـخدور  زا  مه  يرهن  یـساغآ  ازریم  جاـح  هک  ناـنچمه 

ینادنچ بآ  دورجاج ، هناخدور  هنهد  فک  ندوب  دوگ  هطساو 
84 ص : نارهت ، تشذگرس 

هک دنیـشنب  رهن  هب  دیایب و  الاب  نآ  بآ  ات  ددنبب  دور  هنهد  يولج  يدس  هتـشاد  لایخ  یجاح  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  دـشن . عمج  رهن  رد 
. تسا هدنام  مامت  همین  راک  هدادن و  شلاجم  راگزور 

دش هتخاس  نارهت  رد  هاش  دمحم  نامز  رد  هک  ییاهانب 

هب فورعم  قوپاق  ياپ  ای  هیدـمحم  هلحم  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـش  هتخاس  نارهت  رد  دـنچ  ییاههلحم  اهانب و  هاش  دـمحم  هرود  رد 
زین میدـق - راغ  هزاورد  ون - هزاورد  ای  هیدـمحم  هزاورد  درک . هراشا  نارهت  هفالخلا  راد  یبرغ  بونج  رد  دابآسابع  هلحم  مادـعا و  نادـیم 

دوشیم يرادهگن  ناتساب  ناریا  هزوم  رد  هزورما  هک  هیدمحم ، هزاورد  ردرـس  يالاب  ياهیـشاک  رب  دمآ . دوجو  هب  اههلحم  نیمه  اب  هارمه 
: تسا هدمآ  شقن  هدنزاس  مان  نآ ، هیشاح  نیئاپ  هدش و  هتخاس  هنارهام  رایسب  شقن  نیا  تسا . هدش  هدیشک  وید  متسر و  شقن 

هنس 1263» يزاریش ، زپیشاک  یلق  دمحم  داتسا  لمع  »
ثادـحا رب  تسا  يرگید  دـهاش  دراد  رارق  دابآسابع ، زا  رتالاب  کچوک و  قوس  راهچ  نییاپ  رازاب ، رد  هک  زین  یناوریا  لـنیز  ازریم  هچوک 

 . راجاق هاش  دمحم  هاش و  یلعحتف  نامز  رد  روبزم  هلحم 

هیدمحم رصق 

: تسا هدمآ  نادلبلا  ةآرم  رد 
ياوه بآ و  دوب ، يرایرهـش  قالیی  رقم  هک  زین ]  ] ناریمـش نارواین  دوب ]  ] کیدزن قالیی  مسوم  امرگ و  لـصف  نوچ  ه ق )  ) لاس 1264 رد  »

رب لمتـشم  یتنطلـس  یترامع  هدومن و  نیعم  یناکم  سودرف  غاب  دابآدسا و  یلاوح  رد  هاش ، دمحم  رما  هب  کلامملا  ریعم  تشادن ، یـشوخ 
هزاورد ود  ضرع و  عرذ  دصکی  لوط و  عرذ  دصیس  هک  ياهعلق  کلاسم و  اهدجسم و  اهمامح و  ینوردنا و  ینوریب و  تارامع  تاتویب و 

یمرگ هطـساو  هب  هاش  دمحم  هک  دوب  مامتان  زونه  دیـسر و  نآ  يانب  فراصم  هب  ناموت  رازه  نیدنچ  دندرک و  انب  تشاد ، قدـنخ  جرب و  و 
فیعض مسج  تخس و  ضرم  هتفر  هتفر  هتشاذگ ، یلادتعایب  هب  ور  هاش  دمحم  جازم  نابعـش ، همین  دومرف . اجنآ  تمیزع  ناتـسراگن  زا  اوه 

نیمه لاوش  مشش  هبنشهس  بش  زا  يرسک  تعاس و  ود  داتفین و  دنمدوس  تاجلاعم  دش و 
85 ص : نارهت ، تشذگرس 
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 .« دومرف تباجا  ار  قح  توعد  هتشذگ ، لاس 
ه ق)  ) یناثلا 1264 يدامج  متـسیب  هعمج  زور  يرـصان ، يافـصلا  ۀضور  رد  تیادـه  ناخ  یلق  اضر  ار  هیدـمحم  رـصق  يانب  زاغآ  خـیرات 

 . تسا هتشون 
: دسیونیم رصق  نیا  هرابرد  رهپس  کلملا  ناسل  یقت  دمحم  ازریم  نینچمه 

لاس ره  هک  دـننک  راوتـسا  ياهعلق  ناینب  شیرجت ، هیرق  زارفرب  هک  تفر  نامرف  یـساغآ  ازریم  یجاح  دـیدباوص  هب  [ 1264  ] ماگنه نیا  رد  »
جرب و دندرک و  ناینب  ضیرع  میظع و  يراوید  جوراس  گنـس و  زا  نایانب  مرجال ، دیوج . تماقا  دنک و  رفـس  اجنآ  هب  قالیی  رهب  زا  هاشداپ 

هعلق نایم  رد  روصق  رود و  یـضعب  دندرک و  رفح  اراخ  گنـس  رب  قیمع  یقدنخ  دوب ، اراخ  گنـسرب  انب  نیا  هکنیا  اب  دـنداهن و  راوتـسا  هراب 
ناتـسبات ماگنه  نوچ  تفر و  راک  هب  كوکـسم  رز  ناموت  رازه  دـص  لداـعم  دوبن ، تسار  زونه  هعلق  راـک  همین  کـی  هکنیا  اـب  دـنتخادرپب .

. دندوب راکرب  هعلق  ترامع  رد  نارگراوید  نایانب و  نانچمه  درک ،]  ] چوک اجنادب  هاش ] دمحم   ] هاشنهاش دیسرب ،
. دروآرب نیتم  یلعقم  درک و  داینب  رگید  ياهعلق  شیوخ ، نوکـس  رهب  زا  یـساغآ  ازریم  یجاح  هعلق ، نیا  زا  رترود  باترپ  ریتکـی  هب  زین  و 

 .« دندناوخ هیسابع  وا  مان  هب  ار  یساغآ  ازریم  یجاح  نآ  دنداهن و  مان  هیدمحم  رصق  هاشنهاش ، مان  هب  ار  نیتسخن  هعلق 
شخب دراد . رارق  ناریمـش  میدـق  هداج  رد  تلود  هزاورد  لامـش  يرتمولیک  راـهچ  رد  هک  تسا  زورما  داـبآسابع  ناـمه  عقاو ، رد  هیـسابع 

. هدش میسقت  شترا  نارـسفا  نیب  زین  نآ  یـضارا  شترا و  تامهم  زکرم  تسا و  دابآسابع  ياههپت  ریز  نونکا ، غاب  رـصق و  نیا  زا  یگرزب 
دوب . هدش  راذگاو  ناریا  تفن  یلم  تکرش  هب  تفن » رهش   » داجیا يارب  یضارا  نیا  زا  رگید  يرادقم 

: تسا هدمآ  خیراوتلا  ردص  رد 
ناخبارهس دیسر ، هیدمحم  رصق  هزاورد  هب  نوچ  درک . تدابع  دصق  هزور  ره  تداع  هب  یساغآ  ازریم  یجاح  لاوش ، مراهچ  هبنشکی  رد  »

نیا رد  تشاد ، ساره  مدرم  زا  هک  یـساغآ  ازریم  یجاـح  اذـهل  دیـسر . دـهاوخن  هاـگماش  هب  هاـشنهاش  زور  هک  تفگ  وا  شوگ  هب  یجرگ 
هک درکن  تأرج  عقوم 

86 ص : نارهت ، تشذگرس 
دهاوخ هنوگچ  راـک  هک  دوـب  رظتنم  تفر و  هیـسابع  هب  تسا ] هیدـمحم  رـصق  روـظنم   ] هیدـمحم هزاورد  نوریب  ناـمه  زا  دـنامب ، اـجنآ  رد 

 .« تشذگ

اضریلع جاح  تانق 

هب راجاق  رـصق  یلامـش  یـضارا  زا  تانق  نیا  دـش . ثادـحا  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هک  تسا  نارهت  فورعم  ياهتانق  زا  اضریلع ، جاح  تانق 
هدرک و روبع  لزانم  ریز  زا  يرتم  هدزناپ  ات  هد  هلصاف  هب  هاپس  نابایخ  برغ  رد  هتـشذگ و  دابآترـشع  طسو  زا  و  هدمآ ، دابآترـشع  يوس 
دـصکی و رد  ار  يرتم  تسیب  نابایخ  هدومن و  روبع  لزانم  ریز  زا  زاـب  هدرک ، عطق  هاپـس  ناـبایخ  برغ  يرتم  هاـجنپ  رد  ار  بـالقنا  ناـبایخ 

هزاورد نابایخ  دادتما  رد  سپس  هدومن ، عطق  رتمهد  قمع  هب  ناریمش ، هزاورد  يرتم  تسیب  رد  ار  تیاده  نابایخ  هاپس و  نابایخ  يرتم  هاجنپ 
رد يرتم و  شـش  قمع  رد  نابایخ  قرـشم  تمـس  هب  يزورما - مالـسا  نیدـهاجم  قباس - هلاژ  نابایخ  بونج  رد  هدـمآ و  نییاپ  هب  ناریمش 
رد دیسریم و  يرتم  راهچ  قمع  هب  رالاسهپـس  دجـسم  هچوک  ربارب  رد  تشگیم و  ریزارـس  بونج  يوس  هب  هیماظن ، نابایخ  یقرـش  دادتما 

. دشیم میسقت  هتشر  ود  هب  اجنیا  رد  دسریم . مینورتم  ود  هب  نآ  قمع  همشچرس ، یقرش  بونج  رد  ات  تفاییم  نایرج  ریسم  نیمه 
برغ تمـس  هب  ناخ  یلق  اضر  هیکت  لباقم  رد  تشگیم و  ریزارـس  بونج  يوس  هب  نابایخ ، یقرـش  دادـتما  رد  تاـنق ، نیا  زا  هتـشر  کـی 

رد ار  ریزو  دمحم  ازریم  هچوک  هتفر و  قرـش  يوس  هب  لزانم  ریز  زا  قرب ، نابایخ  دادتما  رد  نآ  مود  هتـشر  دـشیم . امنبآ  هتفر و  نابایخ 
نابایخ رد  هلودـلا و  ماوق  ماـمح  هچوک  دادـتما  رد  سپـس  اـت  درکیم  ادـیپ  همادا  ناـنچمه  هتـشر  نیا  درکیم ، عطق  يرتم  مینوکـی  قمع 
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. دشیم رهاظ  يولوم 
 . تشاد بآ  گنس  جنپ  دودح  زییاپ  رد  گنس و  تفه  دودح  راهب ، رد  تانق ، نیا 

. تسا ربکا  یلع  یجاح  نامأوت  ردارب  اضریلع  ازریم  یجاح  دوب . اضریلع  جاح  دیآیمرب  نآ  مان  زا  هک  هنوگنامه  اضریلع ، جاح  تانق  یناب 
هاشیلعحتف مظعاردص  سپس  ناخ و  دمحم  اغآ  مظعاردص  تسخن  هک  دندوب  يزاریش  هلودلا  دامتعا  میهاربا  ازریم  یجاح  نارـسپ  ود ، نیا 

تفرگ میمـصت  هاشیلعحتف  ه ق )  ) لاس 1215 رد  اهدـعب  دوشگ . ناـهج  هب  مشچ  ه ق ،)  ) يرجه لاس 1203  رد  اضریلع  ازریم  یجاح  دـش .
راتـشک نیا  زا  دندش . هتـشک  دندوب ، هک  اجره  نادناخ ، نیا  دارفا  نیعم ، يزور  رد  يو  روتـسد  دـنک . دوبان  ار  شنادـناخ  هلودـلا و  دامتعا 

. دندنام یقاب  كدوک  ود  اهنت  هنامحریب 
87 ص : نارهت ، تشذگرس 

يارب هلودلا  دامتعا  نادناخ  لسن  ات  دننک  لسنلا  عوطقم  ار  نانآ  ات  داد  روتـسد  یلو  دوشخب  ار  كدوک  ود  راجاق  هاش  ربکا . یلع  اضریلع و 
. دـش لوکوم  دـعبهب  تازاجم  دوب ، رامیب  ماگنه  نآ  رد  هک  ربکایلع  دروم  رد  اّما  دـمآ . راـچد  تبوقع  نیدـب  اـضریلع  دوش . ضرقنم  دـبا 
داد و رارق  مرح  یـشابهجاوخ  ار  اضریلع  یجاح  دعب  اهلاس  یتح  دشن و  يو  یپاپ  رگید  تفریذپ و  نایاپ  هاش  یلعحتف  مشخ  هک  مه  اهدـعب 
، يو رـسپ  دزماـن  ار  دوخ  رتخد  یتح  دیـشخب و  یکلملا  ماوق  بقل  ار  ربکایلع  ازریم  رتشیب ، تبحم  تلامتـسا و  يارب  ه ق )  ) لاسرد 1245

 . دنتسه ربکا  یلع  ازریم  ینعی  رامیب ، لفط  نامه  زا  یگمه  يزاریش ، ماوق  ینونک  نادناخ  درک . ناوید ، بحاص  یلعحتف  ازریم 
فلؤم هلودلا ، دـضع  ناخ  دـمحا  ازریم  هتفگ  هب  تفرگ و  رارق  هاش  یلعحتف  مارتحا  هجوت و  دروم  تخـس  اهدـعب  زین  اضریلع  ازریم  یجاح 

. دندومرفیم باطخ  ییاد » یجاح   » ار يو  هشیمه  يدضع  خیرات 

نارهت رد  هناخپاچ  نیتسخن 

نآ زا  سپ  داـتفا و  قنور  زا  دوز  یلیخ  هناـخپاچ  نیا  هک  اـجنآ  زا  اـما  ددرگیمزاـب  هیوفـص  ناـمز  هب  ناریا  رد  هناـخپاچ  نیتسخن  ثادـحا 
ه  ) لاس 1233 رد  هناخپاچ  نیا  دـش . ریاد  هاشیلعحتف  نامز  رد  ناریا  هناخپاچ  نیتسخن  هک ، تفگ  ناوتیم  دـشن ، سیـسات  يرگید  هناخپاچ 

نیا دـش . ریاد  ازریم  سابع  تیامح  تحت  هدروآ و  زیربت  هب  يزیربت » نیدـباعلا  نیز  اقآ   » مان هب  یـصخش  طـسوت  نآ ، زا  شیپ  لاـس  اـی  ق )
نیا دمآ  نوریب  نآ  زا  ماقممئاق ، مساقلا  وبا  ازریم  فیلأت  همانحتف  باتک  یتدـم  زا  سپ  درکیم و  راک  ياهتخیر  یبرـس  فورح  اب  هناخپاچ 

دوجو زین  يرگید  تیاور  هتبلا  تسا . هیسور  ناریا و  ه ق ،)  ) لاس 1227 گنج  هرابرد  ییاهناتـساد  دش ، پاچ  یبرع  فورح  اب  هک  باتک 
تسا ياهلاسر  هدش  پاچ  نآ  رد  هک  مه  یباتک  نیتسخن  تسا و  هدش  سیـسات  ه ق )  ) لاس 1227 رد  هناخپاچ  نیا  نآ  ساـسا  رب  هک  دراد 

. یناهارف ماقممئاق  یسیع  ازریم  فیلأت  هیداهج  مان  هب 
نیز اقآ  تساوخ . نارهت  هب  ار  وا  هاش  یلعحتف  دوب ، هدـیچیپ  اج  همه  رد  يزیربت  نیدـباعلانیز  اقآ  ترهـش  رگید  هک  ه ق )  ) لاس 1240 رد 

ياهباتک وا  شـشوک  ینابیتشپ و  اب  تفرگ و  لزنم  ناخ  رهچونم  هیکت  رد  دـش و  انـشآ  یجرگ  ناخرهچونم  اـب  مکمک  نارهت  رد  نیدـباعلا 
لماش نامز ، ياضتقا  هب  اهباتک  نیا  رتشیب  هک  تسا  یهیدب  تشگ  روهـشم  يدـمتعم  پاچ  هب  هلودـلا ، دـمتعم  مان  هب  هک  درک  پاچ  رایـسب 

. تسا هدوب  اهنیا  لاثما  رابخا و  ثیداحا  ینید  بتک 
88 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دناهتشون هراب  نیا  رد 
.« تسا هتخادنا  ماع  صاخ و  تسد  هب  هدومرف و  پاچ  باتک  دلج  رازه  دصتشه  رادقم  هدومن و  تاجارخا  ناموت  رازه  تسیب  ردق  هب  »
یگنـس پاچ  اب  ار  خیراوتلا  خسان  اهدعب  هک  دوب  رقاب  ازریم  تفرگ  ارف  نیدباعلا  نیز  ازریم  تسد  ریز  ار  پاچ  تعنـص  هک  یناسک  هلمجزا 

 ... درک رشتنم 
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نامه رد  دومن و  راک  هب  عورش  دروآ و  نارهت  هب  ار  یگنس  پاچ  ینعی  یفارگوتیل  بابسا  ه ق ،)  ) لاس 1259 رد  یمان  ناخ  یلعلا  دبع  اقآ 
نیا رد  هک  دوب  يرگید  باتک  زین  ریبکرطپ  خـیرات  دـمآ . نوریب  پاچ  زا  مجعم  خـیرات  ناونع  اب  نارهت  یگنـس  پاچ  باتک  نیتسخن  لاـس 

. دومن راذگاو  رقاب  ازریم  اقآ  هب  ار  یگنس  پاچ  هناخراک  یلعلا  دبع  اقآ  يدنچ  زا  سپ  دش . پاچ  نارود 

تفای جاور  يدنک  هب  ناریا  رد  پاچ  تعنص  ارچ 

راچد هاگهگ  دوخ  خـیرات  لوط  رد  تسا و  هدوبن  لـیطعت  هفقو و  نودـب  اـم ، روشک  رد  رگید  ياـهراک  زا  يرایـسب  دـننام  زین  پاـچ  جاور 
یناب ياهدـع  هشیمه  بیترت  نیا  هب  تفرگیم . رارق  هجوت  دروم  ون  زا  هراـبود  دـشیم و  كورتم  یتدـم  یتح  هاـگ  هدـش ، فقوت  یتسس و 
هدوبن ریثأـتیب  ناریا  تعنـص  رب  هک  يرگید  عوضوم  دـندشیم . مه  قفوم  هاـگهگ  دـندرکیم و  ياهدـنکارپ  ياهـشالت  هک  دنتـشاد  دوجو 

، دـشیم فیلأت  ناریا ، هب  پاچ  تعنـص  دورو  نراـقم  هک  مه  ییاـهباتک  تسا . هدـشیم  فیلأـت  مک  ناریا  رد  باـتک  هک  تسا  نیا  تسا ،
زین مدرم  دـمآیمرد و  راک  زا  رتهب  یگنـس  پاچ  اب  افداصت  هک  هدوب  اهنیا  لاثما  تارایز و  هیعدا و  رابخا ، ثیداحا ، ینید ، ياـهباتک  بلغا 

يور رتشیب  یپاچ  طلغ  یبرـس  پاچ  رد  هک  صوصخ  هب  اهنآ ، یبرـس  پاچ  هب  ات  دندادیم  ناشن  يرتشیب  تبغر  راثآ  نیا  یگنـس  پاچ  هب 
دسریم رظن  هب  تسا . ناریا  رد  یـسیونشوخ  رنه  هنیـشیپ  دش ، عقاو  رثؤم  ناریا  رد  پاچ  تعنـص  دنور  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن  دهدیم .

مهارف ار  یلم  رنه  نیا  نتفر  نیب  زا  ياههنیمز  یبرـس ، پاچ  عیرـس  جاور  اب  دناهتـساوخیمن  ناریا  رد  پاـچ  تعنـص  نیجورم  نیتسخن  هک 
تـسخن هکنآ  دوجو  اب  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  مه  دـیاش  دـناهدادیم و  يرتشیب  تیمها  یگنـس  پاچ  هاگتـسد  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنزاس و 

زین هاش  نیدلا  رـصان  تشگ . ریاد  یگنـس  پاچ  نآ  ياج  هب  دش و  خوسنم  ینالوط  تدم  يارب  اهدعب  نکیل  دـش ، ناریا  دراو  یبرـس  پاچ 
یبرع و فورح  اب  یبرـس ، هناخپاچ  هاگتـسد  کی  لوبمالـسا ، رد  فقوت  ياـنثا  رد  ناتـسگنرف و  هب  رفـس  ماـگنه  هب  ه ق )  ) لاس 1290 رد 

نیا اما  درک . نارهت  هناور  نیچفورح  رفن  کی  اب  ار  نآ  هدیرخ ، ینامثع  هریل  دصناپ  تمیق  هب  یگنرف ،
89 ص : نارهت ، تشذگرس 

ریمعت و ار  شخرچ  راچان  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  دنتـساوخ  نوچ  دش و  بارخ  ماجنارـس  هکنیا  ات  داتفین  راک  هب  دعب  لاس  ود  ات  مه  هناخپاچ 
مه نآ  هک  دـش  ریاد  نارهت  رد  ه ق )  ) لاس 1296 دودح  زین ، يرگید  یبرـس  هناخپاچ  دـتفیب . راک  هب  هرابود  ات  دـندرک  فاص  ار  شفورح 

. دش لیطعت  یتدم  زا  سپ 
 . تسا تیلاعف  لاح  رد  زین  زورما  ات  نانچمه  هک  دش  سیسأت  نارهت  رد  یبرس  هناخپاچ  کی  ه ق )  ) لاس 1314 دودح  رد  راب  نیرخآ  و 

نارهت رد  همانزور  نیتسخن  پاچ 

دوخ هک  يزاریـش  حلاص  ازریم  دش . رـشتنم  نارهت  رد  يزاریـش  حلاص  ازریم  هلیـسو  هب  راجاق و  هاش  دمحم  نامز  رد  ناریا  همانزور  نیتسخن 
تمدـخ نارهت  ترازو  تسپ  رد  ـالامتحا  تختیاـپ و  رد  هاـش ، دـمحم  ناـمز  رد  دوب ، انـشآ  پاـچ  راـک  اـب  هدروآ و  ناریا  هب  ياهناـخپاچ 

نوچ دمآرد و  دهعیلو  تمدخ  هب  اهدـعب  زین  دوخ  يو  دوب . ینورزاک  الـصا  ازریمسابع و  رادرـس  رقاب  جاح  دـنزرف  حـلاص  ازریم  درکیم .
دش و بوصنم  یسیلگنا  نارسفا  یشنم  تمس  هب  حلاص  ازریم  دندش ، دراو  ناجیابرذآ  هب  ازریم  سابع  نایهاپس  میلعت  يارب  سیلگنا  نارسفا 

. دومنیم يراکمه  یسراد  لنلک  اب  تمس  نیمه  اب  نآ  زا  سپ 
یسراد و داهنشیپ  هب  زین  يزاریش  حلاص  ازریم  دنتسرفب ، ناتـسلگنا  هب  یـسراد  هارمه  هب  ار  ناناوج  زا  نت  دنچ  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  نوچ 

. تفر ناتسلگنا  هب  لیصحت  يارب  و  دش . باختنا  نارگید 
هاگتسد تفرگ و  ارف  زین  ار  پاچ  تعنص  هسنارف و  نیتال و  نابز  خیرات و  یعیبط و  تمکح  لیـصحت ، رب  هوالع  ناتـسلگنا  رد  حلاص  ازریم 

. دوب رتانشآ  اپورا  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  اب  رتهدومزآ و  شهورگمه  ياقفر  هب  تبـسن  حلاص  ازریم  دروآ . نارهت  هب  دوخ  اب  زین  یپاچ 
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نتسناد ببـس  هب  تخادرپ و  یـسایس  ياهراک  هب  سدنهم  ناونع  هب  دش و  یـسایس  یگدنز  دراو  ناتـسلگنا ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هجیتن  رد 
همجرت و هب  رگید  يوس  زا  دـش و  درگاش  ياهدـع  میلعت  رومأم  وس  کی  زا  یللملا ، نیب  بادآ  هفلتخم و  نونف  هب  ندوب  انـشآ  نابز و  دـنچ 

. تخادرپ یسایس  روما 
، نارهت رد  همانزور  نیتسخن  پاچ  ناریا و  هب  پاچ  هاگتـسد  نتخاس  دراو  رب  هوالع  دش . ماظن  یفوتـسم  هب  بقلم  هاش ، دمحم  نامز  رد  يو 

 . تسوا ياهراگدای  رگید  زا  زین  حلاص  ازریم  فورعم  همانرفس 
90 ص : نارهت ، تشذگرس 

دومن رداص  همانزور  پاچ  زا  ناریا  هسورحم  کلامم  نینکاس  راضحتـسا  تهج  ياهمانمالعا  ه ق )  ) لاس 1252 ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد 
: هک

دهاوخ هداتـسرف  فانکا  فارطا و  هب  تبث و  هعابطلا ، راد  رد  هیبرغ  هیقرـش و  رابخا  رب  لمتـشم  يرابخا  ذـغاک  یهاشنهاش  مکح  بسح  هب  »
دهاوخ تکلمم  نیا  یلاها  تربع  شناد و  یهاگآ و  ثروم  اهنآ  عامتـسا  هتـشاد و  یگزات  هدوب و  هفرط  هچنآره  هک : بیترت  نیا  هب  دـش . 
دیـسر ارجا  هلحرم  هب  رکف  نیا  ات  دیـشک  لوط  هام  راهچ  دومن ».  دهاوخ  راشتنا  کلامم  همه  هب  تبث و  هعابطلا  راد  رد  هبترمکی  یهام  دوب .

پاچ دوب  دیفـس  نآ  يور  کی  هک  گرزب  قرو  ود  يور  تشادـن و  یـصوصخب  ماـن  هماـنزور  نیا  تفاـی . راـشتنا  ناریا  هماـنزور  نیلوا  و 
. دندرکیم پاچ  همانزور  رد  زین  ار  هتفای  عابطنا  نارهط  هفالخلا  راد  رد  ترابع : لاس ، هام و  خیرات  دیق  رب  هوالع  دشیم .

. دشیم هدید  ناریا  یمسر  تمالع  زین  همانزور  لوا  هحفص  نییاپ  رد  و 
. دش لیدبت  هیقافتا ، عیاقو  نارهت ، یمسر  همانزور  هب  یتارییغت  زا  سپ  اهدعب ، همانزور  نیا 

راجاق هاش  دمحم  هرود  نایاپ  ات  نارهت  یمیدق  سرادم 

هراشا

هدـنام ياجرب  اهباتک  رد  اهنت  اهنآ  مان  دـناهتفر و  نایم  زا  همه  هک  هدـش  هتخاس  نارهت  رد  راجاق  هاش  دـمحم  دـهع  نایاپ  ات  يدایز  سرادـم 
. دنوشیم طوبرم  نارهت  یتختیاپ  راجاق و  زا  شیپ  نارود  هب  زین  سرادم  نیا  زا  یخرب  هتبلا  تسا .

: دندش هتخاس  راجاق  هرود  زا  شیپ  هک  یسرادم  تسخن ،

دیز هدازماما  هسردم  - 1
. تسا هتشاد  رارق  زین  هدازماما  نامه  رانکرد  هدوب و  دیز  هدازماما  تاقلعتم  زا  هسردم  نیا 

لاچ هسردم  - 2
. تسین ياج  رب  يرثا  هسردم  نیا  زا  هزورما  اما  تسا ، هتشاد  رارق  اهزودشفک  رازاب  تشپ  رد  هسردم  نیا 

كرا رد  یشابمیکح  هسردم  - 3
اجنآ رد  هاش  نیدلا  رصان  ردام  ایلعدهم  نوچ  دنیوگیم ، زین  ایلعدهم  هسردم  ار  هسردم  نیا 
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. دروآ لمع  هب  یتاریمعت 

هیدمحم هسردم  - 4
. تشاد رارق  افشلا  راد  هسردم  یکیدزن  رد  ردص و  هسردم  ناخ و  زورون  هیکت  نیب  هسردم  نیا 
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راصح لاچ  هسردم  - 5
. تسین ياج  رب  نآ  زا  یناشن  نونکا  تشاد و  رارق  هاگنوخرد  لحم  رد  هسردم  نیا 

هیئاضر هسردم  - 6
تسا يدابآزوریف  اضر  اقآ  الم  هسردم  نیا  یناب  تسا . هتشاد  رارق  يزورما - ینیمخ  یفطصم  سوریـس - نابایخ  برغ  رد  هیئاضر  هسردم 

. تشذگرد ه ق )  ) لاس 1117 رد  هک 

: هدش هتخاس  هاش  نیدلا  رصان  زا  شیپ  راجاق و  دهع  رد  هک  یسرادم 

هاش دجـسم  یلامـش  ناخولج  يوربور  تفگیم ، تمکح  سرد  نآ  رد  زین  هولج  نسحلا  وبا  ازریم  هک  هسردم  نیا  افـشلا : راد  هسردم  - 1
تشاد رارق 

. دوب رانماپ  هلحم  رد  رانماپ  هسردم  رانماپ : هسردم  - 2
. تشاد رارق  ناجالدوع  رد  هسردم  نیا  میکح : هسردم  - 3
. ناخ یلق  اضر  هیکت  هلحم  رد  ناخ : یلق  اضر  هسردم  - 4

ص91 نارهت ؛  تشذگرس  رانماپ . هلحم  رد  حلاص : ازریم  هسردم  - 5
. هاش دجسم  ناخولج  رد  ردص : هسردم 

. يورم هچرازاب  رد  يورم : ناخ  هسردم  ای  هیرخف  هسردم  ای  يورم  هسردم  - 7
رازاب . رد  هینسحم : هسردم  - 8

92 ص : نارهت ، تشذگرس 

میدق نارهت  رد  اههدازماما  هکربتم و  عاقب 

هراشا

دیـس هعقب  هب  ناوتیم  اـههاگترایز  نیا  هلمج  زا  دنتـسه . نارود  نیا  زا  هدـنام  ياـجرب  نکاـما  هلمجزا  زین  ناـگدازموصعم  ياـههاگترایز 
. درک هراشا  یلو و ...  دیس  هعقب  نیدلا ، رصان  دیس  هعقب  دیز ، هدازماما  هعقب  ییحی ، هدازماما  هعقب  لیعامسا ،

لیعامسا دیس  هعقب 

رد هزورما  هک  دراد  رارق  نادـیمهلاچ  هلحم  رد  هک  تسا  ع )  ) یقنلا یلع  ماما  ناگدازدـنزرف  داـفحا  زا  لیعامـسا  دیـس  هب  بوسنم  هعقب  نیا 
رد دوجوم  هبیتک  ربانب  نآ  یلعف  يانب  دراد . رارق  يولوم  نابایخ  ینونک و  دادرخ  هدزناپ  يرهمجرذوب - نابایخ  نایم  یقرـش  بونج  تمـسق 

رایسب رثا  تسا . هدوب  یگیبرلگیب  ناخ  یـسیع  نآ  یناب  هدش ، هتخاس  ه ق )  ) لاس 1262 هب  راجاق  هاش  دـمحم  نامز  رد  مرح  لخاد  ناویا و 
دمحم مان  زین  رد  نیا  يور  رب  هک  دوشیم  زاب  یکچوک  دجسم  هب  هتفرگ و  رارق  مرح  یبرغ  علض  رد  هک  تسا  هقیتع  ّتبنم  رد  نآ ، رتمیدق 

قبط دـشابیم و  ه ق )  ) مهن هدـس  هب  طوبرم  رد  هگنل  ود  ره  طـسو  ینعی  یلـصا  تمـسق  یلو  تسا ، هدـمآ  یگیبرلگیب  ناخیـسیع  هاـش و 
ه ق)  ) يرجه لاس 886  لوـالايدامج  هّرغ  نآ  خـیرات  تسا و  ینارهت  داّدـح  یلعریپ  نب  نیـسح  داتـسا  رد  یناـب  نآ ، دوجوم  ياـههبیتک 

ناـمز هب  طوـبرم  هک  دوریم  غارـس  نارهت  رهـش  لـخاد  یمیدـق  هینبا  هراـبرد  هک  تسا  یخیراـت  لاـس  نیرتمیدـق  خـیرات  نـیا  دـشابیم و 
. دوشیم اهولنیوققآ 
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ع)  ) ییحی هدازماما  هعقب 

ناجالدوع هیحان  زا  ياهشوگ  ییحی  هدازماـما  يوک  تسا . عقاو  ییحی  هدازماـما  هچوک  رد  ناـجالدوع و  هلحم  یقرـش  بونج  رد  هعقب  نیا 
هدناوخ مان  نیدب  ییحی  هدازماما  دوجو  ببس  هب  هک  تسا 

93 ص : نارهت ، تشذگرس 
. درادن ینادنچ  هلصاف  ير  نابایخ  ات  لحم  نیا  دوشیم .

يور رب  یلو  تسا . ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ناگدازدنزرف  زا  ییحی  ترـضح  نفدم  ییحی  هدازماما  هعقب  ناگدنهوژپ  زا  یهورگ  هدـیقع  هب 
. تسا هدش  رکذ  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  دیز  نب  ییحی  نآ  قودنص 

یلصا تئیه  کبس و  نامه  هب  دوب ، هدش  مدهنم  ه ش )  ) لاس 1318 رد  هک  میدـق  یتشخ  يانب  لحم  رد  ه ش )  ) لاس 1320 رد  یلعف  يانب 
ياههبیتک رد  هچنآ  رب  انب  هعقب ، هقیتع  ّتبنم  قودنـص  تسا . هتفرگ  ماجنا  دعب  ياهلاس  رد  جیردت  هب  نآ  تانیئزت  تاقحلم و  هدش و  هتخاس 
یناساول دمحم  نیـسح و  داتـسا  ياهمان  هب  ردارب  ود  هلیـسو  هب  ه ق )  ) لاس 895 هب  هاشکلم  رـسپ  يزاغ  هاشکلم  روتـسد  هب  هتفر  هراـشا  نآ 

زا هعقب  نیا  کیدزن  هلاس  دـص  نیدـنچ  نهک  ياهرانچ  دـناهدوب . نسح  وید  نآ  رامعم  هراشبارق و  یمیدـق ، يانب  یناب  تسا . هدـش  هتخاس 
هک تسا  یناساول  يزاغ  هاشکلم  نامه  هبیتک  نیا  رد  روکذـم  يزاغ  هاشکلم  ارهاظ  دوریم . رامـش  هب  نارهت  رـصحنم  یعیبط  خـیرات  راـثآ 

یهاـشداپ هرود  رد  ناردــنزام  قاتــسر  هرـالک  تشدهرـالک و  نباـکنت و  رادمتــسر و  هـنهپ  یعاـقو  ثداوـح و  رد  عباــنم و  رد  شرکذ 
تشاد . رارق  هعقب  نیا  ترواجم  رد  میدق  زا  ع )  ) دمحم هدازماما  دقرم  دروخیم . مشچ  هب  ه ق )  ) 900 لاس 890 - هب  اهولنیوققآ 

هب یمیدـق و  ياـنب  هشقن  يور  زا  ه ق )  ) لاس 1320 زییاپ  رد  هک  تسا  يدـیدج  يانب  العف  ییحی  هدازماما  هعقب  دـش  هراـشا  هک  هنوگناـمه 
دبنگ کی  لوغم  رـصع  هینبا  رگید  دننام  هک  دوب  یعلـض  تشه  جرب  لماش  نآ  یمیدق  يانب  تسا . هدـیدرگ  نامتخاس  دـیدجت  داعبا  نامه 

تاثدحتـسم ناویا و  اهقاتا و  یتشخ  جرب  نیا  فارطا  مه  هیراجاق  دهع  رد  تشاد و  رارق  نآ  يالاب  رب  لکـشیمره  یعلـض  هدزاود  يرجآ 
جرب لحم  رد  کنیا  دندوب و  هتخاس  نیزم  یبوغرمان  گنرتفه و  ياهیـشاک  اب  ار  دبنگ  یجراخ  حطـس  هدوزفا و  يرگید  مهم  نادـنچ  هن 
رارق هعقب  رانک  رد  میدـق  زا  هک  ع )  ) دـمحم هدازماما  دـقرم  رب  هوـالع  نآ  فارطا  هدـش و  هتخاـس  ینونک  یعلـض  تشه  هعقب  روبزم  یتشخ 

ثادـحا هناـخباتک  هزوم و  رتفد و  قاـتا  نکشفک و  نینچمه  تسه . مه  یکچوک  دجـسم  ینادـمه و  کـلملا  ءاـهب  هربـقم  تسا . هتـشاد 
ینیزم ابیز و  هعقب  هب  لیدبت  ار  یمیدق  هیاریپیب  يانب  يربچگ  يراکهنیآ و  قرعم و  یـشاک  رمرم و  گنـس  ياههبیتک  بصن  اب  دناهدومن و 

. دناهتخاس
قمع 23 رد  مرح  قباس  فک  نآ و  دقرم  دش ، بارخ  هاگترایز  نیا  هک  ه ش )  ) لاس 1318 رد 
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یلعف هعقب  نایامن و  دقرم  تروص  مرح  فک  روبزم  ياهکاخ  نتشادرب  اب  ه ش )  ) نابآ 1320 رد  دنام و  یقاب  حطسم  نیمزریز  يرتمیتناس 

. دش هتخادرپ  هتخاس و  هزادنا  هشقن و  نامه  اب  یلصا و  هعقب  ياج  هب 

ع)  ) دیز هدازماما  هعقب 

. تسا عقاو  اهزودیـسرا  رازاب  ياهتنا  کچوک و  قوسراهچ  نایم  ریما ، رازاب  ای  نازازب  رازاب  یبونج  ياـهتنا  رد  رازاـب و  هلحم  رد  هعقب  نیا 
نارود زا  شیپ  ع )  ) ییحی هدازماـما  لیعامـسا و  دیـس  هعقب  دـننام  دـیآیمرب ، نآ  هقیتع  قودنـص  خـیرات  زا  هک  يروط  هب  هکربتم  هعقب  نیا 

تعـسو و رهـش  هدـش و  تختیاپ  نارهت  هک  یتدـم  لوط  رد  هدـش  داـی  هعقب  ود  دـننام  تسا و  هدوب  ریاد  نارهت  رد  هیوفـص  هلـسلس  تنطلس 
. دناهتخاس نآ  ياج  هب  ار  ینونک  يانب  هتشادرب و  ار  نآ  یمیدق  يانب  تسا ، هتفای  نوزفازور  تیمها 
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تسا . هدش  نوفدم  هعقب  نیمه  ترواجم  رد  زین  دنز - ناخیلعفطل  هیدنز - هلسلس  ماکان  ناوج و  رایرهش 
بیترت نیمه  هب  قودنص  نییاپ  رد  زین  يرگید  هیـشاح  هندب و  راهچ  يالاب  رد  یقفا  ياهیـشاح  دیز ، هدازماما  دقرم  هقیتع  قودنـص  يور  رب 
نادناخ خـیرات  نیا  رد  هک  تسا . هتفریذـپ  نایاپ  لاس 902  بجر  مجنپ  رد  قودنـص  نیا  نتخاس  راک  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  هدـش  هیبعت 

نب دـیز  دیـس  هدازماـما  هدـش : رکذ  هدازماـما  یفرعم  رد  قودنـص  یناـتحت  هیـشاح  رد  زین  دنتـشاد و  ییاورناـمرف  دودـح  نیا  رد  ولنیوققآ 
. مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  نیدباعلانیز 

ناتخرد دیزگرب و  ظفاح  ناتـسبد  ثادحا  تهج  ار  نآ  فارطا  تارجح  هعقب و  نیا  نحـص  نامز  گنهرف  ترازو  ه ش ،)  ) لاس 1318 زا 
. تفریم رامش  هب  زین  ناتسبد  طایح  دوب ، هعقب  یلصا  یمیدق و  نحص  هک  لاح  نیع  رد  نحص  هطوحم  نهک و 

. تسا هدش  هتخاس  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  نآ  ياههرجح  ناویا و  نحص و  نیا  هک  دنامن  هتفگان 
: تسا هدمآ  میعنلا  ۀنج  باتک  رد 

نحـص ترامع  رد  تسا  يرجه  شـش  دون و  تسیود و  رازه و  هخروم  هک  تاقوا  نیا  رد  العا  نویامه  سدـقا  ترـضح  نامرف  رما و  هب  »
وحن هب  هدش و  دیکا  تادیکأت  لیلج  هدازماما  نیا  فیرش 

95 ص : نارهت ، تشذگرس 
دیدرگ ». اهیبارخ  حالصا  یعوبطم  زرط  هب  تفای و  تنیز  یشوخ 
: دیوگیم هدازماما  نیا  هرابرد  میعنلا  ۀنج  هدنسیون  نیا  رب  هوالع 

و تسا . نوفدم  عیقب  رد  ای  زجاح  رد  ای  يو  و  تسین ، یلع  نب  نسح  نب  دیز  تسا  نارهت  هعماج  رد  هک  دیز  هدازماما  نیا  قیقحت  قیرط  هب  »
ار شفیرش  ندب  دندرواین و  ير  هب  ار  وا  ناوختسا  انیقی  و  دش ، دیهش  هفوک  رد  روطـسم  خیرات  هب  يو  تسین . مه  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

نب نسح  نب  دیز  اضیا  دش و  نوفدـم  درک و  تلحر  هرماس  يار » نم  رـس   » رد يو  و  تسین . مه  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـیز  دـندرکن و  لقن 
ير زج  يو  نوفدـم  هکنآ  زا  تسین . زین  دـنناوخ  دوـیز  ار  وا  لآ  هـک  ضحم  هللا  دـبع  رـسپ  نوـجلا  یـسوم  نادـنزرف  زا  هـک  یناـث  یـسوم 

. دشابیم
: تسا هتفرگ  هجیتن  نینچ  ۀیبلاطلا  هلقتنم  باتک  هب  دانتسا  هب  شیوخ  تاقیقحت  عومجم  زا  سپس  يو 

، تسا هدمآ  ير  رد  دـسریم . ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  هب  هطـساو  هلـصاف و  دـنچ  هب  تسا ، ینـسح  هک  ناگدازماما  زا  یمان  دـیز  »
هک هریثک  هلـصاف  هطـساو  هب  تسین و  دشاب  فورعم  مالـسا  نید  هب  هک  يرازم  نآ  فارطا  ير و  رد  راوگرزب  نیا  زج  تسا و  هدومن  تافو 

تسا ». هدمآ  ير  هب  میظعلا  دبع  ترضح  زا  دعب  دوشیم  مولعم  ع )  ) نسح ماما  ترضح  اب  تسا  مرکم  هدازماما  نیا  نیب 
: دسیونیم یفوتسم  هّللا  دبع 

ندـنارذگ يارب  هظعوم ، ندینـش  رـصع و  رهظ و  زامن  زا  دـعب  نایعا  صوصخ  هب  مدرم ، دوب . اهرازاب  رد  شدرگ  جـیار ، ياهراک  زا  یکی  »
رولب حـتفلا  وبا  یجاح  ناکد  صوصخ  هب  يزازب  يزارخ و  ياـهناکد  یـضعب  هب  دـندرکیم و  مه  ییاهدـیرخ  دـنتفریم و  رازاـب  هب  تقو 

، هدرک هراجا  اتقوم  ناضمر  هام  رد  ار  دیز  هدازماما  نحص  ياههرجح  راجت  هرود ، نیا  رب  قباس  ياههرود  رد  دندزیم . يرس  امکح  شورف 
هک ضرفرب  دوب . هعتما  شورف  يارب  ریبدـت  نیرتـهب  نیا  دـنادیم و  بیترت  یهاگـشیامن  هدرب  اـجنآ  هب  ار  دوـخ  ناـکد  زا  ياهبعـش  کـی  ره 
هب یتقو  هک  دنتفرگیم  يروط  ار  راک  هراگنا  دندنارذگیم و  تقو  دندرکیم و  شدرگ  هدازماما  نحـص  رد  دنرخب ، دنتـساوخیمن  يزیچ 

دندرکیم ». هاش  دجسم  رد  مه  یشدرگ  هتبلا  دنورب . هدرتسگ  هرفس  رس  راطفا و  تقو  دنسرب ، هناخ 
96 ص : نارهت ، تشذگرس 

نیدلا رصن  دیس  نیدلارصان - دیس  هعقب  - 4
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نحـص هک  تسا  عقاو  قوپاقاپ - ای  قباس  مادعا  نادیم  هیدمحم - نادیم  كدـنبولگ و  هار  راهچ  نیب  مایخ  نابایخ  یبرغ  علـض  رد  هعقب  نیا 
. تسا هدش  نابایخ  ءزج  مایخ ، نابایخ  ثادحا  ماگنه  هب  نآ  گرزب 

هتـسجرب ثلث  طـخ  هب  بوچ  یلیوط  هعطق  يور  رب  ياهبیتـک  رد  هک  تسا  ه ق )  ) لاس 993 هعقب ، نیا  رد  دوجوم  خـیرات  مقر  نیرتیمیدـق 
: تسا نینچ  هبیتک  هتشون  تسا ، هدش  بصن  حیرض  یلامش  علض  تشپ  رد  نینهآ  هرجنپ  يالاب  هدش و  هتشون 

هیلع نیدـباعلا  نیز  مامهلا  ماـمالا  نب  نیدـلا  رـصان  دیـس  هدازماـما  میظعتلا  بجاو  هدازماـما  راونـالا  ریثک  رازم  رب  ار  هرجنپ  نیا  درک  فقو  »
هنس یف  یتشرط  فیس  نب  نیدلا  بطق  داتـسا  لمع  هب  ینارهت ، هّللا  رکـش  هانپ  ترفغم  یقت ...  ازریم  نیمرحلا  یجاح  يراثآ  قیفوت  مالـسلا 

. هئامعست نیعست و  ثلث و 
همرک ». هنمب و  امهنع  یلاعت  هّللا  یفع  ردیح ...  ییالبرکلا  نب  راگدای  هبتک 

هتخاس نحص  ناویا و  نآ  رد  هیراجاق  هیوفـص و  ياههرود  رد  اهدعب  هک  دشاب  يرجه  متـشه  نرق  هب  قلعتم  هعقب  يانب  لصا  دوریم  روصت 
تسا . هدش  يراکهنیآ  يراکیشاک و  و 

تمدق تسین  مولعم  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياههاگترایز  دش ، هداد  حرـش  هک  رادخیرات  یبهذم  هعقب  راهچ  زا  ریغ  هب  میدق  نارهت  رد 
: درک هراشا  ریز  راثآ  هب  ناوتیم  عاقب  نیا  هلمج  زا  تسا . هدشن  هدید  اهنآ  رد  یخیرات  یهتنم  دشاب ، رتمک  هدش  دای  عاقب  زا  اهنآ  ثادحا 

یلو دیس  هعقب 

هسردم يوربور  ینعی  نآ  یبونج  رد  زا  نحص  یلصا  لخدم  هعقب  نیا  تسا . عقاو  اهزودیسرا  رازاب  هیلا  یهتنم  یقرـش  علـض  رد  هعقب  نیا 
ییاهنیشنهاش تسا و  رتم   3 بیرقت 5 / هب  شعلض  ره  هک  تسا  یعبرم  نآ  مرح  درادن . هبیتک  هتشون و  هعقب  يانب  تسا . نیـسحلا  دبع  خیش 

ضرع لوط 3 و  اب  يرفعج  هب  موسوم  حرط  هب  یگنر  زبس  یبوچ  حیرض  دیازفایم . بناج  راهچ  زا  مرح  تعـسو  رب  رتم   2 ات 5 / قمع 2  هب 
ع)  ) داوجلا یقتلا  دمحم  نب  یلو  دیـس  همانترایز ، رد  دقرم  بحاص  مان  دراد . رارق  دـقرم  فارطا  رد  هیراجاق  دـهع  دـیدج  راثآ  زا  رتم   2

یلو تسا  هدوبن  رتدیدج  نارهت  یخیرات  عاقب  رگید  زا  هک  تسا ، هتشاد  يرتمیدق  يانب  یلو  تسا  هاش  یلعحتف  نامز  ياهانب  زا  هعقب  تسا .
تسا . هدنامن  ياجرب 

97 ص : نارهت ، تشذگرس 

قاحسا دیس  هدازماما  هعقب 

. دراد ترهش  زین  موصعم » هدراهچ  هاگمدق   » هب دراد و  رارق  هیرصان - ورسخ - رصان  نابایخ  رد  عقاو  ولهدنبادخ  هچوک  رد  هک  هعقب  نیا 
لوط 4 و هب  زاسون  اتبـسن  یقاتا  دنـسرب  ناـج ، یلع  هچغاـب   » هب هکنآ  زا  شیپ  هچوک ، ياـهتنا  کـیدزن  ولهدـنبادخ  هچوک  یبونج  ههبج  رد 

هداس کچوک و  رایسب  حیرض  نآ  لامش  تمس  رد  ینعی  قاتا  يالاب  رد  دراد . رارق  رتم  کی  ضرع  هب  ینالاد  هب  لصتم  مین  رتم و  ضرع 3 
رایـسب یبادرـس  حیرـض ، هب  لصتم  دـشابیم . رتمیتناس  هد  رتم و  کی  عافترا  رتمیتناـس و  ضرع 75  مین و  رتـم و  کـی  زا  رتـمک  لوـط  هب 

هحول بادرـس  لخاد  رد  تسا و  هدـش  عقاو  تسین ] رـسیم  ابیرقت  دـنمونت  صاخـشا  يارب  نآ  هب  ندـشدراو  هک   ] رتمکی قمع  هب  کـچوک 
. دشابیم موقرم  موصعم  هدراهچ  رب  تاولص  نآ  يور  بصن و  راوید  رب  تسا  يرجه  لاس 1300  زا  دعب  نآ  خیرات  هک  دیدج  اتبسن  یگنس 

کبـس تسا و  دوجوم  بادرـس  رگید  فرط  رد  هدنام و  یقاب  دـقرم »...  اذـه   » تاملک نآ  يور  رب  هک  يرگید  هدوسرف  هتـسکش و  گنس 
. دشاب دیاب  يرجه  مهن  ای  متشه  هدس  راثآ  زا  گنس  نیا  هک  دناسریم  دوجوم  تاملک  ثلث و  طخ 

هتخیوآ و راثآ  هنوگنیا  ریاس  هیعدا و  هدش و  هتـشون  بوخ  طخ  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  ییاههمانترایز  همئا و  ریواصت  قاتا  فارطا  راوید  رب 
: تسا هدیدرگ  یفرعم  نینچ  دقرم  بحاص  همانترایز ، نتم  رد 
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« رفعج نب  یسوم  نب  قاحسا  ترضح  ای  ير  کلمب  دیهش  ای  يالوم  يدّیس و  ای  کیلع  مالسلا  »

میهاربا هدازماما 

ییاههچوک یـضعب  زا  سودرف  غاب  مادـعا و  ای  هیدـمحم  نادـیم  نیبام  يولوم  نابایخ  رد  دراد . رارق  هناخکروبنز  دوگ  رد  میهاربا  هدازماما 
. تسا راکشآ  هلحم  نآ  ندوب  دوگ  دراد ، لامش  هب  ور  هک 

هک دراد  رارق  ياهبورخم  كورتـم و  اتبـسن  هطوحم  هچوک ، یبونج  علـض  رد  هناـخکروبنز ، دوـگهیکت  هچوـک  هب  موـسوم  هچوـک  راـنک  رد 
هنوگچـیه نودـب  يربـق ، نآ  راـنک  رد  هک  تسا  عقاو  يرقحم  قاـتا  هیکت  نیا  یبرغ  بونج  هشوـگ  رد  دراد . ماـن  هناـخکروبنز  دوـگهیکت 

. تسام رظن  دروم  هاگترایز  نامه  هک  دوشیم  هدید  هداس  جوراس  رجآ و  اب  شیارآ 
98 ص : نارهت ، تشذگرس 

تبوطر هاچ ، ندوبن  رثا  رب  هدوب و  هعقب  یلعف  قاتا  زا  یتمسق  نآ  ریش  هار  هک  تسا  یگرزب  رابنابآ  هب  لصتم  یقرش ، تمـسق  رد  قاتا  نیا 
ياـههچوک رد  هعقب  برغم  رد  یمک  تحاـسم  هـب  دـناهدوزفا ...  رقحم  قاـتا  هطوـحم  هـب  هدـناشوپ  ار  ریـش  هار  ناـکلپ  يور  بآ  شزیر  و 

موحرم تایح  ماگنه  رد  نآ  رتشیب  قنور  يداـبآ و  راـگزور  دـهاش  يرتچ  ياـهنوران  راـنچ و  نهک  ناـتخرد  مه  یچلیا  غاـب  شوحولوح 
تسا . یچلیا  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم 

. درادن همانترایز  اما  تسا  متفه  ماما  نادنزرف  زا  میهاربا  هدازماما  مدرم ، هتفگ  هب  انب 

نتلهچ هعقب 

تسا و کچوک  يدبنگ  قات  ياراد  هک  شوگراهچ  تسا  ییانب  تسا ، عقاو  لیعامـسا  دیـس  گرزب و  قوسراهچ  نایم  رازاب ، رد  هعقب  نیا 
. تسا هاشیلعحتف  نامز  ياهانب  زا  هک  تسادیپ 

راطع ریپ  هاگترایز 

. تسا هاشیلعحتف  نامز  ياهانب  زا  درادن و  یمیدق  يرنه  راثآ  تسا و  عقاو  نایمیلک  هلحم  ناجالدوع  هیحان  رد  هاگترایز  نیا 

نارتخدتفه کچوک  هعقب 

ینیمخ یفطـصم  دیهـش  سوریـس - ناـبایخ  طـساوا  یبرغ ، علـض  رد  ناـخیلق  اـضر  هیکت  کـیدزن  همـشچرس  یمیدـق  هلحم  رد  هعقب  نیا 
. دناهدرک بصن  هتشون و  تاداس  تعن  رد  الاب  هحول  هیشاح  رد  دیفس ، یشاک  تشخ  يور  قیلعتسن  طخ  هب  يراعشا  تسا . عقاو  ینونک -

نارهت رادخیرات  هحول  نیرتیمیدق  *** 

. تسا هدش  فشک  ه ق )  ) يرجه خیرات 628  هب  یماف  هزوریف  یشاک  ییحی ، هدازماما  دقرم  ترواجم  رد 
راثآ نیرتهدبز  نیرتیمیدق و  زا  هدش و  هتشاگن  هتسجرب  یفوک و  خسن  طخ  هب  یشاک  نیا  هحول 

99 ص : نارهت ، تشذگرس 
نآ فارطا  تسا . هدوـب  بصن  یمیدـق  هعقب  یبرغ  یتـشخ  راوـید  یجراـخ  تمـسق  رد  هحوـل  نیا  دوریم . رامـشهب  ییحی  هدازماـما  هزوـم 
هیآ نیا  هک  دننادیم  نف  لها  تسا . هدش  هتـشون  هیآ  رخآ  ات  هدئام ) هروس  هیآ 60   ) ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هکرابم  هیآ  لماش  ياهیـشاح 

. تسا هدشیم  بصن  موقرم و  هعیش  ناگرزب  رباقم  هینبا  حاولا و  رب  ناریا ، رد  هعیش  بهذم  نتفای  توق  زا  شیب  هکرابم 
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رثا رب  هک  هدش  هتشون  تسا  نآ  هب  طوبرم  یفوتم و  صخشم  فرعم  هک  یتاملک  خسن  طخ  هب  یـشاک ، هحول  نیا  طسو  نییاپ و  تمـسق  رد 
: داد صیخشت  نآ  رد  ناوتیم  دایز  تمحز  اب  ار  نتم  تسین و  دوهشم  تسرد  نآ  طوطخ  یشاک ، باعل  شخپ 

(628  ) هئامتس نیرشع و  نامث و  هنس  امعلا )؟(  وبا  نب  مساقلا  وبا  نب  افولا  وبا 
هدوب نوفدم  ییحی - هدازماما  ترضح - نآ  تبرت  راوج  رد  لاس 628  رد  هک  تسا  هعیش  بهذم  ياهتیصخش  زا  یکی  هب  طوبرم  هحول  نیا 

. تسا

یساغآ ازریم  یجاح  ینارمکح  نایاپ 

هیواز هب  مدرم  سرت  زا  زین  یـساغآ  ازریم  جاح  تشذـگرد ، م ).  ) ربماتپس 1848  5 لاوش 1264 / مشـش  هبنـشهس  رد  هاش  دمحم  هکیماگنه 
: تسا یندناوخ  یساغآ  ازریم  جاح  ینارمکح  نایاپ  زیگناتربع  حرش  دش . هدنهانپ  میظعلا  دبع  ترضح  هسدقم 

ساره شیوخرب  یـضاق  یناد و  زا  راتفگ  یتشز  راتفر و  ءوس  ببـسهب  نوچ  یـساغآ  ازریم  یجاـح  باـنج  اـما  : » تسا هدـمآ  هراـب  نیا  رد 
شیوخ دابآسابع  هعلق  رد  دماین . رـضاح  اقلطم  هاشداپ ...  نیلاب  رب  نیفکت  زیهجت و  ماگنه  ای  راضتحا  تلاح  ضرم و  دادتـشا  مایا  تشاد ،

. درک ياج  ار ] ]
، حابم دوخ  رب  ار  نیمولظم  و  ناگدیدمتـس )  ) نیفوهلم لایع  لام و  یـساغآ ، ازریم  یجاح  راهظتـسا  هب  تدم  نیا  رد  هک  ییوکام  تعامج 
عمـش و نآ  هناورپ  هتخاس  دوخ  تمه  ههجو  ار  شتمدخ  تهج  نیا  هب  دنتـسنادیم و  حالف  زوف و  بجوم  ناریا  یلاها  رب  ار  متـس  يدـعت و 

شتدارا هحفـص  رب  لطاب  طخ  هدینادرگرب  ار  تدیقع  نسح  رتفد  قرو  هدش  قرفتم  راوشعنلا  تانب  دـندوب . عمج  شدرگ  هب  دـننام  نیورپ 
رفیک و ماقم  رد  هدادن  تسد  زا  ار  تصرف  نامز  دـندوب ، تفلاخم  تفآ و  راتفرگ  تعامج  نآ  زا  اهلاس  هب  هک  هفالخلاراد  یلاها  دندیـشک .

 ... تخاسیم نایرع  ار  یگنهرس  روای و  یگنهرفیب  لیلع  ره  تخاتیم و  يرادرس  پیترـس و  رب  يرازاب  لیلذ  بساک  ره  دندمآرب . ماقتنا 
. دندرک نوریب  رهش  زا  ار  نانآ  رمالا  رخآ  و 

100 ص : نارهت ، تشذگرس 
قافن كرت  قافو و  مازتلا  رب  لمتشم  نوسف  اپارس  تاماغیپ  نومضم و  شوخ  تاجتـشون  ارما  مظاعا و  زا  یتعامج  هب  یجاح ... - وس  نآ  زا 

. دادن ياهدیاف  دیشخبن و  يدوس  الصا  یلو  داتسرف 
ناضف دیوج . تناعتـسا  هجراخ  لود  ءارزو  زا  دیوج و  تنوکـس  شیوخ  لزنم  هناخ و  رد  هک  دـش  هفالخلاراد  مزاع  دابآسابع  زا  جالعال 

مزاع ناجیابرذآ ، مزع  هب  ناهارمه  زا  يدودـعم  اب  دـیدن ، تحلـصم  ار  شفقوت  دوب  یتنطلـس  كرا  ظفحتـسم  هک  هناخپوت  پیترـس  ياـقآ 
شتناها هب  هدـیناسرن  روهظ  هب  یتیاـعر  هتخاـس  راکـشآ  ار  راـگزور  راعـش  راـی و  هناـمز  اـب  داـبآتفای  هنکـس  اـیاعر و  دـیدرگ . داـبآتفای 
نـصحتم اجنآ  رد  و  دروآ ...  میظعلا  دبع  هدازهاش  میظعتلا  مزال  هدازماما  هعقب  هب  خر  تفاین  يور  یبابلا  حتف  دابآتفای  زا  نوچ  دـنتخادرپ .

دش .
وا مه  ار  یجاح  لاوما  هدنام  یقاب  تفر و  هیـسابع  هب  زین  ازریم  یلقیدـهم  هدرک ، رارف  نارهت  زا  یجاح  هک  دـش  مولعم  نوچ  رگید  فرط  زا 

میظعلا دبع  ترـضح  رد  نانچمه  هک  یـساغآ  ازریم  یجاح  دـمآ  نارهت  هب  ریبکریما  قافتا  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  هکنیا  زا  سپ  درک . تراغ 
تـساوخرد نیا  اب  هرخالاب  دـشاب . وگاعد  اجنآ  رد  دورب و  تایلاع  تابتع  هب  دـنهد  هزاـجا  هک  تساوخ  تلود  نارادراـک  زا  دوب ، هدـنهانپ 

تشذگرد . اجنامه  رد  ه ق )  ) لاس 1265 ناضمر  هام  مهدزاود  رد  ماجنارس  تفر و  تایلاع  تابتع  هب  یساغآ  ازریم  دش و  تقفاوم 
101 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرصان رصع  نارهت 
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هراشا

تسیب هبنشکی  و  م ).  ) لاس 1831 هیئوژ  مهدفه  ه ق /)  ) رفص 1247 هام  مشش  بش  رد  هیراجاق ، هلسلس  هاشداپ  نیمراهچ  هاش ، نیدلا  رصان 
یگلاس هدفه  نس  رد  ه ق )  ) لاوش 1264 مهدراهچ  بش  رد  هاش  دمحم  شردپ  توف  زا  سپ  يو  دـش . هداز  ه ش )  ) هامریت 1210 مشش  و 
سولج هدعقیذ  هبنـش 22  بش  دش و  نارهت  دراو  هدعقیذ  مکی  تسیب و  زور  تختیاپ و  هناور  سپـس  درک و  سولج  ردـپ  ياج  هب  زیربت  رد 

. تفای داقعنا  رمرم  تخت  رالات  رد  ماع  مالس  زور  نیمه  رد  داد و  يور  گرزب 
نیتسخن هتـشاد و  رایـسب  لیم  تاجوز  ددـعت  حـیرفت و  ترفاسم ، شدرگ ، تحایـس ، راکـش ، هب  هک  تسا  یناهاشداپ  زا  هاـش  نیدـلا  رـصان 

! دراد مود  هبتر  دایز  نز  نتشاد  رد  هاشیلعحتف  زا  سپ  هدرک و  رفس  ناریا  زا  جراخ  هب  راب  هس  هک  تسا  یهاشداپ 
يزور رد  ار  هاش  نیدلا  رصان  نانز  رامش  هاش  نیدلا  رـصان  یـصوصخ  یناگدنز  زا  ییاهتـشاددای  باتک  رد  کلامملا  ریعم  ناخیلعتـسود 

اهنآ قالخا  امومع  هک  دوب  رتخد  رـسپ و  زا  معا  دـنزرف  تفه  تسیب و  ياراد  يو  نینچمه  تسا . هتـشون  نز  جنپوداتـشه  دـش ، هتـشک  هک 
. تسا هتشادن  یفیرعت  نادنچ 

، هلودلا رسفا  هلودلا و  دجم  نز  هلودلا ، رخف  کلامملا ، ریعم  نز  هلودلا ، تمصع  هلودلا ، داضتعا  نز  كولملا ، رخف  يانثتسا  هب  وا  نارتخد 
دناهدوب . لمعدب  رایسب  ردپ  تامم  تایح و  رد  نیریاس  هلودلا ، دیؤم  نز 

هب مادک  ره  هک  تسا  هاش  نیدلا  رفظم  هنطلسلا و  بیان  ازریم  نارماک  ناطلسلا ، لظ  هب  بقلم  ازریم ، دوعسم  مه  وا  رسپ  نادنزرف  نیرتفورعم 
. دنتشاد ییازسب  مهس  ناریا  تیعضو  ندش  رتبارخ  هچ  ره  رد  دوخ  هبون 

روشک و یگدـنامبقع  رد  یعون  هب  کی  ره  هک  داد  ناگناگیب  هب  ینوگانوگ  ياهزایتما  دوخ  هلاس  هاجنپ  تنطلـس  یط  هاـش  نیدـلا  رـصان 
. تسا هتشاد  ریثأت  مدرم  یناماسیب  رقف و 

102 ص : نارهت ، تشذگرس 

داد ناگناگیب  هب  هاش  نیدلارصان  هک  ییاهزایتما 

. دش هداد  دادتما  زین  رگید  طاقن  هب  اهدعب  هک  ه ق )  ) 1281 لاس 1864 م /. رد  رهشوب  نارهت - دادغب - پورا : دنه و  فارگلت  زایتما  - 1
سویلوژ نوراـب  هب  م ).  ) 1872 ق ) ه   ) لاس 1289 رد  زایتما  نیا  لاس : داتفه  تدـم  يارب  ناریا  تورث  دـیلوت  عباـنم  ماـمت  زاـیتما  نداد  - 2

اب اهسور  سکعرب  ای  اهسور  اب  شزاس  تقفاوم و  هطساو  هب  اهیسیلگنا  اریز  دشن . یلمع  تفرگنرـس و  زایتما  نیا  هتبلا  دش . هداد  رتیورود 
یهاشنهاش کناب  زایتما  نتفرگ  هب  هدرک و  هدافتـسا  نآ  زا  رگید  ياهنوگهب  دـعب  دـندرکن و  لابند  ار  عوضوم  رگید  ناـشدوخ  اهیـسیلگنا 

. دندومن افتکا 
ه ق)  ) 1302 م ).  ) 1889 نوراک : هناخدور  رد  یناریتشک  - 3

يارب ناریا  تلود  يوس  زا  ه ش )  ) لاس 1309 رد  زایتما  نیا  لاس . تصـش  تدم  هب  ه ق )  ) 1306 م ).  ) یهاشنهاش 1889 کناب  زایتما  - 4
. دش دیرخزاب  هریل  رازه  هاجنپ  تسیود و  غلبم  هب  سانکسا  رشن 

دصناپ نویلیم و  ود  تسیب و  دوشیم  هریل  رازه  هدوب و 250  لایر  دون )  ) دودح 90 رد  لاس 1309  رد  هریل  ياهب  هک  تسیروآدای  هتسیاش  )
. تفای راشتنا  یلم  کناب  سانکسا  لاس 1309 ه ش  دادرم  رد  لایر ) رازه 

. دش عقاو  میرحت  دروم  دعب  هک  ه ق )  ) 1307 م ).  ) لاس 1890 تایناخد ) راصحنا  : ) نوتوت وکابنت و  يژر  زایتما  - 5
(. ه ق  ) 1310 م ).  ) لاس 1892 بونج : تاکرمگ  ای  سرافجیلخ  ردانب  كرمگ  هقیثو  هب  هضرق  - 6

: نارهت ات  رهشمرخ  زا  هار  زایتما  - 7
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: دش هداد  اهسور  هب  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد  هک  ییاهزایتما 
ه ق)  ) 1295 م ).  ) لاس 1878 رد  هناخقازق  سیسأت  - 1

ناردنزام يایرد  تالیش  زایتما  - 2
ینهر کناب  زایتما  - 3

دهشم  ات  دابآقشع  زا  هسوش  هار  زایتما  - 4
. دمآرد هیسور  فرصت  هب  زین  سخرس  لاخآ و  ورم و  نارود  نیا  رد  نینچمه 

لیـش يرام  مناخ  تسا ، هتـشاد  راهظا  ار  یبلاطم  نارهت  هرابرد  هاش  نیدـلا  رـصان  سولج  نیزاغآ  ياهلاس  رد  هک  یناسک  نیتسخن  زا  یکی 
لنلک شرهوش  هارمه  هب  هک  تسا ، لیش  يدیل  هب  فورعم 

103 ص : نارهت ، تشذگرس 
بادآ و یگدنز و  زا  ییاههولج  ناونع  تحت  ناتـسلگنا  هب  تشگزاب  زا  سپ  رفـس  نیا  زا  ار  دوخ  تارطاخ  دمآ و  نارهت  هب  لیـش  نیتسج 

دراد . رارق  ناگمه  سرتسد  رد  لیش  يدیل  تارطاخ  مان  اب  ناریا  رد  نآ  همجرت  هک  درک  رشتنم  م ).  ) لاس 1856 رد  ناریا  موسر 
. دـندمآ ناریا  هب  دـنه  زا  ناریا  هاپـس  میظنت  يارب  ازریم  سابع  نامز  رد  هک  تسا  یماظن  نارـسفا  هرمز  رد  يدـنلریا  لیـش  نیتسج  گنهرس 
هب م ).  ) هیروف 1836 خیرات 16  رد  هک  یماگنه  سپـس  تفر و  ناریا  زا  یهاتوک  تدم  يارب  تاره ، رـس  رب  سیلگنا  ناریا و  گنج  ماگنه 

اقترا يدرگرس  هجرد  هب  زین  م ).  ) هیروف 1841 خیرات 17  رد  دیدرگ . بوصنم  نارهت  رد  سیلگنا  ترافس  یشنم  تمس  هب  تشگزاب  ناریا 
. تفرگ هدهعهب  ار  ناریا  رد  ناتسلگنا  ترافس  ماقم  لینکم  ناجرس  نیـشناج  ناونع  هب  ه ق )  ) 1260 م /).  ) لاس 1844 رد  هاگنآ  تفای و 

نیمه رد  دـش . ناتـسلگنا  مزاع  هلاس  ود  یـصخرم  کـی  يارب  نآ  زا  سپ  دوب و  ناریا  رد  ناتـسلگنا  راـتخم  ریزو  م ).  ) ربتکا 1847 اـت  يو 
ترافس روما  ناریا ، زا  لیـش  تبیغ  ماگنه  هب  تسـشن . ناریا  تنطلـس  تخت  رب  ازریم  نیدلا  رـصان  شرـسپ  درک و  توف  هاش  دمحم  هلـصاف 

تسا و ماـع  صاـخ و  فورعم  وا  ياهيزابهسیـسد  اـهيرگهلیح و  هک  درکیم  یتسرپرـس  هناخترافـس  رادراـک  تـنارف  لـنلک  ار  سیلگنا 
اب دوش و  راک  هب  تسد  هاش  دمحم  توف  زا  سپ  هلـصافالب  تسناوت  نارهت  رد  هاش - نیدلا  رـصان  ردام  ایلعدهم - یتسدمه  اب  هک  تسومه 

یناوارف تنم  تباب  نیا  زا  دنک و  مهارف  نارهت  هب  زیربت  زا  ار  هاش  نیدلا  رصان  تکرح  تامدقم  كرادت  تختیاپ ، عاضوا  نتـشادهگن  مارآ 
هب لیـش  لنلک  رگید  راب  م ).  ) نارهت 1849 هب  هاش  نیدلا  رـصان  دورو  زا  دعب  لاسکی  دودح  هکنآ  ات  دراذگب  شردام  دـیدج و  هاش  رـس  رب 

ار هداعلاقوف  ترافـس  يراتخم  ریزو  ماقم  تفر  نارهت  زا  هک  ه ق )  ) 1296 م ).  ) لاس 1852 ات  دـمآ و  ناریا  هب  سیلگنا  راتخم  ریزو  ناونع 
. تشاد

دوخ تارطاخ  مه  لیش  يدیل  دروآ و  ناریا  هب  ناتسلگنا  زا  دوخ  اب  زین  ار  شرسمه  لیـش  لنلک  هک  دوب  يرخآ  ای  موس  تیرومأم  نیمه  رد 
دیشک . ریرحت  هتشر  هب  تیرومأم  نیا  زا  ار 

طیارش یـصوصخ و  یگدنز  زا  تشاد و  دمآ  تفر و  نامز  نآ  لاجر  بلغا  اب  زین  هاش و  نوردنا  زا  هک  دوب  يدارفا  دودعم  زا  لیـش  يدیل 
زا هک  دروآ  مهارف  ار  یبلاج  بلاطم  هرود  نآ  یعامتجا 

104 ص : نارهت ، تشذگرس 
تسا . ناشاک  رد  وا  لتق  یگنوگچ  ریبکریما و  لزع  هب  هراشا  نآ  نیرتمهم  هلمج 

: دسیونیم نارهت  هب  دورو  هرابرد  لیش  يدیل 
. مدش هجاوم  مدوب  هدید  زیربت  رد  هک  هچنآ  زا  رتدب  یلاجنج  اب  یهاشنهاش  تختیاپ  هب  دورو  رد  »

ات لهچ  دودح  رد  هک  دندوب  دابآرتسا  نالکوگ »  » هلیبق ياهنمکرت  زا  هدـع  نیا   ] ناگورگ ياهنمکرت  هلحم  زا  روبع  ماگنه  هب  اصوصخم 
بتارم هب  یعـضو  هک  دـندشیم ] يرادـهگن  اهنآ  ررکم  تازواجت  زا  يریگولج  تهج  ناگورگ  تروص  هب  نارهت  رد  ناـشراوناخ  هاـجنپ 
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روج اهیناریا  جازم  اب  راک  نیا  هتبلا  هک  دـندشیم ، هدـهاشم  مه  نز  رفن  دـنچ  هاگهاگ  تیعمج  ناـیم  رد  تشاد . رگید  ياـهاج  زا  رتغولش 
اشامت هب  هک  ییاهدرم  يوس  هب  بتارم  هب  اهنآ  نوچ  تشاد ، یگزات  هداعلاقوف  میارب  نم  تروکسا  هورگ  يداع  ریغ  تاکرح  دمآیمنرد .

زا یضعب  طسوت  روتسد  نیا  هک  یهاگ  دتفیب . نم  هب  یمرحمان  مشچ  ادابم  ات  دنوش  رود  شروبع  ریسم  زا  هک  دندیشکیم  هرعن  دندوب  هدمآ 
هبور هدیـشک و  رانک  هب  نیرومأم  هلیـسو  هب  اروف  تشاد ، ارم  ناور  تخت  هب  ندـش  کیدزن  رد  رارـصا  یـصخش  دـشیمن و  تاعارم  نادرم 

. دنیامن روبع  ناور  تخت  ات  دشیم  هتشادهگن  راوید 
شخبحرف هداعلاقوف  هک  نآ  ياشگلد  ياهنابایخ  ابیز و  ياههچغاب  ندید  ناتسلگنا و  یـسایس  تئیه  ءاضعا  تماقا  لحم  هب  دورو  زا  سپ 

یلیخ یناریا  رفن  کی  اب  ههجاوم  اجنآ ، رد  میدش . دراو  دوب ، هدش  انب  ییایلاتیا  یمک  یسیلگنا و  کبس  اب  هک  یبلاج  رایسب  ترامع  هب  دوب ،
میارب یلیخ  درک ، لاؤس  هناحبص  فرص  هرابرد  نم  زا  يدنلتاکسا  صوصخم  هجهل  اب  دش و  قاتا  دراو  هلـصافالب  هک  سابلشوخ  بترم و 

زا ار  یسیلگنا  نابز  تشاد ، هدهع  هب  ار  هناخترافس  لزنم  ریبدت  يدصت  دوب و  کیبدمحم » یلع   » شمان هک  صخـش  نیا  دوب . روآبجعت 
. دوب هتخومآ  هناخترافس  يدنلتاکسا  قباس  همدختسم  کی 

یطول ادـگ و  ات  هتفرگ  رجات  ازریم و  زا  وا ...  زا  لابقتـسا  يارب  دـش . دراو  دوب  دولآكاـخ  هتـسخ و  هکیلاـح  رد  دـعب  تعاسدـنچ  مرهوش 
يارب هک  زین  اهیطول  زا  یکی  اجنیا  رد  دندوب . هدرک  اپرب  نایلق  ياچ و  هوهق و  طاسب  اب  هارمه  ار  هلغلغ  موجه و  لاجنج و  دـندوب و  رـضاح 

. دوب هدرک  هجوت  بلج  یلیخ  دیخرچیم ، دوخ  رود  هب  یچلیا  ولج  رد  هتفرگ و  شود  يور  ار  یغالا  ییامندوخ ،
لاثم روط  هب  دـناهدرک . عادـبا  دوخ  زا  لابقتـسا  مسارم  رد  یبیرغ  بیجع و  ياهشور  يدادرارق ، لوصا  تیاعر  رب  هوالع  اـهیناریا  ـالوصا 

رد مسارم  ماجنا  لحم  یتسیابیم  تافیرـشت  لوصا  تیاعر  قبطرب  نوچ  یلو  تشاد  رارق  نارهت  یگنـسرف  مین  هلـصاف  رد  ام  تماـقا  لـحم 
یگنسرف کی 
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. دندوب هدرک  اپرب  يرداچ  هطقن  نآ  رد  تشاد و  رارق  هناخترافس  زا  رترود  لحم  نیا  دشاب و  نارهت 

هدنیامن زا  ار  دوخ  دورو  کیربت  دناوتب  ات  دورب  رترود  ترافس  لحم  زا  لیام  کی  دودح  رد  اجنآ  هب  ندیسر  يارب  دش  روبجم  مرهوش  اذل 
دنک ». هعجارم  هناخترافس  هب  یلاخ  هار  نامه  زا  مسارم  يارجا  زا  سپ  دراد و  تفایرد  هاش  صوصخم 

« یج  » هیرق بآ  رهن  رانک  نسح ، هدازماما  یکیدزن  رد  لیش ، لنلک  زا  ییاریذپ  يارب  یمسر  تافیرشت  ماجنا  لحم  هک  تسیروآدای  روخرد 
. دوب دابآتفای  لحم  رد  نارهت  یبرغ  بونج -

: دوشیم لقن  اجنیا  رد  انیع  هک  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  زین  يدنس 
هفالخلاراد هب  سیلگنا  هیهب  تلود  راتخم  ریزو  دورو  تافیرشت  تروص  »

فرـص یچلیا و  ندمآ  دورف  يارب  اجنآ  رد  هدوب و  تشرط »  » ات نیلبقتـسم  نتفر  دح  دندمآیم ، هفالخلاراد  هب  نک »  » زا قباس  ءارفـس  نوچ 
هیرق بآ  رهن  رانک  رد  رداچ  دـنیآیم  دابآتفای »  » زا راتخم  ریزو  بانج  هک  هعفد  نیا  دـشیمهدز . رداچ  ینیریـش  ياـچ و  هوهق و  ناـیلق و 

رد یهاشداپ  سدـقا  راکرـس  یچهوهق  دـشابیم . رـضاح  اجنآ  رد  ترورـض  ردـق  هب  یـسرک  دوشیم و  هدز  نسح  هدازماما  هب  بیرق  یج ،
رد ناهارمه  یچلیا و  هک  تخاس  دـنهاوخ  رـضاح  هویم  ینیریـش و  اجنآ  رد  یهاشداپ  راکرـس  رظان  دـنهدیم ، ياچ  نایلق و  هوهق و  اـجنآ 
ناخ نامیلس  هاجیلاع  رادرس و  ناخ  نسح  ناقاخلا  برقم  هاجیلاع  نیلبقتسم  لیخرس  هناکولم  بناوجلا  ینس  بناج  زا  دنیامن . فرص  اجنآ 

، هلالجا ماد  يریبکریما  رادـمتلالج  راکرـس  بناج  زا  دوب و  دـنهاوخ  عضوم  حلـسم و  یـشابزوی  رفن  کی  مالغ و  رفن  دـص  کی  اب  راشفا 
هک تفر  دـهاوخ  روخآریم  رفن  کی  اب  كدـی  سأر  دـص  هکرابم  لبطـصا  زا  و  دوب . دـهاوخ  يوخ  جوف  گنهرـس  ياقآ  میهاربا  هاـجیلاع 

، تفر دنهاوخ  جراخ  رهش  جراخ  ات  بیان  رفن  کی  اب  شارف  رفن  تسیب  رطاش و  رفن  هد  هدش ، راوس  اهبسا  نآ  زا  یکی  رب  راتخم  ریزو  بانج 
ریزو بانج  لزنم  رد  لوارق ، روای و  کی  اب  زابرس  هتـسد  کی  نیوزق  هزاورد  لوارق  دنیامن . شابرود  ار  مدرم  راتخم ، ریزو  بانج  ولج  هک 
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ناقاخلا برقم  هاجیلاع  دـنیامن . گنف  شیپ  راتخم  ریزو  بانج  روبع  تقو  زا  هک  دوب ، دـهاوخ  روای  کی  اب  زابرـس  هتـسد  کـی  زین  راـتخم 
بانج لزنم  رد  یهاشداپ  سدـقا  راکرـس  رظان  درک . دـنهاوخ  تدواعم  هدـناسر ، لزنم  هب  ار  راتخم  ریزو  باـنج  نیلبقتـسم  ریاـس  رادرس و 

رفن شـش  دـیوگ . دورو  دابکرابم  تینهت و  دـهدب و  رظان  بیاـن  هک  درک  دـنهاوخ  رـضاح  دـنق  لـقن و  ینیریـش و  هچنوخ  هد  راـتخم  ریزو 
ار وا  هرهاب  تلود  يایلوا  بناج  زا  راتخم  ریزو  بانج  هب  دورو  زا  دعب  دوب . دنهاوخ  راتخم  ریزو  بانج  لزنم  رد  يرابرد  سابل  اب  یفوتسم 
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دنیوگب ». لزنم  دابکرابم  تینهت و 

مان هب  دوخ  باتک  رد  هک  تسا  كالوپ  دراودا  بوکای  دمآ ، نارهت  هب  ریبکریما  ندـش  هتـشک  لزع و  اب  نامزمه  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
حرـش هک  دراد  ترهـش  كـالوپ  همانرفـس  هب  نآ  یـسراف  همجرت  تـسا و  ناـیناریا  ناریا و  نآ  رگید  ماـن  هـک  نآ  مدرم  نیمزرـس و  ناریا ،

رتـضرغیب و ناـگناگیب  ریاـس  ياههتـشون  هب  تبـسن  هجوـت و  بلاـج  دوـخ  عوـن  رد  هک  تسا ، هداد  نآ  تاسیـسأت  نارهت و  زا  ياهدرتـسگ 
. تسا رتهنافصنم 

رد م ).  ) ات 1860 لاس 1851  زا  يو  تسا . هتـشون  زاسوراد  ار  شدوخ  تمـس  شدوخ  یلو  دوب  یحارج  بط و  ملعم  المع  كـالوپ  رتکد 
متـشه رد  دش و  هداز  مهوب  یحاون  زا  یکی  رد  م ).  ) لاس 1818 رد  يو  دوب . زین  هاش  نیدلا  رـصان  صوصخم  بیبط  درک و  یگدـنز  ناریا 
توعد ناریا  هب  شیرتا  زا  نونفلاراد  رد  سیردـت  يارب  ریبکریما  هک  دوب  یناملعم  هورگ  وزج  يو  تفر . اـیند  زا  نیو  رد  م ).  ) ربتکا 1891

. دوب هدرک 
: دسیونیم نارهت  هرابرد  كالوپ  رتکد 

طیحم نآرب  یقدـنخ  هدـش و  هیبعت  جرب  دـص  کی  نآ  يور  رب  هک  ياهنیچ  تسا  يراصح  ياراد  رتم  رازه  تفه  طیحم  اب  نارهت  رهـش  »... 
هزاورد کی  تسا )؟ هدرک  داـی  جرب  دـص  زا  كـالوپ  رتکد  ارچ  تسین  مولعم  دوب . ددـع  هدراـهچ  دـص و  اـهجرب  دادـعت  . ) تسا هدـیدرگ 

هک تلود  هزاورد  زا  تسا  ترابع  اههزاورد  نیا  زا  یکی  هک  یلامـش  هزاورد  ود  یبونج و  هزاورد  ود  یقرـش ، لامـش  هزاورد  کی  یقرش ،
 ... ناریمش هزاورد  يرگید  تسا و  كرا  هزاورد 

رسفا کی  زا  دوبن  یخوش  چیه  نآرد  هک  ینحل  اب  يزور  گنج  ریزو  تسا ، هتـسجرب  مهم و  تاماکحتـسا  هرمز  زا  نارهت  هک  دنراد  نامگ 
رد اهیضعب  هک  تسا  هدرب  بآ  نانچ  ار  رهـش  ياهراصح  نیا  اما  تسه ؟ یتاماکحتـسا  نینچ  ياراد  شیرتا )  ) هسمن ایآ  دیـسرپ  یـشیرتا 

تسد دوخ  يارب  یلخدم  نآ  رد  هدنزرس  ياههچب  درذگیم  نآ  زا  بآ  يارجم  هک  یعـضوم  رد  یتح  دنرذگیم و  نآ  زا  یتحار  هب  افخ 
 ... دننک تمواقم  دـشاب  هدـش  هتفرگ  هناشن  بوخ  هک  یپوت  کیلـش  نیلوا  ربارب  رد  یتح  دـنناوتیمن  دـنناریو و  همین  اهجرب  دـناهدرک . اپ  و 

هدنامرف فرط  زا  تقد  هب  اهنآ  هیلک  دنمکحتسم و  اههزاورد  اما  تسا . رپ  همین  يرهش  هلابز  لخ و  كاخ و  اهتلکسا ، يایاقب  زا  اهقدنخ 
ظفح و رهش 
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هزاورد رانک  هب  تعاس 10  زا  دعب  یـسک  رگا  دش و  دراو  رهـش  هب  ناوتیم  اهبـش  يو  حیرـص  روتـسد  هب  طقف  هکنانچ  دوشیم ، يرادهگن 

یتخـس و هب  نانچ  هنـشاپ ، يور  هب  اهرد  ندیدرگ  اههزاورد و  نیا  ندش  زاب  اما  دروآ . رـسهب  نامـسآ  ریز  رد  ار  بش  دـیاب  ریزگان  دـسرب ،
رما نیا  رابود  نم  تماقا  لوط  رد  هکنانچ  تسین . یلکـشم  ردان و  راـک  نآ ، نتخیرورف  نتـسکشمهرد و  هک  دریذـپیم  تروص  نئمطماـن 

شدزن هب  ار  شیاهلیف  داد  روتـسد  تشاد ، تنوکـس  رهـش  یلیم  ود  رد  عقوم  نآ  رد  هاش  ه ق ،)  ) 1270 م /).  ) ناتـسبات 1854 رد  داد . خر 
دیـسرت نیا  زا  يو  داتفین و  رثؤم  مادک  چیه  دیدهت  سامتلا و  دـش . هجاوم  هتـسب  هزاورد  اب  تشگزاب و  اهلیف  اب  هاگرید  بش  نابلیف  دـنربب .

مـشخ هب  دـش  علطم  هاش  هک  یماگنه  دوشگ . ار  هزاورد  لیف  ود  روز  هب  لاصیتسا ، لاح  رد  دـنوش . رامیب  دـنروخب و  امرـس  اهلیف  اداـبم  هک 
ثعاب درک ، دهاوخ  رادربخ  نارهت  رهـش  فعـض  زا  ار  ایند  راک  نیا  اب  هک  نیا  روصت  اهنت  دهدب . ار  نابلیف  لتق  روتـسد  تساوخیم  دـمآ و 
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هزاورد اجنآ  رد  تشذگیم ، كرا  كرحتم  لپ  زا  شللجم  هکسلاک  رد  یکوروگلاد  هدازهاش  دعب  یتدم  دبای . تاجن  هراچیب  درم  هک  دش 
هب دوشیم  میسقت  رهـش  یلخاد  هصرع  دندش ...  هتـشک  ارجام  نیا  رد  وا  بسا  ود  رکون و  داتفاورف و  دمآرد و  هنـشاپ  زا  ندوشگ  ماگنه  هب 

تسا قرش  لامـش  رد  هک  شنیرتدیدج  اهنآ  نایم  زا  هک  هلحم  راهچ  تسا و  هدش  هطاحا  هک  یقدنخ  ياهنیچ و  دنلب و  يراوید  اب  كرا ... 
. تسا موسوم  ناریمش  هلحم  هب  دوریم و  رامش  هب  اههلحم  نیرتعفترم  نیرتملاس و  نیرتبآ ، رپ  هدش ، انب  یناتسغاب  رد  و 

ینعی یبرغ  هلحم  تسا ...  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  رازاـب  اهارـسناوراک و  تساـههلحم و  نیرتبآ  مک  یلو  رتتیعمجرپ  كرا  بونج  هلحم 
. تساههلحم نیرتیتشادهبریغ  نیرتریقف و  نادیمهلاچ  ای  یقرش  بونج  هلحم  ضوع  رد  دوشیم و  لماش  ار  روصق  نیرتشیب  جلگنس  هلحم 

، گنت اههچوک  تسا . رباعم  ضرع  تاسیـسأت و  راک  رد  هزادنا  نامه  هب  دنکیم ، هجوت  لزنم  یجراخ  يامن  هب  یناریا  هک  هزادـنا  نامه  هب 
نیا دز . رود  ار  اهنآ  دیاب  ریزگان  دننکیمن ، عطق  ار  رگیدکی  دـنوشیمن و  دومع  مه  هب  اههچوک  نوچ  تسا . تسبنب  مظنیب و  رادهیواز ،

. دوشیم مه  رتدب  زورهبزور  عضو 
تسا نکمم  تمحز  هب  رباعم  یضعب  رد  دنک . رتگنت  قیرط  نیا  زا  ار  هچوک  دروایب و  رتولج  ار  شاهناخ  دوخ  لیم  هب  دناوتیم  سکره  ریز 

هار اموادم  دنراد ، هریغ  مزیه و  هاک ، گرزب  ياهراب  هک  ینارتش  نارتسا و  هک  يوحن  هب  دنهدب ، هار  رگیدکی  هب  دـنناوتب  شکراب  ناویح  ود 
جنرب و هاک ، راب  نایعا  هناخ  لباقم  دراد ، قلعت  همه  هب  تسین و  یـصاخ  درف  چیه  لام  هچوک  هک  لصا  نیا  زا  تیعبت  هب  دـنروآیم . دـنب  ار 

 ... دشابن رسیم  اجنآ  زا  روبع  اهتعاس  هک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  دننکیم و  یلاخ  ار  هریغ 
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زا همه  هک  دنکیم  عفر  فلتخم  تانق  شش  زا  بآ  هب  ار  دوخ  جایتحا  رهش  دنیازفایم . تالصارم  لکـشم  هب  زین  تانق  ياههتـشر  اههاچ و 
نیا رهش  قدنخ  زا  تسا . هدیشوپ  اهتانق  نیا  رهـش  ات  هوک  ياپ  زا  تساهنآ . نیرتمهم  هاش  تانق  دنریگیم و  همـشچرس  زربلا  هتـشر  هنماد 
زابور هاگ  هک  دـنکیم  ادـیپ  نایرج  نابایخ  طسو  رد  بآ  رگید  اج  نیا  رد  دـباییم و  نایرج  رهـش  لخاد  هب  ولگرتش »  » کمک هب  اـهتانق 
راکهب زین  دوشیم  لصاح  یـشاپبآ  رهـش و  نتـسش  زا  هک  یبالـضاف  ناراب و  بآ  لاقتنا  يارب  اـهيوج  نیمه  هدیـشوپ . مین  هاـگ  تسا و 

، دـناهدنک ییاهخاروس  نابایخ  ياـهاج  زا  يرایـسب  رد  اـهنآ  ددـجم  ندرک  كاـپ  يارب  دریگیم و  تلوهـس  هب  اـهيوج  هجیتنرد  دوریم .
نیگنس راب  دنیآیم و  تاهد  زا  هک  یتاناویح  اما  دنرذگیم ، اهنآ  رانک  زا  طایتحا  اب  دنراد  تداع  عضو  نیا  هب  هک  رهش  شکراب  تاناویح 

. دنکشیم ناشیاپ  دنتفایم و  هلاچ  هب  بلغا  اهرتش  صوصخ  هب  دنراد 
نانع دـیاب  ماگنه  نیا  رد  دوشیم . كانرطخ  ناروناج  يارب  روبع  دـنکیم  ییرمان  ار  اهخاروس  نیا  ناراب  فرب و  هک  یماـگنه  اـصوصخم 

 ... دزرو بانتجا  رطخ  زا  دنک و  ادیپ  ار  تسرد  هار  اپ  تسد و  اب  دناوتب  ات  درک  تسس  ار  بسا 
نـشور یتخـس  هب  دـناهدرک  هیبعت  لصاوف  رد  ار  اـهنآ  هک  یتفن  کـچوک  ياـهغارچ  اـب  اـههچوک  بش  هد  تعاـس  اـت  ییانـشور ؛ يارب  اـما 

. دنرادرب سوناف  دوخ  اب  مدرم  ماگنه  بش  هدرک ) هیـصوت  ار  نآ  مه  هنیمأت  سیلپ   ) هک تسا  نیا  مسر  تسین و  یفاک  اهنآ  رون  اما  دوشیم .
هب هک  تسا  يذغاک  ياهلول  تمسق  ود  نیا  نیب  تسا ، سم  زا  نآ  يالاب  فک و  ياهتمسق  تسا . صاخ  يزرط  هب  اهسوناف  نیا  تخاس 
اب ار  نانامهیم  نانابزیم  دوشیم . لمح  شیپاشیپ  نارکون  تسد  هب  سوناف  ود  الومعم  دناهدیشک . میس  رود  هب  ار  نآ  هدش و  هتـشغآ  نغور 
هاش رخاوا  نیا  رد  هزات  دـننکیم . تیادـه  هناـخ  هب  دـنیوگیم ، لعـشم  نآ  هب  تسا و  هدولآ  تفن  هب  راوتـسا و  دـنلب  ياهلیم  رب  هک  ياهلیتف 

 ... دننک نشور  هیپ ، عمش  اب  یلو  اپورا ، کبس  هب  ییاهرتنل  اب  تسا  رصق  لباقم  هک  ار  ياهچوک  هک  تسا  هداد  روتسد 
زا ياهیال  رد  ار  هلیتف  هکلب  دیآیمن . تسد  هب  هیپ  رد  هلیتف  ندرب  ورف  زا  اپورا  دننام  اهعمش  نیا  اما  دننازوسیم  یهیپ  عمـش  طسوتم  تاقبط 

ناگرزب و هناخ  هب  یچگ  ياهعمـش  ياپ  لاح  ره  هب  دنوشیم . مامت  دنزوسیم و  هلیم  لکـش  هب  اهنآ  لیلد  نیمههب  دنناشوپیم ، باذم  هیپ 
کشا ندیکچ  زا  يریگولج  يارب  دنیوگیم . يروفاک » عمش   » نآ هب  دننکیم و - دراو  هیسور  زا  ار  اهعمـش  نیا  تسا . هدش  زاب  مه  نایعا 

تمیقنارگ دوشیم و  دراو  شیرتا  زا  صوصخ  هب  جراخ  زا  هک  دننکیم  هدافتسا  یگندرم  مان  هب  رادمکش  دنلب  ياهشیش  ياههلول  زا  عمش 
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 ... تسا
اهراکیزبس هاوخلد  لیم و  هب  رگید  ار  نیا  دریگیمن . ماجنا  یلمع  چیه  اهنابایخ  فیظنت  يارب 

109 ص : نارهت ، تشذگرس 
رد ار  نارهت  رد  تنوکس  دوشیم  رشتنم  هدیدنگ  داوم  همه  نیا  زا  هک  یتنوفع  يوب  دنربب ...  دوک  يارب  ار  رهـش  هلابز  هک  دناهدرک  راذگاو 

یکانتشحو زرط  هب  هدش  تکلمم  دراو  ابو  هاگره  هک  دوشیم  ثعاب  دنکیم و  داجیا  هدنشک  ياهبت  دزاسیم . اسرفتقاط  ناتـسبات  لصف 
. دنک راتشک 

زا ار  اهماب  هکنآ  يارب  دراـبیم . فرب  اـپ  ود  دودـح  نارهت  رد  دـیآیم ، نییاـپ  روموئر  هجرد  شـش  اـمرگ  هجرد  ـالومعم  هک  ناتـسمز  رد 
هکنیا ات  دیآیم  رد  هوک  تروص  هب  اههچوک  رد  فرب  دنزیریم . هچوک  هب  هدرک  وراپ  تیدج  اب  ار  اهفرب  دـنزاس ، اهر  فرب  راب  ینیگنس 
دروم رد  ددرگ . رسیم  اهنآ  زا  روبع  ددرگ و  دازآ  هتشابنا  ياهفرب  دیق  زا  زاب  اههچوک  دنک و  بوذ  ار  نآ  دسرب و  ارف  لدتعم  ياوه  لصف 

ات دـننکیمن  عمج  ار  راوآ  كاخ و  رگید  یتروص  نینچ  رد  دزیرب . هچوک  هب  ياهنیچ  راوید  کی  هک  دـتفایم  قافتا  زین  موادـم  ياـهناراب 
ییاهناتسربق زا  اهنابایخ  رهش  هطقن  ود  رد  دننک . هدافتسا  راوید  يانب  دیدجت  ینامتخاس و  حلاصم  ناونع  هب  نآ  زا  دسرب و  یکشخ  لصف 

. دنکیم زاب  نهد  ياهلاچ  دزرویمن و  تمواقم  نابسا  ماگ  لباقم  رد  بلغا  تسـس  نیمز  اهاج  نیارد  دنکیم . روبع  هدشن  هتـسب  زونه  هک 
. درذگیم نآ  کیدزن  زا  الماک  دناهدرکن  يزاسهراوید  یبوخ  هب  هک  مه  بآ  يوج 

. دنوشیم تبیصم  راتفرگ  هیقب  زا  رتتخس  ریگاو  ياهيرامیب  زورب  ماگنه  هب  دنتسه ، ناتسربق  رانکرد  هک  ییاههلحم 
اب دنتسه  يدنلب  ياهنالاد  اهرازاب  دنمرگرس . دوخ  راک  هب  نآ  رد  هبسک  ناروهشیپ و  همه  اریز  تسا ، ناوارف  نارهت  رد  ارسناوراک ، رازاب و 

رقم هک  هدـش  زاـب  اهارـسناوراک  هـب  ییاـههار  اـهرازاب  نـیا  زا  تـسا . هدـش  هیبـعت  ییاـههزاغم  نآ  فرط  ود  رد  هـک  رادسوـق  ياـهفقس 
. تسا ناشورفهدمع 

اب ریما  عیـسو  رازاـب  ریبـکریما ]  ] ناـخ یقت  ازریم  ناـمز  رد  هکنآ  اـت  دوـب  هاـتوک  مـه  گـنت و  مـه  اهارـسناوراک  اـهرازاب و  اـهنیا  زا  شیپ 
. تسا للجم  نآ  ثاثا  لیاسو و  دش . هتخاس  شیاهارسناوراک 

ياهرازاب دوریم . رامشهب  رهـش  رـسارس  زیچ  نیرتیندید  یتنطلـس  رـصق  زا  دعب  هدش و  هتخاس  هوکـشاب  گرزب و  همه  اههچغاب  اهطایح و 
بجوم هب  تسا . عقاو  رترود  ياهنابایخ  رد  ای  تسا ، هدـش  هتخاس  رازاب  نیا  لابند  رد  دراد  رارق  دـعب  تاجرد  رد  ییابیز  رظن  زا  هک  رگید ،

، یتعنـص نیعم  رهـش  کی  لها  ناناگرزاب  نینچمه  دنراد و  رایتخا  رد  ار  يرازاب  دوخ  يارب  صاخ  هتـشر  کی  ناروهشیپ  میدق  مسر  کی 
هب تموکح  فرط  زا  صاخ  هتشر  کی  قرفتم  هبسک  زین  هاگ  دناهتفرگ . ینکس  ینیعم  يارـسناوراک  رد  هریغ - نامرک و  ناشاک ، دزی ، الثم 

روبجم كرتشم  هطقن  کی  رد  تنوکس 
110 ص : نارهت ، تشذگرس 

. داتفا قافتا  رما  نیا  نازودهالک  ناشافک و  هتشر  يارب  ام  هرود  رد  الثم  دنوشیم ،
ذوفن زا  ناتـسمز  رد  تسا و  کـنخ  ناتـسبات  رد  رازاـب  هجیتـن  رد  دـنکیم ، يریگولج  دیـشروخ  وترپ  ندـیبات  زا  رازاـب  رادسوق  ياـهفقس 

. دراد دوجو  هچرازاب  مسا  هب  مه  رتکچوک  ياهرازاب  يدادعت  گرزب  رازاب  زا  ریغ  هب  نامارد . باسحیب  يامرس 
زا روظنم  یمومع . یـصوصخ - ای  یمومع و  ای  تسا  یـصوصخ  ای  هک  دراد  دوجو  دایز  دادـعت  هب  دـنیوگیم  مه  هبامرگ  نآ  هب  هک  مامح 

يازا رد  نیعم  تاعاس  زا  یـضعب  رد  اما  دـناهدش ، انب  یـصوصخ  فراصم  يارب  اهنآ  الوصا  هک  تسا  نآ  یمومع  یـصوصخ - ياـهمامح 
نینچمه اهنوتس و  اهرمرم و  گنس  هوکـش  لالج و  رظن  زا  نارهت  ياهمامح  دنریگ . رارق  مه  هماع  هدافتـسا  دروم  دنناوتیم  لوپ  تخادرپ 

ياـمن رظن  زا  دراد ، رارق  نیمزریز  رد  اـهنآ  زا  یمین  هک  اـهمامح ، نیا  تسا . رتبقع  ناهفـصا  ياـههبامرگ  زا  تعـسو  يراداـج و  رظن  زا 
. دنزاسیم مسجم  ار  متسر  دربن  ياههنحص  ای  ناریگیتشک  اهلوغ و  ریوصت  الومعم  هک  تسا  هدش  نییزت  يرازاب  دب  ياهیشاقن  اب  جراخ 
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. دوشیم صخشم  اهانب  ریاس  زا  دشابیم ، مامح  تخوس  تساهدش و  هتشابنا  مه  يور  رب  هک  نهپ  زا  یجرب  ظاحل  زا  رگید 
اب سایق  لباق  هجوچـیه  هب  نآرد ، دوجوم  كدـنا  سرادـم  دـجاسم و  دوشیمن ، هتفای  چـیه  ابیرقت  نارهت  رد  ندـید ، لباق  یمومع  ياـهانب 

دجـسم نیا  تسا . هدوب  هاش  یلعحتف  نآ  یناب  ثعاب و  هک  تسا  هاش  دجـسم  اـهنآ  نیرتهجوت  بلاـج  تسین . ناهفـصا  سرادـم  دـجاسم و 
ياهراوید اهدـبنگ و  يور  اهنآ  اب  هک  ییاهیـشاک  اـهنت  ریما ، هسردـم  هتـشذگ  نآ  زا  دـناهداد . ـالط  بآ  ار  نآ  هک  تسا  يدـبنگ  ياراد 

يراک اهیـشاک ، نیا  هنادـنمرنه  بیکرت  بصن و  اـب  تساـنتعا . هتـسیاش  دـناهدناشوپ  ار  یتنطلـس  ياهرـصق  دـجاسم و  اههسردـم ، یلخاد 
هب مه  نآ  ددرگ . مسجم  هریغ  تاناویح و  لاکـشا  راکـش ، ياههنحـص  اهنآ  رد  هک  دوش  داجیا  ییاهشقن  ترامع  روداترود  هک  دننکیم 

. درادن ریظن  گنر  باعل و  نینچمه  حرط و  ییابیز  رظن  زا  هک  یتروص 
هیکت طـسو  رد  تسا . داـیز  ریگمـشچ  يوحن  هب  يرجآ ، ياـهراوید  اـب  شوگراـهچ و  کـچوک ، ییاـهاضف  زا  دـنترابع  هک  اـیاکت  دادـعت 

رب تسالبرک ...  شارخلد  دربن  روآدای  هیزعت  نیا  دوشیم و  رازگرب  هیزعت  مرحم  هام  رد  اههیکت  رد  اپراهچ ...  عافترا  هب  دناهتخاس  ياهفص 
. دنتسین يرکذ  لباق  زیچ  نامتخاس  انب و  رظن  زا  یلو  دوشیم ، هدوزفا  زورهبزور  یبهذم  ياههناعا  تافوقوم و  رثا  رد  ایاکت  دادعت 

نادیم نیا  تسا . نادیمهزبس  نآ  درک و  رکذ  ناوتیم  ار  یکی  نارهت  رد  طقف  یمومع  ياهنادیم  زا 
111 ص : نارهت ، تشذگرس 

زا هک  تسا  ییابیز  ياهناکد  نآ  روداترود  تسا . هدـش  شرفگنـس  حطـسم و  هتخاس و  هاش ) نیدـلا  رـصان   ) یلعف هاـش  تنطلـس  هرود  رد 
شورف صوصخم  هک  تسه  زین  کـچوک  ياهنادـیم  یـضعب  دراذـگیم . ياـجرب  وکین  يریثأـت  هدـننیب  رد  هدـش و  هطاـحا  ناوـیا  هفص و 

. دننکیم هدافتسا  ناتسربق  تروص  هب  نآ  زا  ای  تسا  رابراوخ 

نارهت كرا 

لخاد رد  دش . دراو  ناوتیم  كرا  هب  هدش  هدز  قدـنخ  زارفرب  هک  یکچوک  لپ  زا  روبع  اب  نادـیم  هزبس  هب  موسوم  رهـش ، گرزب  نادـیم  زا 
. شیاهمرح اهکشوک و  اهطایح ، اهغاب ، همه  اب  دراد  رارق  هاش  لزنم  رقم و  كرا 

گنج ریزو  مظعاردـص و  هب  هک  تسه  مه  يرتشیب  روصق  ياراد  كرا  هتـشذگ  نآ  زا  تسا . هدـش  طاحم  ياهنیچ  راوید  کی  اب  كرا  ... 
دیدـجت ار  نآ  یـشیرتا  سیـسرک  روژام  هک  سیـسأتلا  دـیدج  هناـخپوت  ماـظن ، هسردـم  سور ، ترافـس  صوصخم  تراـمع  دراد و  قلعت 

، سیـسرک ياج  هب  تسا ، هدـش  پاچ  هنـس 1275  لوالا  يدامج  رهـش  خـیرات  هب  هک  نارهط  هفـالخلاراد  هشقن  رد   ... ] تسا هداد  ناـمزاس 
« شیـشرک  » ار مان  نیا  دناهدرب ، مان  صخـش  نیا  زا  هدرک و  دای  دوخ  ياههتـشون  رد  هشقن  نیا  زا  هکیناسک  مومع  هدـش و  هتـشون  شیـشرک 

نامتخاس يارب  تمارغ  تخادرپ  نودب  ار  ییاجره  دنک ، لیم  تقو  ره  هک  تسا  قحم  يو  دراد . قلعت  هاش  هب  كرا  نیمز  مامت  دناهتـشون .]
زا كالما  نیا  تمیق  لیلد  نیمههب  دـنکیم . هدافتـسا  دوخ  زایتما  نیا  زا  تردـن  هب  هک  تفگ  دـیاب  هتبلا  دـنک و  کلمت  نیمز  هعطق  نآ  رد 

. تسا كدنا  رایسب  دوش  هرداصم  تسا  نکمم  هک  تهج  نآ 
اب شتاقلعتم  هیلک  رالاس و  هداوناخ  ياههناخ  مامت  رالاس  ماجنارـسیب  نایغط  زا  سپ  داتفا ؛ قاـفتا  راـبود  رما  نیا  منادیم  نم  هک  اـجنآ  اـت 

تحت هک  هلودـلا  فیـس  هدازهاش  رـصق  ناریا ، سیلگنا و  گـنج  نیرخآ  نیح  رد  يرگید  دـیدرگ و  طبـض  نآ  نیمز  دـش و  ربارب  كاـخ 
دنتسناوتن اهیـسیلگنا  رگید  مه  حلـص  دادرارق  دقع  زا  سپ  دش . عقاو  هدافتـسا  دروم  یتنطلـس  هاگتماقا  هعـسوت  يارب  دوب  سیلگنا  هیامحلا 

. دوب ربتعم  اهنیمز  نیا  هب  تبسن  هاشداپ  تیکلام  قح  اریز  دننکب ، ییاعدا 
نادـیم لوط  يدـعب ] كرا  نادـیم  ناـمه  . ] ددـنویپیم هاـش  نادـیم  هب  هناـخهراقن  رد  زا  روبع  زا  سپ  یکیراـب  هچوـک  لـپزارف ، رب  تسرد 

ییاههفرغ نآ  روداترود  تسا . هناخپوت  نیرمت  لحم  قشم و  نادـیم  اجنیا  تسا . رتم  تشه  دـصکی و  نآ  ضرع  رتم و  هدزناـش  تسیود و 
رد هدش ، هیبعت  اههناخپوت  يارب 
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اهپوت دناهدراذگ . اشامت  ضرعم  هب  دـناهتفرگ  تمینغ  هب  اهیلاغترپ  زا  سابع  هاش  هرود  هک  ار  یپوت  هدارع  هک  دراد  رارق  ییوکـس  نآ  طسو 

هب هناخپوت ، يزادناریت  لصفم  ياهنیرمت  ماگنه  هب  دنراد و  تسب  هبنج  نیدرمتم  ناراکتیانج و  يارب  دنرایـسب و  مارتحا  دروم  صوصخهب 
رد یمومع  تاقباسم  يزابشتآ و  دوشیم و  هتفرگ  هژر  مظنمان  ياهورین  زا  مه  نادیم  نیمه  رد  دنوشیم . هدرب  رهش  جراخ  هب  هاش  نامرف 

يور ارفـس  نابـصنمبحاص و  هاش و  هک  تسا  يدنلب  هبطـصم  اجنآ  رد  روظنم  نیا  يارب  ددرگیم . رازگرب  اجنیمه  رد  زین  مهم  ياهنـشج 
یـسک هکنیا  نودـب  نیبرود  اـب  اـجنآ  رد  بلغا  هاـش  هک  دروخیم  مشچ  هب  مه  یکچوک  جرب  یبـنج ، هشوگ  رد  دننیـشنیم . اـشامت  هب  نآ 

. دریگیم رظن  ریز  ار  هناخپوت  ياهنیرمت  نیرباع و  دشاب ، شهجوتم 
هک لوا - طایح  هب  تسا  رادهیواز  هک  يربعم  زا  نتشذگ  زا  سپ  تسا  موسوم  وپاقیلاع  هب  دراد و  رارق  نآ  لباقم  هک  رگید  ياههزاورد  زا 
هک روانت  دـنلب  ياهرانچ  اب  تسا  یعیـسو  ياضف  میوشیم . دراو  دوشیم -. ماجنا  اجنآ  رد  گرزب  مالـس  مسارم  اریز  دراد ، مان  مالـس  غاـب 

هاگتماقا هک  میوشیم  دراو  مود  طایح  هب  رگید  ياهزاورد  قیرط  زا  اـجنیا  زا  دـنکیم . میـسقت  يواـسم  تمـسق  ود  هب  ار  نآ  مالـس ، رـالات 
هب ار  هناخ  فیدر  کی  طسو  رد  هک  یلاح  رد  هدـش  هتخاس  طایح  نیا  پچ  حانج  دـنیوگیم . هناـخناوید  نآ  هب  تسا و  هاـش  یـصوصخ 

کمک هب  سپـس  دوشیم و  رهاظ  دـشوجیم و  مامت  تردـق  اب  هاش  گرزب  تاـنق  یماّدـق  غاـب  رد  دـنکیم . میـسقت  غاـب  ود  اـی  تمـسقود 
رد دـنیوگیم و  یگنرف  هالک  نآ  هب  هک  تسا  یگرزب  کشوک  یماّدـق  غاـب  ناـیم  رد  دوشیم . تیادـه  غاـب  ماـمت  هب  نآ  بآ  ییاـهيوج 

نینچمه هاش و  یناتـسمز  ياـهقاتا  یلامـش  پچ  حاـنج  دراد . رارق  گرزب  هناخهدـنرپ  گرزب و  ضوح  ناتـسجنران ، غاـب ، یفلخ  تمـسق 
تخت رالات ، نیا  رد  اپورا . راک  تسا ، ینیزم  ابیز و  رایـسب  ضوح  نآ  رد  هدش و  هدیـشوپ  يدق  ياههنییآ  اب  شیاهراوید  هک  تسا  يرالات 

: دنعقاو اهقاتا  نیا  ینایم  يزاوم  حانج  رد  داد . رارق  تسا ، هتفر  راک  هب  درمز  توقای و  دجربز »  » نآ رد  هک  یناشنرهاوج  للجم 
یشاقن و ياههدرپ  یناریا ، یـسدنه  يابیز  شوقن  اب  هک  دیدج  گرزب  رالات  هناخهحلـسا و  یـشاقن ، يرلاگ  ییاریذپ ، گرزب  رالات  هنیزخ ،

. تسا هتفای  تنیز  زیگنالد  ياهيربچگ 
رد اهـساملا  نایم  زا  دوشیم . يرادـهگن  مکحتـسم  ياههسفق  رد  اـجنآ  رد  رهاوج ، یتمیق و  يایـشا  ماـمت  هک  تسا  یکچوک  قاـتا  هنیزخ 

شارت عون  تلع  هب  اما  تسا . كاپ  الماک  دـناهداد و  شارت  حطـسم  تروص  هب  ار  نآ  هک  رونياـیرد  ماـن  هب  میروخیمرب  ياهعطق  هب  اـجنیا 
. درادن ؤلألت  نادنچ  دوخ 

هک ییاریذپ  رالات  دنراذگب ...  راک  يدـنبوزاب  رد  ار  نآ  دـهدیم  روتـسد  یهاگ  هاش  مداتفایم . خـی  ياهکت  دای  هب  نآ  ندـید  زا  بلغا  نم 
رتشیب زاب  ییارسرس  هب  تسا ، رصق  رسارس  رالات  نیرتگرزب 
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هداد راب  رالات  نیا  رد  دـناهدراذگ ...  راـک  يربتـس  ياهنوتـس  نآ  ياـج  هب  تسین و  يربخ  نآ  رد  یلـصا  راوید  ود  زا  اریز  دراد  تهاـبش 

هناـخراگن نآ  راوج  رد  نینچمه  دـنوشیم . زاـب  هناخهحلـسا  هناـخباتک و  هب  یبونج  رد  ود  دـنوشیم . هتفریذـپ  روضح  هب  ارفـس  دوشیم و 
. دراد رارق  یتنطلس 

کی گرزب و  طایح  هس  زا  تسا  هدش  لیکـشت  نوردـنا  میوشیم . دراو  یتنطلـس  نوردـنا  هب  یغانج  ورهار  کی  زا  روبع  اب  هناخناوید  زا 
راوید هب  جراخ  فرط  زا  تسا . هتفرگارف  اهنآ  همدـخ  اهزینک و  هاش ، نارـسمه  صاـخ  ياـهلزنم  ار  اـهنآ  روداـترود  هک  کـچوک  طاـیح 

هک روطنآ  مادک  چیه  نآ  تانیئزت  هن  نامتخاس و  هن  دننکیم . تسارح  نآ  زا  تقد  هب  ینانابهگن  تسا و  دودـحم  یعفترم  رایـسب  ياهنیچ 
رخاوا نیا  رد  هزات  تسا . رهش  ياهارسمرح  ریاس  زا  رتهداس  اهقاتا  قاثا  لیاسو و  درادن . یقرش  توربج  لالج و  زا  يرثا  دنکیم  رکف  مدآ 

زین نامتخاس  نیا  اما  تسا ، هوکشاب  للجم و  اهیناریا  هقیلس  هب  هک  دنزاسب  ییانب  لوا  طایح  رد  دوخ  یلگوس  رسمه  يارب  داد  روتـسد  هاش 
ییاهنوتسرس دناهدناشوپ . رمرم  گنس  چگ و  اب  ار  یلگ  ياهراوید  تسا . روهشم  ناریا  دیدج  يرامعم  رد  هک  تسا  یصیاقن  هیلک  ياراد 
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اهنکلاب و اههچقات ، اهنیشنهاش ، اهرد ، رایسب ، ياههرجنپ  دنت ، بیش  اب  گنت و  اههلپ  تسا ، كزان  تسـس و  دناهدیلام  چگ  اهنآ  يور  هک 
 ... دنزیرب مه  رد  تسا  نکمم  هبرض  نیرتکچوک  اب  هک  دزادنایم  ییاوقم  ياههناخ  دای  هب  ار  یمدآ  اههناخالاب 

اهغاب

نیرتگرزب و دوشیم . غلاب  عبرم  رتم  رازه  راهچ  لهچ و  دـص و  کی  هب  یـشیرتا  سیـسرک  روژام  یحاـسم  بسح  رب  نارهت  رهـش  ياـهغاب 
. دراد رارق  رهش  یقرشلامش  یبرغبونج و  ياهتمسق  رد  اهغاب  نیا  نیرتهوبنا 

مدرم دشابن . هوبنا  ناتخرد  هچغاب و  نآ  رد  هک  دوشیمن  ادیپ  یطایح  چیه  دشاب و  هتـشادن  طایح  هک  دوشیمن  ادیپ  نارهت  رد  ياهناخ  چیه 
دنچ تسا . هداس  الماک  مود  غاب  نیا  يدنبهچغاب  هتبلا  دنراد . رهـش  لخاد  رد  زین  يرتعیـسو  اتبـسن  غاب  هچغاب ، نیا  ياوس  مشتحم  لومتم و 

« هت  » جاک و زین  یهاگ  ربونـص و  ای  مشیربا  تخرد  توت ، نوران ، کشجنگ ، نابز  رادیپس ، رانچ ، نآ  فرط  ود  زا  هک  تسا  نآ  رد  نابایخ 
.[ دـناهداد ناغادـغاد  تخرد  هب  ناریمـش  فارطا  رد  هک  تسا  یماـن  تسا : هدـمآ  نـینچ  هـت »  » ظـفل لـیذ  ادـخهد  هماـنتغل  رد  . ] دناهتـشاک

هویم ناتخرد  عاونا  ار  غاب  زا  یتمـسق  هریغ ...  دوبک و  ساـی  درز ، دیفـس و  نمـسای  دیفـس ، خرـس و  لـگ  عاونا  زا  دـنترابع  لـگ  ياـههتوب 
لخاد و هک  دراد  رارق  یگنرف  هالک  کی  الومعم  غاب  طسو  رد  دننکیم ...  اغوغ  دوخ  ياههفوکش  اب  راهب  رد  هک  دناهتشاک 
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. دناهدرک نییزت  هریغ  تاناویح و  دربن  زیگناطاشن  ياههنحص  ینیئزت و  طوطخ  اب  ار  نآ  جراخ 

مرگ و ياهنیمزرـس  صاخ  ياههویم  ریاس  تابکرم و  تسا . هدـش  هتـسارآ  مامت  لالج  هوکـش  هب  دـنمتورث  نیکـالم  ياـهغاب  ناتـسجنران 
اب مهنآ  درک  کمک  اهنآ  هب  يردـق  دـیاب  راچان  سپ  دوشیم . درـس  تخـس  نارهت  ناتـسمز  اریز  دـیآیمن ، لمع  دازآ  ياـضف  رد  بوطرم 

نیا زا  ناشنتشادهاگن . اپرس  يارب  شتآ  يرادقم  ندراذگ  اهنآ و  يور  هب  رداچ  ندیـشک  دوگ و  ندنک  اب  ای  فارطا  رد  یبوچ  یقاتا  هیبعت 
رب يراخب  زا  هک  یترارح  رثا  رد  ات  دـنراذگیم  تسا  هلبق  هب  ور  هک  یناتـسمز  نمیـشن  قاتا  رتتسپ  همین  رد  ار  تابکرم  ناـتخرد  هتـشذگ 

اهيراخب دنهدیم و  رارق  يدایز  يدوگ  رد  ار  ناتخرد  سکعرب ، یتنطلـس  ياهناتـسجنران  رد  دننامب . باداش  دنوش و  مرگ  دباتیم  اهنآ 
اهنآ ياج  هب  هزات  ناتخرد  رایسب  جراخم  فرـص  اب  ریزگان  زاب  دنزیم و  امرـس  لاسره  ار  ناتخرد  هجیتن  رد  دنراذگیم ، رتالاب  رتم  دنچ  ار 

. دوریم رامش  هب  رابرد  نادنمراک  يارب  یبوخ  لخادم »  » عبنم نیا  دنراکیم و 
دننام تسا ، هدش  ثادحا  تلود  جرخ  هب  اهغاب  نیا  ای  اریز  دراد ، قلعت  هاش  هب  بلغا  هک  دراد  دوجو  یعیسو  ياهغاب  زین  رهـش  زا  جراخ  رد 
تلود طسوت  ثداوح  يداع  ریس  بسح  رب  دناهدرک و  داجیا  ار  اهنآ  یـصوصخ  روط  هب  مدرم  ای  رجق ، رـصق  ناتـسراگن و  غاب  رازهلال ، غاب 

. تسا هدمآرد  نآ  کلمت  هب  هرداصم و 
هیـسور قباس  هیامحلاتحت  رادرـس ، ناخاباب  ناخ  غاب  یـصوصخ  ياهغاب  زا  یناخلیا ، هیدواد ، هیماظن ، ناخیبن ، ياهغاب  تسا  لیبق  نیا  زا 

رایسب هک  زبسرس  ياههفص  ابیز و  خاک  اب  رجق  رصق  غاب  تسا  رکذ  نایاش  تسا ، رتباداش  رتبآریس و  رتعیسو ، رگید  ياهغاب  همه  زا  هک 
كراپ هب  هک  غاب  نیا  زا  یتمسق  هب  هنافـسأتم  تسا . نارهت  رهـش  فارطا  زکارم  نیرتابیز  زا  یکی  دراد  ییابیز  هرظنم  هدش و  يرایبآ  بوخ 

. دناهدرک عطق  راولا  هیهت  يارب  رخاوا  نیا  رد  ار  نآ  روانت  ياهرانچ  هدشن و  یگدیسر  تسرد  تسا  هیبش 
ره نیا  اما  دنزاتمم ، ير  ياههناریو  یکیدزن  رد  دابآتلود  غاب  نینچمه  شناتخرد و  هعومجم  رظن  زا  نارهت  یلیم  ود  رد  نک  رد  عقاو  غاب 

دناهدرک . يراجن  یباسح  تسرد و  راولا  هیهت  يارب  ار  غاب  ود 
115 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسا و هاش  نیدلا  رصان  تموکح  نیتسخن  لاس  دنچ  رد  نارهت  رهش  یلک  ییامن  عقاورد  هداد  حرـش  نارهت  هرابرد  كالوپ  رتکد  هک  هچنآ 
. تسا هدرکن  هاش  دمحم  هرود  اب  ياهدمع  توافت  نارهت 
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. تسا ریما  يارسناوراک  ریما و  رازاب  نامه  هک  هدش  هتخاس  دیدج  تروص  هب  نارهت  رازاب  زا  یشخب  اهنت 
نونفلا راد  داجیا  دمآ ، دیدپ  نارهت  رد  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  تاردـص  نامز  رد  ینعی  هرود ، نیا  رد  هک  یتارییغت  نیرتمهم  زا  یکی  اما 

راد يانب  رد  ریبکریما  هشیدنا  دشابیم . ریبکریما  ياهيروآون  زا  یکی  رگید  نخس  هب  هک  دوب  هتفرگ  همـشچرس  وا  دنلب  هشیدنا  زا  هک  تسا 
هدید ار  هیسور  فلتخم  ياههسردم  یمداکآ و  دوب . وا  ياههتخومآ  عومجم  لصاح  هکلب  دوب ، هتفرگن  ماهلا  يدحاو  همـشچرس  زا  نونفلا 

ياهروشک همه  ياهملعلا  راد  حرـش  هدـش ، نیودـت  همجرت و  ریبکریما  صخـش  رظن  ریز  راکتبا و  هب  هک  دـیدج  يامنناهج  باتک  رد  دوب ،
رد تشاد . ربخ  دـیدج  يایند  یگنهرف  ياهداینب  زا  دوب و  هدـناوخ  اهنآ  نادرگاـش  راـمآ  اـب  رنه  ملع و  نوگاـنوگ  ياههتـشر  رد  ار  یبرغ 

. دوب هاگآ  دندوب ، هتخاس  تامیظنت  ياول  رد  هک  ینامثع  هیرکسع »  » و هبیط »  » هسردم زا  نمض 
یماظن و ناگربخ  وسکی  زا  دش . ادـیپ  یهجوت  دـیدج  تعنـص  ملع و  هب  هاش  دـمحم  ازریم و  سابع  نامز  رد  هک  مینادیم  هتـشذگ  نآ  زا 

میلعت يارب  ياهسردم  سیسأت  دندش . هناور  گنرف  هب  درگاش  هتـسد  دنچ  رگید  يوس  زا  دندمآ و  ناریا  هب  یگنرف  ناشکهشقن  ناسدنهم و 
رتقیمع و نآ  تیلاعف  هنماد  ضوع  رد  تشاد . مزال  ریگیپ  یتبقارم  هوالع  هب  و  دوب ، یجراخ  ناداتـسا  ندروآ  مزلتـسم  یبرغ ، نف  شناد و 

دعب و  دوب ، دـیدج  نف  شناد و  هب  فوطعم  لوا  هجرد  رد  اجنیا  رد  ریبکریما  نهذ  رتفرژ ...  یعاـمتجا  لوحت  رد  شریثأـت  دوب و  رتهدرتسگ 
یناداتسا یسرد  هتشر  هب  عجار  ریبکریما  ياههمان  نونفلا و  راد  ياهـسرد  همانرب  یقیبطت  هعلاطم  زا  ینعم  نیا  تشاد . هجوت  یماظن  مولع  هب 

ماظن و هدایپ  زا  دندوب  ترابع  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  وا  هک  يوحن  هب  نونفلا  راد  تامیلعت  یلصا  ياههتشر  تسا . نشور  دندش ، مادختسا  هک 
، يزاسوراد و  یمیـش )  ) یگنرف ییایمیک  کیزیف و  یـسانشندعم ، یـشکهشقن ، تایـضایر ، یـسدنهم ، ماظن ، هراوس  هناخپوت ، یهدـنامرف ،
رد دوب . كرتشم  نآ  رد  روبزم  داوم  ياهراپ  تشاد و  هبعش  تفه  هسردم  یجراخ . ياهنابز  ایفارغج و  خیرات و  یحارج ، حیرشت و  بط و 

یگنج مولع  هبعش  داهن و  هیبعت  يرکشل  تالیکشت  دوخ  رد  ياهناگادج  یتامیلعت  هاگتـسد  یماظن  نونف  يارب  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  نمض 
تفریم . رامش  هب  نآ  لمکم  نونفلا  راد 
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هداهن دوب ، هناخزابرس  نآ  زا  شیپ  هک  یتنطلس  كرا  یقرـش  لامـش  رد  عقاو  نیمز  رد  ه ق )  ) لاس 1266 لیاوا  رد  نونفلا  راد  يانب  گـنس 

هب لیـصحت  يارب  ازریم  ساـبع  ناـمز  رد  هک  دوـب  ینادرگاـش  زا  سدـنهم  ياـضر  ازریم  دیـشک ، سدـنهم  ياـضر  ازریم  ار  نآ  هشقن  دـش .
درکیم . یگدیسر  نآ  ییانب  راک  هب  مارهب  هدازهاش  دیدرگ و  نآ  تخاس  رومأم  تلود  یشابرامعم  ناخ  یقت  دمحم  دوب و  هتفر  ناتسلگنا 

: دسیونیم یشابسدنهم  ياضر  ازریم  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا 
ازریم میتفر . دوب  یشابسدنهم  سابع  ازریم  یناوخهحتاف  سلجم  هک  مارهب  اقآ  دجـسم  تارـضح  قافتا  هب  یناثلا 1299 ، عیبر  هرغ  هبنشود 
رومأم هلودـلا  ریـشم  ناخ  رفعج  ازریم  اب  لبق  لاس  داتفه  ارهاظ  هنطلـسلا  بیان  يازریم  سابع  نامز  رد  تشاد . رمع  لاس  شـش  دون و  اضر 

تراهم يزاسهعلق  هسدنه و  رد  تسنادیم . الماک  ار  یسیلگنا  نابز  دوب . یلباق  مدآ  رایـسب  دوب . هدرک  لیـصحت  ندنل  دوب  هتفر  دوب و  هدش 
تهج هب  لیضفت : نیا  هب  یعیبط . لجا  زا  هن  دوب ، هثداح  درم  هکنیا  دیدیمن و  وا  مشچ  اما  تشاد . رعاشم  زاب  نس  ربک  نیا  اب  تشاد . لماک 

عرذ راهچ  زا  درک ، زاب  ار  طایح  هب  ور  رد  دـنک ، زاب  ار  یباـتهم  رد  هکنیا  ياـج  هب  دـیایب ، نوریب  دوب  هتـساوخ  هناـخالاب  زا  تجاـح  ياـضق 
دش ». فلت  دوب ، هدمآ  نیمز  هب  شاهلک  دوب و  هداتفا 

رانماپ نابایخ  رد  اقباس  دراد ، رارق  یهاش  طایح  هچوک  اهفابهلوح و  تسبنب  بنج  هزورما  هک  مارهب  اـقآ  دجـسم  هک  تسیروآداـی  روخرد 
. دوب عقاو 

ریبکریما دوب . هدـش  ریبکریما  هیلع  نازابرـس  شروش  ثعاب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  يو  هناخناوید . ریما  دوب و  یغاـبارق  هجاوخ  مارهب  اـغآ 
زا دوب . هاش  نیدلا  رـصان  نانز  زا  یکی  سدقا  هنیما  هجاوخ  مارهب  اغآ  هک  تسا  ینتفگ  درک . دیعبت  هاشنامرک  هب  ار  وا  مظن  يرارقرب  زا  سپ 

تسا . هدش  دای  مه  لوا  پیترس  ناونع  هب  وا 
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بهذـم شقنم  قاـتا  هاـجنپ  ار  هسردـم  فرط  راـهچ  دیـسر . ناـیاپ  هب  ه ق )  ) لاس 1267 رخاوا  اـت  نونفلا ، راد  یقرـش  تمـسق  ناـمتخاس 
رالات یقرش  لامش  هشوگ  رد  دناهدومن . انب  عیـسو  ياهناویا  ار  اهنآ  ولج  هدش و  هتخاس  عرذ  راهچ  ضرع  لوط و  هب  مادک  ره  هک  دناهتخاس 

رد هدش و  ثادحا  رتائت 
117 ص : نارهت ، تشذگرس 

نآ همیمـض  مه  هناخپاچ  اهدعب  هک  دـناهدومن  اپرب  يزاساود  یمیـش و  کیزیف و  هاگـشیامزآ  يروفاک و  عمـش  هناخراک  نونفلا  راد  تشپ 
. دنتخاس ناکم  نیا  رد  مه  ياهناخهرفس  هناخباتک و  نینچمه  دش .

. دش هتخاس  ه ق )  ) لاس 1292 هب  یلعف - ورسخ  رصان  هیرصان - نابایخ  رد  نآ  يدورو  رد 
لاس 1266 رد  ار  ناخ  دواد  ناج )  ) ناژ ریبکریما ، هک  دوب  نتخاس  تسد  رد  هسردـم  درکیم . یـشکرس  نونفلا  راد  ییاـنب  هب  شدوخ  ریما 

نادرگور یسور  يوسنارف و  یسیلگنا و  ناداتسا  ندروآ  زا  ریبکریما  داتسرف . سورپ  و  هسمن )  ) شیرتا هب  ملعم  مادختسا  ماجنا  يارب  (ه ق )
دوب .

: دسیونیم هراب  نیا  رد  كالوپ  رتکد 
هرـس و کی  نانآ  هکنیا  ات  رادهاگن  رانکرب  تکلمم  تسایـس  زا  رودقملا  یتح  ار  هدش  مادختـسا  نیملعم  هک  دوب  نآ  ریبکریما ]  ] يو ّتین  »
تفرگ و هلـصاف  اهيوسنارف  نینچمه  اهسیلگنا و  اهسور و  زا  ببـس  نیمه  هب  دنـشاب ، مرگرـس  دوخ  میلعت  سیردـت و  راک  هب  هلد  کـی 

بـسانم نیملعم  مادختـسا  هب  اجنآ  رد  ات  داتـسرف  نیو  هب  ینمرا ، ناـخ  دواد  ازریم  ماـن  هب  دوب  مرتحم  يدرم  هک  ار  دوخ  نیـصلخم  زا  یکی 
دزادرپب ».

: زا دنترابع  دندیدرگ  مادختسا  شیرتا  زا  هک  یملعم  تفه 
یسدنهم ملعم  یتاز  ناتیپاک  - 1

( یماظن کیتکات   ) ییامزآمزر نف  ماظنهدایپ و  ملعم  زنموگ  ناتیپاک  - 2
هناخپوت ملعم  زیزرک  لوا  بیان  - 3

[ تسا هدمآ  شیشیرک  ای  شیشرک و  ای  سیسرک ، هنوگ  هب  عبانم  زا  یخرب  رد  هک  تفگ  دیاب  مان  نیا  هرابرد  ]
ماظن هراوس  ملعم  وریمن  لوا  بیان  - 4

یسانشندعم ملعم  اتنراک  - 5
حیرشت یحارج و  بط و  ملعم  كالوپ )  ) كالپ رتکد  - 6

118 ص : نارهت ، تشذگرس 
( یتهکوف . ) يزاساود یعیبط و  مولع  ملعم  یتکف  - 7

دندوب هدیسر  ناریا  هب  البق  وریمن  زنموگ و  دشهدرب  مان  هک  هدع  نیا  زا 
دراو نارهت  هب  ناخ  دوواد  ناج  هارمه  تمدـخ ، زا  ریما  لزع  زا  سپ  زور  ود  ینعی  م ).  ) ربماون 1851  24 ه ق /)  ) مرحم 1268 رد 27  هیقب 

دندش .
: دسیونیم هراب  نیا  رد  كالوپ  رتکد 

هاگآ يدوز  هب  دماین و  ام  لابقتـسا  هب  تینهت  يارب  يدحا  دش ، ام  زا  يدرـس  ییاریذپ  میدیـسر . نارهت  هب  ربماون 1851  مراهچوتسیب  رد  »
، رابرد یلخاد  ياههئطوت  رثا  رد  ریبکریما  نامدورو ، زا  شیپ  يزور  دـنچ  تسا . هدرک  رییغت  ام  ناـیز  هب  هلـصاف  نیا  رد  هنحـص  هک  میدـش 
زا يو  هک  یماگنه  دوب ...  هدش  هاش  يرهمیب  راچد  دوب  وا  هنابلطحالصا  ياهشالت  تخـسرس  نمـشد  هک  هاش  ردام  بناج  زا  صوصخهب 

: تفگ دناوخارف و  دوخ  دزن  زا  ار  ناخدوواد  ازریم  دش ، علطم  ام  دورو 
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مهارف ار  ناـشرطاخ  تیاـضر  بابـسا  مدوـب  راـک  رـس  رب  رگا  دـنیایب . اـجنیا  هب  مدـش  ثعاـب  نم  ار  هراـچیب  ي  اهیـشیرتا )  ) اـههسمن نـیا  »
ینک ». رتناسآ  اهنآ  هب  ار  راک  هک  نک  یعس  یناوتیم  هچره  درذگبدب . اهنآ  هب  مسرتیم  الاح  اما  مدروآیم .

: دسیون ه ق )  ) لاس 1267 ياهدادیور  لیذ  نادلبلا  ةآرم  رد  هنطلسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم 
فینم و لحم  نیا  ییانب  هب  مادقا  نتخاس و  هب  عورـش  هچ  رگا  دش . هتخاس  نونفلا  راد  هکرابم  هسردم  نویامه  گرا  رد  لاس ، نیا  رد  مه  »
درک و یـشابسدنهم  ياضر  ازریم  ار  انب  نیا  حرط  دمآ . هتخاس  لآم  هتـسجخ  لاس  نیا  رد  یلو  دـش ، لبق  لاس  رد  هقیقحلا  یف  عیفر  ناکم 
هدیدج و مولع  میلعت  يارب  زا  نیملعم  دـندیناسر و  مامتا  هب  ار  نآ  یقرـش  تمـس  دـندومن و  انب  یـشابرامعم  ناخ  یقت  دـمحم  يرامعم  هب 

دهاوخ هتـشاگن  الـصفم  هدنیآ  لاس  لیاوا  عیاقو  رد  هلمج  نیا  حرـش  دـندیبلط و  ناتـسگنرف  زا  اپورا  لود  هفلتخم  هنـسلا  هزات و  تافاشکنا 
دش ».

: تسا هدروآ  ه ق )  ) لاس 1268 ياهدادیور  حرش  نمض  هنطلسلا  دامتعا  سپس 
هیرـصان و نابایخ  رد  عقاو  نونکا  هک  یلحم  رد  یهاشداپ  گرا  رد  نونفلا  راد  هکرابم  هسردم  يانب  دـش  رکذ  لبق  لاس  حرـش  رد  هکنانچ  »

لوا مجرتم  دواد  ناج  ویـسم  هدـیبلط و  هیرتسا »  » تلود زا  یملع  ره  يارب  نیملعم  هداهن و  تسا  نویاـمه ) باـب  ناـبایخ   ) هیـساملا ناـبایخ 
نیا هب  هک  هیلع  تلود 

119 ص : نارهت ، تشذگرس 
هب ار  وا  دـندومن و  هارمه  وا  اب  ملعم  رفن  دـنچ  هداد  تدواـعم  مارم  لـین  هب  ار  وا  هیرتسا »  » روتارپما ترـضحیلعا  دوب  هتفر  هنیو  هب  تیرومأـم 

دندیـسر و هفالخلاراد  هب  روبزم  نیملعم  هک  نآ  زا  دعب  هدومرف ...  دنلبرـس  یپیترـس  خرـس  لیامح  هتـشر  کی  ياطع  هب  تمدـخ  نیا  يازا 
ناگدازهاش دالوا  زا  رفن  دـص  کـی  1266 ق ]  ] لاس نیا  لوالا  عیبر  هام  مجنپ  هبنـشکی  زور  دـش ، مامت  زین  هکراـبم  هسردـم  یقرـش  فرط 

لود ریزو  ناخ  یلع  دـمحم  ازریم  طسوت  هب  دـندوب ، هدـش  بختنم  هسردـم  نیا  رد  لیـصحت  يارب  هک  تلود  لاجر  نایعا و  ارما و  ماظع و 
راد زور  نیا  رد  دندرک و  لیـصحت  هب  عورـش  تنمیم  هب  هدمآ  هکرابم  هسردم  هب  نآ  زا  دعب  هدـش  كرابم  ياپ  كاخ  زودنافرـش  هجراخ 

دمآ »...  لمع  لومعم  تافیرشت  مسرلا  بسح  تفای و  حاتتفا  نونفلا 
هکنانچ دوب . ه ق )  ) لاس 1268 رفـص  مجنپ  زور  رد  هیقافتا ، عیاقو  همانزور  هتـشون  هب  انب  نونفلا  راد  هسردم  حاتتفا  هک  تسیروآدای  نایاش 

: تسا هدمآ  ه ق )  ) رفص 1268 مهد  هبنشجنپ  هرمن 44  هیقافتا  عیاقو  همانزور  رد 
. دندش امرففیرشت  هروبزم  هسردم  روط  عضو و  هدهاشم  اشامت و  يارب  نویامه  سیفن  سفنب  هاش ...  نیدلا  رصان  رفص  مجنپ  زور 

: ریبکریما گرم  نونفلا و  راد  هسردم  سیسأت 

نایعا زا  رگید  یـضعب  یـشابنادوجآ و  ناخ  زیزع  ناقاخلا  برقم  هاجیلاع  هجراخ و  ریزو  ناخ ، یلع  دـمحم  ازریم  ناقاخلا ، برقم  بانج 
رب قلعتم  هناکولم  تاشیامرف  تاباطخ و  هب  دوخ  نأش  لغـش و  تبـسانم  هب  ار  کی  ره  دـندوب  كرابم  روضح  بایفرـش  هک  نویاـمه  راـبرد 

دندومرف »...  زارفارس  اجنآ  تامیلعت  هسردم و  لمع  ماظتنا 
لاس رد  نونفلا  راد  هسردم  راک  هب  زاغآ  حاتتفا و  تسا ، هدنام  ياجرب  ریما  زا  هک  يدانـسا  رب  انب  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  اما 

! يرون ناخ  اقآ  ازریم  ترادص  نامز  لاس 1268 و  رد  هن  تسا  هدوب  ه ق )  ) 1267
: دسیونیم هرابنیا  رد  راجاق  هرود  نارگتسایس  ردقنارگ  باتک  رد  یناساس  کلم  ناخ  داشناور 

رـصان هب  عوضوم  نیا  رد  هک  هدیـسر  نم  رظنهب  ناخ  یقت  ازریم  طخ  هب  همان  جنپ   161 یتنطلس 108 - هناخباتک  تالـسارم  هعومجم  رد  »... 
لاس رد  وا  دوخ  دیدرت ، کشچیه و  نودب  هتشون و  هاش  نیدلا 

120 ص : نارهت ، تشذگرس 
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. تسا هدرک  حاتتفا  ار  هسردم  ه ق )  ) 1267

هاش نیدلا  رصان  هب  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ياههمان  اما  و 

: لوا همان 

کلامملا ریعم  هب  دوش . دنلب  هسردم  ردرـس  رد  هبنـشکی  زور  هّللا  ءاشنا  هک  دراذـگ  ار  هسردـم  قریب  رارق  تساوخ و  ار  رابج  ازریم  یجاح  »
.« دنیامن ریمعت  ار  تعاس  ادرف  زا  تفگ  مه 

: مود همان 

.« دش دنهاوخ  بایفرش  هسردم  یگنرف  ناملسم و  نابصنمبحاص  زور  ود  هتفه  »

: موس همان 

. دنراد رگید  بعر  نویامه  روضح  رد  هصاخ  دناهدرکن ، کیلـش  قشم  زونه  لافطا  نیا  دوب  هدش  ررقم  هسردـم  نیملعتم  کیلـش  باب  رد  »
. دننک بویعم  ار  ناشدوخ  کیلش  تقو  هدرکن  يادخ 

.« تسا مظنم  هسردم  راک 

: مراهچ همان 

نیرتهب گنج  يارب  نوچ  دننکب  ناربخم  قشم  جوف  نیدنچ  گنج  تهج  هب  دش  رارق  تفای . ماجنا  یبوخ  هب  هسردـم  ههام  شـش  تاناحتما 
يدوزهب تخومآ ، دـنهاوخ  ار  لپ  نتخاس  چـیپرام و  ندرب  هعلق و  نتخاس  ملع  دوشیم ، دراو  ادرف  هک  یبصنم  بحاص  دزن  رد  تساهقـشم 

.« دش دنهاوخ  تیبرت  قیال  نابصنم  بحاص  ناریا  رد 

مجنپ همان 

مزال دایز  تقو  هسردـم  رما  رد  دـسرب  ینویامه  رظنهب  هک  تسا  نیمه  مه  بحاص  نوراـب  ياعدتـسا  دـنکیم . قشم  بوخ  لاـخلخ  جوف  »
نیملعتم بلغا  تسا . بوخ  ۀلاجعلا  یلع  دشاب ، هتـشاد  یناریا  یگنرف و  زیچ  همه  زا  هتـشررس  هک  دهاوخیم  صخـشتم  لوقعم  مدآ  تسا .

.« دننکیم قیدصت  نیملعم  هک  دناهدرک  یقرت  بوخ 
هدوب و راکردناتسد  نونفلا  راد  سیـسأت  ودـب  زا  ار  دوخ  هک  تیادـه  ناخ  یلق  اضر  موحرم  زا  : » دـیازفایم اجنیا  رد  یناساس  کلم  ناخ 

ترادص نامز  هب  ار  هسردم  حاتتفا  يرصان  يافـصلا  ۀضور  رد  هک  هدش  یـضار  روطچ  مراد  بجعت  هدرک  ار  هسردم  تسایر  لاس  هدجیه 
دهد ». تبسن  ناخ  اقآ  ازریم 

ناخ اقآ  ازریم  هب  ار  نآ  سیسأت  راختفا  ای  نتشون  رترید  لاس  کی  ار  نونفلاراد  حاتتفا  خیرات  هتبلا 
121 ص : نارهت ، تشذگرس 

گرم تلع  هرابرد  تیاده  ناخ  یلق  اضر  هک  اریز  درادن ، یبجعت  ياج  نادنچ  نداد ، تبـسن  دوب  ریبکریما  نیلتاق  زا  یکی  دوخ  هک  يرون 
: دسیونیم نینچ  يرصان  يافصلا  ۀضور  رد  ریبکریما 

ار یناف  ناهج  لوالا ، عیبر  مهدجیه  هبنش  بش  رد  یشوخان ] يرامیب ، مقس : اهتبوقع . اههنیک ، مقن :  ] مقس بلغت  مقن و  طلست  هطـساو  هب  »
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.« درک دوردب 
: دوشیم فیرحت  ریبکریما  گرم  زین  رهپس  خیراوتلا  خسان  رد  یتح 

میقس تشگب ، لادتعا  زا  شجازم  لالم  نزح و  ماحتقا  زا  تشاذگ ، زور  ناشاک ] « ] نیف  » هیرق رد  ناخ  یقت  ازریم  هک  نیعبرا  کی  زا  سپ  »
.« تشذگرد لوالا  عیبر  مهدجیه  هبنش  بش  تشگ . مرو  نیهر  مکش  زارف  ات  ياپ  ناتشگنا  دورف  زا  داتفا و  لیلع  و 

هراچیب : » دسیونیم هیسور ، رد  ناریا  راتخم  ریزو  هناخناوید  ردص ، ناخ  نیسح  دمحم  ازریم  اب  ياهلسارم  رد  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  نینچمه 
ياهرمع نیا  ایند و  رب  فت  دزرمایب . ادخ  دش ، موحرم  درک و  تافو  ولهپهنیس  یـشوخان  هب  ناشاک  نیف  رد  قباس ، ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم 

!« وا
هرامش هیقافتا ، عیاقو  همانزور  رد  هچنانچ  دوشیم ؛ غیلبت  یقلت و  یشوخان  يور  زا  یگرم  زین  هرود  نآ  ياههمانزور  رد  یتح  ریبکریما  لتق 

: میناوخیم لوالا 1268 ، عیبر  موس  تسیب و  هبنشجنپ  ، 50
، هّیلع تلود  يایلوا  یصخرم  هتشون  هزاجا و  هب  ناشدوخ  باسح  غیرفت  تهج  هب  دنتـشاد ، هلماعم  باسح و  ناخ  یقت  ازریم  اب  هک  یناسک  »

نیا دوب ، هتـشون  شدوخ  طخ  هب  ذـغاک  مه  ناـخ  یقت  ازریم  دوخ  و  دنتـشاد ، روکذـم  اـهمدآ  نآ  هک  يرارق  زا  دـندوب ، ناـشاک  نیف  هناور 
هفالخلاراد دراو  نیف  زا  هام  نیا  مهدزون  هبنـشکی  هک  مه  یـشابزوی  ناخ  لیلخ  هاجیلاع ، نامالغ  زا  یمالغ  تسا . شوخان  تدش  هب  اهزور 

یلیخ هک  دوشیم  مولعم  نانچ  رابخا  نیا  قفاوم  تسا ، هدرک  مرو  وناز  ات  شیاپ  تروص و  درادن . یـشوخ  لاوحا  هک : تشاد  روکذم  دـش 
.« دهدیمن هار  دوخ  رب  ار  یبیبط  چیه  دنکیمن و  مه  اوادم  لوبق  دراد  هک  یطایتحا  و  نبج ]؟![  يدایز  زا  هک  دنیوگیم  دشاب و  شوخان 

: دنکیم یفرعم  نینچ  ار  ریبکریما  دوخ  هرامش  نیمود  هاجنپ و  رد  همانزور  نیمه 
.« تسا هتفای  تافو  ناشاک  رد  لوالا  عیبر  هام  مهدجیه  هبنش  بش  رد  هدوب  تلود  نیا  لوا  صخش  ماظن و  ریما  اقباس  هک  ناخ  یقت  ازریم  »

: میناوخیم نینچ  زین  يرصان  مظتنم  باتک  موس  دلج  رد 
.« درک تافو  ناشاک  نیف  هیرق  رد  دوب ، تلود  لوا  صخش  ماظن و  ریما  اقباس  هک  ناخ  یقت  ازریم  »

، تسا هک 1268  لاس  نیا  رد  : » تسا هدمآ  دادیور  نیمه  هرابرد  زین  يرصان  نادلبلا  ةآرم  رد 
122 ص : نارهت ، تشذگرس 

.« درک تافو  ناشاک  رد  دوب ، ماظتنادبا  تلود  نیا  لوا  صخش  اقباس  هک  ناخ  یقت  ازریم 
فیلأت يرـصان  رابخالا  قیاقح  باتک  اهنت  دیـسر  پاچ  هب  دهع  نامه  رد  دـش و  فیلأت  هاش  نیدـلا  رـصان  نامرف  هب  هک  یبتک  مامت  نایم  زا 

: دنکیم نایب  مامت  حوضو  هب  یلو  راصتخا  هب  ار  ریبکریما  لتق  تقیقح  هک  تسا  راگن ، قیاقح  یجومروخ  رفعج  ازریم 
. دیدرگ عّجرم  شیاقب  رب  شیانف  ارما ، انما و  دیدباوص  بسح  رب  نیعبرا ، کی  تدم  زا  سپ  »

زا يدامتم  یتدـم  هک  ییدایا  هبال ، زجع و  نودـب  هبامرگ ، رد  لوالا  عیبر  مهدـجیه  زور  تفاتـش . ناشاک  هب  یـشابشارف  ناخ  یلع  یجاـح 
شمدـع راید  هب  هتخادرپ و  شراسی  نیمی و  دـصق  هب  لجا  داهن  میخژد  داّضف  تشادیم ، راوخ  روهقم و  ار  رارـشا  يداعا و  راـسی ، نیمی و 

.« تخاس هناور 
دوشیم » هراشا  ریبکریما  لتق  یگنوگچ  هب  ياهزادنا  ات  زین  خیراوتلا  ردص  باتک  رد 

نونفلا راد  هسردم  حاتتفا  خیرات  هک  تشاد  مشچ  ناوتیم  روطچ  دادیور ، اعقاو  هک  هچنآ  اب  اهنآ  ندوب  غورد  اهـشرازگ و  نیا  ندـناوخ  اب 
. دنشاب هدادن  طبر  ریبکریما  ندش  هتشک  زا  سپ  هب  ادمع  زین  ار 

نونفلا راد  مظن  همانرب و 

سابل تسد  ود  یلاس  دنتـشاد و  صوصخم  سابل  نونفلا  راد  هناگتفه  ياههبعـش  زا  کی  ره  نادرگاش  دوب : نینچ  نونفلاراد  مظن  هماـنرب و 
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. دشیم هداد  ناگیار  کی  ره  هب  یناتسمز  یناتسبات و 
زا دشیم . هداد  زین  یماعنا  بوخ  نادرگاش  هب  و  دنتـشاد ، مه  يررقم  دندروخیم . هسردم  لحم  رد  هسردـم و  جرخ  هب  ار  راهان  نادرگاش 

 ... دش هدیرب  نادرگاش  يررقم  ه ق )  ) لاس 1276
 ... دندادیم هزیاج  نادرگاش  هب  دندمآیم و  هسردـم  هب  تلود  ناگتخانـش  ناریزو و  هاش و  نآ  زا  سپ  دوب . راب  هس  یلاس  هسردـم  ناحتما 

لاجر هاش و  يارب  یـصوصخ  ياهـشیامن  هاگ  طقف  هداتفا و  كورتم  ینید  دـیاقع  هظحالم  هب  هک  دوب  يرتات  رـالات  نونفلا  راد  تاـقلعتم  زا 
ياهناخزامن رتات ، ياج  هب  يدنچ  زا  سپ  دشیم . ارجا  نآ  رد  یشابشاقن )  ) هلودلا نیزم  کیزوم و  ملعم  يوسنارف ، رمول »  » هلیـسوهب تلود 

نادرگاش نامرد  يارب  مه  یـصوصخم  بیبط  تشاد . مه  ياهناخباتک  هسردم  دـندرازگیم . اجنآ  رد  ار  رهظ  زامن  نادرگاش  هک  دـش  اپرب 
عبط هب  اجنآ  رد  رگید  ياهباتک  ياهراپ  نونفلاراد و  ناداتسا  راثآ  دش و  هدناوخ  یتلود » هعبطم   » مان هب  نونفلا  راد  هناخپاچ  دندوب . هدرامگ 

123 ص : نارهت ، تشذگرس 
. تشاد رارق  تلود  یمسر  ساکع  راجاق ، ناخ  هّللا  دبع  هناخساکع  هعبطم ، يور  دیسریم .

نونفلاراد هجدوب 

ناـموت رازه  یـس  ار  نآ  هجدوب  ه ق ،)  ) لاس 1307 رد  دوب و  ناـموت  هاـجنپ  دـصتفه و  رازه و  تفه  سیـسأت ، لاـس  رد  نونفلاراد  هجدوب 
. دناهتشون

: رارق نیا  زا  دندوب ، رفن  سیسأت 114  لاس  رد  نونفلا  راد  نادرگاش  هدمع 
رفن یسدنهم 12 
رفن هناخپوت 26 

رفن ماظنهدایپ 39 
رفن ماظنهراوس 5 

رفن یحارج 20  بط و 
رفن يزاساود 7  یمیش و  کیزیف و 

رفن یسانشندعم 5 
هناگهس ياههتشر  تسا . هدرک  تبث  ریز  رارق  هب  رفن  ار 387  نونفلاراد  نادرگاش  هدع  دمآ ، ناریا  هب  نزرک  هک  ه ق )  ) لاس 1307 رد 

رفن ماظن 75 
رفن نف 140  ملع و  فلتخم  ياههبعش 

رفن يوسنارف 45  نابز 
رفن یسیلگنا 37  نابز 

رفن یسور 10  نابز 
رفن یشکهشقن 80 

نونفلاراد رد  رتائت 

هراشا
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يزاسون رگید  یلکـش  هب  هزورما  هک  نونفلاراد  هسردم  ترامع  یقرـش  لامـش  هشوگ  رد  تسا . هدوب  هارمه  نونفلاراد  اب  تقیقح  رد  رتائت 
. دشن ارجا  نآ  رد  يرتائت  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  رخاوا  ات  هتبلا  هک  دندوب  هتخاس  شیامن  يارب  یگرزب  رالات  تسا ، هدش 

124 ص : نارهت ، تشذگرس 
شیامن و يارجا  هب  عورـش  رگید ، نتدـنچ  یـشابشاقن و  هلودـلا ، نیزم  ناـخ  ربکا  یلع  ازریم  راـبرد و  کـیزوم  ملعم  رمول ، هرود  نیا  رد 

هزاجا یعامتجا  تیعـضو  هن  اریز  تفاین ، ینادـنچ  رارمتـسا  هتبلا  هک  دـندرک  یتنطلـس  نادـناخ  هاش و  ياـشامت  يارب  یـصوصخ  ياـهرتات 
راتفگ . ریبعت و  يدازآ  هن  دوب و  راک  رد  ياهمانشیامن  دشیم و  تفای  ناریا  رد  یلباق  نارگیزاب  هن  دادیم و  رتائت  هب  نتخادرپ 

: دیوگیم تسا  هدش  داریا  نونفلاراد  رالات  رد  یسمش  يرجه  لاس 1300  رد  هک  دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  مدقم  نسح 
فیرشت هب  اجنآ  رد  ارم  نونکا  هک  تسیرالات  نیمه  انب  نآ  هدوب و  هاش  نیدلا  رـصان  دهع  رد  هدش  هتخاس  ناریا  رد  هک  يرتائت  يانب  نیلوا  »

یمک دوجو  اب  انب  نیا  هتفای ، رییغت  نآ  یلوا  تروص  هچ  دیرواین  رظن  رد  ار  نآ  هیلاح  لکش  یلو  نونفلاراد )  ) دیاهدومرف رختفم  دوخ  مودق 
اب رتائت  نآ  سیسأت  تسا . هتشاد  ار  یچاشامت  رفن  دصیس  بیرق  شیاجنگ  اپورا و  ياهرتائت  زرط  هب  هدوب  یگنشق  حیحـص و  رتائت  تعـسو ،

هقیلس قوذ و  هب  ناشیا  دوخ  هک  دوب  ییاهسیپ  هدش  يزاب  اجنآ  رد  هک  مه  ییاهسیپ  نیلوا  هوالع  هب  تسا . یـشابشاقن  هلودلانیزم  ياقآ 
.« دندوب هدرک  همجرت  ریلوم  زا  یصخش 

هنطلسلا دامتعا  ياههتشون  رد  هناخاشامت  رتائت و 

رد شیامن  رتائت و  هلوقم  رب  مکاح  ياضف  هک  دنکیم  هراشا  رتائت  هناخاشامت و  هرابرد  یتاکن  هب  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
: دنکیم نشور  يدح  ات  ار  نامز  نآ 

اهرگیزاب هدرک . زاب  هناـخاشامت  اـیوگ  مولع ، ریزو  نونفلاراد  هسردـم  رد  تسا  بش  دـنچ  يرمق ...  هنـس 1303  هیناثلايدامج  هبنشهس 9  »
کنخ یلیخ  دنیوگیم  هک  يرارق  زا  دناهتفرگ . دای  یـسراف  راویطوط  اما  دـنمهفیمن . نابز  دـننادیمن و  يزاب  ادـبا  هک  دنتـسه  اهیگنرف 

تسا ».
تیاده هب  صلختم  ءارعشلا و  ریما  هب  بقلم  ناخ  یلق  اضر  گرزب  رسپ  هلودلا  ربخم  ناخ  یلقیلع  نامز  نآ  مولع  ریزو  هک  مینادب  تسیندب 

. دوب
: دسیونیم ه ق )  ) هنس 1306 بجر   14 هبنشکی ، خیرات  هب  دوخ  تشاددای  رد  نینچمه  هنطلسلا  دامتعا 

125 ص : نارهت ، تشذگرس 
دوب ». هدروآ  نوریب  يروبجم » گنهرس   » يزاب زازب  لیعامسا  دوب . هتفر  هناخاشامت  هاش  بشید  »... 

. دوب هدروآرد  يزاب  زازب  لیعامـسا  دـندوب . هدرب  فیرـشت  هناـخاشامت  هاـش ]  ] مه بشید  يرمق ، هنـس 1307  بجر  هبنـش 9  : » دسیون زاب  و 
.« دوب هدرک  لخادم  ناموت  دصراهچ  دنیوگیم 

هیقافتا عیاقو  سیسأت  *** 

. تسا هیقافتا  عیاقو  همانزور  سیسأت  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ياهراک  نیرتهدنزرا  زا  رگید  یکی 
هک وا  تخاس . رشتنم  يور » ناهممار   » ار ناهج  یسراف  همانزور  نیتسخن  1249 ه ق ) - 1184  ) اب ربارب  1772 م ) - 1833  ) هک تسا  ینتفگ 
رد دیدج  راکفا  ردـقیلاع  ناورـشیپ  زا  ظفاح و  ناوید  رـشان  نینچمه  یمالـسا و  یـسراف و  گنهرف  داتـسا  يدـنه و  نارکفنـشور  زا  یکی 

تسد رد  همانزور  نآ  زا  يرثا  چیه  اما  داتسرف ، مه  ناریا  هب  داد و  راشتنا  ار  دوخ  همانزور  زا  هرامش  ود  یکی  دوریم ، رامش  هب  ناتسودنه 
. میرادن نآ  هرابرد  يرگید  یهاگآ  چیه  تسین و 
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ۀفحت رابخالا و  نسحا   » هک همانزور  نیا  ياههرامـش  نیلوا  درک . رـشتنم  هتکلک  رد  يزاریـش  یلع  دـمحم  ازریم  ار  یـسراف  همانزور  نیمود 
. دیسر ناریا  هب  ه ق )  ) ناضمر 1267 رد  تشاد  مان  رایخالا »

تـسایس زا  همانزور  نیا  دشیم . هداتـسرف  یتلود  تاماقم  يارب  زین  نآ  زا  يدادـعت  دیـسریم و  ناریا  یبونج  تالایا  هب  رتشیب  همانزور  نیا 
يریگولج ناریا  هب  نآ  لاسرا  زا  درک  داهنـشیپ  نارهت  رد  سیلگنا  ریفـس  ببـس  نیمههب  درکیم و  دـنت  داقتنا  نآ  مدرم  راـتفر  ناتـسلگنا و 

دوش .
خیرات هب  دوخ  هرامـش  نیتسخن  رد  دوب  حـلاص  ازریم  همانزور  زا  سپ  نارهت  پاچ  همانزور  نیمود  عقاو  رد  هک  هیقاـفتا  عیاـقو  هماـنزور  اـما 

مود هرامـش  زا  تفای و  راشتنا  مان  نودب  م ).  ) هیروـف 1850 متفه  و  ه ش )  ) نمهب 1229 اـب 18  ربارب  ه ق )  ) یناثلا 1267 عیبر  مجنپ  هعمج 
. دش هدیمان  هیقافتا  عیاقو 

: تسا هتفای  راشتنا  حرش  نیا  هب  ریبکریما  يوس  زا  هک  تسا  ياهیمالعا  همانزور  نیا  هعیلط 
هجراخ عیاقو  هلخاد و  تاروما  زا  اهنآ  یهاگآ  راضحتسا و  تیب و  لها  تیبرت  رب  فورصم  یهاشنهاش  سدقا  ترضح  تمه  هک  اجنآ  زا  »

نویامه و ماکحا  هتفه  هب  هتفه  هک  دش  رارق  اذهل  تسا 
126 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناریا ياهرهـش  هیلک  هب  دوش و  هدز  یتلود  هعاـبطلا  راد  رد  دوشیم ، هدـیمان  تزاـگ »  » رگید لود  رد  هک  ار  هریغ  یتـکلمم و  هلخاد  راـبخا 
نیا تانـسحم  هلمجزا  دنیامن و  لصاح  عالطا  هریغ  هکرابم و  هفالخلا  راد  ماکحا  زا  هتفه  ره  رد  زین  ناریا  کلامم  یلاها  هک  ددرگ  رـشتنم 

ماکحا فالخرب  یهاگ  هک  فیجارا  هبذاـک  راـبخا  هکنیا  رگید  تسا ، هیلع  تلود  نیا  یلاـها  ییاـنیب  ییاـناد و  ببـس  هکنآ  یکی  تزاـگ 
هطـساوب نیا  زا  دعب  دـشیم  تکلمم  نیا  ماوع  هابتـشا  ثعاب  نیا  زا  شیب  ناریا  تادحرـس  اهرهـش و  زا  یـضعب  رد  لاح  تقیقح  یناوید و 

قداص يایاعر  ربتعم و  نابصنمبحاص  تایالو و  ماکح  ناریا و  تلود  يانما  لک  تسا  مزال  ببـس  نیدب  دش و  دهاوخ  فوقوم  هچمانزور 
عورـش و راک  نیا  هب  هنس 1267  لیئتیا  یناثلا  عیبر  رهـش  مجنپ  هعمج  رد  قوف  دادرارق  بسحرب  دنـشاب و  هتـشاد  ار  اههمانزور  تلود  نیا 

دناسر ». دهاوخ  هتفه  هب  هتفه  دشاب  بلاط  هک  سکره  هب  اههمانزور  نیا  رشابم 
هب هیقافتا  عیاقو  تسخن  هرامش  دوب . هدش  هتشاگن  بلاغلا  هّللا  دسا  ای  ترابع  ناریا و  دیشروخ  ریـش و  تمالع  همانزور  نیا  لوا  هحفـص  رد 

ینعی دعب  لاس  هد  ات  دش و  هدناوخ  هیقافتا  عیاقو  همانزور  مان  هب  مود  هرامش  زا  دیدرگ و  رشتنم  نارهت » هفالخلاراد  رابخا  هچمانزور   » ناونع
مان کلملا ، عینـص  یناشاک  يراـفغ  ناـخ  نسحلا  وبا  ازریم  يدـصت  ماـگنه  لاـس  نیا  رد  دـشیم . رـشن  ماـن  نیمههب  ه ق )  ) لاس 1277 اـت 

نیتسخن نیا  دمآرد و  روصم  ياهمانزور  لکـشهب  انمـض  دـش و  لدـبم  ناریا  هیلع  تلود  همانزور  هب  هرامـش 474  زا  درک و  رییغت  همانزور 
. تفای راشتنا  ناریا  رد  هک  دوب  يروصم  همانزور 

ات سپ  نآ  زا  دـش و  هدـیمان  ناریا  همانزور  دـعب  یتدـم  دـش . موسوم  یتلود  همانزور  هب  تفای و  رییغت  نآ  مسا  هرابود  هک  تشذـگن  يرید 
. درک ظفح  ار  مان  نیمه  هطورشم  بالقنا 

یتلود هناخضیرم 

. تسا یتلود » هناخضیرم   » سیسأت ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  تاردص  هرود  رد  دنمدوس  ياهراک  زا  رگید  یکی 
مه صوصخم  هناخوراد  ناتسرامیب  نیا  رد  دیدرگ . حاتتفا  ه ق )  ) لوالا 1268 عیبر  رد  زاغآ و  ه ق )  ) لاس 1266 رد  هناخضیرم  نیا  يانب 

نیتسخن عقاو  رد  یتلود  هناخضیرم  تشاد . دوجو 
127 ص : نارهت ، تشذگرس 

دننک . نامرد  اجنآ  رد  دنتسناوتیم  ار  رامیب  دصراهچ  دناهتشون  هک  يرارق  هب  تسا ، ناریا  دیدج  خیرات  ناتسرامیب 
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هدهع هب  ار  نارامیب  ياوادم  تیلوئـسم  زین  ماظن  یـشابمیکح  ینالوزاک  رتکد  دوب و  یـشابمیکح  یلو  دمحم  ازریم  هناخـضیرم  نیا  سیئر 
نییعت هناخرامیب  ناونع  هب  یبسانم  لحم  هدـش و  هدرامگ  یـصوصخم  بیبط  ماظن  جوف  ره  يارب  یتلود  هناخـضیرم  داـجیا  زا  شیپ  تشاد .

سپ اما  دنیامن ». نآ  هجلاعم  يراتسرپ و  رد  مامتها  همزال  جوف  يابطا  نیظفحتسم و  دنشاب و  اجنآرد  جوف  ره  ياهضیرم   » هک دندوب  هدرک 
رامآ بجوم  هب  دـنتفریم . یتلود  هناخـضیرم  هب  یماظن  نارامیب  دـندش و  هدـیچرب  همه  کچوک  ياـههناخرامیب  هناخـضیرم  نیا  نیمأـت  زا 

یـس و تسیود و  رازه و  ود  دادـعت  ه ق )  ) یناثلا 1269 عیبر  ات  لوالا 1268  عیبر  زا  ینعی  ناتـسرامیب ، راک  لاس  نیتسخن  رد  هدش  رـشتنم 
دندیدرگ . هجلاعم  نآ  رد  ضیرم  تشه 

ار نونفلاراد  نادرگاش  كالوپ  رتکد  یتلود  هناخـضیرم  سیـسأت  اب  و  دوب ، هدرک  ادیپ  جاور  رتشیب  بط  نف  نونفلاراد ، هسردـم  سیـسأت  اب 
. دادیم ماجنا  ار  یحارج  راک  مه  شدوخ  دربیم و  اجنآ  هب  یبرجت  بط  نتخومآ  يارب 

هناخراپاچ

رد دـیدج  هناختـسپ  داجیا  رکف  هک  دـنچره  تسا . دـیدج  مظنم و  ياهناخراپاچ  داجیا  ریبکریما  هرود  رد  دـیدج  تاسیـسأت  زا  رگید  یکی 
رارق نیا  زا  هاشیلعحتف  نامز  رد  تسپ  داجیا  ناتساد  دمآرد . لمع  هب  هشیدنا  نیا  هک  دوب  ریبکریما  نامز  رد  یلو  دش ، ادیپ  هاشیلعحتف  نامز 

: هک تسا 
تایلام حیضوت  نمض  زین  وا  درک و  قیقحت  دش ، تلود  دمآرد  شیازفا  بجوم  هک  ییاهراک  هرابرد  سیلگنا ، ریفس  یلزوا  روگرس  زا  هاش 

هب دیدنـسپ و  زین  هاش  دـناسر . هاش  ضرع  هب  نآ  دـیاوف  تسپ و  هراـبرد  یحرـش  دوب ، لومعم  سیلگنا  رد  هک  ثرارب  تاـیلام  دـمآرد و  رب 
دوب ترورض  ماگنه  هب  کیپ  مازعا  تقیقح  رد  هک  هتشذگ  هنهک  مسر  تفرگنرس و  راک  نیا  اما  دنک  اپرب  هناختسپ  داد  روتسد  عیفش  ازریم 

ار یتلود  ياههمان  هک  تشاد  یصوصخم  ياهراپاچ  تلود  تفای ...  همادا  نانچمه 
128 ص : نارهت ، تشذگرس 

هک دوب  يروشک  هناخراپاچ  عضو  نیا  دادیم . ماـجنا  ار  ناـشتاروما  هک  دنتـشاد  يراـپاچ  کـی  ره  زین  هناـگیب  ياههناخترافـس  دـندربیم .
. دوب هدرک  سیسأت  ار  ناهج  یتسپ  طابترا  تالیکشت  نیرتعیسو  نیرتمظنم و  زا  یکی  يراگزور 

دیدرگ . نییعت  هناخراپاچ  هاگتسد  تسایر  هب  یشابیچراپاچ  ناخعیفش  دش و  میظنت  ه ق )  ) لاس 1266 هب  دیدج  هناخراپاچ  داجیا  هشقن 
. تسیقاب نانچمه  اهنآ  زا  یخرب  هک  دش  هتخاس  نارهت  رد  دنچ  ییاهنامتخاس  اهانب و  ریبکریما  نامز  رد 

نیا هک  دنتفرگ  مان  ریما  رازاب  یمود  هیکباتا و  يارـس  یلوا  هک  تشاذـگ  ار  يرازاب  هچمیت و  يانب  نارهت  رد  شترادـص  نامز  رد  ریبکریما 
. دنتفریم رامشهب  تراجت  یقرت  نوناک  نیرتمهم  نارهت و  ياهرازاب  نیرتهب  عومجم  رد  رازاب  ود 

رد ریما  يارس  دش ، مامت  ه ق )  ) ناضمر 1266 رد  اهرازاب  نیا  يانب  تشاد . هار  یکباتا  يارـس  هب  هک  دوب  رازاب  هتـسار  هس  لماش  ریما  رازاب 
. دش حاتتفا  ه ق )  ) یناثلا 1267 عیبر  رد 22  دوب ، هرجح  ياراد 336  دش و  هتخاس  هقبط  ود 

راجت هک  تفرگ  رارق  ناناگرزاب  دنـسپ  دروم  ياهزادنا  هب  تشاد  هدهع  هب  راجتلا  کلم  يدهم  اقآ  ار  نآ  روما  هرادا  هک  زین  تاسیـسأت  نیا 
. دنتشاد فرح  هرظانم و  مهاب  نآ  ياههرجح  يرادیرخ  رد 

يارـس ریبکریما  زا  سپ  لاس  هد  هک  یـسیلگنا ، درگناهج  کیوتـسیا  دوب . ناییاپورا  هجوت  دروم  رایـسب  یکباتا  يارـس  هصاـخ  ریما و  رازاـب 
جرخ ناموت ) رازه  تصـش   ) یـسیلگنا هریل  رازه  یـس  : » دـسیونیم دـنکیم و  دای  نارهت  رازاب  نیرتیلاـع  ناونعهب  نآ  زا  هدـید ، ار  یکباـتا 

خیراـت هدنـسیون  نوـستاو  دـهدیم . حرـش  هراـب  نیا  رد  زین  شگورب ،  سورپ  راـتخم  ریزو  نیا ، رب  هوـالع  تسا . هدـش  رازاـب  نیا  سیـسأت 
: دیوگیم زین  هیراجاق 

ره زا  رتگنشق  اهرازاب  نیا  تخاس . دوخ  رازگـساپس  ار  ناگرزاب  فانـصا  هصاخ  نارهت  مدرم  ابیز ، رازاب  هتـسار  دنچ  سیـسأت  اب  ماظن  ریما  »
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. دلابب دوخ  هب  نآ  دننام  نتشاد  هب  دهاوخب  ناهج  رگید  رهش  ره  هک  تسا  يرازاب 
129 ص : نارهت ، تشذگرس 

دنکیم ». یمشچمه  يربارب و  ایسآ  ياهنامتخاس  نیرتهب  اب  يراداج  ییابیز و  رد  دراد  ار  نآ  سسؤم  مان  هک  ریما  يارس 
يارب رگید  ترامع  دیـسرن . وا  رمع  هب  هک  دشاب  هاش  یقالیی  هناخ  ود  نآ  زا  یکی  دوب  رارق  دـش و  انب  هزات  ترامع  ود  نارواین  رد  نینچمه 

نآ يانب  جرخ  ناموت  رازه  تصش  هک  هیدمحم  زاسهزات  رصق  هب  هاش  نیدلا  رصان  هکنآ  بلاج  دش . هداد  صیصخت  هاش  نیدلا  رصان  تماقا 
. تفرن دوب ، هدش 

، هناخپوت نادـیم  ریبکریما  نامز  رگید  راثآ  زا  تسنادیم . نوگـشدب  ار  نآ  هاش  نیدلارـصان  دوب و  هدرم  رـصق  نیا  رد  هاش  دـمحم  هک  ارچ 
. دیدرگ انب  رهش  نوریب  مه  هناخ  تسیود  دوب ، شیازفا  هب  ور  نارهت  تیعمج  هک  اجنآ  زا  هوالع  هب  تسا . نادیمهزبس  هناخپوت و  ترامع 

رد هک  دش  ررقم  دوزفا و  رهـش  مظن  هب  هک  دش  هتخاس  ییاههناخلوارق  هفالخلاراد ، رهـش  فلتخم  طاقن  رد  ه ق )  ) لاس 1267 رد  نینچمه 
هحلـسا عاونا  ریاد و  نارهت  هفالخلاراد  رد  هصاخ  ناریا ، دالب  همه  رد  زین  هناخابج  لاـس  ناـمه  رد  دـنزاسب و  هناـخلوارق  زین  اهرهـش  ریاـس 

دش . ریمعت  مه  هفالخلاراد  هراب  جرب و  دش و  هتخاس 
مامح دنچ  مق ، رد  يزاسرولب  هناخراک  هفالخلاراد و  رد  يزاسینیچ  هناخراک  يانب  رب  هوالع  نارود  نیا  رد  هک  هدمآ  خـیراوتلا  خـسان  رد 

دنتخاس . نارهت  رد  زین  رمرم  گنس 
نیسحلا دبع  خیش  دجسم  دش ، هتخاس  شندش  هتشک  زا  سپ  دیآیم و  باسح  هب  وا  كرتام  ءزج  عقاو  رد  هک  ریبکریما  هرود  راثآ  زا  رگید 

رد کچوک  بسانتم  ياهامنقاط  یبونج و  علـض  رد  يدـبنگ  هروصقم و  رب  لمتـشم  حرط  شوخ  تسا  يدجـسم  هک  تسا  رازاب  رد  عقاو 
مولع یمیدق  هسردم  نیسحلا ، دبع  خیش  دجسم  برغ  رد  رجآ . یشاک و  ياهیلقعم  هب  نیزم  یقرـش ، علـض  رد  یناتـسبش  رگید و  بناوج 

تنوکـس لحم  ياههفرغ  اهقاتا و  هتفای و  بیترت  یناویاراهچ  هویـش  هب  نآ  نحـص  هک  تشاد  رارق  مان  نیمه  اب  دایز  اتبـسن  یتعـسو  اب  ینید 
ردرـس يابیز  حرطشوخ و  گـنرتفه  یتشخ  يراکیـشاک  زاـتمم و  یلاـع و  رایـسب  تبنم  دـناهداد . بیترت  نحـص  فارطا  رد  ار  بـالط 

خیش هسردم 
130 ص : نارهت ، تشذگرس 

دوریم . رامش  هب  ه ق )  ) مهدزیس هدس  هجوت  لباق  يرنه  راثآ  زا  نیسحلا  دبع 
اب زین  ریبکریما  دوب و  يوقت  دهز و  ینادراک و  هب  فورعم  نیدهتجم  زا  نیقارعلا  خیش  هب  بقلم  ینارهت  نیسحلا  دبع  خیـش  هک  تسا  ینتفگ 

خیـش داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  نیـسحلا  دـبع  خیـش  خویـش ، مامت  نایم  رد  تشاد ، نویناحور  هژیو  هب  مدرم ، ییاسانـش  رد  هک  یقیقد  رظن 
ای نیسحلا  دبع  خیش  هسردم  دجسم و  هب  هزورما  هک  داهن  انب  نارهت  رد  یلاع  ياهسردم  دجـسم و  دیهـش ، ریما  هیاصولا  لام  زا  مه  نیقارعلا 
هک تسا  نآ  هدـش  فورعم  اـهیناجیابرذآ  هسردـم  هـب  نیـسحلا  دـبع  خیـش  دجـسم  هـکنیا  تـلع  تـسا . فورعم  اـهیناجیابرذآ  دجـسم 
زین اـهکرت  دجـسم  هب  دجـسم  نیا  ماوع  ناـیم  رد  یتـح  دـننکیم و  اـپرب  یناوخهضور  يرادازع و  اـجنآ  رد  مرحم  ماـیا  رد  اـهیناجیابرذآ 

دراد . ترهش 
هب ار  جرک  دور  بآ  دش  هتفگ  رتشیپ  هک  روطنامه  ورنیازا  دوب . بآ  یمک  هلأسم  اهناتـسبات  رد  هژیو  هب  نارهت  رهـش  هدـمع  لئاسم  زا  یکی 

. دنروایب بآ  زین  ناریمش  زا  دوب  رارق  یتح  دنتخاس و  هناور  نارهت  رهش  يوس 
شومارف رارق  نیا  بآ  یمک  رطاخهب  یتدـم  زا  سپ  یلو  دوش . يراـج  بآ  نارهت  تـالحم  همه  هب  راـبکی  زورهد  ره  هک  دوب  نیارب  رارق 

رد قلخ  هک  تشاذـگ  دـنهاوخ  يرارق  تسا  ماـع  لـماش  شعفن  هک  ریخ  راـک  نیا  ماـجنا  یبآمک و  ناربـج  يارب  درک  مـالعا  تلود  دـش .
بآ ندروآ  تـهج  ه ق )  ) لاـسرد 1261 هاـش - دـمحم  ناـمز  رد  هک  ار  یگرزب  رهن  سپ  دـشکن »  ترـسع  بآ  یمک  تهج  هب  ناتـسبات 
رهش هب  بآ  گنـس  هد  هب  کیدزن  دندرک و  لیمکت  دوب  هدشن  يراج  رهـش  هب  روبزم  رهن  زا  یبآ  نامز  نآ  ات  دندوب و  هدنک  جرک  هناخدور 
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هدـیدن يراـج  بآ  روطنیا  دوخ  ياـههناخ  رد  تقوـچیه   » هک مدرم  دـش و  هداد  یتباـث  رارق  اـههلحم  هب  بآ  میـسقت  يارب  تشگ . يراـج 
یگمه هدرکرپ و  يراج  بآ  زا  هتخاس ...  دوخ  هناخ  رد  اـهیدوگ  اهـضوح و  دـندرکیم ، نارذگاقـس  یتسد  بآ  اـی  هاـچ  بآ  هب  دـندوب ،

دنتشگیم » باریس 
ار نآ  مهس  هن  تسا و  هدش  میسقت  مهس  راهچ  داتشه و  هب  جرک  هناخدور  نآ  بجومهب  هدش و  تبث  ریبکریما  رهم  هب  جرک  بآ  همانمیسقت 

تسا . یتنطلس  تاتویب  رد  همانمیسقت  نیا  لصا  هزورما  دناهدومن . نییعت  نارهت  هباقح  ناونعهب 
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يرون ناخ  اقآ  ازریم  تاردص 

لوط هب  لاس  تفه  شترادـص  هک  يو  تسـشن . ترادـص  یلدنـص  رب  يرون  ناخاقآ  ازریم  ریبکریما  ناـخ  یقت  ازریم  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
تینما يرگید  ناخ و  یقت  ازریم  مادعا  یکی  تفرگ . هاش  نیدلارـصان  زا  دـهع  ود  ترادـص  لوبق  يارب  هنطلـسلا  دامتعا  هتفگ  هب  دـیماجنا 

شدوخ . يارب  لزع  عقوم  رد  یناج 
: دسیون هراب  نیا  رد  تیاده  یلقیدهم 

. « دندرک تقفاوم  تکلمم ) ياهولاز  ، ) ءارما ءارزو و  رتشیب  درک و  ترادص  لوبق  طرش  ار  ریما  مادعا  ناخ  اقآ  ازریم  »
: تسا هدمآ  زین  لیش  يدیل  تارطاخ  باتک  رد 

دوب ». هدرک  تقفاوم  رطاخ  بیط  اب  سیلگنا  تلود  هلیسوهب  يرون ] ناخ  اقآ  ازریم   ] وا یگیامحلا  تحت  اب  اقباس  هاش  »
: میناوخب هراب  نیا  رد  یهاتوک  حیضوت  تسین  دب  میزادرپب  لیش  يدیل  هتشون  هلابند  هب  هکنآ  زا  شیپ  اجنیارد 

هب هیبنت و  یناوید  لاوما  زا  سالتخا  تسیاشان و  تاکرح  اهفرح و  تلعهب  راجاق ، هاش  دـمحم  ناـمز  رد  ینعی  ـالبق ، يرون  ناـخ  اـقآ  ازریم 
اما دش . هاش  نیدلارـصان  ردام  ایلعدهم »  » هب لسوتم  نارهت  رد  درک و  رارف  دیعبت  زا  هاش  دـمحم  ندرم  زا  سپ  يو  دوب . هدـش  دـیعبت  ناشاک 

. دروآرد اهنآ  تیامح  تحت  ار  دوخ  دش و  هدنهانپ  سیلگنا  ترافس  هب  دوبن  نامارد  ریبکریما ، دیدج ، مظعاردص  بضغ  زا  نوچ 
: دیوگیم شنخس  همادا  رد  لیش  يدیل 

ریزو تروـص  زا  بیرقنع  دـنامب ، یقاـب  سیلگنا  تلود  هیاـمحلا  تحت  ناـنچمه  هدـنیآ  مظعاردـص  رگا  هک  درکیم  ساـسحا  نوـنکا  «و 
اقآ ازریم  هک  بیترتنیاهب  دز . لومعم  شور  کی  هب  تسد  هاش  لکشم ، نیا  لح  يارب  دش . دهاوخ  لیدبت  یقیقح  هاشداپ  کی  هب  هدمآرد 
هب نداد  همادا  ای  هاشنهاش  یمظعاردص  لوبق  دروم  رد  ییاهنتهب  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  سوبحم  یتنطلس  رصق  رد  زور  هس  تدم  ار  ناخ 

فیلکت نییعت  يارب  ناخ ] اقآ  ازریم   ] ماجنارس دریگب ...  میمصت  سیلگنا  ریفس  يرکون 
132 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تسیچ رد  شراک  حالص  هک  دنادب  ات  دوب  سیلگنا  ترافـس  هب  یماغیپ  نداتـسرف  نآ  دیـسر و  شرظن  هب  یهار  سبحم ، زا  ییاهر  دوخ و 
تهج ناـخ  اـقآ  ازریم  نوچ  یلو  تسا ،» رترب  مه  یناـیکجات  زا  سیلگنا  تیاـمح  تحت  رد  نتـشادرارق  املـسم  : » دوب نیا  ترافـس  باوج 

. « دریگب میمصت  هراب  نیا  رد  شدوخ  تسا  رتهب  هدش ، هدیزگرب  ناریا  یمظعاردص 
تامدخ هدرک  دهعهب  يافو  دوخ  نایماح  هب  تبسن  دیسر و  ترادص  هب  دمآ و  راک  يور  ناتسلگنا  هدناشنتسد  رکون و  هک  دوب  هنوگنیدب 
ترهـش نینچ  نامز  نآ  مدرم  نایم  رد  هک  سب  نیمه  وا  يزادـنامه  تشپ  تنطیـش و  يرگهلیح و  هرابرد  داد ...  زورب  دوخ  زا  ياهتـسیاش 

هب ندمآ  زا  ناطیـش  یلب ! دنهدیم : باوج  تسا ؟ نارهت  رد  ناخ  اقآ  ازریم  هک  دسرپیم  اجنآ  زا  دیآیم و  هعلق  سپ  ات  ناطیـش  هک  هتـشاد 
ددرگیمرب . نم و  ياج  ای  دشاب  وا  ياج  ای  مرادن . هار  نم  تسه  ناخ  اقآ  ازریم  هک  ییاج  دیوگیم  هدش و  فرصنم  نارهت 

. دوب ناتسلگنا  تلود  اب  یلبق  ینابت  اب  سیلگنا  ناریا و  گنج  يزادناهار  هنطلسلا ، دامتعا  هب  بقلم  يرون ، ناخ  اقآ  ازریم  هدمع  ياهراک  زا 
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لاس 1273 لیاوا  رد  ار  اجنآ  دیـشک و  رکـشل  تاره  هب  ه ق )  ) لاس 1272 رخاوا  رد  مزال  ياهینیبشیپ  هعلاـطم و  نودـب  هک  بیترتنیاهب 
درک فرصت  ار  ناریا  ریازج  ردانب و  زا  يرایسب  داد و  گنج  نالعا  ناریا  هب  ناتسلگنا  هک  دوب  تاره  نتفرگ  زا  سپ  دومن و  ریخست  ق ) (ه .
 ... دومن رایتخا  ینیشنبقع  نمشد  مک  رایسب  هدع  لباقم  رد  دروخ و  تسکـش  اج  همه  رد  يدج  تمواقم  هنوگچیه  نودب  ناریا  نوشق  و 

یسیلگنا و ياوق  رامـشیب  دادعت  زا  داد و  ناشن  هدزتشحو  هچاپتسد و  ار  دوخ  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  اهههبج  مامت  رد  تسکـش  زا  سپ 
يارب دوب  هاش  رادقودنـص  هک  ار  یـشاک  ناخ  حرف  دـندش  ممـصم  گنرد  نودـب  اذـل  داد  شرازگ  هاش  يارب  ناریا  كاخ  رـساترس  لاغـشا 
نیگنن اپارـس  هدـهاعم  داقعنا  هب  موس  نوئلپان  يرگیجنایم  تطاسو و  هب  ناریا  تلود  ماجنارـس  دنتـسرفب . سیراـپ  هب  اهـسیلگنا  اـب  هحلاـصم 

نیرتهناملاظ نیرتنیگنن و  ياچنمکرت  هدـهاعم  زا  سپ  سیراپ  هماندـهع  داد . رد  نت  دوب  ياچنمکرت  هدـهاعم  ریظن  ناریا  يارب  هک  سیراپ 
هدهاعم نیا  بجومهب  تسا ...  هدرک  لیمحت  هسیـسد  رزوروز و  هب  وا  هب  هتـسب و  ناریا  اب  یجراخ  تلود  کی  نونکات  هک  تسا  ياهدهاعم 

دش ادج  هدوب  نآ  کفنیال  ءزج  یشیکمه  ینابز و  يداژن و  ییایفارغج ، تالیکـشت  ثیح  زا  لاس  نارازه  هک  ناریا  رکیپ  زا  یمظعا  شخب 
روبزم هدهاعم  بجومهب  دوخ  هقح  قوقح  مامت  زا  شیوخ  راکتنایخ  مظعاردص  یگدنیامن  هب  ناریا  تلود  و 
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. دومن رظنفرص  یلک  هب 

اب م )  1856 ق / ه   ) سیراپ 1273 هدـهاعم  دـعب  و  1853 م ) ق / ه .  ) لاس 1269 همانتقفاوم  ادـتبا  يرون  ناخ  اـقآ  ازریم  تاردـص  هجیتن 
دوب . ناتسلگنا 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  راجاق  هرود  نارازگتسایس  باتک  فلؤم 
ناموت رورک  کی  لداعم  مه  يرون  ناـخ  اـقآ  ازریم  يارب  دـندرک و  نتـسبآ  سیراـپ  رد  اهیـسیلگنا  ار ، کـلملا  نیما  یـشاک  ناـخ  خرف  »

هک درک  ترهـش  نینچ  درک ، طبـض  ار  شاییاراد  هاش  نیدلا  رـصان  دش ، لوزعم  هک  یتقو  دنداتـسرف . یـسیلگنا  هریل  ناموت ) رازه  دـصناپ  )
. « تسا هدوب  الطم  سم  اههریل 

ریبکریما زا  سپ  يرصان  هرود  ياهنامتخاس  تاسیسأت و 

ییاههشقن هرابرد  مه  یمک  تسین  دب  میزادرپب ، ریبکریما ، ندش  هتـشک  زا  سپ  يرـصان ، هرود  ياهنامتخاس  تاسیـسأت و  هب  هکنآ  زا  شیپ 
. میزادرپب دوب ، هدش  هیهت  نارهت  رهش  زا  نآ  زا  شیپ  يرصان و  هرود  رد  هک 

: میدق نارهت  ياههشقن 

نیزرب : یمیسرت  هشقن  - 1
لاس هب  هیهت و  نیزرب  مان  هب  یسور  سانشقرش  درگناهج و  طسوت  ه ق )  ) لاس 1257 هب  راجاق  هاش  دمحم  نارود  رد  نارهت  هشقن  نیتسخن 

لتید و مان  هب  رایـشناد  رفن  ود  نازاق  هاگـشناد  فرط  زا   1842 ياهلاس 1845 - هلصاف  رد  دش . رشتنم  وکـسم  رد  م ).  ) 1852 ق ) ه   ) 1269
دروم دوب ، هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یکرادم  بلاطم و  دناوتب  هکنآ  نودب  لتید  دننیـشنب . يداتـسا  یـسرک  رب  ات  دندش  مازعا  ناریا  هب  نیزرب 

دلج ود  رد  یباتک  دش ، گروبزرتپنس  هاگشناد  داتـسا  اهدعب  هک  نیزرب  اما  تشذگرد . ابو  يرامیب  زا  لاس 1848  رد  دهد ، رارق  هدافتسا 
داد . صاصتخا  ناریا  لامش  هب  ار  مود  دلج  زاقفق و  ءاروام  ناتسغاد و  هب  ار  لوا  دلج  دیناسر . عبط  هب  نیمز  قرشم  هب  ترفاسم  مان  هب 

هک رازاب  روحم  فارطا  رد  نارهت  قباس  ياتسور  گنت  ياههچوک  نیزرب ، یمیسرت  هشقن  رد  يراب 
134 ص : نارهت ، تشذگرس 

اـضف ندوب  تولخ  نازیم  نینچمه  دوب . هدش  پاچ  بسانم  یحوضو  اب  دشیم  زاب  میظعلا  دبع  هاش  هزاورد  هب  دوب و  رهـش  شخب  نیرتلاعف 
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كاخ نداعم  هک  بونج  تمس  رد  زج  عقاورد  تسا . یتفگش  هیام  برغ  رد  جلگنـس  و  قرـش ، رد  ناجالدوع  نادیم و  هلاچ  ياههلحم  رد 
نیا رد  نیارباـنب  تسا . هدوب  هدرتـسگ  راـصح  یلاوح  رد  رهـش و  نورد  رد  عیـسو  ییاـهغاب  تسا ، هتـشاد  رارق  تیعمجرپ  تـالحم  سر و 

ار اههچوک  ریـسم  هک  هنوگنیدب  تسا . هتـشادن  ياهتفاینامزاس  راتخاس  دعب  هب  خاک  ای  رازاب  زا  هدوب و  دازآ  نیمز  فرـصت  يرهـش  ياضف 
سدـنهم و هشقن و  نامه  دوب  هتفر  شیپ  هک  یلکـش  ره  هب  دوب و  يراج  یبآ  هک  هطقن  ره  رد  درکیم . نییعت  اهتانق  رهاـظم  بآ و  يراـجم 
زج دوش ، هناور  يوج  رهن و  هار و  نتـشاد  نودـب  زره و  تلاـح  هب  هک  یبآ  هک  تسا  حـضاورپ  دوـب و  دوـخ  فرطود  ياـهنامتخاس  زاوـج 

ثادحا شریسم  رد  نامتخاس  نابایخ و  هچوک و  هار و  زا  هک  مه  هچنآ  تروص  نیمههب  دروآیم و  جاجوعا  هتشادن ، میقتسم  ریغ  یتکرح 
دوب . دهاوخن  بولسا  نودب  بولطمان و  هینبا  رباعم و  زج  دوش ،

مان هب  کچوک  ینادـیم  نآ  زاب  ياضف  اهنت  هدوب و  گرزب  ياهانب  دـقاف  ابیرقت  هتـشادن ، يزاب  یمومع  ياضف  نارهت  رهـش  نیزرب  هشقن  قبط 
يریگمـشچ يرهـش  یـسایس و  نیدامن ، تیمها  هدـنیآ  رد  کچوک  نادـیم  نیا  تسا . هتـشاد  رارق  كرا  رازاب و  نایم  هک  هدوب  هاشنادـیم 

مان هب  ياهزاورد  نآ  رد  هک  دوریم  شیپ  یلامش  راصح  ات  دنامیم و  یقاب  رهش  نورد  هدیچیپ  يرهش  كرا ، یتنطلـس  خاک  تفای . دهاوخ 
(: شیشرک  ) زیزرک هشقن  - 2 دروآیم . مهارف  ار  یتنطلس  رهش  هب  میقتسم  یسرتسد  ناکما  هک  دندوب  هتخاس  هلودلا  دضع 

لاس 1857 م. اب  ربارب  ه ق )  ) لاس 1274 رد  هک  تسا  نارهت  یلوصا  هشقن  نیتسخن  زیزرک  هشقن 
. هدش هیهت 

: میناوخیم نینچ  نیا  هشقن  هحولرس  رد 
شیـشرک ویـسوم  هاجیلاع  ماـمتها  هب  ازریم و  یلقیلع  هیلعلا  هنطلـسلا  داـضتعا  راـبتالاو  هدازهاـش  باون  یعـس  هب  نارهط . هفـالخلاراد  هشقن  »

دناهتفای تیبرت  نونفلاراد  هسردم  رد  هک  هیلاراشم  نادرگاش  ناخ  یقت  دمحم  کیبراقفلاوذ و  يرایتسد  هکرابم و  هناخپوت  ملعم  پیترس و 
.« تفای ماشتحا  تمس  عبس و  تروص و 
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، اهارـسناوراک اهناگداپ ، یتلود ، تارادا  اهدجـسم ، لیبق  زا  اهانب  عون  هرابرد  يرایـسب  تاـعالطا  تسا و  رتقیقد  نیزرب  هشقن  زا  هشقن  نیا 

نیا نینچمه  دراد .  رهـش  ياهناکد  اهرازاب و  زین  اههلحم و  دودـح  اهلاچخی و  اهناتـسربق ، اههیکت ، اههسردـم ، اـهمامح ، اـههناختراجت ،
ابیرقت اضف  هک  دهدیم  ناشن  هشقن  نیا  دروخیم . مشچ  هب  نآ  رد  مه  كرا  هشقن  تسا و  نآ  هعـسوت  رهـش و  يزاسون  هدـنهد  ناشن  هشقن 

نآ طاقن  هیقب  رد  نیوزق ، هزاورد  کیدزن  نآ ، یبرغ  بونج  رد  زج  اهغاب  هک  يوفص ، رـصع  راصح  هدودحم  رد  عقاو  عبرم  رتمولیک  رد 9 
هزاورد كرا ، لامش  رد  تلود  هزاورد  تسا : صخـشم  هشقن  نیا  رد  هزاورد  شـش  تسا . هدش  یهدنامزاس  الماک  دناهدش ، دیدپان  ابیرقت 

و تسا ) هدرکن  هراـشا  نآ  هب  نیزرب  تـشاد و  ماـن  وـن  هزاورد  هـک   ) هیدـمحم هزاورد  میظعلادـبع ، هاـش  هزاورد  بـالود ، هزاورد  ناریمش ،
. نیوزق هزاورد 

اما دـهدیمن ، ناشن  ار  راصح  زا  جراخ  رد  رهـش  هعـسوت  شیـشرک )  ) زیزرک هشقن  هتبلا  تسا . نادـیمهزبس  نامه  زاـب  یمومع  ياـضف  اـهنت 
اما دناهدرکیم ، یگدنز  راصح  نورد  رهش  يرفن  رازه  تسیب  دصکی و  تیعمج  ناتـسمز  رد  هچرگ  هک  تسا  نآ  رب  لاد  يرایـسب  دهاوش 
هک بونج  رد  ياهناریقف  ياههناخ  ناتسراگن و  رازهلال و  هاگـشدرگ  اهغاب ، ینعی  جرک  لاناک  تمـس  رد  لامـش ، رد  یللجم  رایـسب  ياهانب 
اب ربارب  ه ق )  ) 1277 لاس 1268 - رد  كالوپ  رتکد  هک  روط  نامه  تسا . هدـشیم  تفای  اههناخزپهروک  سر و  كاخ  نداعم  یکیدزن  رد 

نادیمهلاچ ریظن  تالحم  زا  یخرب  هدمآ و  راتفرگ  دوب ، هداهن  یناریو  هبور  هک  شیاهراصح  نورد  رهش  هتـشاد ، مالعا  م ).  ) 1860 - 1851
دوب . هدمآرد  یملاسان  تروص  هب 

: رافغلا دبع  هشقن  - 3
هلودلا ءالع  رازهلال و  لثم  ورهکسلاک ، میقتسم و  ياهنابایخ  نامز  نیا  رد  اریز  تسا  هدش  صخشم  هشقن  نیا  رد  هک  رهـش  دیدج  تابیترت 
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میدـق يوراب  لـحم  رد  زاـگغارچ  هیریما و  ناـبایخ  نینچمه  دـیدج و  ياـههلحم  رد  دـشابیم . شرگن  روخ  رد  مهم و  رایـسب  یـسودرف ) )
. دوب هدش  ثادحا  هیوفص 

هب هـک  هـشقن  هیــشاح  رد  شرگن  روـخرد  تاحیــضوت  دروآ و  رامــشهب  هیراــجاق  هرود  رد  نارهت  هـشقن  نـیرخآ  ناوـتیم  ار  هـشقن  نـیا 
. دوشیم لقن  اجنیا  رد  انیع  هک  دیازفایم  دشابیم  هشقن  نیا  هیهت  یگنوگچ  میدق و  نارهت  هرابرد  ام  ياهینتسناد 

136 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا رهـش  تعـسو  يرجه  لاس 1285  نراقم  هادـف  انحاورا  هاش  نیدـلا  رـصان  هاشنهاش  سدـقا  ترـضحیلعا  رمالابسح  نوچ  یلاعتهمـسب . »

نویتساب لخاد  هک  ار  میدـق  رهـش  فارطا  تارامع  هشقن  هک  دـیدرگ  ررقم  دـش ، هتخاس  نآ  لوح  يدـیدج  نویتساب  دـش و  هدوزفا  فارطا 
تقونآ هک  ازریم  یلقیلع  مرتحم  ریزو  هنطلـسلا  داضتعا  روفغم  موحرم  مکح  هب  سپ  دـنرادرب . نونفلاراد  هکراـبم  هسردـم  نیـسدنهم  هدـش 

ناخ یلق  رفعج  ناموت  ریما  کلملاّرین  باصن  تماخف  بانج  یتسرپرس  عالطا و  اب  دوب و  ناشیا  تیافک  هدهعب  هکرابم  هسردم  لک  تسایر 
ةدمع يرایتسد  هب  دراد  لاغتـشا  هریغ  یـضایر و  مولع  لک  یملعم  هب  تساهلاس  هک  کلملا  مجن  رافغلا  دـبع  ریقح  هکرابم  هسردـم  سییر 
دندوب لیصحتلا  غراف  یضعب  تقونآ  هک  سدنهم  نادرگاش  رفن  تسیب  یهارمه  هب  هسردم و  مظان  لوا  پیترـس  ناخ  نیـسح  دمحم  ارمالا 

یلعسابع یحیسم و  پیترس  ناخنامیلـس  پیترـس و  ناخ  یلع  اقآ  پیترـس و  يازریم  ورـسخ  دمحم  باون  لثم  لیـصحت  رد  زین  یـضعب  و 
هشقن مامت  تقدهب  هدومن  شدرگ  تالحم  ارحص و  رد  ماش  ات  حبص  زا  هزور  همه  هدومن  فرص  تاقوا  لاسکی  تدم  هریغ  پیترـس و  ناخ 
غراـف هتـسد  نیا  نمـض  نآ  رد  دوـمن . شقن  یقرو  رد  ار  زور  لاـمعا  [ 1 / 2000  ] مرازه ود  کی  سایقم  اـب  رحـس  اـت  ار  اهبـش  تشادرب و 

وزج نیملعم  ناخ  اقآ  دـمحا و  ازریم  ناخ و  يدـهم  ناخ و  نامیلـس  لثم  دـمآ  راـک  يور  رب  هک  رگید  هقبط  هدـش  قرفتم  هدـش  لیـصحتلا 
هشقن هفاضاهب  هتشگ  عقاو  فرـصت  رییغت و  هچنآ  هدش و  ترامع  هزات  رهـش  فارطا  رد  نامز  رورم  هب  هچنآ  هک  داد  رارق  ار  هریغ  یـضایر و 

لثم دندمآ ، راک  يور  رگید  هتـسد  هدش ، لیـصحتلا  غراف  مه  هقبط  نآ  دیـشک و  لوط  اهلاس  اهراک  نیا  دنرادرب و  جیردتهب  ار  میدـق  رهش 
مه هقبط  نآ  ات  تشاد  لوغـشم  رورمهب  مه  ار  اهنیا  هریغ . راجاق و  ناخ  هّللا  دسا  راجاق و  ناخیلع  ناخ و  هّللا  فیـس  ناخ و  لیعمـسا  ازریم 

راجاق و ناخیلق  اضر  بناجنیا و  هدازيوخا  یـشابمجنم  سدـنهم  دومحم  ازریم  لثم  دـندمآ  راک  يور  رگید  هقبط  هدـش ، لیـصحتلا  غراـف 
ار یحیـسم  ناـخ  نامیلـس  انمـض  تشاد و  راـکنامه  لوغـشم  یتّدـم  زین  مه  ار  هقبط  نیا  هریغ ، ازریم و  دـمحا  ناطلـس  ناـخ و  اـقآ  ازریم 
مرازه و راهچ  کی  سایقم  هب  دوش  عبر  کی  زا  حطس  ات  دنک  فصن  ار  شداعبا  دوب  عیـسو  یلیخ  نوچ  ار  رهـش  فارطا  هشقن  هک  تشامگ 

نیمه ار  هشقن  تامحز  هدـمع  دـنک و  لقن  یقرو  رد  ار  میدـق  رهـش  لخاد  جراخ و  هشقن  مامت  ات  تشاـمگ  ار  یـضایر  ملعم  ناـخنامیلس 
دیسر و ماجنا  هب  لاس 1305  طساوا  ات  لمع  نیا  دش و  لمحتم  بناجنیا  لمعلا  روتسد  هب  یـضایر  ملعم  گنهرـس و  ناخنامیلـس  صخش 
هشوگ و رد  هریاب  یـضارا  زا  زونه  هچ  رگا  دـش و  عقاو  لاس  تسیب  نیا  تدـم  ضرع  رد  تارییغت  تاراـمع و  هدـمع  دـش و  هدیـشک  هشقن 

داد و دهاوخن  تسد  یلک  تارییغت  يدوز  هب  دعب  نم  یلو  تسیقاب  رانک 
137 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناوتیم هک  تسا  قیقد  نانچ  هدـشن و  هدیـشک  هشقن  یتسرد  تحـص و  نیا  هب  نونکات  هک  قیقد  حیحـص و  یلیخ  هتخاس  هشقن  لاـح  قحلا 
وهس تسا  نکمم  تساطخلا و  زیاج  ناسنا  هک  اجنآ  زا  نیا  دوجواب  دومن و  تحاسم  نآ  يور  زا  تقد  لامک  اب  ار  مدرم  كالما  اههناخ و 
پچ فرط  تسا و  رتدنلب  لامش  فرط  تسین . یقفا  رهش  نیمز  هک  دومن  هظحالم  دیسر  اجنیا  هب  لمع  هلمجلاب  دشاب و  هدش  عقاو  شزغل  و 

فرط مادک  زا  بآ  هک  دیمهف  ناوتب  هشقن  يور  زا  دوش و  مولعم  یتسپ  دنلب و  ردـق  ات  دـیامن  هیوست  ار  رهـش  طیحم  هک  دـید  بسانم  تسپ 
زارت هیوست و  مامت  تقدهب  ار  رهـش  رود  هتفر  ارحـص  هب  نیـسدنهم  ریخا  هقبط  قافتا  هب  ریقح  دوخ  زور  هد  تدم  دوش . يراج  تسا  نکمم 
یبرغ فرط  زا  تسا  رتدـنلب  عرذ  ود  داتـشه و  ردـق  هب  تلود  هزاورد  فرط  هک  دـش  مولعم  درک و  لقن  هشقن  رد  ار  لـمع  لـصاح  دومن و 

قرو نیا  رد  هک  دناهتـشادرب  زین  ضرع  خـسرف  کی  ات  ار  نویتساـب  فارطا  ياـهيدابآ  ءارق و  هشقن  ریخا  هقبط  نیمه  داـبآیناخ و  هزاورد 
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نداعم فارگلت و  ریزو  ناخیلقیلع  هلودلا  ربخم  ياقآ  لجا  بآمتلالج  بانج  مولع  هلیلج  ترازو  نامز  اب  دش  نراقم  لمع  متخ  دـجنگن و 
کلملا و ّرین  بانج  ناشیا  مرتحم  ردارب  دیرف  دیحو  صخش  نیا  تبظاوم  ینادراک و  تیافک و  نسح  زا  قحلا  هک  یلاعلا  هلابقا  ماد  هریغ  و 

نیا رد  رایسب  هدیدج  نونف  مولع و  هدومن و  هداعلاقوف  تایقرت  هتفای و  رگید  یقنور  نونفلاراد  هلدابم  هسردم  پیترـس  ناخ  نیـسح  دمحم 
تـصش دـصراهچ و  رازه و  هدـجیه  ای  هسنارف  رتم  تسیود  رازه و  هدزون  دـیدج  نویتساب  طیحم  هتفای ...  عویـش  ناشیا  تسایر  هب  تاونس 

رهش تحاسم  هلمج  نآ  زا  تسا و  فصن  رورک و  شش  یـس و  عبرم  عرذ  بسح  هب  نویتساب  فوج  نیمز  مامت  تحاسم  تسا و  هاش  عرذ 
، یلعالا رمالا  بسح  رهـش  هشقن  نتـشادرب  زا  لبق  لاس  ود  ار  هفالخلاراد  تیعمج  اـما  تسا . عبرم  عرذ  رازه  تصـش  رورک و  تشه  میدـق 
هب تسا  خیرات  نآ  زا  دعب  لاس  هس  تسیب و  هک  زورما  یلو  دش  رفن  رازه  تصش  دصکی و  سوفن  لک  دادعت  دومن ، صخشم  تقد  هب  ریقح 

رازه هن  هب  مه  هجراـخ  تاـتویب  هدـش و  باـب  رازه  هن  باـسحهب  میدـق  رهـش  لـخاد  تاـتویب  ددـع  دـسریم و  رفن  رازه  هاـجنپ  تسیود و 
بابراهچ و هنمارا  ناتـستورپ و  کیلوتاک و  ياهاسیلک  ددع  بابتسیود و  هربتعم  دـجاسم  ددـع  باب و  رازه  هدـجیه  اعومجم  دـسریم ،

 ...« بابدصراهچ یمومع  ياهمامح  ددع 
: میناوخیم نآ  تسار  تمس  رد  هشقن و  نییاپ  رد  نینچمه 

نارهط زا  هشقن  دوخ  نادرگاـش  دادمتـسا  هب  نوـنفلاراد  هکراـبم  هسردـم  هناـخپوت  ملعم  يواـسمن و  شیـشیرک  ویـسم  لـبق  لاـس  یـس  رد  »
يارب اذـهعم  دوـب . ینیمخت  تشادـن و  یملع  راـبتعا  دـندوب ، هتفرگ  بیرقت  هب  ار  اـیاوز  دـندوب و  هدوـمیپ  مدـق  هب  ار  نآ  داـعبا  هک  تشادرب 

دنهاوخب هک  یصاخشا 
138 ص : نارهت ، تشذگرس 

هـشقن دـنبلطب  نذا  دـنتفر  ررکم  نیـسدنهم  ار  فراعم  نایعا و  هعیـسو  تارامع  یـضعب  تسا . دـیفم  دـننیبب  ار  نارهط  لـبق  لاسیـس  عضو 
هک هن  دصیس و  رازه و  خیرات  نیارد  و  دنام . یقاب  هداس  ضایب و  اهنآ  تارامع  لحم  دندادن و  نذا  دوب  هظحالم  رهب  اهنآ  نابحاص  دنرادرب 

حالـصا اددـجم  دوب  هتفای  هار  تارامع  عضو  رد  هک  هیلک  تارییغت  دـیآرد . عبط  رویز  هب  هفالخلاراد  هشقن  هک  دـش  ررقم  یلعا  رمالابسح 
اب ار  هشقن  پاچ  بکرم  اب  هسردم  یـضایر  وزج  ملعم  ناخ  دادادخ  دـلو  سدـنهم  گنهرـس  ناخ  نامیلـس  هیلعلا  ترـضحلا  برقم  دـش و 
 .« هنـس 1309 مرحم  خیرات  رد  هفالخلاراد  رهـش  عضو  اب  تسا  قباطم  هشقن  نیا  سپ  دیدرگ  نآ  تامحز  لمحتم  دومن و  لقن  تقد  لامک 

: دروآ تسد  هب  یبلاج  تاعالطا  ناوتیم  هشقن  هیشاح  رد  رافغلا  دبع  ياهتشاددای  هب  دانتسا  اب  کلملا . مجن  رهم  رثا 
رفن نارهت 250000  تیعمج 

باب میدق 9000  رهش  لخاد  ياههناخ 
باب میدق 9000  رهش  زا  جراخ  ياههناخ 

باب اههناخ 18000  عمج 
باب ربتعم 200  ياهدجسم 

باب اهاسیلک 4 
باب یمومع 400  ياهمامح 

خیرات رد  نآ  هزات  پاچ  و  دراد ، رارق  ناـگمه  سرتسدرد  تسفا  پاـچ  قیرط  زا  هزورما  هک  هشقن  نیا  هراـبرد  راونا  هّللا  دـبع  دیـس  داتـسا 
: دناهتشون زییاپ 1375 ،

! ار یگنهرف  قیقد  روما  یتح  تسا ، هدراذـگن  ورف  ار  زیچ  چـیه  هک  هتفای  شرتسگ  شاهنماد  يدـح  هب  هزورما  روما ، رد  یتقدیب  هنافـسأتم  »
هک تسا  هدرک  پاچ  هرابود  ار  هشقن 1309 ق ) ینعی   ) هلودلا مجن  یجاح  نارهت  هشقن  اهلاس  نیارد  باحس  ضیرع  لوطرپ و  هسسؤم  هچ 

تـسین امنهار  اهنتهن  ار  هدـنهوژپ  تسا و  اناوخ  ریغ  ءرقیال و  پاچ  زا  سپ  هشقن  نیارد  جردـنم  طاقن  رتشیب  اریز  درکیمن . پاچ  شاـکیا 
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سرتسدرد هدش و  پاچ  راب  نیدـنچ  پاچ  نیازالبق  ات  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  زا  هشقن  نیا  هکیلاحرد  تسا . لضم  هدـننک و  هارمگ  هکلب 
کمک تیاهن  اناوخ و  اهپاچ  نآ  زورما  رد  لیاسو  نآ  تفرشیپ  اهزور و  نآ  رد  پاچ  لیاسو  صقن و  دوجواب  تسا و  هتفرگ  رارق  مومع 

تمظع و زا  باحس  هسسؤم  هک  تسا  نآ  لثم  پاچ . نیا  سکعهب  تسرد  دننکیم ، رگشهوژپ  هب  ار 
139 ص : نارهت ، تشذگرس 

هلودلا مجن  یجاح  ار  نآ  و  نارهت . يایفارغج  خیرات و  يارب  تسا . لیصا  كردم  هناگی  نآ  هک  دنادیمن  تسا و  ربخیب  هشقن  نیا  تیمها 
هیهت عسو  نیعم ]) گـنهرف  . ) نتـشگ یگدوـسآ  تغارف و  راتـساوخ  نتـساوختغارف .  ] غارفتـسا تقد و  تیاـهن  رد  شناراـکمه  هورگ  اـب 

اب اهنآ  قباطت  تقد  دش و  قیبطت  یـسدنهم  زیچان  رایـسب  لیاسو  نیبرود و  قیرط  زا  نآ  رد  جردـنم  طاقن  رثکا  اهزور  نیا  رد  هچ  دـناهدرک 
تلق اب  قیقد  هشقن  نیا  هنوگچ  هک  دندوب  تریح  نآرب  همه  دیدرگ و  هدننک  قیبطت  ماقمیلاع  ناسدنهم  تریح  دروم  هدش  هداد  قیبطت  دروم 

یتراجت يالاک  گنر  ياهدـشباسح  قیقد و  دنـس  نینچ  هک  تسا  فیح  ار  عقاو  تسا . هدـمآ  مهارف  شیپ  لاس  يدـنا  دـصرد و  لـیاسو 
رد جردـنم  ربـخ  نیاهب  باحـس  هسـسؤم  نایدـصتم  تسبوخهچ  دریذـپ . نکبلج  يرتـشم  رویز  رز و  طـقف  یملع  تقد  ياـج  هب  دریگ و 
هک دننیبب  دـننک و  هجوت  لبق ) لاس  دودح 130  ینعی   ) يرمق يرجه  مارحلا 1287  مرحم  رهش  هرامـش 26  رد  ناریا » تلود  هیلع  همانزور  »

: ربخ نآ  کنیا  دناهدروآ . لیصا  دنس  کی  زور  هب  هچ 
زا رفن  تسیب  اب  یـضایر  مولع  لک  ملعم  رافغلا  دبع  ازریم  هسردم و  سییر  ناخیلق  رفعج  ار  هرـصان  هفالخلاراد  دیدج  رهـش  یـضارا  هشقن  »

هدیـشک صقن  بیع و  زا  یلاـخ  یبوخ و  تیاـهنرد  دـندوب  لوغـشم  نآ  ندیـشک  یـضارا و  تحاـسم  هب  دوب  هاـم  داتـشه  بیرق  نیـسدنهم 
لذب هب  هتشگ  لوبق  دروم  ینویامه  دنسپلکشم  عبط  هعلاطم  هظحالم و  زا  دعب  هدرب  كرابم  روضحهب  مولع  ریزو  هنطلسلا  داضتعا  طسوتهب 

.« دندیدرگ زازعا  تفطالم و  نیرق  ماعنا  ناموت  رازه  هس 
یخیرات مهم  نیاهب  زین  یهجوت  فطع  دشوکیم  هدرکمگ  خـیرات  رهـش  نیا  يایحا  رد  اهزور  نیا  هک  نارهت  يرادرهـش  تسا  بوخ  لاح 

نیا عّقنم  پاچ  رومأم  تسا  هدش  لیکـشت  نارهت  خـیرات  هب  دـنمهقالع  عالطا و  اب  دارفا  یهورگ  زا  هک  ار  دوخ  یـسانشنارهت  هرادا  دـنک و 
ریخ لـمع  نیا  يرادرهـش  هکناـنچ  یـسانشنارهت و  نارگـشهوژپ  هب  تبـسن  تسا  یفطل  نآ  قیقد  پاـچ  عقاولایف  هک  دـیامن  لیـصا  دـنس 

ینعی دوخ  یلبق  راک  ییابیز  هب  ار  نآ  دـنک و  نآ  هب  مادـقا  شترا  ییایفارغج  هرادا  تسا  بوخ  هچ  دریگن  هدـهعهب  ار  یخیراـت  یگنهرف و 
مـشچ يراجت  تاسـسؤم  هب  ناوتیمن  یملع  ياهراک  هنوگنیا  هرابرد  لاحرههب  اریز  دـهد ، راشتنا  پاچ و  ناـخ » شیـشرک  نارهت  هشقن  »

تسب ». دیما 
. زاگ غارچ  هیریما و  یسودرف ،)  ) هلودلا ءالع  ياهنابایخ  هب  تشاد  میهاوخ  هاتوک  ياهراشا  اجنیارد 

140 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياهنابایخ 

: زاگغارچ نابایخ 

دوجو تلعهب  دباییم . دادـتما  همـشچرس  هار  راهچ  ات  هناخپوت  نادـیم  قرـش  زا  هک  تسا  يزورما  ریبکریما  نابایخ  نامه  زاگغارچ  نابایخ 
. تسا هتفرگ  مان  زاگغارچ  نابایخ  نآ  رد  زاگغارچ  هناخراک 

. دـش بصن  دوب  هدـش  يرادـیرخ  برـضلا  نیما  اقآ  نیـسح  جاح  طسوت  هک  قرب  هناخراک  زاـگغارچ ، هناـخراک  لـحم  رد  يدـنچ  زا  سپ 
. تفرگ مان  ریبکریما  نابایخ  هک  مه  اهدعب  درک و  رییغت  قربغارچ  نابایخ  هب  زاگغارچ  زا  نابایخ  مان  تهج  نیمههب 

: یسودرف نابایخ 
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مان هب  هاش  نیدلا  رـصان  مظعاردص  ناطلـسلا ، نیما  هناخ  یلاوح  ات  هپـس  نادیم  زا  رافغلا ، دـبع  هشقن  هیهت  ماگنههب  زورما  یـسودرف  نابایخ 
هب هک  دـشیم  هدـیمان  یناخلیا  غاب  نابایخ  يردان ، لوبمالـسا - نابایخ  ات  يزورما  یلم  کناب  زا  هدـشیم و  هدـناوخ  ناطلـسلا  نیما  نابایخ 

. تسا هدهاشم  لباق  رافغلا  دبع  هشقن  رد  حوضو 
. تفرگ مان  یسودرف  يولهپ  هرود  رد  دش و  هدیمان  هلودلا  ءالع  نابایخ  مان  هب  نابایخ  نیا  هلودلا  ءالع  غاب  رابتعاهب  اهدعب  اما 

: هیریما نابایخ 

هناخـضیرم و نابایخ  دادتما  رد  یبرغ  یقرـش - یکی  تشاد . دوجو  هیریما  نابایخ  ود  ه ق )  ) لاس 1309 رافغلا  دـبع  هفالخلاراد  هشقن  قبط 
ماما  ) هپـس نابایخ  مان  اهدـعب  یلوا  هک  هنطلـسلا  بیان  غاب  علـض  رد  يروگنا ، نابایخ  دادـتما  رد  یلامـش  یبونج - يرگید  هاشغاب و  نابایخ 

. دش هدیمان  ینونک ) رصعیلو   ) يولهپ نابایخ  اهدعب  یمود  و  ینیمخ )
، شردپ ندشهتشک  زا  شیپ  لاسهد  دودح  هاش  نیدلا  رصان  رـسپ  هنطلـسلا  بیان  ازریم  نارماک  هکنیاهب  ددرگیمرب  زین  نآ  يراذگمان  تلع 

هیریما نابایخ  نآ  هب  يور  نیمه  زا  تخاس . تسا ، ینونک  يرـسفا  هدکـشناد  لحم  هک  هاشغاب  هزاورد  یکیدزن  رد  ار  هیریما  ترامع  غاب و 
هدش و هدناوخ  هناخضیرم  نابایخ  مان  هب  ینونک  يانیس  ناتـسرامیب  ینعی  اجنآ  رد  یتلود  هناخـضیرم  دوجو  هطـساوهب  اهدعب  اما  دنتفگیم .

يزورما هیریما  نابایخ  اما  دـش . هدـیمان  ینیمخ  ماما  نابایخ  ماـن  هب  يدیـشروخ  لاس 1357  زا  هپـس و  ناـبایخ  ماـن  هب  لوا  يولهپ  ناـمز  رد 
غاب یقرش  نابایخ  راگدای 

141 ص : نارهت ، تشذگرس 
نادیم یکی  دمآ . دوجوهب  گرزب  نادیم  ود  یتنطلس  كرا  لامش  رد  نارهت  تعسو  زا  سپ  نینچمه  دشابیم . ازریم  نارماک  هنطلسلا  بیان 

هک ییاج  نامه  ینعی  قشم . نادیم  يرگید  دوشیم ، هدناوخ  ینیمخ  ماما  نادیم  مان  هب  هزورما  دش و  هدیمان  هپـس  نادـیم  ادـعب  هک  هناخپوت 
رد تلود  گرزب  هلحم  نینچمه  نارود  نیارد  دـمآ . دوجوب  هریغ  شترا و  داتـس  لک و  ینابرهـش  تسپ و  هرادا  هجراـخ و  ترازو  اهدـعب 

نابایخ قباس و  دیـشروخ  نابایخ  و  نیدـهاجم ) نادـیم   ) ای ادهـش ) نادـیم   ) قباس هلاژ  نادـیم  نآ  قرـش  هک  دـیآیم  دوجوهب  رهـش  لاـمش 
هک قباس  هاشغاب  لامش  ات  زین  نارهت  قرش  رد  يزورما و  نیطـسلف  قباس و  خاک  نابایخ  دودح  ات  یقوقح  نابایخ  دودح  زا  قباس  ياضرهاش 
رهش بلق  یلو  دنتشاد . تنوکس  نآ  رد  یجراخ  ياهیگدنیامن  هک  دوب  نآ  فارطا  ینونک و  یسودرف  نابایخ  هلحم ، نیا  شخب  نیرتمهم 

. تشاد رارق  یتنطلس  كرا  بونج  رد  نآ  لخدم  هک  دوب  یمیدق  رازاب  نانچمه 
هک دندرک  نییعت  رفن  ار 155736  نارهت  تیعمج  دـمآ و  لمعهب  نارهت  تیعمج  يرامـشرس  نیتسخن  ه ق )  ) لاـس 1285 رد  تسا  ینتفگ 

دنکیم مالعا  رفن  رازه  هاجنپ  تسیود و  ار  نارهت  تیعمج  راـفغلا  دـبع  ه ق )  ) لاس 1308 رد  اما  دنتـسیزیم . یمیدق  ياههلحم  رد  رتشیب 
. دندرکیم یگدنز  رهش  راصح  لخاد  رد  یمین  راصح و  زا  جراخ  رد  نآ  زا  یمین  هک 

هتفاین ینادـنچ  تعـسو  هدوب و  هیوفـص  هرود  يوراـب  جرب و  ناـمه  ياراد  نارهت  ه ش )  ) اـب 1246 ربارب  ه ق )  ) لاس 1284 اـت  یلک  روطهب 
راجاق ناخ  دـمحم  ازریم  يرون ، ناخ  اقآ  ازریم  يرانکرب  زاسپ  درکیم . ادـیپ  شرتسگ  اتبـسن  رهـش  نارهت ، يوراب  زا  نوریب  رد  اـما  تسا .

دش رالاسهپس  هب  بقلم  دیسر و  ترادص  هب  دوب  هنطلسلا ، بیان  ازریم  سابع  هدازولاخ  رادرس و  ناخ  ریما  مود  رسپ  یـشابیچکیشک ، ولود 
تسیود و رازه و  لاس  لاوش  هام  رد  ات  دیزگنرب  ترادـص  ناونعهب  ار  یـسک  هاش  نیدـلا  رـصان  يرون ، ناخ  اقآ  ازریم  زاسپ  لاس  دـنچ  ات 
، تشاد يربک  ترادص  رالاسهپـس  ناخ  دمحم  ازریم  هچرگا  ه ق )  ) لاس 1282 رد  تفای . يربک  ترادص  مظع  رالاسهپـس  کی  داتـشه و 

: دش رداص  يو  هب  رارقهب  هاش  نیدلا  رصان  طختسد  دش و  وا  تارادا  رب  هوالع  مه  نارهت  هفالخلاراد  مظن  یلو 
داتشه و تسیود و  رازه و  مارحلا  مرحم  مّیس  تسیب و  خیرات  زا  هریغ  یناوید و  تاجهلصاخ  لحم  زا  نآ  عباوت  نارهط و  هفالخلاراد  ماظن  »

میهاوخیم ». ناشیا  زا  ار  هلخاد  روما  دب  کین و  میدومرف و  لوکوم  لوحم و  مظعا  رالاسهپس  هب  دعب  ام  لیئدوا و  ود 
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: تسا هدمآ  خیراوتلا  ردص  رد 
142 ص : نارهت ، تشذگرس 

، دـیچیپن داـیز  مدرم  لاـمع  اـب  هدرک  راـتفر  وکین  نادـلب  نارهت و  یلاـها  اـب  دوـخ  ترادـص  ناـمزرد  مظعا  رالاسهپـس  ناـخ  دـمحم  ازریم  »
تیاهن هدرک  دوخ  هشیپ  ار  یشامق  طقف  تشادن . یسفندب  دیربیمن و  ار  یسک  نان  تسا . هتشادن  يرگهزیتس  يزوسنمشد و  يزوتهنیک و 

اجیب يانمت  وا  زا  مدرم  یـضعب  هلیـسو  نیاهب  تساوخیم  هکلب  دوبن  ینطاـب  بضغ  رهق و  يور  زا  مه  وا  مانـشد  دوب و  مانـشد  وا  تمدـص 
دومرف یهن  وا  هب  ترضحیلعا  دندرک  تیاکش  وا  مانشد  زا  ینویامه  روضحرد  یتقو  دنشاب ...  هتـشادن  راکرد  تجامـس  رارـصا و  دننکن و 

وا هب  يرایرهـش ...  ترـضحیلعا  داد ، رایـسب  شحف  دمآرد و  ظیغ  هب  یتقو  زاب  دیوگن ، رگید  هک  دش  دـهعتم  يو  دـهدن . مانـشد  رگید  هک 
عطق ار  یسک  نان  بجاوم و  مریگیمن و  ار  یـسک  بصنم  دوخ  ترادص  رد  نم  درک  ضرع  يداد ؟ مانـشد  يدرک و  تفلاخم  ارچ  دومرف 

زیچ هچ  تکلمم  مظن  رد  یلاها  سرت  يارب  سپ  ماهدرکن . بیدأت  هیبنت و  ار  یسک  هتـشادن و  هاگن  دوخ  لزنم  رد  کلف  بوچ و  منکیمن و 
کی داتـشه و  تسیود و  رازه و  لاوـش  رد  میاـمن ...  شحف  هب  اـفتکا  هک  مرادـن  نآزج  هراـچ  دوـشن و  عـقاو  یمظنیب  هک  منک  راـیتخا  ار 

تّدـم تفر . ناسارخ  تلایا  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـش و  لوزعم  هس  داتـشه و  تسیود و  رازه و  رفـص  رهـش  رد  تفاـی و  يربک  ترادـص 
. « دوشیم هامجنپ  لاسکی و  وا  ترادص 

زا دندوب . هاش  داماد  همه  شنارسپ  تشادن و  یتامولعم  نادنچ  هک  دوب  يرابرد  ياهرجق  زا  رالاسهپس  ناخ  دمحم  ازریم  هک  تسا  فورعم 
قرـش رد  هکنآ  بلاج  اما  میدـق . رالاسهپـس  هسردـم  هب  تسا  فورعم  هک  نارهت  یهاـش  طاـیح  رد  تسا  ياهسردـم  ياـنب  وا  هیریخ  راـثآ 

. تسا فورعم  یهاش  طایح  هلحم  مان  هب  زونه  يورم  هسردم  یکیدزن  رد  ورسخرصان و  نابایخ 
هب هک  تسین  نشور  هچرگ  تسا و  نارهت  نیشیپ  راگزور  زا  يراگدای  مان  نیا  ارهاظ  دوشیم . هدید  زین  نارهت  هفالخلاراد  هشقن  رد  مان  نیا 

هداتفا ناتـساب  نارهت  لامـش  رد  هک  دودـحنآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـننکوگزاب  یلو  تسا ، بوسنم  هاش  مادـک  هب  طوبرم و  يدـهع  هچ 
رتشیب عافترا  ببـسهب  میدـق  نارهت  رگید  طاقن  زا  هقطنم  نیا  هکنآ  رگید  تسا . هتـشاد  صاصتخا  ارما  ناـهاش و  هب  نیـشیپ  هنمزا  رد  تسا ،

ییاریذپ دروم  اجنامه  رد  زین  ایناپـسا  ریفـس  هک  گنل  رومیت  دورف  لحم  يارـسنامهم  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  تسا و  رتاوه  بآ و  شوخ 
تسا . هدوب  عقاو  دودح  نیمهرد  تفرگ  رارق 

هک هرانم  ود  ردرس و  ناخولج و  ياراد  یهاش ، طایح  هلحم  رد  میدق  رالاسهپس  هسردم  يراب !
143 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تسا يورم  هسردم  هب  هتسویپ  لصتم و  برغم  تمس  زا  عقاو و  یهاش  طایح  هچوک  یبونج  ياهتنا  یبرغ  علض  رد 
زا هدوب ، راوتسا  دنلب  یگنس  ياهنوتس  اب  یبرغ  یقرش - ینالوط  ناتسبش  نآ  یبونج  علـض  رد  هک  دراد  يرجـشم  عیـسو  نحـص  هسردم  نیا 

دوریم . رامشهب  يرجه  مهدزیس  هدس  مود  همین  زا  يراگدای  هجوت و  هتسیاش  يرامعم  رظن 
144 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت رهش  شرتسگ 

هراشا

: میناوخیم نارهت  رهش  شرتسگ  یگنوگچ  هرابرد  نادلبلا  ةآرم  رد 
اضتقا هناکولم  يامن  باوص  يار  درادن ، ار  هیلاح  تیعمج  شیاجنگ  رهـش  داهن و  دایدزا  هبور  تیاهن  هفالخلاراد  يدابآ  تیعمج و  نوچ  »

دـصتشه رازه و  کی  ناریمـش  هزاورد  تمـس  زا  نارهت  رهـش  هک  دندومرف  ررقم  اذهل  دـیآ . لصاح  یلاها  يارب  یناکم  تعـسو  هک  دومرف 
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ازریم کلامملا و  یفوتسم  ياقآ  بانج  هدهعهب  ار  رما  نیا  تلافک  دنهد و  تعسو  عرذ  رازه  کی  فرط  ره  زا  رگید  بناج  هس  زا  عرذ و 
دش ررقم  هدومرف ، نآ  قدنخ  ضرع  لوط و  دودح و  نییعت  رومأم  زین  ار  نیسدنهم  زا  رفن  دنچ  دندومرف و  لوکوم  هفالخلاراد  ریزو  یسیع 
لاس  ] نابعـش مهدزای  هبنـشکی  زور  دنام . نوصم  لیـس  تفا  زا  رهـش  دشابن و  ربعم  نیددرتم  يارب  زا  هک  دـننک  رفح  ار  قدـنخ  یتمـسق  هک 

ناگدازهاش ءارزو و  هدومن ، اپرب  ار  نویاـمه  سدـقم  تاذ  صوصخم  هدرپارـس  تلود ، هزاورد  يذاـحم  رد  رهـش  نوریب  رد  يرمق ]  1284
هک یعضوم  رد  دعب  دیدرگ . دقعنم  ماع  مالس  هدمآ  عمج  اهرداچ  ریز  رد  لحم  نیارد  رادمتلدعم  رابرد  میقم  هجراخ  لود  يارزو  یتح 

یگنلک یهاشنهاش  ترـضحیلعا  راکرـس  ناگدنب  دوب ، هدش  هتخاس  زایتما  لامک  رد  هرقن و  زا  هک  یگنلک  اب  دندوب ، هتخیر  ار  قدـنخ  حرط 
هدرک كرابم  دوعـسم  دوجوهب  ادـتقا  زین  ازریم ] نارماک   ] هنطلـسلا بیان  الاو  هدازهاشنهاش  دـجما  ترـضح  هدز و  نیمزرب  كرابم  تسد  هب 

رفح هلاس  هس  هک  دش  دـهعتم  هفالخلاراد  ریزو  دـندیدرگ و  لوغـشم  قدـنخ  رفح  هب  نیرومأم  سپنآزا  دـندز . نیمزهب  یگنلک  مه  ناشیا 
رهـش زور  نیازا  دوش و  هتخاس  هک  تسا  ررقم  هزاورد  هدزاود  دش و  دـهاوخ  مین  گنـسرف و  هس  انیمخت  رهـش  نیا  رود  دوش . مامت  قدـنخ 
يدـی خـیرات ، هدام  نف  رد  هک  نونفلاراد  هکرابم  هسردـم  ناـبز  سرد  هفیلخ  مرحم  ازریم  دـیدرگ و  يرـصان  هفـالخلاراد  هب  موسوم  نارهت 

: دورس نینچ  ار  انب  نیا  خیرات  دراد ، یلوط 
يرصان  رهش  داب  نادزیرف  اب  نادواجتفگ  خیرات  یپ  زا  داش  لد  اب  مرحم  عبط   145 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسا انب  خیرات  هک  يرجه  راهچ  داتشه و  تسیود و  رازه و  اب  دوشیم و  یمان  عرـصم  ددع  هب  هفاضا  هک  تسا  فلا  داش  لد  زا  دوصقم  و 
ص145 نارهت ؛  تشذگرس  ددرگیم ». قباطم 

تسا . هدمآ  مه  راثآلا  رثآملا و  رد  نینچمه  يرصان و  مظتنم  خیرات  رد  راصتخا  یکدنا  اب  نخس  نی 
تافیرشت اب  دیدج  تاماکحتسا  ثادحا  گنلک  هاش ، يوس  زا  نارهت  رهش  شرتسگ  هعسوت و  يارب  یحرط  بیوصت  : » تسا هدمآ  نینچمه 

نیاهب ار  شیوخ  تاکیربت  دـنتفای  راختفا  هاش  توعدهب  یجراخ  ياـهروشک  ناگدـنیامن  دـشهدز . نیمز  هب  ینویاـمه  تاذ  طـسوت  صاـخ 
هک دش  مولعم  درک ، تیاده  لحم  هب  مسارم  ياشامت  يارب  ار  اهنآ  هجراخ  ریزو  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـننک ، مالعا  نویامه  تاذ  هب  تبـسانم 

تسا ». هدرک  كرت  ار  اجنآ  هلجع  اب  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  باکر  نامزالم  هک  یهوبنا  تیعمج  لیلدهب  هاش 
ار یلبق  قدنخ  هدش و  بارخ  همه  كرا ، راصح  زا  ریغ  یمیدـق  ياهراصح  دـشارجا . لاس  راهچ  یط  ماجنارـس  نارهت  رهـش  هعـسوت  حرط 

رهش مهم  ياههاگهرگ  هب  یمیدق  ياههزاورد  یلاخ  ياج  درک . نییعت  ار  دیدج  عیسو و  ياهنابایخ  يوس  تمـس و  نآ ، ریـسم  دندرکرپ و 
. دش لیدبت  دیدج 

. تشاد هلصاف  رتم  رهش 1545  رگید  فرط  هس  زا  هدمآ و  دوجوهب  یمیدق  ياهراوید  زا  رترود  رتم  دیدج 1872  قدنخ  لامش ، تمسق  رد 
رتمولیک  6 زا 5 / زین  راصح  ياهراوید  لک  لوط  عبرم و  رتمولیک  هب 31  عبرم  رتمولیک  دودح 12  زا  دیدج  رهش  تحاسم  لک  بیترت  نیاهب 

ياهحرط اب  هزاورد   12 یمیدـق ، ياهراوید  رد  هزاورد ) شـش  اهدـعب  و   ) هیلوا هزاورد  راهچ  ياجهب  نونکا  تفای . شیازفا  رتمولیک  هب 18 
رارق رگیدکی  زا  نیعم  هلـصاف  اب  مظنمان  یعلـض  تشه  کی  نوماریپ  هدش و  يراکیـشاک  مامت  ییابیز  هب  یگمه  هک  تشاد  دوجو  فلتخم 

. دنشاب هزین  لکشهب  یلگ  نایتساب  تشه  هاجنپ و  ياراد  دوب  رارق  حرط  رد  نینچمه  دندوب . هتفرگ 
هتفگ ینابهدید  يارب  هعلق  يوراب  ياهیشبنود  رد  هدمآ  شیپ  هندب  هب  نایتساب  هکنآ  حیضوت  ]

146 ص : نارهت ، تشذگرس 
. [ تشاد دوجو  ياهنیچ  ياهراوید  اب  گنج  تاودا  لحم  رامآ ، هرادا  لباقم  هپس  نابایخ  بونج  رد  ياهعلق  هک  دنامن  هتفگان  دوشیم .

ار روکذم  حرط  دوب . هتفر  راکهب  ایلاتیا  هسنارف و  ياهرهـش  يارب  مهدفه  هدس  رد  هک  دـش  هیهت  نابو  لوا » ماظن   » يانبم رب  رهـش  هیلوا  حرط 
يدیشروخ و 1871 اـب 1250  ربارب  ( ) ق ه .  ) لاـس 1288 رد  ار  راـک  هک  دوب  هدرک  هیهت  نونفلاراد  رد  یماـظن  مولع  يوسنارف  داتـسا  رلهوب 

دناسر . مامتا  هب  يدالیم )
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لاس رد  هک  دوب  ناریا  قیدـص  دنمـشناد و  نارازگتمدـخ  زا  سیراپ و  کینکتیلپ  یلاـع  هسردـم  لیـصحتلا  غراـف  رلهوب  هک  تسا  ینتفگ 
دمحم وا  مجرتم  دـش . راذـگاو  وا  هب  یـشکهشقن  تایـضایر و  سیردـت  یـشیرتا ، یتاز  تشذـگرد  زا  سپ  دـمآ و  ناریا  هب  ق ) ه .  ) 1269

ناخ یلق  رفعج  ناخ و  لوسرلا  دـبع  هلیـسو  هب  هک  تشون  باتک  دـنچ  یـشکودرا  نف  یـضایر و  لوصا  رد  رلهوب  دوب . راجاق  ناـخ  نسح 
دوب . سیلگنا  تلود  راجزنا  دروم  ببس  نیمههب  درک و  ياهتسیاش  تمدخ  تاره  گنج  رد  رلهوب  دیدرگ . عبط  همجرت و 

ییاپورا ره  زا  رتهب  الامتحا  هک  رلدنیـش  موتوه  تسا . هتـشاد  یناوخمه  هیلوا  حرط  اـب  دـح  هچ  اـت  دـیدج  ناـیتساب  تسین  مولعم  لاـحرههب 
دوب هدرک  یحارط  رلهوب  دوخ  زین  ار  دیدج  رادنایتساب  راصح  هک  هدرک  راهظا  هتخانشیم ، ار  نارهت  رهـش  مهدزون  هدس  رخاوا  رد  يرگید 

. دوب يزاسامن  ای  هندب  يراکتفس  هنوگره  دقاف  یهتنم  تشاد  ار  نابو  لوا  ماظن  رباربان  ههبج  نامه 58  هک 
رهـش فارطا  دـیدج  نایتساب  هب  ق ) ه .  ) لاس 1309 هشقن  هیـشاح  رد  دوب  یلباـق  رادربهشقن  سدـنهم و  رلهوب  راـکمه  هک  زین  کـلملامجن ،

ناوتیم عقاورد  دوب و  یعافد  نودـب  زیرکاـخ  رهـش  راوید  تسا . هدـش  ثادـحا  ق ) ه .  ) لاس 1285 رد  ادودح  هک  دـنکیم  هراشا  دـیدج 
درکلمع چیه  دادیم و  ناشن  ار  هزات  رهـش  دودحم  هک  هدوب  دیدج  قدنخ  رفح  زا  یـشان  كاخ  لت  الامتحا  رهـش  فارطا  زیركاخ  تفگ 

هب شاهلمح  لامتحا  هک  تشادن  دوجو  یلخاد  نمشد  چیه  رگید  هاش  نیدلا  رـصان  تنطلـس  لیاوا  زا  هک  دنچره  تشادن . یعافد  ای  یماظن 
هدس مود  همین  هتفرـشیپ  ياهحالـس  هب  حلـسم  یجراخ  نمـشد  چـیه  يارب  تسناوتیمن  اهقدـنخ  اهراوید و  نیا  دـشاب و  نایم  رد  تختیاپ 

مهدزون
147 ص : نارهت ، تشذگرس 

دیآ . رامشهب  یعنام 
ماجنا ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ندش  هتـشک  زا  سپ  لاسکی  هک  تسا  ق ) ه .  ) لاس 1269 هب  طوبرم  نارهت  هناخ  هب  هناخ  یـسررب  نیتسخن 

. دشابیم تسد  رد  هزورما  نآ  دنس  هناتخبشوخ  هدش و 
نآ ملیف  تسا و  دوجوم  ) K 9 (19) E .G .)Growne یطخ هخسن  ، ) جیربمک هاگشناد  هناخباتک  رد  شرازگ  ای  دنس  نیا  یلصا  هخـسن 

اب هارمه  هدیسر و  پاچ  هب  نارهت  رد  شرازگ  ای  دنس  نیا  هناتخبشوخ  دوشیم . يرادهگن  نارهت  هاگشناد  رد  ق ) ه .  ) لاس 1269 هب  طوبرم 
. دراد رارق  ناگمه  سرتسد  رد  نارهت » هفالخلاراد  رامآ   » مان هب  رگید  دنس  ود 

: تسا هدمآ  نینچ  دنس  زاغآ  رد  تسا . هدش  تبث  هلحم  ره  ياهارسناوراک  اههزاغم و  اههناخ ، دادعت  يرامآ  یسررب  نیارد 
دیـشمج و هاگثراو  تردق  ردـق  رمالابسح  هک  نامالا  نمالاب و  تنـصح  نارهت  هرهاب  هفالخلاراد  ياهانب  ریاس  اههناخ و  ددـع  تروص  »

يرجه هنس 1369  اب  قباطم  لیئناقچیـس  لاس  رخآ  رد  هتکوش ، نامز  هتلود و  مایا  یلاعت  هّللا  مادا  هاجمج ، هاشنهاش  دیـشروخ ، هام و  ثلاث 
.« درادن رهش  هب  یلخد  هتشگ  هتسب  نازیم  هدحیلع  هدش و  هتشون  هناگادج  هچباتک  رخآ  رد  هک  اههزاورد  نوریب  زا  ریغ  هتفای ، صیخشت 

. دـسریم رظنهب  رتـشیب  اـههزاغم  اـههناخ و  زکرمت  ناـجالدوع  هلحم  رد  هک  دوب ، باـب  رهـش 7872  راصح  نورد  ياـههناخ  لـک  هعومجم 
هدمآ دوجوم  هخـسن  نایاپ  رد  هک  یهاتوک  شخب  رد  دوب . هدش  هتخاس  رهـش  یمیدـق  ياهراوید  زا  نوریب  ییاههاگتنوکـس  نامز  نیمهرد 

هک دـناهدش  رکذ  نارهت  زا  جراخ  رد  غاـب  هروک و 12   33 لبطصا ،  5 مامح ،  3 ارسناوراک ،  11 دجسم ،  3 هزاغم ،  204 هناخ ، دادعت 115 
دندوب . هتفرگ  رارق  رازاب  هقطنم  رد  هیدمحم  هزاورد  یلاوح  رد  اهانب  نیا  رثکا 

نارهت شرتسگ  هک  یهاتوک  تدم  زا  سپ  ق ) ه .  ) نمهب 1285 يد و  ياههام  رد  کلملا  مجن  طسوت  هک  نارهت  رهش  يدعب  یسرربرد  اما 
اههناخ لک  دادعت  ق ) ه .  ) ات 1286 لاس 1269  زا  ینعی  لاس  هدزناپ  نیا  لوط  رد  تسا . هداد  خر  يدایز  تارییغت  هتفرگ  ماجنا  دـش ، زاـغآ 

دصرد تسیب  نازیم  هب 
148 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت رهـش  ياههناخ  عومجم  هب  هناـخ  دادعت 1708  ندـش  هفاضا  رگنایب  هک  هدیـسر ، هناخ  هب 9580  هناـخ  زا 7872  ینعی  هتفاـی ، شیازفا 
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. تسا
راـمآ و هیهت  یگنوـگچ  هب  هدـش  ماـجنا  شناراـیتسد  نادرگاـش و  کـلملا و  مجن  راـفغلا  دـبع  هلیـسوهب  هـک  ق ) ه .  ) لاس 1268 راـمآ  رد 

وربور نآ  اب  نارگراـمآ  مه  هزورما  هک  تسا  یناـمه  تالکـشم  نیازا  یخرب  هکنآ  بلاـج  تسا . هدـش  هراـشا  زین  يریگراـمآ  تالکـشم 
. دنتسه

: دیوگیم رافغلا  دبع 
هاشنهاش نیدـلا  رـصان  هاگ ...  میهید و  دـنوادخ  هاج و  تخب و  کلام  ناتـسیتیگ ، رواد  ناهج و  ياراد  ناـیرج  اـضق  رما  بسحرب  نوچ  »

هک دید  راثنناج  دنک ، صخشم  قیقدت  قیقحت و  يور  زا  ار  يرـصان  هفالخلاراد  تیعمج  رافغلا ، دبع  راثنناج ، نیا  هک  دش  ررقم  يزاغ ... 
ارهاظ هکنآ  رب  هوالع  تقونآ ، و  دـیماجنا . دـهاوخ  لوط  هب  لاسکی  القا  دوش  گرزب  تمدـخ  نینچ  يدـصتم  اـهنت  دوخ  دـهاوخب  هاـگره 
رایـسب هچ  دیدم  تدم  نآ  ضوع  رد  یفرط  زا  هدومن ، لهاکت  هدیزرو و  يروصق  دوخ  هب  هعوجرم  تمدـخ  ماجنا  رد  هک  دـیامنیم  نینچ 

. دوشیم عقاو  سوفن  دهع  رد  فالتخا 
دنیآیم دوجو  هصرع  هب  مدع  متک  زا  یعمج  دننکیم و  هجوت  هفالخلاراد  تمس  هب  یعمج  دنوشیم و  هدنکارپ  فارطا  هب  یعمج  هکنانچ 

هک دراد  درگاش  هقبط  دـنچ  دـشابیم و  رختفم  یـضایر  مولع  لک  یملعم  تمـس  هب  نونفلاراد  هکرابم  هسردـم  رد  یفرط  زا  نآ و  لاثما  و 
یلک هب  دناهدومن  بسک  هچنآ  هکلب  دننامیم ، زاب  لیمکت  لیصحت و  زا  تدم  نآرد  دنوش و  لیصحتلا  غراف  تسا  کیدزن  اهنآ  زا  یـضعب 

یعمج يرایتسد  هب  ار  تمدخ  نیا  هک  دید  نانچ  تحلصم  مولع  ریزو  هنطلسلا ، داضتعا  الاو  فرشا  باون  هراشا  هب  سپ  دننکیم . شومارف 
: زا دـندوب  ترابع  هک  دومن  رایتخا  ار  شوهاب  بدؤم و  لوقعم  گرزب  درگاش  رفن  تشه  اهنآ  ناـیم  زا  سپ  دـهد . ماـجنا  دوخ  نیملعتم  زا 

یلق نامیلـس  ناخ ، نامیلـس  ربکا ، یلع  ازریم  ناخ ، مساق  دمحم  موحرم  دلو  ناخ  یلع  ارعـشلا ، کلم  دـلو  ناخ  یلع  ازریم ، نسح  دـمحم 
گرزب هلحم  راهچ  اب  ار  یناطلس  كرابم  كرا  دومن و  ادتبا  میدق  راصح  فوج  هب  لوا  نآزاسپ  ناخ . یلعـسابع  ناخ و  یلقنیـسح  ناخ ،

. درک تمسق  اهنآ  نایم  ار  رازاب  هلحم  جلگنس و  نادیمهلاچ و  دشاب و  ناجالدوع  هک 
نادیمهلاچ دش ، کچوک  ناخ  یلع  ازریم و  نسح  دمحم  بیصن  ناجالدوع  دیـسر ، ناخ  یلعـسابع  ناخ و  نامیلـس  هب  رازاب  هلحم  كرا و 

. ناخ یلقنیسح  ربکا و  یلع  ازریم  هب  مه  جلگنس  دیسر و  ناخ  یلع  ناخ و  نامیلس  هب 
149 ص : نارهت ، تشذگرس 

قرشم ای  لامـش  تمـسهب  هک  ار  یعلـض  هشیمه  دنوش ، هچوک  دراو  نوچ  دننک و  تکرح  رگیدمه  اب  رفن  ود  ره  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  و 
مود علض  داهنمان و  نیمی  ار  یلوا  علض  رگید و  نآ  دشاب  برغم  ای  بونج  تمـسهب  هک  ار  یعلـض  دننک و  رایتخا  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دشاب 
رفن ود  هکرابم و  هسردم  ناشارف  زا  شارف  رفن  کی  تالحم و  نایـشابهد  زا  رفن  ود  کی  هتـسد  ره  اب  الاو ، فرـشا  باون  نذا  هب  راسی و  ار 
راـک هب  بوـخ  هکنیا  هب  رظن  لوا  زور  دـنچ  و  درک . عورـش  لـمع  هب  ناـضمر  مهدزناـش  زور  زا  درک و  هارمه  سدـنهم  نازابرـس  زا  لوارق 
درم دوشیم ، دراو  هک  هناخ  ره  برد  دوب . اهنآ  اـب  هشیمه  راـثنناج  دوخ  هداد و  تکرح  اـقفتم  ار  یگمه  دـننکن ، اـطخ  دـنوش و  سونأـم 

زا مدرم ، مومع  هک  دـید  نوچ  لاؤس و  هب  درکیم  عورـش  ار و  هلقاـع  رتگرزب  نز  دوبن ، رـضاح  وا  رگا  دـیبلطیم و  ار  هناـخبحاص  رتـگرزب 
دوصقم هک  دننکیم  نامگ  هلمجنم : دناهتفرگ . رـسرد  هیهاو  تالایخ  ییوگتقیقح ، زا  دـنراد ، یـشاحت  تشحو و  لامک  ثانع ، روکذ و 

ای دننک  نوریب  رهـش  زا  ار  هقرفتم  ابرغ و  ای  دوش  هتفرگ  اهنآ  زا  یقدـنخ  فرـص  هک  تسنآ  تیعمج  صیخـشت  زا  تدـم  دـبا  تلود  يایلوا 
تبوعـص لامک  تقیقح  يور  زا  تیعمج  صیخـشت  دنـشاب ، دـساف  دـیاقع  نیدـب  رگا  و  اهنآ ، لاـثما  دوش و  هتفرگ  يرـس  اـهنآ  زا  هناـیلاس 

دنک و رامـشرس  ار  هناخ  باحـصا  دوش و  مدرم  لایع  هناخ و  دراو  هک  دوبن  نوذأم  راثنناج  هک  نوچ  تسا . رـسعتم  هکلب  تشاد و  دـهاوخ 
مه زونه  دوب و  نینچ  اقباس  کلامم  ریاـس  رد  تسا  ناریا  لـها  صوصخم  هن  تلاـح  نیا  و  باوج ، لاؤس و  هب  دوب  فوقوم  بلطم  قیقحت 

صیخشت تقو  ایاعر  تسا و  تایلام  عضو  دوصقم  دنک  نامگ  الاب  سوفن  ددع  صیخشت  تقو  رد  نایرهـش  تسا . یقاب  تیالو  یـضعب  رد 
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تعاس عبر  بیرق  دـشیم ، دراو  هک  هناخ  ره  برد  راچان  هلمجلاـب ، سپ  تسا . زابرـس  نتفرگ  دوصقم  هک  دـننک  ناـمگ  يرق  سوفن  ددـع 
، دـنیوگب فـالخ  هک  دادیم  لاـمتحا  هدـشن  نئمطم  دوخ  زاـب  درکیم و  نئمطم  ناـسل  رازه  دـنگوس و  هب  ار  هناـخ  بحاـص  هدـش  لـطعم 
هناـخبحاص و رکون و  اـقآ و  زا  دنـشابیم ، فقوتم  هناـخ  نآرد  بش  هک  ینادرم  عومجم  ددـع  لوا : دیـسرپیم . اـهنآ  زا  هفلتخم  تـالاؤس 

ناناوج ددـع  زا  مراهچ : ثانا . روکذ و  زا  هلاس  جـنپ  ات  راوخریـش  لاـفطا  ددـع  زا  میـس : گرزب . ناـنز  ددـع  زا  مود : هریغ . نیـشنهراجا و 
هیاد و ددع  زا  متفه : هایـس . زینک  ددع  زا  مشـش : هایـس . مالغ  هجاوخ و  ددع  زا  مجنپ : ثانا . روکذ و  زا  لاس  هدزناپ  ات  لاس  جنپ  زا  رتگرزب 
روکذ و دیفس و  هایس و  ریبک و  ریغص و  زا  امومع  دنافقوتم ، هناخ  نآرد  هک  صاخشا  عومجم  ددع  زا  متـشه : دیفـس . وسیگ  راکتمدخ و 

زورب دوز  دـنتفگیم ، فـالخ  رگا  هدرک  هنزاوم  رگیدـمه  اـب  ار  اـهباوج  نیا  تقونآ  و  نیـشنهراجا . هناـخبحاص و  رکوـن ، اـقآ و  ثاـنا ،
ددع زا  دنراد و  لزنم  هناخ  نآرد  هک  راجاق  لیا  صاخـشا  زا  درکیم  لاؤس  دعب  دومنیم و  حیحـصت  دعب  هدرک  هذخاؤم  اهنآ  زا  درکیم و 

صاخشا
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، دیماجنایم لوطهب  یتدم  باوج  لاؤس و  نوچ  دومنیم و  تقباطم  قباس  اب  زین  ار  دادعا  نیا  هریغ و  یناجیابرذآ و  یناهفـصا و  ینارهت و 
تفریم رگید  هناخ  برد  هب  هتـشذگ  هناخ  نآ  برد  زا  تقونآ  و  درکیم . لمحت  دینـشیم و  تایانک  دیدیم و  تامیالمان  هناخ  لها  زا 

هتسد ره  هدرک  هدنکارپ  تالحم  رد  ار  اهنآ  دنتخومآ ، بوخ  ار  لمعلاروتسد  نیا  نیملعتم  هکنآ  زا  دعب  و  درکیم . راتفر  روتسد  نامههب  و 
یلاوح ات  باتفآ  عولط  زا  درکیم و  یـشکرس  هتـسد  هس  ود  هب  تشگیم و  تالحم  رد  هزور  همه  دوخ  دـندوب و  لمع  لوغـشم  هناگادـج 

، دندومن صخـشم  یندا  یلعا و  زا  ار  اههناخ  همه  تیعمج  دـندش و  غراف  رهـش  لخاد  تالحم  كرا و  لحم  زا  ات  دـندوب  لوغـشم  بورغ 
نصح و دـح  ات  ار  فارطا  ياههناخ  تخادرپ و  رهـش  جراـخ  هب  تقونآ  یهاـشنهاش و  ترـضحیلعا  هصاـخ  تاراـمع  زج  ءانثتـسا  نودـب 

اهنآ اب  زین  دوخ  دراذگ و  دوخ  راک  رس  رب  ار  مادکره  دومن و  تمسق  سدنهم  هتسدراهچ  نیمه  نیبام  زین  هرصان  هفالخلاراد  دیدج  قدنخ 
یلک هب  مارحلا  ةدـعقلا  يذ  مهدزاود  زور  دومن و  طبـض  دوب  عقاو  راصح  نیا  فوج  رد  هعلق  ارـسناوراک و  هناخ و  هچنآ  دوب و  شدرگ  رد 

 ... دیماجنا لوطهب  هام  ود  بیرق  لمع  دش و  غراف 

سوفن دادعت  هصالخ  اما  و 

دناهاپس رفن  [ 155736  ] شش یس و  دصتفه و  رازه و  جنپ  هاجنپ و  دص و  دنـشابیم ، فقوتم  میقم و  هفالخلاراد  رد  هک  یـسوفن  لک  ددع 
رفن [ 8148  ] تشه لهچ و  دـص و  رازه و  تشه  هلمجزا  تیعر و  رفن  [ 147256  ] شـش هاجنپ و  تسیود و  رازه و  تفه  لهچ و  دص و  و 

رضاح مالغ  تمدخـشیپ و  مالغ  رفن  [ 1148  ] تشه لهچ و  دـص و  رازه و  تسا و  زابرـس  رفن  [ 5508  ] تشه دصناپ و  رازه و  جـنپ  هاپس ،
رفن هاـجنپ  دـص و  ماـظن و  هراوس  رفن  دصیـس  ترـصن و  هراوس  رفن  تسیب  دـصراهچ و  یچپوت و  رفن  [ 700  ] دـص تفه  كرابم و  باـکر 

. صوصخم مالغ  رفن  کی  تسیب و  دص و  یچناکیزوم و  رفن  هس  یس و  دص و  یچکروبنز و 
هس یناطلس  كرابم  كرا  تیعمج  هلحم ؛ شـش  نایم  تسا  مسقنم  تیعر  رفن  شـش  هاجنپ و  تسیود و  رازه و  تفه  لهچ و  دص و  اما  و 

دصناپ و رازه و  راهچ  یـس و  نادیمهلاچ  رفن و  جنپ  دون و  دـصراهچ و  رازه و  شـش  یـس و  ناجالدوع  هلحم  تسا و  رفن  هدراهچ  رازه و 
راهچ داتفه و  دصـشش و  رازه و  شـش  تسیب و  رازاب  هلحم  رفن و  هس  داتفه و  دصـشش و  رازه و  هن  تسیب و  جلگنـس  رفن و  تفه  لـهچ و 

رفن شش  هاجنپ و  تسیود و  رازه و  تفه  لهچ و  دص و  هلمجزا  رفن و  هس  هاجنپ و  دصتـشه و  رازه و  هدزناش  رهـش  جراخ  تالحم  رفن و 
رازه و کی  دص و  تسا ، تیعر  سوفن  لک  هک 

151 ص : نارهت ، تشذگرس 
هلحم زا  نیشنهراجا و  رفن  هس  تصـش و  دصیـس و  رازه و  جنپ  لهچ و  دنراد و  دوخ  زا  لزنم  دناهناخ و  بحاص  رفن  هس  دون و  دصتـشه و 
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لفط رفن  جنپ  دصیس و  رازه و  ود  هاجنپ و  تسا و  گرزب  درم  رفن  ود  داتفه و  دصهن و  رازه و  هس  هاجنپ و  تیعر ، سوفن  لک  ددع  نامه 
نایاقآ رفن  تشه  لهچ و  دصـشش و  رازه و  ود  لهچ و  گرزب ، نادرم  هلمجزا  ناوج و  رفن  رازه  هن  تصـش و  تسیود و  رازه و  هدزون  و 

رکون و رفن  تشه  تصش و  دصناپ و  رازه و  هد  هایس و  مالغ  هجاوخ و  رفن  شش  هاجنپ و  دصتفه و  دناتعنص و  هفرح و  بابرا  هبسک و  و 
رفن جنپ  تسیب و  دصناپ و  رازه و  ود  دنراجت و  هبسک و  نانز  همرتحم و  نانز  رفن  هس  تصش و  رازه و  شش  لهچ و  گرزب ، نانز  هلمجزا 

رازه و هن  یـس و  دنراجاق ، رفن  تشه  رازه و  ود  تیعر ، سوفن  لک  ددع  هلمجزا  راکتمدخ و  رفن  ود  دصتـشه و  رازه و  هس  هایـس و  زینک 
یناجیابرذآ و رفن  کـی  تسیود و  رازه و  تشه  یناهفـصا و  رفن  جـنپ  هاـجنپ و  دـصهن و  رازه و  هن  ینارهت ، رفن  جـنپ  لـهچ و  تسیود و 

دابآناطلـس شخب  نامه  یقارع  زا  روظنم   ] یقارع يزاریـش و  یناشاک و  لثم  هقرفتم  رفن  تفه  لـهچ و  دصتـشه و  رازه و  تفه  داتـشه و 
 ...« دنناشاک لها  زا  رتشیب  نکیل  هریغ و  و  دوشیم ] هدناوخ  كرا  هب  هزورما  هک  تسا 

فارگلت

هراشا

یتح دوخ و  نامز  یـسایس  یعامتجا و  یگدـنز  رد  یمهم  ریثأت  دـش و  ماـجنا  يرـصان  هرود  تسخن  همین  رد  هک  ییاـهراک  زا  رگید  یکی 
. دوب نارهت  رد  هلمجزا  ناریا و  رد  فارگلت  ییاپرب  تشاذگ ، ياجرب  زورما  ات  نآزاسپ 

يرون ناخ  اقآ  ازریم  هب  ترادـص  راک  هدـش و  لزع  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  هزاـت  دـمآ  ناریا  هب  اـپورا  زا  ناـخ  مکلم  ازریم  هک  یماـگنه 
ناداتـسا سورد  مجرتم  ناونع  هب  ار  مکلم  يرون ، ناخ  اقآ  ازریم  ورنیا  زا  دوب . حاتتفا  فرـش  رد  نونفلاراد  داینبون  هسردم  هدش و  راذگاو 

هدش انـشآ  هسنارف  رد  یعیبط  مولع  اب  هک  ناخ  مکلم  ازریم  درک ...  نونفلاراد  لخاد  رگید  یتامدقم  مولع  ایفارغج و  سیردت  يارب  ییاپورا 
زا هک  دوب  یـشیامزآ  نیتسخن  نآ  هلمج  زا  هک  داد  رارق  شیامزآ  ضرعم  هب  نارهت  رد  راـبنیتسخن  يارب  ار  یکیزیف  تاودا  زا  یـضعب  دوب ،
زا فارگلت  هاگتـسد  لقان  نیتسخن  ناونعهب  وا  مان  تبـسانم  نیدب  دـمآ و  لمع  هب  یهاش  رـصق  نونفلاراد و  هسردـم  نیب  فارگلت  هاگتـسد 

دش . تبث  ناریا  خیرات  رد  ناریا  هب  اپورا 
152 ص : نارهت ، تشذگرس 

موسوم میس  هار  هلمجزا  هتـشگن ، لوادتم  عیاش و  زونه  ناریا  دالب  رد  هک  هدش  لوادتم  هبیرغ  عیانـص  لامعا و  یـضعب  اپورا  دالب  رد  نوچ  »
ادبا بیجع  تعنص  نآ  رب  عالطتسا  راضحتسا و  نوچ  دیامنیم . رابخا  ار  دیدج  رابخا  هدیعب  تفاسم  زا  دحاو  نآ  رد  هک  تسا  فارگلت  هب 

هب هک  دش  ررقم  هنطلس  مایا  هّللا  مادا  یهاشنهاش  نویامه  سدقا  رما  بسحرب  تفای  دهاوخن  تروص  هظحالم  هنیاعمیب و  عامتـسا  ضحمهب 
هناخپوت لک  ملعم  یـشیرتا ]  ] يواسمن شیـشیرک  ویـسوم  هاجیلاع  هنطلـسلا ، داضتعا  يازریم  یلقیلع  هدازهاش  ـالاو  باون  ماـمتها  تبقارم و 

یعـس مامت و  تقدهب  هدوب  راک  نیا  مزاول  هچنآ  یهام ، بیرق  تدم  رد  دنناسرب و  ماجناهب  هداد  روتـسد  ار  لمع  نیا  همزال  بابـسا  هکرابم 
يوحنهب دش و  هدیچ  همزال  بابسا  لباقم  قاتا  ود  رد  هدیـشک و  میـس  نونفلاراد  هسردم  لوطرد  تفای و  مامتا  تروص  لماک  دهج  غیلب و 

نیقیهب تفای و  میقرت  میـسرت و  لوئـسم  بلطم  تالآ  تکرح  هب  دمآ و  روهظهب  هتیـسیرتکلا  هوق  دیدرگ و  هبرجت  ماحتما و  تسا  ررقم  هک 
بانج هتـشذگ  هبنـشجنپ  زور  رد  تسا و  هدروآ  لعفهب  هوق  زا  تسا  هدش  نآ  رودص  روهظ  یعدم  روکذـم  ملعم  هک  لمع  نیا  هک  تسویپ 

لیصفتهب و هدومن  هجوت  هسردم  هب  هدیدج  هبیرغ  تعنص  نیا  ياشامت  هظحالم و  تهج  هب  یلاعلا  هلابقا  راد  مظعاردص  مخفا  عفرا  فرـشا 
راهظا هسردـم  مولع  بیترت  تیوقت و  رد  تافرـصت  هنطلـسلا و  داضتعا  الاو  باون  ینادراک  مامتها و  زا  دـندومرف  ناحتما  هظحـالم و  تقد 
نیارد هک  یچپوت  نادرگاش  هب  هسردـم و  مظان  ناخ  یلق  اضر  هاجیلاع  هب  هدرک و  تافتلا  تعلخ  روکذـم  ملعم  هب  هدومن و  رطاـخ  ياـضر 

زا هک  دـندومرف  شیامرف  دـندرک و  تمحرم  ماعنا  کیره  هب  تاجرد  توافت  هب  هدروآ  روهظ  هب  مامت  ماـعنا  مارکا و  دـناهدوب  لـیخد  راـک 
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ینویامه سدـقا  ترـضحیلعا  كرابم  رظنهب  مامتا  زا  دـعب  دوش و  هدیـشک  فارگلت  میـس  رازهلال  غاب  ات  یناطلـس  هکرابم  هصاـخ  تراـمع 
رداص مظعا  فرـشا  بانج  رما  هناکولم و  سدقا  مکح  هک  هسورحم  کلامم  زا  بناج  ره  هب  هدیـسر  هناطلـس  هکلم و  هّللا  دلخ  یهاشنهاش 

دوش ». هدیشک  هتخاس و  رابخا  فارگلت  میس  هار  ددرگ ،
: هک تسا  هدمآ  هیقافتا  عیاقو  همانزور  رد  دعب  یکدنا 

ضوعهب درک و  تسرد  میس  کی  اب  لاح  دوب  هتخاس  میس  ود  اب  هکیفارغلت  هک  هکرابم  هناخپوت  پیترس  ملعم و  ششرک  ویسوم  هاجیلاع  »... 
یلاعلا هلظ  دم  مظعاردص  مخفا  فرشا  بآمتلالج  بانج  هتشذگ  هام  مجنپ  تسیب و  هبنشهس  زور  رـصع  رد  داد و  رارق  ار  نیمز  میـس  کی 

رایسب دنتشاد و  ضورعم  تسرد  باوج  رازهلال  غاب  زا  هدمآ  نایم  رد  لاؤس  هرقف  دنچ  دومن . هجوت  هناخشاقن  قاتا  هب 
153 ص : نارهت ، تشذگرس 

داتفا »...  قافتا  فرشا  بآمتلالج  بانج  عبط  قفاوم 
: میناوخیم نینچ  زین  نادلبلا  ةآرم  رد 

هناخپوت ملعم  ششرک  ویسم  تبقارم  هنطلسلا و  داضتعا  الاو ، باون  مامتها  هب  رازهلال  غاب  ات  رهـش  یناطلـس  ترامع  زا  فارگلت  زا  ياهنومن 
لیامح هتـشر  کیهب  هیلاراشم  ملعم  اذهیلع  دناهدیناسر ، مامتا  هب  یکز  ازریم  یمجرتم  هب  هدوب  هفالخلاراد  رد  فارگلت  يانب  يدصتم  هک 

دیدرگ . رختفم  نویامه  تعلخ  یگنهرس و  دیفس 
دادتما زیربت  ات  نآ  لابندهب  هیناطلـس و  ات  طخ  نامه  سپـس  دـش و  هدیـشک  ناجنز  ات  نارهت  زا  یفارگلت  طخ  ق ) ه .  ) لاس 1275 بجر  رد 

. تفرگ ماجنا  ق ) ه .  ) لاس 1276 رد  راکنیا  هک  تفای 
دش و ماجنا  تعرسهب  یفارگلت  طوطخ  ثادحا  سپ  نآ  زا  هدیـشک و  ناریمـش  هب  نارهت  زا  فارگلت  میـس  ق ) ه .  ) لاس 1276 رد  نینچمه 

. دیسر ناریا  طاقن  هیقبهب  لاس  هدزای  فرظ  رد  فارگلت  میس  هک  تفگ  دیاب  یلک  روطهب 

سیلگنا ناریا - فارگلت 

دـننک و هدافتـسا  نآ  زا  ناتـسودنه  اـب  طاـبترا  هعـسوت  يارب  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  اهیـسیلگنا  تفاـی ، تیمومع  اـیند  رد  فارگلت  نوچ 
نآ يرادـهاگن  مه  رتجرخمک و  مه  دوب ، رتـکیدزن  اـههار  ریاـس  زا  مه  هچ  دوب . ناریا  هار  تشاد  دوـجو  نیب  نیارد  هک  یهار  نیرتبـسانم 

دراو سیلگنا  ورنیا  زا  دوب . لهـس  دـندوب ، تردـق  ذوفن و  بحاـص  ناریا  هفلتخم  قطاـنم  رد  هک  یلخاد  نیذـفنتم  رب  طلـست  اریز  رتناـسآ .
هلودـلا و نیما  ناخ  خرف  هجراخ و  ریزو  ناخ  دیعـس  ازریم  کمکهب  ماجنارـس  وگتفگ  لاس  راـهچ  زا  سپ  دـش و  ناریا  راـبرد  اـب  هرکاذـم 

هرابنیا رد  يدادرارق  ق ) ه .  ) هیناثلايدامج 1279 اب  ربارب  م ).  ) ربماسد 1862 خیراترد  دوب ، ناریا  یفارگلت  روما  يدصتم  هک  ازریم  یلقیلع 
نارهت زا  نارهت و  هب  نیقناخ  زا  یفارگلت  طخ  کی  ریخأتالب  هک  تفریذپ  ناریا  تلود  دادرارق  نیا  بجومهب  تخاس . دقعنم  ناریا  تلود  اب 

نابـصنمبحاص طسوتهب  تسا  حالـص  هک  وحن  ره  هب  دننادیم و  مزال  تقوره  هک  دنـشاب  زاجم  اهیـسیلگنا  هتبلا  دـیامن و  ریاد  رهـشوب  هب 
. دنیامن هرباخم  روبزم  میس  اب  ناریا  هناخفارگلت 

. درخب اهیسیلگنا  زا  ار  روبزم  مزاول  دیاب  ناریا  تلود  دیامن . هیهت  دیاب  ناریا  تلود  ار  طخ  نیا  مزاول 
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. دـهدیم سیلگنا  تلود  ار  صخـش  نیا  قوـقح  هک  دـشاب  یـسیلگنا  بصنمبحاـص  نـت  کـی  تراـظن  تـحت  روـبزم  طـخ  تـسا  مزـال 
هب لاس  جنپ  رد  ار  روبزم  مزاول  تمیق  سیلگنا  تلود  دشاب و  هتـشاد  همات  تارایتخا  مزاول ، باختنا  رایتخا و  رد  دیاب  روبزم  بصنمبحاص 

دیامن . تفایرد  طسق  جنپ 
يرادربهرهب هب  ریاد و  لاس  ود  فرظ  طخ  نیا  تسا . هدـش  هداد  اهیـسیلگنا  هب  روبزم  طخ  لماک  رایتخا  دادرارق  نیا  اـب  تسادـیپ  هکناـنچ 
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لــصف لـیمکت  يارب  يرگید  دادرارق  ق ) ه .  ) بـجر 1281 م /).  ) ربماـسد 1863 رد  اهیـسیلگنا  تشگ  لـمع  هلحرم  دراو  نوچ  دیـسر و 
يازجا زا  رفن  تشه  تسیب و  اب  نیپماش  رجیم  هارمه  تدـجم  هاجیلاع  دادرارق  نیا  لوا  لصف  بجومهب  دنتـسب . ناریا  تلود  اـب  نآ  مراـهچ 

یسک ای  مولع  ریزو  هنطلسلا  داضتعا  باطتسم  باون  دیدباوص  هب  هامجنپ  تدم  ات  ناریا  رد  فارگلت  حاتتفا  زور  زا  رتمک  ای  دوخ  هرـضاح 
دوب . رهشوب  یلا  هفالخلاراد  زا  هفالخلاراد و  یلا  نیقناخ  زا  ناریا  تلود  فارگلت  میلعت  مظن و  لوغشم  دشاب ، ناشیا  ياجهب  هک 

: تسا حرش  نیدب  دادرارق  ياهلصف  رگید  هصالخ 
هام هد  تدم  ات  دوخ  عابتا  زا  نت  ود  اب  یـسیلگنا  بصنمبحاص  نت  کی  دوش و  راذگاو  ناریا  نابـصنمبحاص  هب  روبزم  طخ  نآ  زا  سپ  »

نیپماش رجیم  دیدباوص  هب  دـیاب  فارگلت  باب  رد  هنطلـسلا  داضتعا  فرط  زا  هرداص  ماکحا  دـشاب . فارگلت  مظن  ظفح  بظاوم  نارهت  رد 
زا نارهت ، ات  نادمه  زا  نادمه ، ات  ینامثع  تلود  دحرـس  زا  دومن : میـسقت  تمـسق  شـش  هب  ار  نآ  دـیاب  روبزم  طخ  تظفاحم  يارب  دـشاب .

بصنمبحاص کی  هدهع  رد  تمسق  ره  ظفح  رهشوب و  ردنب  ات  زاریـش  زا  زاریـش ، ات  ناهفـصا  زا  ناهفـصا ، ات  ناشاک  زا  ناشاک ، ات  نارهت 
تعاطا یـسیلگنا  رـشابم  نابـصنمبحاص  زا  دیاب  یناریا  نایچفارگلت  دیامن . لوبق  ار  یـسیلگنا  بصنمبحاص  دـیدباوص  دـشاب و  یناریا 

هوجو باـسح  يرادـهگن  تهج  هب  یناریا  يازریم  نت  کـی  نییعت  فارگلت و  هفرعت  هب  تسا  طوبرم  زین  دادرارق  دراوم  هیقب  دـنیامن . ماـمت 
دمآرد .

نینچ ینیبشیپ  اب  دوب  ناریا  تلود  مادختـسا  رد  هک  یناملآ  سدـنهم  دـیاش  دوب و  ناتـسلگنا  تلود  اب  تارایتخا  ماـمت  زین  دادرارق  نیا  رد 
دقع اب  ناریا  تلود  فارگلت ». میس  هب  ات  دراد  جایتحا  رتشیب  بآ  هلول  هب  نارهت  : » دوب هتفگ  سیلگنا  ترافس  رومأم  کیوتسا ، هب  یتیعـضو 

درک و راذگاو  یسیلگنا  نارومأم  هب  ار  دوخ  یتارباخم  رارسا  یفارگلت و  طوطخ  نیرتمهم  رایتخا  دادرارق  نیا 
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. دندرامگ راکهب  ناریا  رد  فارگلت  نیصصختم  تروص  هب  ار  دوخ  یماظن  نارومأم  مه  اهیسیلگنا 
هب یفارگلت  روما  ندومن  هرادا  اهمیس و  ندیـشک  يارب  ءاضعا  هدع  کی  دش  انب  هک  راک  لوا  ياهلاس  رد  : » دسیونیم هرابنیا  رد  نزرک  درل 

تیرومأم نیا  ماجنا  يارب  دندوب  صوصخب  صیاصخ  ياراد  هک  ناتـسلگنا  یهاشداپ  نیـسدنهم  نابـصنمبحاص و  هدع  کی  دـنیایب  ناریا 
تاقبط مامت  اب  دناهدش  قرفتم  اههناخفارگلت  یتسرپرـس  يارب  ناریا  مامت  رد  هک  اهیـسیلگنا  دیوگیم ...« : رگید  ياج  رد  دـندش و  نییعت 

نیا دـننکیم ...  هدوارم  اهنآ  همه  اب  یتاهد ، رگزرب و  ات  هتفرگ  لـحم  مکاـح  زا  دنتـسه . شزیمآ  رد  مادـم  اـهنآ  اـب  دـنراد و  ساـمت  مدرم 
ار ینمیا  تسب  کی  مکح  یـسیلگنا  ياههناخفارگلت  لاح  دـنوشیم ...  عقاو  مکاح  نایناریا  نیب  یلحم  ياهعازن  رد  ابلاغ  نابـصنمبحاص 

. دناهدرک ادیپ 
اهنآ لحم ، ناگدازهاش  ماکح و  هک  دناهدومن  ادیپ  ار  راشم  ریشم و  مکح  گرزب  ياهرهش  رد  اههناخفارگلت  هجردیلاع  نابصنمبحاص 

.« دنهدیم رارق  ناشدوخ  تروشم  روش و  فرط  ار 

هناخفارگلت نیتسخن  لحم 

: دسیونیم هنطلسلا  ربخم  تیاده ، ناخ  یلقیدهم 
هب اهدـعب  هناخفارگلت  نیا  كدـنبولگ . رازاب  هنهد  يوربور  كرا  تشپ  مایخ ، ـالاح  داـبآلیلج ، ناـبایخ  بونج  رد  دوب  یلحم  هناـخفارگلت 

یناتحت هبترم  رد  نادیم  هب  ور  ههبج  متـشاد . ترـشابم  نآ  نامتخاس  رد  نم  ار  نادیم  تمـس  يانب  هک  دش  هداد  لاقتنا  هناخپوت  نادیم  رانک 
تسا . یلاع  یترامع  درک و  ادیپ  یلک  رییغت  يولهپ  نامز  رد  هک  دیدج  زرط  هب  یناقوف  هبترم  رد  دوب  زاسمیدق  پوت و  ياج  ياههرجح 

: دسیونیم رگید  ياج  رد  زین  و 
. درک لوحم  نم  هب  مردپ  ار  نآ  نامتخاس  دندوب  هدیشک  نیـسدنهم  ياهشقن  ق ) ه .  ) لاس 1305 رد  هناخپوت  نادیم  هب  ور  هناخفارگلت  يارب 
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نادـیم زا  عرذ  هس  نونفلاراد  نحـص  دوشیم . هتخاس  نونفلاراد  هسردـم  لامـش  رد  انب  نیا  دوب . هدـش  هدروآرب  ناـموت  رازه  جـنپ  جراـخم 
ماوق ردارب  یفوتسم  ياضر  ازریم  ناموت . رازه  تفه  جراخم  دش و  هبترم  هس  یبونج  همین  رد  دوب . هدش  هدروآرب  هبترم  ود  انب  تسا . رتلاچ 

دننکیم روظنم  تارب  رد  کی  هد  تسا  مسر  تفگ  درواین . باسح  هب  ار  راک  رازفا  تسا . رظان  هرادا  فرط  زا  دوب  ییانب  یفوتـسم  هک  رتفد 
يارب مردپ  روضح  اب  اقافتا  تارب  عقوم  رد 
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تمیق تشگ . طقاس  کی  هد  مهاوخیمن و  کی  هد  نم  دندوب  هتفگ  دـندوبن ، کی  هد  تحلـصم  هب  قوبـسم  دـش و  هدـناوخ  ناطلـسلا  نیما 

نآ ناربج  هک  کی  هد  فذح  هجیتنرد  مدش . ردکم  مه  صلخم  هدرزآ ، جراخم  توافت  زا  يردق  مردپ  رطاخ  انمـض  دش . نم  ررـض  رازفا 
مدرواین . ور  هب  متخادرپ و  ار  ضرق  نآ  تمحز  هب  دوب  لیلق  هک  دوخ  بیج  فرط  زا  مدش و  ضورقم  مدرکن ، اضاقت  ار 

: دیوگیم يرگید  ياج  رد  تیاده  ناخ  یلقیدهم 
هدوب خسرف  کی  یـس و  رازه و  ود  ق ) ه .  ) لاس 1312 رد  تسا  هتـشون  هاش  نیدلا  رـصان  يارب  مردپ  هک  یتروص  بجومهب  فارگلت  طخ  »

. دوب هداد  تسد  هب  فارگلت  هنومن  ترامع ، هب  رازهلال  غاب  زا  شیشرک  دنیبب . ار  فارگلت  زا  ياهنومن  دوشیم  لیام  هاش  نیدلا  رصان  تسا .
. دهدیم ناحتما  لیمکت  يارب  ناموت  دصناپ  رازه و  راهچ  هاش 

ار میس  يور  هکنآ  لایخ  هب  دسریم  فرصم  هب  هدناوخیم  یمیش  هک  همعرسپ ، ناخ ، رقاب  یمیـش و  ملعم  یتکوف  تسد  هب  ناموت  رازه  ود 
دش و دهاوخ  فرـص  غلبم  هک  دنکیم  هجوتم  ار  مولع  ریزو  هنطلـسلا  داضتعا  تسا ، هدوب  رادـباتک  تقونآ  رد  هک  مردـپ  دنـشکب . يور » »

. دننزیم فرح  دنشکیم و  میس  جرک  هب  رهش  زا  ددرگیم ، تمدخ  نیا  ماجنا  هب  رومأم  دمآ . دهاوخن  تسد  هب  هجیتن 
جرخ رد  هدازهاش  تسا . هدوب  تارباخم  یچفارگلت  مردپ  اودب  تفای . دادتما  زیربت  ات  دعب  دش و  هدیشک  ناجنز  ات  مردپ  تسد  هب  میـس  لوا 

. تسا هدوب  رادـلیوحت  مردـپ  عقوم  نیا  رد  دـننکیم ، هبلاطم  دوشیم . ضورقم  هجراـخ  تارباـخم  تباـب  زا  سیلگنا  هتـشر  هب  تـالابمیب ،
داضتعا زا  لوا  هجرد  ناگدازهاش  تیامح  اب  دـسرب . باسح  هب  کلامملا  یفوتـسم  دوشیم  مکح  دـنروایب . دراو  وا  هدـهع  هب  دـنهاوخیم 

. دریگیم ار  ناگدازهاش  ندرگ  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و  هریغ  ازریم و  داهرف  هنطلسلا ،
مردـپ هب  امیقتـسم  ار  هناخفارگلت  هاش  نیدـلا  رـصان  تسا . تسرد  مردـپ ، باسح  تسه و  یعفانم  هناـخفارگلت  رد  دوشیم  مولعم  اـنمض 
دنکیم ضرع  هاش  هب  ياهضیرع  مولع  ریزو  روتـسدهب  مردپ  تسا ، هدوب  هدازهاش  ام و  هداوناخ  نیب  هک  یطباور  اب  لاس 1293 ) . ) دراپسیم
ترهـش تقونآ  هک  پیترـس  هب  دراد . ناـمدوخ  هب  صاـصتخا  هناـخفارگلت  دـنکیم  طختـسد  هاـش  مـظن . دـهعت  هدازهاـش  تساـیر  اـب  و 
رورمهب دوـشیم  راذـگاو  وا  هب  هعطاـقملاب  هناـخفارگلت  هـک  مردـپ  ار  هدازهاـش  ضرق  نآ  میدوـمرف . راذـگاو  هتـشاد  مردـپ  هـب  يراـصحنا 

هنطلـسلا و ماسح  هلودلا ، دـمتعم  هدازهاش  هک  تسا  هدوب  یـسلجم  رد  رخآ  ضبق  دـنکیم  میدـقت  هدازهاش  هب  ار  طاسقا  دنـس  دزادرپیم و 
. دناهدوب مردپ  نامهیم  هریغ 

157 ص : نارهت ، تشذگرس 
مردپ وا  زا  دعب  دنامیم و  ظوفحم  ازریم  یلقیلع  هدازهاش  اب  ام  یگداوناخ  یتسود  دزادنایم . مردپ  شود  هب  ار  دوخ  هقرخ  هنطلـسلا  ماسح 
رباـنب دوب و  ناریا  مظنم  هرادا  لوا  هناـخفارگلت  درکیم . تیاـعر  هشیمه  موحرم  نآ  رـسپ  ازریم  نسح  دـمحم  هب  تبـسن  ار  یتـسود  قـح 

فراعم ترازو  تسام . هداوناخ  هب  طوبرم  هرادا  ود  ساسا  نانیمطا . لحم  تارباخم  تسا و  تارادا  نیرتمظن  اب  مه  زورما  ساـسا  تحص 
.« دوب هاش  نانیمطا  فرط  رظن  ود  ره  زا  مردپ  فارگلت و  ترازو  و 

تسپ

هراشا
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. دوب دیدج  تسپ  دش ، ناریا  دراو  يرصان  هرود  رد  هک  مهم  تاسیسأت  زا  رگید  یکی 
یتلود راپاچ  تامدخ  زا  مدرم  هماع  داد  هزاجا  تشاذگ . مومع  تمدخ  رد  ار  یتلود  راپاچ  ریبکریما  هاش ، نیدـلا  رـصان  تنطلـس  زاغآ  رد 

هاـم و لوا  زور  یکی  راـب ، ود  یهاـم  دـش  ررقم  ق ) ه .  ) لاس 1267 رد  هک  دوب  نیا  مظنم  تسپ  اـب  راـپاچ  يرارقرب  بیترت  دـننک . هدافتـسا 
، هتفر ناهاشنامرک  دابآرتسا و  ناـسارخ و  ناـمرک و  ناردـنزام و  نـالیگ و  سراـف و  ناـجیابرذآ و  هب  راـپاچ  هاـم ، مهدزناـپ  زور  يرگید 

ددرگرب .
: تسا هدمآ  نینچ  هناخراپاچ  روما  هرابرد  هیقافتا  عیاقو  همانزور  هرامش  نیمود  رد 

هتخاس یصتخم  ياههناخراپاچ  ناریا  مظعم  ياهرهش  نارهت و  هفالخلاراد  رد  هک  دوب  هدش  رارق  اههناخراپاچ  روما  ماظتنا  طابـضنا و  يارب  »
نآ هب  دـنیامن  هناور  ذـغاک  راـپاچ  اـب  دنـشاب  هتـساوخ  هک  مدرم  ریاـس  راـجت و  زا  کـی  ره  راـپاچ  جورخ  زور  رمتـسم  هدـعاق  هب  هـک  دوـش 
هب ذغاک  ندیناسر  دریگب و  اجنآ  زا  دشاب  هتـشاد  ذـغاک  سکره  هدـمآ  مه  راپاچ  دورو  زور  رد  دنراپـسب و  نارـشابم  هب  هدروآ  هناخراپاچ 

فرب و ترثـک  تهج  هب  نکل  دـنزاسب  اـههناخراپاچ  مدرم  تحارتـسا  يارب  هار  ضرع  لزاـنم  عـمج  رد  نینچمه  دـتفین و  قـیوعت  هب  مدرم 
دوش ». هتخاس  توح  لوا  زا  اوه  ندش  بوخ  زا  دعب  هک  دنام  قیوعت  هب  اوه  تدورب 

عیاقو همانزور  رد  نامز  نیمه  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش . باختنا  هناخراپاچ  ياهراک  هب  یگدیـسر  يارب  یـشابیچرپچ ، ناخ  عیفش 
: دسیونیم هیقافتا 

ناراپاچ رگا  یمومع  تاجتشون  ندناسر  رد  هک  دنتفرگ  مازتلا  یچراپاچ  ناخ  عیفش  هاجیلاع  زا  »
158 ص : نارهت ، تشذگرس 

جنپ ار  هتـسبرس  ذـغاک  کی  هریغ  راجت و  زا  سان  مومع  هک  دـنداد  رارق  دـننک و  هذـخاؤم  اهنآ  زا  ماظع  نایناوید  دـنیامن ، هلهاسم  تاـیالو 
بیعیب تسرد و  ار  اهذـغاک  هک  دـنهدب  راپاچ  هب  مدـقلا  قح  رانید  رازهکی  دـشاب  رتالاب  ای  ذـغاک  جـنپ  اـت  هک  ار  یتکاـپ  جـیار و  یهاـش 

دیاب ذغاک  بحاص  دـنناسرن ، ار  یـسک  ذـغاک  ناراپاچ  رگا  دـنهاوخب و  تیالو  نآ  هناخراپاچ  رـشابم  زا  باوج  رگید  راپاچ  اب  دـنناسرب و 
دومن ». دنهاوخ  وا  زا  ار  هذخاؤم  همزال  ماظع  نایناوید  دنیامن و  یلاح  غالبا و  نارهت  هفالخلاراد  رد  همانزور  نیرشابم  هب  ار  تیفیک 

هدایز ناراپاچ  دسرب و  نابحاص  هب  مظن  هب  دالب  تابوتکم  هک  داد  مازتلا  یـشابیچرپچ  ناخ  عیفـش  : » میناوخیم نینچ  زین  نادـلبلا  ةآرم  رد 
دننکن ». هبلاطم  دوخ  قح  زا 

ریـشب بقل  هب  دوب  مه  شرمع  رخآ  لاس  ارهاظ  هک  لاس  نامه  رد  دـننادیم  ناریا  تسپ  سیئر  نیتسخن  ار  وا  هک  یـشابیچرپچ  ناخ  عیفش 
ات دوب  یقاب  تمس  نیا  رد  لاس  هس  ات  ناخلیعامسا  دش . بوصنم  يو  ياج  هب  ناخ  لیعامـسا  شرـسپ  وا ، توف  زا  سپ  دش . بقلم  هلودلا 

لمع مظن  ناخ ، لیعامـسا  زا  سپ  دندیـشک . شلمع  هحفـص  رب  لزع  مقر  هاگنآ  دنداد و  وا  هب  ار  ردـپ  بقل  شتمدـخ  رخآ  لاس  رد  هکنیا 
رکذ كرادم  بتک و  رد  نت  ود  مان  هرود ، نآ  رد  هناخراپاچ  نیرومأم  زا  رگید  دندومن ...  لوحم  پیترس  ناخ  نیـسح  هب  ار  اههناخراپاچ 

تسا . نارهت  هناخراپاچ  رادهتشررس  ناخ  دازآ  يرگید  هناخراپاچ و  لک  رادهتشررس  نسح ، دیس  ازریم  یکی  هک  تسا  هدش 
يرهـش اـی  يداـبآ و  هب  نوچ  دنتـسبیم و  بسا  كرت  هب  دنتـشاذگیم و  نیجروخ  رد  ار  اـههمان  هک  تسا  هدوب  نینچ  اـهراپاچ  راـک  زرط 

رگا دنتفرگیم . اهنآ  زا  ای  دندادیم و  شنابحاص  هب  ار  اههمان  دنتـشادیم و  مالعا  ار  دوخ  دورو  روپیـش  تخاونکی  يادص  اب  دندیـسریم ،
. دندرکیم لطاب  ار  اهربمت  تسد  اب  مه  دوخ  دندزیم و  ربمت  نآ  رب  هجو ، تفایرد  لباقم  رد  اصخش  دوب ، ربمتیب  ياهمان 

تفرگیم . لیوحت  ار  اههمان  طقف  راپاچ  تروص  نیا  رد  دوب و  هبعش  فیاظو  زا  راک  نیا  دوب  ریاد  تسپ  هبعش  لحم ، رد  رگا  هتبلا ،
رردیر هیلاوش  شیرتا ، تسپ  ریدم  هک  دوب  رفس  نیمه  نمض  و  دمآ ، شیپ  اپورا  هب  هاش  نیدلارصان  لوا  رفـس  ق ) ه .  ) لاس 1290 رد  يراب 

ه  ) لاس 1292 زاغآ  رد  صخش  نیا  دش . مادختسا  گربسکاد 
159 ص : نارهت ، تشذگرس 
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. دش دراو  ناریا  هب  دوخ  نواعم  هارمه  هب  ق ) . 
ییاـپورا تسپ  تاررقم  لوـصا و  اـب  اـهیناریا  اریز  درک . نادـنمراک  تیبرت  تهج  یـسالک  سیـسأت  هب  مادـقا  تسخن  گربـسکا  رردـیر 
ياهزادنا هب  ار  نیتال  فورح  یتسپ و  هیداحتا  هبوصم  تاررقم  تسیابیم  هک  دندش  هتفریذپ  رفن  هدزاود  سالک  نیا  رد  دنتشادن . ییانـشآ 

. دنزومایب زین  ار  یتسپ  ياههشیگ  رد  راک  زرط  انمض  دنریگارف . دنناوخب ، ار  یتسپ  تالوسرم  اهتکاپ و  يور  دنناوتب  هک 
. دومن سیسأت  اهناتسرهش  زا  ياهراپ  رد  مه  ار  سالک  نیا  ریظن  رگید  سالک  هد  اهدعب  گربسکاد 

: دهدیم حرش  هنوگنیدب  ار  دوخ  تامادقا  دتسرفیم  ییاپورا  ياههمانزور  زا  یکی  يارب  هک  یبوتکم  رد  رردیر » »
( ناناسرهمان  ) تسپ نیعزوم  مالغ و  يارب  لکشلا  دحتم  سابل  هیهت  - 1

. دشیم لطاب  تسد  اب  هک  ربمت  يرادقم  هیهت  - 2
. دنمراک ياهدع  تیبرت  - 3

: تسا هدش  هداد  حرش  نینچ  نآ  راک  زرط  هک  ناریمش  نارهت و  نیب  تسپ  شیامزآ  سیورس  سیسأت  - 4
رگید هطقن  هس  زا  دـعب ، یتنطلـس و  راـبرد  زا  ادـتبا  باـتفآ ، عوـلط  زا  هزور  همه  اـبترم  مروـفینوا ...  هب  سبلم  هراوـس  دـصاق  هدـبز  رفنکی  »

تکرح هدومن  عمج  ار  دوخ  ریـسم  ضرع  طاقن  ریاـس  ناریمـش و  تالـسارم  تسا ) سیلگنا  هسنارف و  سور و  ياههناخترافـس  دوصقم  )
. دومنیم تعجارم  هدوب  اجنآ  رد  نم  لزنم  هک  دابآرفعج  زا  رهظ  تحارتسا ، فقوت و  تعاسود  لوصو و  زا  دعب  درکیم و 

عیزوت ار  هار  ضرع  طاقن  تـالوسرم  هدرک و  عمج  ار  تشاد  رارق  هار  رـس  رد  هک  یطاـقن  ریاـس  نارهت و  تالـسارم  هیلک  زین  ریـسم  نیا  رد 
ماـجنا هبـسک  هلیـسو  هب  هک  یتسپ  هبعـش  یـشورفربمت و  ربتعم ، تاـهد  رد  نم  اذـهعم  تشاد . هارمه  شورف  يارب  مه  تسپ  ربـمت  دومنیم .

یجراـخ هسیک  مه  هک  ار  نیو  تخاـس  شوـخ  قودنـص  ددـع  ود  مه  رهـش  هلخاد  رد  یـشورفربمت  هـطقن  ود  رد  ماهدرک . رئاد  تـفرگیم 
ناریمش رد  زور  نآ  رد  دصاق  طسوتب  هک  مه  رهش  تالسارم  مدوب . هدرک  بصن  دوب  ناریا  دیـشروخ  ریـش و  تمالع  هب  نیزم  مه  تشاد و 

ییاهدصاق ماهتفرگ و  هجیتن  دوخ  یعاسم  زا  هک  دش  نیقی  دش و  تباث  نم  هب  زور  هد  زا  دعب  دـشیم ...  عیزوت  زور  نامه  دوب ، هدـش  عمج 
ای دنشاب  هتشاد  راکورس  هطقن  کی  اب  هکنآ  زا  معا  دوخ  ریسم  طخ  رد  دنتـسه و  انـشآ  دوخ  هنازور  فیلاکت  هب  اتقیقح  ماهدرک ، تیبرت  هک 

نالعا مالعا و  یتسپ  روپیـش  ياسآروص  توص  اب  ار  دوخ  تکرح  دورو و  هررقم  تعاس  رـس  رد  نوزوم  هدـعاق و  هب  اـبترم و  هطقن ، دـنچ 
عیزوت لوبق و  رد  هررقم  تاماظتنا  دنتشادیم .

160 ص : نارهت ، تشذگرس 
داجیا نم  يارب  مه  یتمحز  رصتخم  هکیروط  هب  دوب . لصاح  بولطم  تفرشیپ  درکیم و  قیبطت  نیرشابم  قیقد  لامعا  اب  هشیمه  تالـسارم 
راظتنا نم  هک  دوب  ياهزادنا  زا  شیب  یتسپ  تالسارم  یهاشجنپ ، ینعی  دوب ، هدش  ررقم  یلعا  دح  رد  تسپ  ترجا  هکنآ  دوجو  اب  درکیمن .

.« دندوب هدومن  لابقتسا  یبوخ  هب  سیسأت  مادقا و  نیا  زا  یناریا  هعماج  هک  دیدرگ  یتقوشوخ  دیزم  بجوم  متشاد و 
رگا هک  دشیم  دهعتم  تسپ  دشیم و  تفایرد  ترجا  همان  نزو  قباطم  دوب  هتـشون  یتسپ  تالوسرم  يارب  رردیر  هک  ياهمانماظن  بجومهب 
ربمت نودـب  ياههمان  ناموت . هد  دوش ، مگ  یتناما  مه  رگا  دـیامن و  تخادرپ  هدنتـسرف  هب  ناـموت  جـنپ  دـسرن ، دـصقم  هب  يذـغاک  هچناـنچ 
نیتال ددع  هب  ار  شتمیق  نآ  طسو  رد  هک  دیشروخ  ریش و  تمالع  اب  کچوک  یلیطتسم  ذغاک  هعطق  زا  دوب  ترابع  ربمت  دشیمن . هداتـسرف 

: دشیم میسقت  هتسد  راهچ  هب  اهربمت  دندوب ...  هدرک  پاچ  هسنارف  و 
هب یـسابعود )  ) یهاش تشه  زمرق ، گنر  هب  یـسابعکی )  ) یهاشراهچ یبآ ، گنر  هب  رانیددـص )  ) یهاشود هایـس ، گـنر  هب  یهاـشکی 

. زبس گنر 
نآ شفنب  گنر  هک  دش  رـشتنم  پاچ و  هاش  نیدـلا  رـصان  سکع  اب  يدـیدج  ياهربمت  ق ) ه .  ) هدعقیذ 1294 خیرات 15  رد  ینعی  اهدـعب 

. یهاشهد نآ  یبآ  یهاشجنپ و  نآ  زمرق  گنر  رانیددص ،)  ) یهاشود نآ  گنر  زبس  تشاد و  تمیق  یهاشکی 
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رد 23 نیوزق  هب  نارهت  زا  هک  بیترت  نیا  هب  دیـسریم  دـصقم  هب  زورهنابـشراهچ  رد  اـبیرقت  زیربـت  نارهت - تسپ  هک  دوب  ناـنچ  تسپ  مظن 
هدرک انب  ياهناختسپ  اجنآ  رد  ناریا  تلود  هک  افلج  هب  زیربت  زا  تعاـس ، زیربت 46  هب  ناجنز  زا  تعاس ، ناجنز 18  هب  نیوزق  زا  تعاـس ،

هب نارهت  تسپ  نیتسخن  دـسرب . هیـسور  زرم  هب  نارهت  زا  ياهلوسرم  هک  دیـشکیم  لوط  تعاس  هدزای  دـصکی و  اعومجم  تعاس و  دوب 24 
یلوالا يدامج  رد 18  ناریمـش  طـخ  تسپ  نیتسخن  دـش و  هداد  تکرح  نارهت  زا  ق ) ه .  ) مرحم 1293 هبنـشود 17  زور  رد  افلج  زیربت و 

. دوب دعب  هام  راهچ  تسرد  هک  لاس  نامه 
. دیآرد هیداحتا  وضع  لود  رامـش  رد  تسا  لیام  هک  داد  عالطا  سیوس  رد  یللملا  نیب  یتسپ  هیداحتا  رتفد  هب  ناریا  زین  ق ) ه .  ) لاس 1294

دش . هتفریذپ  امسر  ق ) ه .  ) لاس 1296 رد  تساوخرد  نیا 
161 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسپ ترازو  لیکشت 

رد هاش  نیدلا  رـصان  درک ، ادـیپ  هعـسوت  هتفرگ و  یناماس  رـس و  هلودـلا  نیما  قیوشت  هقالع و  و  رردـیر »  » ینادراک رثا  رب  تسپ  هرادا  نوچ 
. دومن يروشلاراد  سیئر  فیاظو و  ریزو  ار  هلودلا  نیما  لیدبت و  تسپ  ترازو  هب  ار  هسسؤم  نآ  ق ) ه .  ) لاس 1297

يریگهرانک تلع  ارهاظ  داد . افعتـسا  يروشلا  راد  تسایر  فیاظو و  ترازو  زا  ق ) ه .  ) لاس 1298 رخآلا  يدامج  رد 25  هلودلا  نیما  اما 
لاس رد  هلودلا  نیما  دشاب . هتـشاد  تسپ  ياپون  هناخترازو  ياهراک  هب  یگدیـسر  يارب  يرتشیب  تقو  هک  تسا  هدوب  نآ  لغاشم  نآ  زا  يو 

. تفرگ هدهعهب  ار  فیاظو  ترازو  اب  نامزمه  ار  تسپ  ترازو  رگید  راب  ق ) ه .  ) 1301

تسپ هرادا  هاگیاج 

: دسیونیم نفلت  فارگلت و  تسپ و  خیرات  رد  يرایتخب  نامژپ  نیسح 
هب قلعتم  اهدعب  هدش  دای  ناکم  تشاد . ياج  رازاب  رد  ریبکریما  ياهانب  زا  ریما  يارـس  رد  دوخ  شیادیپ  نامز  زا  یمومع  يراپاچ  هسـسؤم  »

كرمگ تسپ و  یکیژلب  ناراشتسم  هکنآ  زا  سپ  دوب . تسپ  هرادا  لحم  مه  نآ  زا  سپ  یشیرتا و  ناراشتسم  نامز  رد  هدش و  هلودلا  نیما 
.« دندومن هراجا  هدیزگرب و  هرادا  ود  يارب  رازهلال  نابایخ  لوا  رد  ترامع  ود  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  ناریا 

زا دوب  ترابع  دشیم و  ادج  نابایخ  زا  تشز  رایـسب  نیبوچ  هدرن  کی  اب  هدش  عقاو  يدنـسپان  کیرات  هقبط  کی  نامتخاس  رد  تسپ  هرادا 
ینامتخاس هب  ار  دوخ  ياج  العف  ترامع  نآ  تشاد . ياج  يزکرم  رالات  رد  یتسپ  ياههشیگ  هک  نیفرط  رد  رابنا  ود  اب  گرزب  رـالات  کـی 

. تسا هداد  هبوکشا ...  جنپ 
. تسا هدش  هتخاس  نآ  ياج  رب  کچ  ناریا و  تکرش  ياههزاغم  نونکا  هک  دوب  لباقم  يانب  رد  مه  كرمگ  هرادا 

روص مساق  ياقآ  هلیـسو  هب  لاـیر   5364463 غلبم 45 / اـب  هپـس و  ناـبایخ  رد  ش ) ه .  ) لاس 1313 رد  يزکرم  تسپ  یلعف  ياـنب  ناـمتخاس 
دیدرگ . لقتنم  اجنآ  هب  نارهت  یتلایا  تسپ  اهدعب  هک  دش  هتخاس 

162 ص : نارهت ، تشذگرس 

يدود نیشام  ای  يررهش  نارهت - نهآهار 

هراشا

نوئلپان هک  دوب  ياهمان  رد  دـمآ ، نایم  هب  نهآهار  زا  نخـس  ناریا  رد  هک  يراب  نیتسخن  هک  دـیآیمرب  نینچ  یخیرات  كرادـم  دانـسا و  زا 
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هاش نیدلا  رـصان  هب  هسنارف  ترافـس  زا  کلملا  نیما  ناخ  خرف  تشگزاب  زا  سپ  م ).  ) لیروآ 1858 خـیرات 14  رد  هسنارف ، روتارپما  موس ،
تشون .

مه ناتـسودنه  ات  دنـشکب و  سراف  جـیلخ  اـت  لوبناتـسا  زا  دنتـساوخیم  اهیـسیلگنا  هک  دـنکیم  هراـشا  ینهآهار  هب  نوئلپاـن  هماـن  نیا  رد 
ادج ناریا  زا  ناتسناغفا  ناتـسلگنا ، یعـس  هب  لاس ، نیمه  رد  تسا . هدش  لمع  هلحرم  دراو  ق ) ه .  ) لاس 1273 نامه  رد  دنهد و  شدادـتما 
جاح کمک  هب  اهسور  ندناسرت  عضو و  نیا  اب  هلباقم  يارب  مه  اهیـسیلگنا  دندز . یتامادقا  هب  تسد  هقطنم  نآ  رد  اهسور  ارهاظ  دش و 

هب تشر  زا  نهآ  طخ  ندیـشک  نآ  داوم  هلمج  زا  هک  دـنتفرگ  هاش  نیدـلا  رـصان  زا  ار  رتیور  فورعم  زایتما  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم 
دندرک و تفلاخم  نآ  اب  تدش  هب  زین  اهسور  دوب و  نآ  ندش  یلمع  عنام  زایتما  نیا  هنماد  تعـسو  دوب . سرافجـیلخ  هب  نارهت  زا  نارهت و 
رد روکذـم  نهآهار  زایتما  تفر و  نایم  زا  ناریا  رـسارس  نهآهار  زایتما  عوضوم  دنتـشادرب و  رتیور  تیامح  زا  تسد  اهیـسیلگنا  ماجنارس 

دیدرگ . لطاب  وغل و  امسر  ق ) ه .  ) اب 1290 ربارب  م ).  ) لاس 1873
تـسخن ناریا ، رد  نهآهار  تازایتما  اههشقن و  اـهحرط و  ناـیم  زا  هکنآ  اـت  دوب  ناـیم  رد  ناـنچمه  نهآهار  يرارقرب  زا  نخـس  همه  نیا  اـب 

هنایلاس هک  دادیم  ناشن  هرود  نیا  ياـهرامآ  هک  ارچ  دـش . هتخاـس  رتم  لوط 8700  هب  زورما  يررهـش  ینعی  میظعلا  دبع  ترـضح  نهآهار 
نهآهار دادتما  رگید ، فرط  زا  دوب . ینیعم  تباث  دمآرد  عبنم  دوخ  نیا  دنوریم و  میظعلا  دبع  ترضح  ترایز  هب  رفن  رازه  دصیس  دودح 
زاگغارچ هناخراک  صـصختم  هک  لاتاوب  سویباف  هار  نیا  نتخاس  يارب  دـشیم . زاغآ  تمـسق  نیا  زا  دـیاب  هاوخانهاوخ  بونج  هب  نارهت  زا 

ناریا رد  ياومارت  نهآهار و  یکیژلب  یماهس  تکرـش  مان  هب  یکیژلب  تکرـشکی  هب  ار  نآ  هتبلا  هک  درک  مادقا  زایتما  نتفرگ  هب  دوب  نارهت 
یکیژلب یناپمک  مان  هک  تسنادیم  یتکرش  ار  نآ  نزرک  درل  هکنانچ  دوب . اهیسیلگنا  نظءوس  دروم  هک  تخورف 
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دوب . هدش  نیمأت  وکسم  زا  نآ  هیامرس  یلو  تشاد 

رد مه  یبوخ  هسوش  هار  زونه  هکنیاهب  هجوت  اب  دـش و  نهآهار  نامتخاس  راک  هب  تسد  کنارف  نویلیم  ود  هیامرـس  اب  روبزم  تکرـش  يراـب 
اهخرچ و ویتوموکل و  دوشیم . راکـشآ  نارهت  هب  هیـسور  زرم  زا  نهآهار  ندیـشک  يارب  مزال  لیاسو  لقن  لمح و  راک  لاکـشا  دوبن  ناریا 

لیاسو هار  ضرع  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـندیناسر و  ناریا  دحرـس  هب  رایـسب  هیارک  اب  هیـسور  هار  زا  هتخاس  لـسکورب  رد  ار  همزـال  لـیاسو 
. دندرکیم راوس  ار  روبزم  تاعطق  هرابود  دصقم  رد  دندروآیم و  هعطق  هعطق  ار  روبزم 

دبع ترـضح  هب  ق ) ه .  ) لاس 1305 رد  دوبن  رتمیتناس  داتـشه  زا  شیب  نآ  ياـهلیر  هلـصاف  هک  ار  نهآهار  نیا  دوب  یتمحز  ره  اـب  ماـجنارس 
. تفای شیاشگ  مه  لاس  نامه  رد  دندرک و  حاتتفا  هدامآ  دندیناسر و  میظعلا 

اریز دش . راکشآ  نآ  زا  یـشان  تافداصت  اهیتحاران و  هک  دوب  هتـشذگن  میظعلا  دبع  ترـضح  نهآهار  شیاشگ  ثادحا و  زا  يزیچ  زونه 
یتسیاشان لامعا  وگتفگ و  ثعاب  هک  دـشیم  رداص  اهنآ  زا  یتاکرح  تلاهج  رـس  زا  مه  یهاگهاگ  دـندوبن و  انـشآ  نآ  راک  زرط  هب  مدرم 

. دیسریم مه  یسایس  ياهراشف  هب  اسب  هچ  تخادنایم و  تمحز  هب  ار  تلود  هک  دشیم 
: دسیونیم ق ) ه .  ) لاس 1305 هدعقلا  يذ  هبنش 11  خیرات  رد  هنطلسلا  دامتعا 

رد سپـس  هتخاس »...  حورجم  لوتقم و  ار  یعمج  طابـضنا ، مدع  زا  دوریم  میظعلا  دبع  ترـضح  هب  هک  نارهت  دیدج  نهآهار  مدینـش  »... 
: تسا هتشون  ق ) ه .  ) لاس 1306 رفص  هبنش 28  خیرات 

ضرع همانزور  مدوب  هتـسشن  هک  نویامه  روضح  رد  مدوب . هاـش  راـهان  رـس  متفر . هناـخ  برد  حبـص  تسا . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  لـتق  »
. دز همدص  یلیخ  هدیزگ . روبنز  ارم  تسد  تشپ  مدرکیم 

خیرات عیاقو  زا  دندرب . فیرـشت  ناطلـسلا  لظ  هریـشمه  یمیظع  يوناب  هضور  ناطلـسلا  لظ  ردام  هناخ  زورما  هاش  مدمآ . هناخ  راهان  زا  دعب 
میظعلا دـبع  ترـضح  هب  نارهت  زا  نهآهار  هک  یتقو  زا  دـنوریم . میظعلا  دـبع  ترـضح  ترایز  هب  مایا  نیا  رد  تسا  مسر  هچنانچ  هزورما 
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، دـنتفریم راخب  هکـسلاک  اب  ترایز  هب  هک  داـیز  تیعمج  هدـنام  بورغ  هب  راـهچ  زورما  تسا . هار  نیا  زا  مدرم  روبع  رتشیب  هدـش ، هدیـشک 
شیابق نماد  دورب ، هک  دزادنایم  نییاپ  ار  دوخ  دتسیاب ، اههکـسلاک  هکنیا  زا  لبق  هدومن  تلاذر  دوب  راخب  هکـسلاک  رد  هک  ییاونان  درگاش 

دنکیم و ریگ  نهآهار  خرچ  هب 
164 ص : نارهت ، تشذگرس 

هک سور  تیعر  یگنرف  هب  دندوب  اههکـسلاک  نیا  رد  هک  تیبرتیب  هراجل  مدرم  دریمیم . روفلا  یف  هدش  عطق  رمک  اپ و  خرچ . ریز  دـتفایم 
دنکیم رارف  سرت  زا  مه  یگنرف  دوش . روط  نیا  ام  قیفر  هک  یتشادـن  هگن  ار  اههکـسلاک  وت  ارچ  هک  دـنروآیم  موجه  دریگیم  ار  اهتیلب 

، دنوشیم لوغشم  اهنآ  هکنیمه  دنک . لوغـشم  ار  مدرم  هک  دشاپیم  مدرم  نایم  رد  دیفـس  هایـس و  لوپ  يردق  دوریم و  هاگفقوت  قاتا  هب 
دعب دریمیم . روفلا  یف  دروخیم ، یطایخ  درم  هنیـس  هب  یکی  دوریم ، اطخ  هب  ریت  جنپ  دـنکیم . یلاخ  اهنآ  فرط  هب  ار  هلول  شـش  هچناپط 

ار یگنرف  ندب  ياضعا  دننزیم ، عقاو  رارقهب  ار  یگنرف  گنـس  قامچ و  بوچ و  اب  دنروآیم ، موجه  یگنرف  فرط  هب  تیعمج  لتق  نیا  زا 
دننیبیم هک  اـهطاولا  دربیم . دوـخ  هناـخ  هب  حورجم  مین  حورجم و  ار  یگنرف  دـسریم . میظعلا  دـبع  ترـضح  مکاـح  دـنیامنیم . حورجم 

یعمج هلودلا و  نیما  هک  رگید  ياهکسلاک  رهش  تمس  زا  دننزیم و  شتآ  تفن  اب  دننکشیم و  ار  نهآهار  ياههکسلاک  دندرب ، ار  یگنرف 
هب هدش  راوس  دنکیم ، زاب  ار  اهبسا  دونشیم ، هار  نیب  رد  ار  لیصفت  نیا  هک  یچخرچ  یگنرف  دنتفریم . میظعلا  دبع  ترـضح  فرط  دندوب 

يارب رهش  زا  هکسلاک  ات  ارحـص ، رد  دنوشیم  لطعم  یتدم  دندوب ، اههکـسلاک  نآ  رد  هک  یعمج  هلودلا و  نیما  دنکیم . رارف  رهـش  فرط 
. دننکیم تراغ  هتـسکش و  ار  هکـسلاک  ياههشیـش  هدرپ و  یلدنـص و  دندوب ، هدیـسرن  دصقم  هب  هداد و  لوپ  هک  یطاولا  اما  دـنربیم . اهنآ 

میظعلا دبع  ترـضح  تموکح  نوچ  دتفایم . قافتا  هدنام  بورغ  هب  راهچ  همدقم  نیا  دننکیمن . ییانتعا  دوشیم  عنام  هلودلا  نیما  ردقره 
. دـناسریم هاش  ضرع  هب  نم  هدازيوخا  هنطلـسلا  بیدا  رخآ  دوب . هدرکن  ضرع  هاش  هب  یـسک  سرت  زا  برغم ، اـت  تسا  ناطلـسلا  نیما  اـب 

دوشیم »...  راک  نیا  حالصا  ماظن  ریزو  هنطلسلا و  بیان  ناطلسلا و  نیما  اب  شش  تعاس  ات  دوشیم . ریغتم  یلیخ  كرابم  رطاخ 
: دسیونیم نینچ  هتفه ، نامه  هبنشجنپ  رد  هنطلسلا  دامتعا  ار  ارجام  نیا  هلابند 

ق) ه .  ) لوالاعیبر 1306 موس  هبنشجنپ 
زورید دندز . بوچ  رمرم  تخت  هناخناوید  رد  دندوب  هدـش  تلاذر  نآ  بکترم  هک  ار  میظعلا  دـبع  ترـضح  نهآهار  نیرـصقم  زورما  »... 
ناموت رازه  لهچ  نهآهار  سیئر  دندوب ، هتفر  میظعلا  دبع  ترضح  هب  یناپمک  راذتعا  هب  هلودلا  نیما  ناطلـسلا و  نیما  هنطلـسلا و  بیان  هک 
همیرج مه  یغلبم  تسا  نکمم  تسا ، لهـس  ندادـن  تراسخ  دـنهدب ، باوج  دـنناوتب  ام  يارزو  رگا  دوب . هدومن  هبلاطم  تلود  زا  تراسخ 

دنهدب »...  ار  یناپمک  باوج  هک  دندوب  هتخیر  مه  هب  ءارزو  مه  زورما  دنریگب .
165 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دوش هداد  نهآهار  هب  تراسخ  ناموت  رازه  جنپ  غلبم  هک  دوشیم  نآ  رب  رارق  ماجنارس 
: تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا 

ق) ه .  ) لوالاعیبر 1306 هبنش 19 
دنک »...  ظفح  ار  راک  نیا  هبقع  دنوادخ  داد . ناطلسلا  نیما  ریبدت  اب  ریزو  ناموت  رازه  جنپ  ار  نهآهار  همیرج  »... 

: دهدیم حرش  نینچ  کلملا  ریعم  یلعتسود  ار  ناموت  رازه  جنپ  هب  ناموت  رازه  لهچ  فیفخت  تلع  اما  و 
نیا رد  اهفینـصت  هدرک  اـهنآ  زا  یناـیاش  لابقتـسا  مدرم  دـندرکیم . راـک  یند  ویـسم  تساـیر  هب  هک  دوـب  اـهیکیژلب  اـب  نهآهار  زاـیتما  »

تفرگرد و دروخ  دز و  عازن و  نهآهار  نانکراک  شابوا و  نایم  طیلب  دـیرخ  رـس  رب  یتراـیز  ياـهزور  زا  یکی  رد  دـنتخاسیم . صوصخ 
ياههنییآ دـندیرد و  ار  لـمخم  ياـههدرپ  اهیلدنـص و  شکور  هتخیر ، دوب  نیزم  هزیکاـپ و  رایـسب  راـک  زاـغآ  رد  هک  هاگتـسیا  ياـهقاتا 

. دندرب تراغ  هب  ار  ءایشا  یضعب  دنتسکش و  مهرد  ار  اهنگاو  هرخالاب  اهرد و  ياههشیش  گرزب و 
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ناطلـس صخـش  تلود و  هب  نیهوت  راک  نیا  نوچ  هک  دنتـشون  مه  کیژلب  ترافـس  زا  درب و  تیاکـش  هجراخ  روما  ترازو  هب  یند  ویـسم 
ترافـس هب  ترذـعم  راهظا  يارب  زین  تقو  ءارزو  دزادرپب و  تراسخ  ناونع  هب  ناموت  رازه  دصیـس  ناریا  تلود  دـیاب  دـشابیم ، کـیژلب ] ]

هعمج ماما  دوخ  داماد  زور  نامه  دش . دهاوخ  هداد  کیژلب  ترافس  باوج  تفگ  تفشآرب و  تخس  دیـسر ، هاش  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنیایب .
. دش راتساوخ  وا  زا  ار  راک  همتاخ  هتفگزاب  يو  اب  ار  ارجام  دومن و  راضحا  ار  نارهت 

هدنیامن هطوبرم  تارکاذـم  يارب  تسا  مزال  هدومن و  عوجر  نم  هب  ار  رما  نیا  هاش  هک  تشون  کیژلب  ترافـس  هب  همان  هعمج  ماما  دـعب  زور 
. دوش هداتسرف 

تفگ هعمج  ماما  دـنتخادرپ . هرکاذـم  هب  مجرتم  روضح  اب  دـندش و  رـضاح  هعمج  ماما  لزنم  رد  ترافـس  ياـضعا  زا  نت  ود  یند و  ویـسم 
تابتع و ياملع  هب  فارگلت  دنچ  داد  روتـسد  هدومن  دوخ  ررحم  هب  ور  هاگنآ  درک . دهاوخ  لمع  نادـب  هتفریذـپ و  ار  امـش  داهنـشیپ  تلود 

. تسا مارح  نهآهار  هب  نتسشن  زورما  زا  هک  دسیونب  تایالو 
ناشباوج رد  هعمج  ماما  دندوشگ . ضارتعا  هب  نابز  تخاس ، فقاو  لاح  یگنوگچ  زا  ار  ترافـس  ناگداتـسرف  یند و  ویـسم  مجرتم  نوچ 

هاگ ره  دش و  رتدب  راک  دندید  اهیکیژلب  میهدیم . ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  زین  کنیا  ام  دش ، تقفاوم  دیدوب  هتـساوخ  امـش  هچنآ  اب  تفگ :
رما نینچ  هب  مادقا 
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 » هک دندراذگ  نیا  رب  رارق  رایسب  يوگتفگ  زا  سپ  دندمآرد و  تملاسم  رد  زا  راچان  دوب ، دهاوخ  ریذپانناربج  ناشتراسخ  دوش 

دندمآ »...  نوریب  ماما  رضحم  زا  هدرپس  همانتیاضر  ترافس  ناگدنیامن  و  نزم »  مد  ور  وتز  ین  امز و  ین 
هدوبن نهآهار  طیلب  دیرخ  رس  رب  بوشآ  اولب و  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  کلملاریعم ، یلعتـسود  تیاور  تسخن  شخب  هرابرد  اما  و 

. دسریم رظن  هب  رتحیحص  هنطلسلا  دامتعا  تیاور  تسا و 
زین مهدزون  نرق  رد  سیلگنا  ناریا و  یـسایس  طباور  خـیرات  هلمجزا  يرگید  ياههتـشون  رد  نارفاـسم  زا  یکی  ندـش  هتـشک  هعقاو  هک  ارچ 

. تسا هدمآ 

يدود نیشام 

اجنیا رد  نآ  ندناوخ  هک  دنکیم  هراشا  یبلاطم  هب  يدود » نیشام   » ناونع ریز  میظعلا  دبع  ترـضح  نارهت - نهآهار  هرابرد  يرهـش  رفعج 
. تسین فطل  زا  یلاخ 

عون زا  يدود » نیـشام   » مان هب  دوب  میظعلا  دـبع  هاـش  هب  نارهت  راـطق  مه  یکی  درکیم ، تکرح  نهآ  لـیر  يور  رب  هک  هلیـسو  نیا  عون  زا  »
نت تسیود  تیفرظ  هب  يویتوموکل )  ) یفیتوموکل اب  راطق  نیا  دومنیم . لصو  ير  رهـش  هب  ار  نارهت  هک  کیژلب  تخاس  يراـخب  ياـهنرت 

یگنـس لاغز  ياهروک  یجنرب و  هاتوک  یـشکدود  روطق و  يراخب  گید  رادوزاب و  خرچشـش  اـب  رتمراـهچ  لوط  هب  ياهناخـشتآ  هک  دوب 
ياهزور اهبـش و  لیطعت و  ماـیا  نگاوود و  اـب  رهظزادـعب  رد  تبونود  اـهرهظزالبق و  تبونود  هتفه  ناـیم  تولخ  ياـهزور  رد  هک  تشاد 

. دیشکیم رفاسم  ویتوموکل )  ) هناخشتآ ود  رد  نگاو  هدراهچ  ات  تفه  اب  دایعا  اهلتق و  یترایز و  هعمج و 
یظافح اب  شفرط  ود  دوب و  هدش  هتخاس  هدیـشوپ  ظوفحم و  نانز  صوصخم  شطـسو  تمـسق  یبسا  نگاو  دننام  زین  هلیـسو  نیا  ياهنگاو 

. دوب هتشاد  هاگن  ار  نآ  فقس  هک  نهآ  هلیم  دنچ  هارمه  هداتسیا  نارفاسم  يارب  شبقع  ولج و  رد  ناویا  ود  نادرم و  تهج  نهآ  یمراط  هک 
هک تیفرظ  رفن  هس  رد  هدوشگ  مه  زا  ییاههتخت  اب  اهناتـسرامیب  ياهتکمین  هیبش  یبوچ ، یبسا ، نگاو  ياهتکمین  دـننامه  نآ  ياهتکمین 
زا کی  ره  بقع  ولج و  دادیم و  ياهپوک  لیکـشت  هتـشذگ  ناشطـسو  زا  يورهار  هتفرگ  رارق  مه  لـباقم  ود  هب  ود  اـهتکمین  نیا  زا  راـهچ 

خرچ هب  ار  زمرت  ياهکـشفک  هک  هدـناچیپ  دوخ  رود  هب  يریجنز  ندـنادرگ  اب  ار  نآ  ياـهتنا  هک  لـیبموتا  لدـنه  هیبش  يزمرت  هتـسد  اـهنیا 
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ار نآ  هدنابسچ 
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لفق قاتا  هبل  هلیم  هب  ابلاغ  لوضف  نارفاسم  تمحازم  زا  ظـفح  تهج  هک  قاـتا  دوخ  يارب  زمرت  هتـسد  نیا  تشاد . رارق  دـندرکیم ، فقوتم 
هک یناپمک  یبسک  تسایـس  تهج  زا  زبس  گنر  رایتخا  مه  دـیاش  دوب و  هدـش  زبس  گنر  اهنآ  نوریب  ياهوهق و  اـهقاتا  لـخاد  دوب . هدـش 
راک هب  تاداس  زا  یهاگترایز  هار  رد  زین  نیـشام  نیا  دـشابیم و  تاداـس  صاـخ  هک  دوب  هداد  صیخـشت  زبس  گـنر  هب  ار  ناـیناریا  هقـالع 

. تسا هتخادرپیم 
هناـنز و هپوـک )  ) قاـتا اـهغارچ ، يور  کـی  هک  دوـب  هدـش  بصن  ییاـهغارچ  زاـب  یبـسا  نگاو  دـننام  زین  نآ  ياـهنگاو  زا  مادـک  ره  رد 

هتفرگ ییانشور  هد  هرمن  زوستفن  ياهپمال  زا  هدش  يزاساج  ییاهسوناف  رد  هک  ییاهغارچ  درکیم . نشور  ار  هنادرم  تمسق  شفرطکی 
. دوب هدش  ظفح  دنب  تسب و  رد و  هشیش و  اب 

هار نایم  یهارود  کی  اهنت  دوب و  رتکیراب  دمآ ، ناریا  هب  اهدعب  هک  یتلود  نهآ  لیر  زا  رتضیرع و  یبسا ]  ] نگاو طخ  زا  راطق  نیا  طخ 
ره تیفرظ  تفرگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  دومنیم ، تکرح  راطق  فرط  ود  زا  هک  یغولـش  ياهزور  طقف  هک  تشاد  داـبآتلود  کـیدزن 

قاتا هدراهچ  اب  تشگرب  تفر و  ره  رد  دندشیم و  لمح  رتدایز  رفاسم و  دص  ات  نآ  رد  اهیلیطعت  رد  هک  دوب  هتسشن  رفن  لهچ  نآ ، نگاو 
ماـگنه زا  هک  دوبن  نگاو  زا  رتـهب  هار  لوط  رد  زین  راـطق  نیا  عـضو  دوـمنیم . اـجباج  ار  رفاـسم  دـصناپ  رازه و  زا  شیب  درکیم و  تکرح 

، هدیود نآ  لابند  هب  هک  دندوب  گرزب  هچب و  زا  يریثک  تاعامج  دـیدرگیم ، جراخ  يدود  نیـشام  هزاورد  زا  هک  یتقو  زا  ینعی  تکرح ،
هب ای  دـندیبسچیم  نآ  هب  زاـب  هداد  همادا  اـی  هک  دیـسریم  یهارود  هب  اـت  دـنتخیوآیم  نآ  هب  هتفر  ـالاب  شیاـهقاتا  هندـب  هرجنپ و  رد و  زا 

. دنتشگیمرب هدش  دنب  دمآیم ، میظعلا  دبع  هاش  فرط  زا  هک  يراطق 
یکی اجک  اما  دندادیم ، تسپ  هدش ، هدرامگ  نانآ  تمحازم  عفر  يارب  نابـساپ )  ) ناژآ و  مرادناژ ]  ] هینما رومأم  ود  یکی  راطق  ره  رد  هتبلا 

 ... دندشیم روهلمح  رگید  فرط  زا  هدرک  ناشدر  فرط  ره  زا  هک  دشاب -! هتـشاد  تسناوتیم  تال  شل و  دص  دنچ  اب  يربارب  نابـساپ  ود 
راطق نآ  يور  نآ  هب  راطق  نیا  زا  یهارود  رـس  رد  هدـیود و  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  هتفر  نآ  قاـت  يور  هک  دوب  نیا  اـهنآ  ياـهراک  زا  رگید 

دندشیم ». هعطق  هعطق  هداتفا و  نآ  ياهخرچ  ریز  هب  یهاگ  دندیرپیم و 
. دوب هداتفا  راک  هب  زین  یبسا  يومارت  ای  یبسا  نگاو  نارهت  رد  میظعلا ، دبع  ترضح  نارهت - نهآهار  داجیا  زا  شیپ  هک  مینادب  تسین  دب 
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یبسا نوگاو 

هراشا

نارهت هفالخلا  راد  یلاها  دـمآ  تفر و  يارب  هاش ، نیدـلا  رـصان  تنطلـس  رخاوا  رد  یکیژلب  یناپمک  کی  ار  یبسا  ياومارت  ای  یبسا  نوگاو 
دشیم هدیشک  بسا  راهچ  ات  ود  هلیسو  هب  دوب  هدش  بصن  نیمز  حطـس  رب  هک  ییاهلیر  يوررب  نوگاو  نیا  تخادنا . راک  هب  رهـش  نیا  رد 
ظاـفح رادـج و  اـب  یلـصا  هپوـک  تشاد . ازجم  هپوـک  هس  نگاو  ره  درکیم . لـصتم  مـه  هـب  ار  رهـش  یلـصا  ياـهنابایخ  رتـشیب  اـبیرقت  و 

ییاهتکمین رب  تشاد  درم  نایرتشم  هب  صاصتخا  دوب  فقـسم  یلو  رادج  نودب  هک  نیفرط  هپوک  ود  تشاد و  قلعت  اهمناخ  هب  صوصخم 
تهج یهاگتـسیا  یلعف - ناـتابکا  هناخنیـشام - سپـس  شحوغاـب و  ناـبایخ  رد  یناـپمک  نیا  دنتـسشنیم . تشاد ، رارق  فرط  ود  رد  هـک 

زا سپ  دـندروآیم و  هناخپوت  نادـیم  هب  هدرک  جراخ  هناخنیـشام  زا  ار  اـهنگاو  حبـص  زور  ره  دوب و  هدرک  ریاد  نابـسا  هلیوط  اـهنگاو و 
ات قرب  غارچ  نابایخ  زا  نیوزق و  هزاورد  ات  دابآنسح  هارراهچ  ورسخ - رـصان  هیرـصان - رازهلال ، ياهنابایخ  هب  اجنآ  زا  رفاسم  ندرک  راوس 
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نگاو و زمرت  هک  یچنگاو  کی  زا  دوب  ترابع  هیلقن  هلیـسو  نیا  همدخ  درکیم . یط  ار  ير - نابایخ  نیـشام - راگ  ات  روضح  نیما  هارهس 
هک ار  شلوپ  تخورفیم و  طیلب  وا  هب  نگاو  هب  رفاسم  دورو  ماـگنه  هک  شورفطیلب  کـی  دوب و  وا  راـیتخا  رد  نگاو  ندروآرد  تکرح  هب 
هب هک  نگاو  ره  درکیم . هراپ  لرتنک و  ار  اهطیلب  هک  دوب  اهیهار  ود  رـس  رب  مه  يزیمم  اهنیا  رب  هوالع  درکیم . تفایرد  دوب ، يرانید  دنچ 

نادـیم هب  تشگیم و  زاـب  هراـبود  ار  هتفر  طـخ  تسبیم و  نگاو  بقع  هب  هدرک ، زاـب  وـلج  زا  ار  اهبـسا  یچنـگاو  دیـسریم ، طـخ  رخآ 
. درکیم ضوع  سفن  هزات  ياهبسا  اب  ار  هتسخ  ياهبسا  دیسریم ، هک  هناخپوت 

قافتا ناتسمز  لصف  رد  بلغا  دنوش و  هدایپ  ای  راوس  دنتسناوتیم  مه  تکرح  لاح  رد  مدرم  هک  دوب  تعرـس  مک  ياهزادنا  هب  یبسا  نگاو 
هدایپ طخ  يور  رب  نگاو  نتـشاذگ  يارب  نارفاسم  دشیم و  جراخ  طخ  زا  اهنوگاو  نیمز ، ندوب  هدـنزغل  نادـنبخی و  تلع  هب  هک  داتفایم 

. دندادیم همادا  دوخ  تکرح  هب  سپس  دنتشاذگیم و  طخ  يور  هرابود  ار  نگاو  یچنگاو ، کمک  هب  دندشیم و 
ياهناخدور ياهگنسهولق  اب  ار  ناشنایم  حطـس  هک  دوب  هداد  لیکـشت  رتم  کی  هلـصاف  هب  ضرع  مک  کیراب و  لیر  ود  ار  اهنگاو  نیا  طخ 

. دندوب هتخاس  نابایخ  حطسمه  ار  نآ  تسرد  هدرک و  شرف 
یطرش هب  اهنیا  همه  هتبلا  دومنیم  ناسآ  اهچیپ  رـس  رد  لیر  يانحنا  شدرگ و  هک  دوب  هدش  هیبعت  مه  هب  کیدزن  خرچ  راهچ  لیر  نیا  اریز 

عمج نآ  ناویا  کی  رد  بلغا  مدرم  هک  اجنآ  زا  دـشاب و  هزادـنا  کی  هب  نگاو  ره  ياهناویا  رد  اهنآ  نزو  یتح  نارفاسم و  دادـعت  هک  دوب 
الاب نگاو  کبس  تمس  دندشیم ،
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. دوب نارفاسم  حیرفت  ببس  دوخ  ابلاغ  دشیم  یگنلکالا  عقاو  رد  دمآیم و 

، دـننک زاـب  نگاو  تکرح  يارب  ار  هار  هدرک ، رود  نآ  ولج  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  یبسا ، نگاو  يزادـناهار  زاـغآ  رد  دوشیم  هتفگ  یتـح 
 ... تسا هدرکیم  تکرح  نآ  زا  رتولج  نانزروپیش  بسا و  رب  راوس  يدرم 

یبسا نوگاو  طوطخ 

. تشگیمرب تفریم و  یهافر  نابایخ  یکیدزن  رازهلال و  نابایخ  رخآ  ات  هک  رازاب  طخ  لوا : طخ 
نداهن رـس  تشپ  اب  و  هدرک ، یط  ار  ير  نابایخ  قربغارچ و  هیرـصان و  هداتفا ، هار  هب  رازاب  زا  هک  میظعلا  دـبع  هاش  نابایخ  طـخ  مود : طـخ 

. دیسریم يدود - نیشام  هاگتسیا  نیشامراگ - هب  یهارود 
. دیسریم هاشغاب  هزاورد  هب  یهارود  شش  زا  نتشذگ  زا  دعب  درکیم و  تکرح  رازاب  زا  هک  هاشغاب  طخ  موس : طخ 

نادیم هب  هدش  ریزارـس  دابآنسح ، هار  راهچ  زا  نتـشذگ  زا  سپ  درکیم و  تکرح  هناخپوت  نادیم  زا  هک  نیوزق  هزاورد  طخ  مراهچ : طخ 
. دیسریم نیوزق - هزاورد  روپهاش -

یجاـبنارفعز هچرازاـب  ریز  زا  هک  تفریم . مادـعا - نادـیم  قپاـقاپ - هب  زازب  لیعامـسا  ناـبایخ  فرط  هب  نیـشامراگ  زا  مـه  يرگید  طـخ 
زا یبسا  نگاو  روبع  هک  دیـسرتیم  دوب  اـجنآ  ناـنز  ياـهبرطم  هتـسدرس  راـبرد و  ناـبوسنم  زا  هک  هچرازاـب  نیا  بحاـص  اـما  تشذـگیم 

لثم ییاـهراک  اـب  زین  اـهنآ  درک . طـخ  نیا  ندرب  نـیب  زا  هـب  کـیرحت  ار  لذارا  ياهدـع  دـنک ، بارخ  هدـنازرل و  ار  نآ  ياـنب  شاهچرازاـب 
دندرک . طخ  نیا  لیطعت  هب  راچان  ار  یناپمک  اهبسا  هار  ولج  هلاچ  ندنک  طخ و  زا  نگاو  ندرک  جراخ  نگاو و  خرچ  ریز  گنس  نتشاذگ 

نهآ طخ  دیدج  ياهيزاسنابایخ  ماگنه  هب  نارهت  هیدلب  ماجنارـس  هکنآ  ات  دندرکیم ، دش  دمآ و  اهتدـم  نارهت  مدرم  هیلقن  هلیـسو  نیا  اب 
دش . هدیچرب  نارهت  ياهنابایخ  زا  یبسا  نگاو  بیترت  نیا  هب  تخاس و  نوفدم  كاخ  ریز  ار  یبسا  نگاو 

ياهنامتخاس لزانم و  اههچوک و  زا  ار  اهنابایخ  زا  یخرب  حطس  ندوب  الاب  تلع  نم  یناگدنز  حرش  باتک  رد  یفوتـسم  هّللا  دبع  داشناور 
: تسا هداد  حرش  هنوگنیا  ار  ییاهنابایخ  نینچ  رد  عقاو 
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شرفگنس هب  یتیانع  دوب ، ماع  ربعم  نابایخ  نوچ  دنتخاسیم ، هناخ  نابایخ  رد  هک  یمدرم  »
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ادخ ناما  هب  نابایخ  یقاب  دـندرکیم ...  هناخ  رد  ولج  هب  رـصحنم  ار  یـشاپبآ  وراج و  شرفگنـس و  دنتـشادن و  دوخ  هناخ  میرح  ندرک 
نیا رب  درکیم ، مرن  ایتوت  لثم  هرگ ، هس  ود  قمع  هب  ار  نابایخ  فک  ياهکاخ  غـالا ، رطاـق و  بسا و  هکـشرد و  هکـسلاک و  روبع  دـنامیم .

نوریب ات  نآ  ندرب  زا  ار  دوخ  و  هدید ، رود  ار  اهروپـس  مشچ  هک  اهشکهبورکاخ  رادـکرخ و  هکیئاههبورکاخ  راومه و  ياهكاخ  هلمج ،
رثکا رد  تشادن ، ضرع  رتشیب  عرذ  هدزاود  هد  هک  اهنابایخ  نیا  نیاربانب ، دشیم . هفاضا  زین  دندوب ، هتخیر  نابایخ  رد  هدرک و  صالخ  رهش 

یقرش و نابایخ  راسن  تمس  هکیروطهب  تشاد . لگ  یکراچ  کی  ناتسمز  رد  كاخ و  درگ و  هرگ  هس  ود  ردق  هب  ناتـسبات ، رد  اهنآ  طاقن 
، هاش نیدـلا  رـصان  رخاوا  زا  دوب ...  نجل  لگ و  ياـیرد  لـثم  تشهبیدرا ، لـیاوا  اـت  دـشیم ، لـگ  عورـش و  یناراـب  لـصف  هکنیمه  یبرغ ،

اعبط دنتخیریم ، اهنابایخ  رد  اهشکهبورکاخ  اهرادكرخ و  هکییاههبورکاخ  كاخ و  اب  دش ...  اهزوق  نیا  يالاب  زوق  مه  یبسا  ياومارت 
. داتفایم يدوگ  رد  ياومارت  طخ  دمآیم و  الاب  مه  اهنابایخ  فک 

لگ بآ و  نیا  دنتفریم . هار  بآ  رد  وناز  ات  طاقن  یضعب  رد  دوب ، هدش  هتسب  ياومارت  هب  هک  ییاهبسا  تفرگیم . ار  طخ  يور  لگ  بآ و 
ود کی  دـندشیم  روبجم  دـشیم ، نادـنبخی  هک  یهاگ  دـنامب . دروآیم ، نیرباع  رـس  رب  هچ  ياومارت ، ياهبـسا  نتفر  لعن  راهچ  اب  نجل  و 

. دیشک الاب  ار  دوخ  طخ  رابکی  نهآهار  هرادا  دتفیب . هار  اومارت  ات  دننکشب ، ار  اهخی  ملید  اب  و  لیطعت ، ار  ياومارت  يزور 
هب بآ  هعفد  نیا  دـنروایب . الاب  ار  دوخ  ياههناخ  تشپ  یتسد  كاخ  اب  دـندش ، روبجم  رادهناخ  مدرم  داـتفا . اـههناخ  تشپ  هب  بآ  راـب  نیا 
اب ار  نابایخ  فک  دـنداد  رما  دنتـشادن ، رما  نیا  ندینـش  هب  یتجاح  اهنآ  هچرگا  اهشکهبورکاخ  هب  مه  فیظنت  هلمع  داـتفا . اـهنابایخ  فک 

نیا هجیتن  داتفا و  قافتا  اهروپـس  نارادهناخ و  طخ و  نیب  هقباسم ، نیا  راب  نیدـنچ  داتفا . دوگ  نهآ  طخ  زاب  و  دـندرکرپ ، دوخ  تـالومحم 
هدـهاشم زورما  هک  رازاب  ولج  ياههلپ  دـتفیب . يدوگ  هب  اـههناخ  دـمآ و  ـالاب  هزادـنایب  دوب  ياومارت  نآ  رد  هک  ییاـهنابایخ  فک  هک  دـش 

.« تسا هقباسم  نیمه  هجیتن  دییامرفیم ،

يرادرهش

هراشا

نودب یلحم  موسر  بادآ و  ای  ینید و  یصخش ، تاداقتعا  ساسارب  رهـش و  تعـسو  اب  بسانتم  دوخ  رهـش ، ره  مدرم  هک  دوب  موسرم  اهنرق 
نیا دندادیم و  ماجنا  ار  يرهش  تامدخ  تموکح  هلخادم 

171 ص : نارهت ، تشذگرس 
زونه هک  دوب  اههناخ  میرح  هنازور  ندرک  زیمت  وراج و  بآ و  نآ  زراب  هنومن  تشاد و  یصوصخ  هبنج  رگید  روما  بلغا  لثم  مه  عوضوم 

. تسا موسرم  شیبومک  مه 
تفایرد مه  ناریا  تلود  دندش ، سیسأت  نارهت  رد  یجراخ  ياههناخترافس  داهن و  هعـسوت  هبور  ناریا  اب  ناییاپورا  طابترا  هک  ینامز  زا  اما 

يارب مه  اههچوک  هک  دوب  مزال  هجیتنرد  دـش و  لوادـتم  نارهت  رد  مه  هکـسلاک  مکمک  دراد . هاگن  ابیز  زیمت و  ار  تختیاپ  رهاـظ  دـیاب  هک 
هب هاش ، نیدلا  رـصان  تنطلـس  زاغآ  رد  تسرد  ینعی  ق ) ه .  ) لاس 1267 رد  تسخن  ور  نیا  زا  دـنوش . بسانم  حطـسم و  اههکـسلاک  روبع 

گرا زا  ناریا  رد  يدلب  تامدخ  نیاربانب  دشاب ...  فاص  ورهکسلاک  هار  هک  دندومن  یهاش  گرا  ياههچوک  ندرک  شرفگنـس  راومه و 
. دش عورش  هاش  شیاسآ  يارب  یهاش و 

هک یتامادقا  تشادن و  ینادنچ  تعسو  زونه  نارهت  رهش  دوجونیااب  دندراذگ . اددجم  يرارق  هفالخلاراد  رهش  فیظنت  يارب  مه  دعب  لاس 
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نادیم عضو  زا  دـعب  ق ،) ه .  ) لاس 1282 رد  هکنانچ  دوب . یتنطلـس  خاک  فارطا  هب  دودحم  اهنت  دـشیم  ماجنا  رهـش  نییزت  تفاظن و  تهج 
اـهغاب و ولج  عرذ  راـهچ  هلـصاف  هب  یگنـس  ياهنوتـس  بصن  ضوح و  فرط  ود  رد  غاـبود  داـجیا و  نآ  رد  یعیـسو  ضوح  حرط  گرا و 
، دـشاب نوصم  دـندرکیم  سانجا  لمح  هک  باود  دـش  دـمآ و  زا  ینادـیم  نینچ  تخاس  هکنیا  ضحم  اهنوتـس  لـصاوف  رد  یبوچ  رجحم 

نیمز حطس  اب  هتشابنا  ار  گرا  یقرش  قدنخ  دنهد و  رارق  رهش  هب  ارحـص  جراخ  زا  ياهزاورد  نویامه  گرا  یقرـش  بناوج  رد  دش  مکح 
. « دنهد لیکشت  رازاب  هنهد  ات  ضیرع  ینابایخ  دننک و  ربارب 

تفاظن و رومأم  هصاخ ، تمدخـشیپ  روضح  نیما  لاس  نیمه  رد  دـنداد و  تعـسو  ار  نارهت  رهـش  ق ) ه .  ) لاـس 1286 رد  هک  میتفگ  رتشیپ 
یلاسکشخ و نارهت و  هب  اهناتسرهش  يافعض  ارقف و  ترجاهم  ببـسهب  ق ) ه .  ) لاس 1288 رد  اما  دش . نآ  یلاوح  نارهت و  رهـش  تاماظتنا 
رد يروآعمج و  ار  رجاهم  يارقف  همه  ات  داد  روتسد  مه  رالاسهپـس  ناخنسح  ازریم  جاح  درک . داجیا  تلود  يارب  ياهزات  لکـشم  یطحق 

دننک . يرادهگن  دابآترصن  هعلق 
لظ رـسپ  هلودـلا  لـالج  هب  بوسنم  سپـس  هک  دوب  هاـش  دـمحم  ردارب  هلودـلا ، ةرـصن  دوب ، عقاو  نارهت  برغ  لامـش  رد  هک  هعلق  نیا  یناـب 

: تسا هدمآ  راثآلا  رثآملا و  رد  هعلق  نیا  هرابرد  دش . ناطلسلا 
رب هک  هلودلا  لالج  هدازهاش  الاو  فرشا  باون  فیرش  بقل  هب  تسا  بوسنم  هک  هیلالج  و  »... 
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. « دراد لامتشا  ناوضر ، هضور  کشر  ناوج ، یغاب  تفگش و  یکشوکرس 

: دسیونیم دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  زین  هنطلسلا  دامتعا 
نیا دنتـسه . ناطلـسلالظ  نامهم  تسا ، میدـق  دابآترـصن  هک  هیلالج  ترامع  رد  هاـش  زورما  يرمق  هنـس 1303  یناثلا  عیبر  هبنشود 14  »

نآ جراخم  ناموت  رازه  هاجنپ  هدازهاش  هتبلا  نارهط . یبرغیلامـش  فرط  رهـش و  قدـنخ  زا  سپ  هلـصافالب  تسا ، یغاب  طسو  رد  تراـمع 
 ... « هدرک

تقیقح رد  ینعی  دنتفگیم . باستحا  هرواحم  نابز  رد  ناشراک  تبـسانم  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  ياهدع  هدهع  هب  نارهت  رهـش  تفاظن  رما  يراب 
دومحم ازریم  هدش ، هدرب  مان  يرصان  هرود  ياهباتک  رد  يو  زا  ناونع  نیا  اب  هک  یسک  نیتسخن  و  دندناوخیم . مان  کی  هب  ار  لماع  لمع و 

بقلم کلملا  باستحا  بقل  هب  سپـس  تشاد و  بقل  یـساقآ  باستحا  زاغآ  رد  هک  تسا  هلودـلا ، نیما  ناخ  خرف  يومع  یناـشاک ، ناـخ 
دش . بوصنم  نارهت  باستحا  تسایر  هب  کلملا  جارس  ناخ  یلعغارچ  ق ) ه .  ) لاس 1281 رد  دش .

يرگید تسا و  يدعب - هنطلـسلا  دامتعا  هلودلا - عینـص  ناخ  نسح  دمحم  یکی  دـندش ، رومأم  ینارهت  يدـلب  روما  هب  هک  یناسک  رگید  زا 
. یشابسدنهم ياضر  ازریم  رسپ  ناخ ، سابع  ازریم 

: تسا هدمآ  نادلبلا  ةآرم  رد 
ترامع هرادا  هدمآ  زارفارس  ییارفـسلا  مدقم  بصنم  بقل و  هب  ق ) ه .  ) لاس 1290 رد  هنطلسلا - دامتعا  هلودلا - عینـص  ناخ  نسح  دمحم  »

رودـص فرـش  لیذ  حرـش  رارق  زا  كرابم  عاطمناهج  طختـسد  دـندومرف و  راذـگاو  وا  هب  باستحا  هلمع  اب  ار  تاکرابم  تاغاب  تایلاع و 
: تفای

ار وا  تقادـص  تیافک و  نویاـمه  روضح  تامدـخ  تدـم  رد  تساـم و  تیاـنع  تیبرت و  هدروآرب  هک  هلودـلا  عینـص  ناـخ  نسح  دـمحم 
هدـهع هب  ار  یناوید  تاغاب  هرادا  تامدـخ  لیـصفت  رارق  زا  هقباس  تامدـخ  رب  هوـالع  اهدـعبام  لـیئيوقاخت و  هنـسلا  هذـه  رد  میاهدومزآ .

غاب ترامع و  یناخلیا ، غاب  ترامع و  رویط ، شوحو و  غاب  رازهلال ، غاب  ترامع و  ناتسراگن ، غاب  ترامع و  میدومرف : عوجرم  وا  تیافک 
ترامع نارواین ، گرزب  نابایخ  نارواـین ، رد  ایلعدـهم  هموحرم  غاـب  نارواـین ، تاـغاب  تاراـمع و  هیـسدقا ، غاـب  تراـمع و  داـبآتنطلس ،

غاب و نک ، غاب  ترامع و  هلودلا ، داضتعا  هناخولج  ناریمش و  هزاورد  تمس  نابایخ  نویامه ، باب  نابایخ  دنبرد ، يروخراهان 
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رد هک  تاغاب  هب  هقلعتم  تاونق  امامت ، باستحا  هلمع  راجاق ، رـصق  غاب  ترامع و  دورجاج ، دـیدج  میدـق و  ترامع  دابآتلود ، تاراـمع 

دوخ تمدخ  نسح  دراد و  هگن  دابآ  ماظتنا و  نیرق  ار  امامت  هدیـشوک ، تسا  نویامه  رظن  روظنم  هک  نانچ  تمدخ  نیا  طورـش  تبظاوم و 
هنس 1290» مارحلا  هجحیذ  رهش  یف  دزاس . رهاظ  تیرومأم  نیا  رد  ار 

راجاق هرود  هیدلب  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  ياهتشاددای 

: دسیونیم راجاق  هرود  رد  يرادرهش  ای  هیدلب  هرابرد  یفوتسم  هّللا  دبع 
یفالخ ياهراک  هب  تازاجم  يرادرهـش و  ياهراک  ماجنا  لوغـشم  رتنالک  تموکح و  يرمـالا  تحت  ناـمه  اـب  هغوراد  هیراـجاق  هرود  رد  »
سیئر باستحا و  ار  راک  نیا  هرادا  دـسریم . اهمدـقم  زا  یکی  هب  راک  نیا  ریزو ، دومحم  ازریم  مردارب ، ترازو  نامز  رد  تسا . هدوب  دوخ 

هب يروتـسد ، دنوشیم . موسوم  باستحا  هلمع  مسا  هب  مه  راک  نیا  هلمع  دعب ، هب  خیرات  نیا  زا  دندیمانیم و  کلملا  باستحا  ار  هرادا  نیا 
تروص رـس و  يدـح  ات  راک  هدـش و  هتـشون  باستحا  نیرومأم  فیاظو  اـهبا و  يارجم  اـههچوک و  یگزیکاـپ  يارب  هنـسح  تاـمیظنت  مسا 

هب شراک  هداد و  تسد  زا  هرملاب  ار  يرهـش  ياهفالخ  تازاـجم  یگدیـسر و  تمـسق  باـستحا  هرادا  نیا  یلو  دریگیم . دوخ  هب  يرادا 
ياراد هرادا  نیا  ددرگیم . رصحنم  يرهـش  ياهراک  ریاس  رباعم و  رد  اهرادناکد  یطخت  زا  يریگولج  يرهـش و  ياهنامتخاس  رد  تراظن 

هبعـش هوـالع  هب  دنتـشاد . دوخ  رما  تحت  رد  روپـس  شارف و  بیاـن و  ياهدـع  کـی  ره  فیظنت و  يرگید  باـستحا و  یکی  دوب ، هبعـش  ود 
ياـهنابایخ مزـال ، دراوم  رد  هک  تشاد  یـشکهبورکاخ  يارب  غـالا  سأر  دـصکی  دودـح  رد  یـشاپبآ و  يارب  اقـس ، مه  ياهدـع  فـیظنت 

. دنربب رهـش  جراخ  هب  تاناویح  نیا  هلیـسو  هب  ار  یتلود  تارادا  هناخمرح و  هلابز  یـشاپبآ و  کشم  اب  ار  یتنطلـس  ترامع  شوحولوح 
اب اهشکهبورکاخ  دوب  مک  رگا  اهرادغالا و  هلیسوهب  راک  نیا  دوش و  لمح  رهـش  جراخ  هب  اهرادهناخ  دوخ  جرخ  هب  دیاب  اههناخ  هبورکاخ 

 ... يآ  » يادص
يروآدای فیظنت  نیرومأم  هلیسوب  دومنیم ، هفیظو  نیا  يادا  رد  یتلفغ  هناخبحاص  رگا  دندرکیم . هضرع  ار  دوخ  راک  میربیم » هبورکاخ 

. تفریذپیم تروص  راک  دشیم و 
يالاب غارچ و  هیاپ  مدق ، یس  تسیب  ره  هلصاف  هب  هناخپوت  نادیم  رد  نوچ  دوب ، ییانـشور  يارب  فیظنت  تمـسق  رد  مه  ياهبعـش  همین  کی 

هب هلصاف ، نامه  هب  مه  زاب  یسودرف )  ) هلودلا ءالع  رازهلال و  نوردنا و  رد  هیساملا و  نویامه و  باب  ياهنابایخ  رد  ياهشیـش و  سوناف  نآ 
هبعش همین  نیا  هدهع  رب  مه  اهغارچ  نیا  ندرک  نشور  يریگتفن و  تبظاوم  هک  دوب  بصن  اهسوناف  نیمه  زا  اهراوید 
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هب یتفن ، ياهغارچ  نیا  يرمق ، لاس 1306  رد  دیـسریمن . غارچ  هیاپ  یمدـق  هد  هب  هک  دوب  مک  يردـق  هب  اهغارچ  نیا  رون  یلو  دوب  لوحم 
مک یتفن  ياهغارچ  نامه  اددجم  هدشن ، نآ  حالصا  یپاپ  یسک  تفرگ و  زاگ  هلول  لاس ، ود  یکی  زا  دعب  یلو  دش ، لیدبت  زاگ  ياهغارچ 

. دنکب يرفن  رازه  تسیود  رهش  کی  رد  دناوتیم  يراک  هچ  رازبا ، راک  نیا  هلمع و  نیا  باستحا ، هرادا  نیا  داتفا ...  هار  هب  قباس  ییانشور 
رابرد شوحولوح  ياهنابایخ  فیظنت  هدـهع  زا  دوخ  روپـس  اقـس و  رفن  هاجنپ  لهچ  اب  دادیم ، جرخ  هب  لمع  تدـش  مه  ردـقره  یلقبیان 

. رباعم ریاس  هب  دسر  هچ  ات  دمآیمن ، نوریب 
اهنآ رد  دـندوب و  هدرک  زاـب  شیوـخ ، تـمه  هقیلـس و  هـب  دوـخ  ياـهنیمز  شورف  يارب  یـضارا ، نیکلاـم  ار  رهــش  ياـههچوک  اـهنابایخ و 

هب ار  اــهنابایخ  اــههچوک و  ياــههناخبحاص  تسناوـتیمن  دادیم ، جرخ  هـب  تدــش  مـه  ردــقره  یلق ، بیاــن  دوـب . هدــشن  يزاــسفک 
مه اهنآ  تشادن . شرفگنـس  چـیه  اهنابایخ  مامت  اههچوک و  رثکا  هک  دـشیم  نیا  هجیتن  دـنک . روبجم  دوخ  هناخ  میرح  ندرکشرفگنس 
هناخ میرح  لوط  هب  ار  هچوک  ضرع  زا  عرذمین  اههچوک  رد  عرذکی و  اـهنابایخ  رد  دـندوب ، هقیلـساب  نادهدـعاق و  اتبـسن  ناـشنابحاص  هک 
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يارب دوب ، شرفگنس  میرح  مامت  هک  اهاج  نآ  درکیمن و  زواجت  هناخ ، ناخولج  زا  شرفگنس  نیا  یهاگ  دندرکیم . شرفگنـس  دوخ ،
رد  ] نتفر هار  هجیتن ] رد   ] هک دندادیم  بیش  هرگ  ود  یکی  ضرع  عرذمین  نیمه  هب  درواین . دراو  همدص  اهنآ  راوید  یپ  هب  ناراب  بآ  هکنیا 

ار هچوک  طسو  یمومع  بآ  هار  ياهخاروس  راوید و  رانک  یـصوصخ  ياههچـضوح  همه  نیا  رب  لاـح  دوبن و  یناـسآ  راـک  اـهنابایخ ] نیا 
رعش هدنیوگ  املسم  تسا . هدوب  یندنکناج  هچ  اههچوک  نیا  زا  روبع  دینیبب  دییازفیب و  مه ] ]

کیرات  لج  قشع  بعصا  امکیرات  هچوک  روک و  قشاع  نم 
، دشاب کیرات  هچوک  دشاب و  هتـشاد  هرـصاب  فعـض  هدنور  مه  ردـقره  فاص  هچوک  رد  نتفر  هار  الاو  تسا  هتـشاد  اههچوک  نیمههب  رظن 

. درادن یتبوعص  نادنچ 
نـشور یغارچ  وا  هناخ  رد  هک  تشاد  هناـخ  یمیدـق  ناـیعا  رفن  ود  یکی  هچوک ، ره  رد  اریز  دوب . اـهنابایخ  زا  رتهب  اـههچوک  نیادوجواـب ،

هباتفآ اب  دنتـشاد ، یبآ  رگا  بوراج و  ار  دوخ  طاـیح  رد  ولج  هلاـحمال ، میرح ، هنرگا  مه ، اـهرادهناخ  ریاـس  ناـیعا ، زا  هتـشذگ  دـشیم و 
175 ص : نارهت ، تشذگرس  اهناتسمز  دندرکیم و  یشاپبآ 

هب ار  دوخ  دنناوتب  يزابدنب  اب  نیرباع  هک  دنتشاذگیم  اهلگ  نایم  ياهراپ  طقـس  هناد  دنچ  کی  تشادن ، شرفگنـس  هناخ  میرح  رگا  مه 
زیچ اهدنوخآ ، يرغاس  نیلعن و  يارب  صوصخهب  نامز  لومعم  هدیباوخ  هنشاپ  ياهشفک  يارب  لمع  نیا  دنناسرب . رادشرفگنس  تمـسق 

« دزرمایب ار  هناـخبحاص  ردـپ  ادـخ  : » هلمج دندیـسریم ، هک  اـههراپ  طقـس  نیا  هب  هک  مدینـشیم  نیرباـع  زا  ارارک  نم  و  دوبن ، یـشزرامک 
. دندرکیم ادا  بلق  يور  زا  ار ، دوخ  یلومعم 

هب یتیاـنع  دوب  ماـع  ربـعم  ناـبایخ  نوچ  دـنتخاسیم ، هناـخ  ناـبایخ  رد  هک  یمدرم  اریز  دـندوب . مورحم  اـهتمعن  نیا  هیلک  زا  اـهنابایخ ، اـما 
دندرکیم ». هناخ  رد  ولج  هب  رصحنم  ار  یشاپبآ  وراج و  شرفگنس و  دنتشادن و  دوخ  هناخ  میرح  ندرک  شرفگنس 

هفالخلاراد هیباستحا  هرادا  هرابرد  دـمآرد  عبط  زا  ق ) ه .  ) لاس 1306 رد  هک  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دـمحم  فیلأت  راثآلا ، رثآملا و  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  دشیم ، هرادا  هنطلسلادامتعا  رظنتحت  هک 

روضح صوصخم  مجرتم  تاعابطنا و  ریزو  هنطلـسلا ، دامتعا  بآمتلالج  باـنج  تساـیر  هرادا و  تحت  رد  هفـالخلاراد  هیباـستحا  هرادا  »
: زا دنترابع  نآ  ياضعا  و  تسا ]  ] نویامه

. هریغ تاعابطنا و  ترازو  لوا  بیان  پیترس ، ناخ  دمحم  یلع  ازریم 
. هفالخلاراد هیباستحا  هرادا  سیئر  گنهرس ، اقآ  یلقردیح 

[: دنتسه  ] رفن تفه  داتفه و  تسیود و  هیباستحا  هرادا  ياضعا 
دمحم ازریم  هیباستحا . هرادا  بیان  فسوی ، ازریم  باستحا . فرـشم  مساقلا ، وبا  ازریم  یتلود ، ياـهنابایخ  لـک  باـستحا  بیاـن  یلقبیاـن ،

. هفالخلاراد رهش  تالحم  بیان  نیسح ،
لهچ تسیود  اعومجم ] هک  اضعا   ] ریاس اقس و  باستحا و  هلیوط  هلمع  شارف و  دنتـسه .]  ] رفن جنپ  تسیب و  نابـصنمبحاص  باون و  ریاس 

[.« دنوشیم  ] رفن تشه  و 

يرصان هرود  رد  هیمظن 

هراشا

، هنحش هغوراد ، بستحم  نوچ  ییاههژاو  اب  هراومه  هدش  هتشون  يرادرهـش  نییآ  رد  هک  ییاهباتک  راعـشا و  ياهناوید  یـسراف ، تایبدا  رد 
دنوریمن و راک  هب  رگید  هزورما  اههژاو  نیا  میوشیم  وربور  هناخقاتسود و ...  هناخهغوراد و  بشریم و  رطاش ، درگبـش ، همزگ ، سـسع ،
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. تسا هدش  لوادتم  هریغ  هاگساپ و  یهاگآ ، يرتنالک ، کیشک ، رسفا  سیلپ ، لثم  ییاههژاو  نآ  ياج  هب 
176 ص : نارهت ، تشذگرس 

زین یگیبناوید  درکیم . راک  یگیبناوید  ماـن  هب  ياهرادا  رظن  ریز  هغوراد  تشاد . هدـهعرب  ار  رهـش  یتینما  روما  هرادا  هتـشذگ  رد  هغوراد 
، هنحش سسع ، بستحم ، نوچمه  ییاهدحاو  دوخ  هغوراد  تشاد . رارق  تسا ، رادنامرف  نامه  لداعم  عقاورد  هک  یگیبرگیب  رظن  ریز  دوخ 

. تشاد میقتسم  تراظن  تحت  ار  درگبش  همزگ و 
زین نارهت  يزورما  رازاب  رد  عقاو  گرزب  قوس  راـهچ  دـشیم . بوسحم  هغوراد  هنابـش  یهدـنامرف  تاـیلمع و  زکرم  اهرهـش ، قوس  راـهچ 

. تساههغوراد هلیسوهب  رهش  هرادا  نارود  زا  يراگدای 
مسا زمر  تشاد . ياهژیو  مارتحا  نأش و  دوب ، مه  رهش  هنابـش  مکاح  الومعم  هک  بشریم  دوب . بشریم  يروشک  مهم  بصانم  رگید  زا  یکی 

هب بش  مسا  زمر  دوب ، هنابـش  دمآ  تفر و  هب  زاجم  رگید  لیلد  ره  ای  یلغـش  ياضتقا  هب  هک  یـسک  ره  درکیم و  نییعت  بشریم  مه  ار  بش 
. دیامن دمآ  تفر و  رهش  رد  هعونمم  تاعاس  رد  دناوتب  ات  دشیم  هداد  يو 

رـصان یهاشداپ  تسخن  لاس  لهچ  رد  راثآلا  رثآملا و  رد  هنطلـسلا  داـمتعا  هتـشون  رباـنب  دوب و  یبشریم  بصنم  کـی  ياراد  طـقف  رهـش  ره 
: دناهدوب رادهدهع  ار  نارهت  یبشریم  بیترت  هب  ریز  دارفا  هاش ، نیدلا 

يزیربت . ربکا  یلع  اقآ  هیلاراشم و  رسپ  ناخ ، رفعج  ازریم  یشرفت ، ناخ  هّللا  لضف  ازریم 
، هاش نیدلا  رصان  یهاشداپ  تسخن  لاس  لهچ  رد  اهیگیبرگیب  تسا . هدمآ  راثآلا  رثآملا و  رد  زین  نارهت  ياهیگیبرلگیب  مان  نیا  رب  هوالع 

: زا دندوب  ترابع 
. یفوتسم یسوم  ازریم  ترازو  هب  هلودلا  نکر  ازریم  ریشدرا  باون  یگیبرگیب ، راجاق  ناخیسیع 

هنطلسلا . بیان  ازریم  نارماک  الاو  فرشا  باون  هلودلا ، ةرصن  ازریم  زوریف  باون  هلودلا ، نکر  ازریم  یقت  دمحم  الاو  باون 
نارهت روهشم  يارزو  زا  ریزو ، دومحم  ازریم  ای  ریزو  یسیع  ازریم  دشیم . هدیمان  ریزو  هک  دنتشاد  ینواعم  ای  راکـشیپ  الومعم  اهیگیبرگیب 

هدنام ياجرب  راثآ  هلمجزا  يزورما  روضح  نیما  هار  هس  همـشچرس و  هار  راهچ  نیب  ریبکریما  نابایخ  رد  ریزو  دومحم  ازریم  هچوک  دـندوب .
ار رتنالک  تاروتـسد  هک  تشاد  ییادخدک  زین  هلحم  ره  درکیم و  تمدخ  نارهت  ریزو  رظن  ریز  رهـش  رتنالک  تسا . ریزو  دومحم  ازریم  زا 

دادیم لیکشت  رهش  مظن  ظفح  لوئسم  هک  ار  یگیب  ناوید  نامزاس  نیوانع  نیا  نابحاص  عومجم  تشاذگیم و  ارجا  هب 
177 ص : نارهت ، تشذگرس 

بش رد  رهش  تینما 

رد بش  تشه  تعاس  رد  الومعم  باتفآ و  بورغ  زا  سپ  تعاس  هس  بشره ، دراد . یبلاج  يارجام  نارهت  رهـش  هنابـش  مظن  ظفح  هماـنرب 
. دنتخاونیم لبط  صوصخم  نالابط  كرا ، نادیم 

نیا نتخاون  دـننک . لیطعت  ار  اههزاغم  اهناکد و  رگید  تعاس  کی  ات  یتسیاب  رازاـب  هبـسک  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  اـهلبط  يادـص  نتـساخرب 
ادـص هب  روپیـش  اب  هارمه  راـبنیا  رگید و  راـب  اـهلبط  نیچرونیچرو  زا  سپ  تعاـس  کـی  دـنتفگیم . نیچرو  نیچرو  احالطـصا  ار  اـهلبط 

زا تشادن . ار  نآ  یلاوح  رازاب و  زا  رورم  روبع و  قح  یـسک  رگید  دنبب  ریگب و  زا  دعب  دندیمانیم . دنبب  ریگب و  ار  لمع  نیا  دندمآیمرد .
تیعـضو هب  یگدیـسر  اهـشرازگ و  تفایرد  هدامآ  رقتـسم و  رهـش  قوس  راهچ  رد  دوخ  هنابـش  یهدنامرف  لحم  رد  رهـش  هغوراد  سپ  نیا 

. دشیم ناگدشریگتسد  ناراکهزب و 
ياـهالاک رازاـب و  زا  یناـبهگن  ببـس  نیمه  هب  تفرگیمارف . ار  رازاـب  قـلطم  یکیراـت  اهبـش  دوـب و  قرب  يورین  دـقاف  ناـمز  نآ  رد  نارهت 

لعشم ياهدرگبش  اههمزگ و  زا  هدع  کی  دنبب  ریگب و  روپیش  لبط و  يادص  ساکعنا  ضحم  هب  هجیتنرد  تشاد . ییازـسب  تیمها  یتراجت 
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، دـنتخادرپیم ینابهاگن  هنابـش و  تشگ  هب  رازاب  ياـهمابتشپ  رد  زین  يرگید  هدـع  دـندمآیمرد و  تکرح  هب  اـهرازاب  لـخاد  تسد ، هب 
انشآ اهشوگ  هب  نانچ  هملک  نیا  هکنآ  بلاج  دندادیم . ییانـشآ  يادن  رگیدکی  هب  تاجاحلا » یـضاق  ای   » يادص اب  اهماب  تشپ  ياهیتشگ 

! دندیمانیم تاجاحلایضاق »  » ار یماظتنا  نیرومأم  ناریا ، ياهرهش  زا  یضعب  رد  هک  دوب 
. دشیم رهش  هنابش  تینما  روما  هب  یگدیسر  مرگرس  تفاییم و  روضح  یگیب  ناوید  رقم  رد  زین  بشریم 

. دندشیم ینابهگن  لوغشم  اهسسع  اههنحش و  اههمزگ و  دشیم و  هتسب  تختیاپ  ياههزاورد  دنبب ، ریگب و  مالعا  اب  نامزمه 
. دوب رثایب  ناشلد  رد  نیرصقم  سامتلا  دندادیم و  یتخس  رایسب  ماکحا  هک  هشیپ  تواقش  لدگنس و  محریب ، يدارفا  الومعم  اههغوراد 

: دسیونیم نانآ  تارایتخا  دودح  ناراکهزب و  اب  اههغوراد  دروخرب  هرابرد  تسه  هک  روطنآ  ناریا  باتک  هدنسیون  سلیو  زمیج  زلراچ 
178 ص : نارهت ، تشذگرس 

چیه هب  هک  دنتسه  بلقلا  یسق  لدتخس و  رایسب  اهنآ  دوخ  دنکیم و  مکح  تخس  رایسب  ماکحا  هب  اجنآ  سیلپ  سییر  ای  رهشره  هغوراد  »
ار تخبدب  رـصقم  هک  تسا  نیا  نآ  دناهدومن و  نیعم  هیبنت  کی  نیرـصقم  مامت  تهج  زا  و  دـننکیمن ...  هجوت  نیرـصقم  سامتلا  هب  هجو 

جرخ لوپ  هیلاراشم  هک  یمادام  تقونآ  رد  دـشاب ، تورث  بحاـص  يردـق  ناـشیا  رـصقم  هاـگره  یلو  دـنهدیمن . اذـغ  دـننزیم و  بوچ 
رگید اب  هک  دـننکیم  راتفر  روطنامه  وا  اب  تقونآ  دـش ، ماـمت  وا  لوپ  هک  نیمه  دـنیامنیم و  راـتفر  ناـمهم  دـننام  وا  اـب  ناـشیا  دـنکیم ،

. دننکیم نارصقم 
اهاپ و نآ  زا  سپ  دـیامن . هغوراد  میلـست  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ساـبل  اـی  لوپ و  هچره  راـک  لوا  رد  درذـگیمدب . رایـسب  رـصقم  هب  ناریا  رد 

 ... دـننکیم سوـبحم  نیـسوبحم  دزن  رد  تسا  ناروناـج  نکـسم  هیبـش  هـک  یگنت  رایـسب  سلجم  رد  هدرک و  ریجنز  لـغ و  رد  ار  شندرگ 
راتفر نوچ  ضراع  هک  هداتفا  قافتا  بلغا  دریگیم و  هوشر  مه  ضراع  زا  یتح  هک  تسا  تورمیب  تردـق و  اب  رهـش  ره  هغوراد  هصالخ 

نآ زا  یکی  وا  هک  دنکیم  وا  شکشیپ  یغلبم  روفلا  یف  دنکیم ، هظحالم  تخس  رایسب  هجرد  هب  نیسوبحم  هب  تبـسن  ار  تورمیب  هغوراد 
اهنآ هب  هریغ  عازن و  ماقم  رد  یناریا  يایاعر  زا  کی  چـیه  ابیرقت  هک  هدـیدرگ  نآ  بابـسا  راوگان  راـتفر  نیمه  دزاـس و  دازآ  ار  اهتخبدـب 

دنیامنیمن . عوجر 
ناشابوا نایطول و  اب  رهش  نارتنالک  طباور  فشک  یفرط  زا  یمومع و  یتیاضران  و  ق ) ه .  ) ياهلاس 1287 و 1288 رد  یطحق  زورب  یپ  رد 

یکی ببس  نیمههب  دوش . هداد  نارهت  یماظتنا  ياهورین  تیعضو  رد  یتارییغت  دش  یعس  يرگشابوا  اب  هلباقم  يارب  نارتنالک  ییاناوت  مدع  و 
 »... دسیونیم نینچ  هاش  نیدلا  رصان  هب  ياهمان  نمض  م ).  ) 1871 ه ش /)  ) 1250 ق ) ه .  ) لاس 1288 رد  رما  نایدصتم  زا 

نیا هک  دوب  هدرک  غالبا  یحرـش  تسا  تافاثک  یـضعب  زا  هک  نآ  تلع  یـشوخان و  روهظ  باب  رد  نویاـمه  روضح  یـشنم  لـبق  زور  دـنچ 
هیمظن جوف  هچباتک  نمـض  رد  ار  تابویع  نیا  عفر  دازهناخ  نیا  دوش . بیاعم  نیا  عضو  دیامن و  وگتفگ  عالطا  بابرا  زا  یعمج  اب  دازهناخ 

هب هّللا  ءاشنا  هک  هداتـسرف  نویامه  روهظ  باتفآ  روضح  ضرع  يارب  ار  هچباتک  نامه  تسا . هتـشون  غـالبا ، لوصو  زا  لـبق  نآ  فیلاـکت  و 
ریاس یـشوخان و  نیا  رظتنم  هلاسره  درک  لصاح  نانیمطا  دـناوتیمن  دوشن  بیاعم  نیا  عفر  ات  تسا  حـضاو  دوش و  ارجا  كرابم  رظن  هجوت 

يارجا زا  یکی  دوب . كراـبم  ياـپکاخ  تمحز  بجوم  دوش  ضرع  الـصفم  رگا  دوشیم ، هداد  هک  يرارق  جوف و  نیا  دـیاوف  دوـب . ضارما 
زوردنچ نیا  رد  دناهدرک ...  تداع  هحیبق  لامعا  هب  لاح  ات  هک  هلحم  ياهاباب  اهادخدک و  بیاعم  یـضعب  عفر  رگید  تسا و  هچباتک  لصا 

ياهناوج ار  جوف  مامت  هتشاد  فورعم  تاقوا  كرابم  رهاظم  رهم  رطاخ  هجوت  زا 
179 ص : نارهت ، تشذگرس 

نیا نانیمطا و  تهج  هب  مه  ناموت  رازه  هس  ود  داتـسرف ، كرابم  روضح  هب  سابل  اب  هنومن  ود  تخاس  رـضاح  هتفرگ  ربتعم  بیکرتشوخ و 
تلود يایلوا  بناج  هک  ردق  نیمه  دنرـضاح . راداپ  ربتعم  بیکرتشوخ  ناوج  رفن  رازه  نآلا  هک  ددرگ  میـسقت  دناهدش  اهرکون  لخاد  هک 
يرما چیه  دیآ و  لمع  هب  رهش  نیا  ینطاب  يرهاظ و  بیاعم  عفر  رد  كرابم  رطاخ  تانونکم  عمج  دوش  تیاعر  جوف  نیا  مزاول  یـضعب  رد 
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دسرب »...  كرابم  ناتسآ  ضرع  هب  تعاس  نامه  رگم  دوشن  عقاو  رهش  نیا  هطقن  چیه  رد 
هک دوب  اپورا  هب  هاش  نیدلا  رصان  رفس  نیمود  زا  سپ  تقیقح  رد  دهد و  خر  هیمظن  تالیکشت  رد  يرییغت  ات  دیشک  لوط  یتدم  دوجونیااب 

. تفای یمجسنم  لکش  ناریا  رد  هیمظن  تالیکشت 
ق) ه .  ) لاس 1295 رد  هک  يرفس  یط  دوب ، هدید  کیدزن  زا  ار  ییاپورا  ياهرهش  یماظتنا  تیعضو  دوخ  ياهرفس  رد  هک  هاش  نیدلا  رصان 

هاشداپ زا  هاش  نیدلا  رـصان  هک  دوب  رفـس  نیمه  رد  نینچمه  دوش . لیـسگ  ناریا  رد  سیلپ  هرادا  لیکـشت  تهج  يرـسفا  تشاد ، شیرتا  هب 
رما نیا  رد  هاـش  نیدـلا  رـصان  یلـصا  لـیلد  دراد . مازعا  اـم  روـشک  هب  ناریا  نوـشق  تیبرت  يارب  یماـظن  تئیه  کـی  هـک  تساوـخ  شیرتا 
دوب هجوت  دروم  هراومه  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  هرود  مامت  رد  هلأسم  نیا  سیلگنا . سور و  ياهتلود  لباقم  رد  دوب  یهاگهانپ  يوجتسج 

هک بیقر  يوق  تلود  ود  راشف  یمک  هکلب  ات  دنک  زاب  ناریا  تسایـس  رد  مه  ار  یثلاث  يوق  تلود  ياپ  تسا  لیام  هاش  هک  دوب  ادیپ  یتح  و 
و دروآ ، يور  سورپ  هب  مه  هاگ  دش و  شیرتا  هجوتم  ینامز  هک  دوب  مه  لیلدنیمه  هب  و  دهاکب . دندوب ، ناتسادمه  ناریا  فیعضت  رـس  رب 

تسیابیم نیمزقرـشم  هب  طوبرم  لئاسم  اریز  دندرکن . هدروآرب  ار  هاش  روظنم  مادکچیه  تلود  هس  نیا  یلو  دش  مه  اکیرمآ  هجوتم  یتح 
. دندوب گرزب  ياهتلود  زیمآتباقر  ياهتسایس  عفانم و  هحلاصملا  لام  عقاو  رد  قرشم  کلامم  دندشیم و  لح  اپورا  رد 

. داتسرف ناریا  هب  شیرتا  هاشداپ  هک  دوب  ینارسفا  زا  یکی  تروف » تنومود  تنک  ، » يراب
رایتخا يو  هب  درک و  کلملا  مظن  هب  بقلم  دیدج و  سیلپ  هرادا  لیکـشت  نارهت و  مظن  رومأم  ار  تروف » تنومود  تنک   » هاش نیدلا  رـصان 

داد . لماک 
180 ص : نارهت ، تشذگرس 

لیـسیس و هب  وا  دادـجا  دوب . يوسنارف  ياهداوناـخ  زا  الـصا  دوـب ، فورعم  تنک  هب  ناریا  رد  هک  م ).  ) دـلوتم 1839 تروف ، تنومود  تنک 
تمدخ لوغشم  لیسیس  لپان و  هاشداپ  صوصخم  دراگ  رد  يرـسفا  هبتر  اب  غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  تنک  دندوب . هدرک  ترجاهم  لپان 

. دـش حورجم  گنج  نیا  رد  درک و  گنج  ییاـیلاتیا ، فورعم  تسرپنهیم  يدـلابیراگ ،  دـض  رب  هاـشداپ ، تیعم  هب  لاس 1860  رد  دـش و 
زا م ).  ) لاس 1869 رد  درک . تکرش  گنج  دنچ  رد  هدش ، شیرتا  نوشق  لخاد  سپس  دش و  دراو  مهن  یپ  پاپ  شترا  هب  يدوبهب ، زا  سپ 

تسایر ياهتمس  رد  لاس  هدزاود  زا  شیب  سپ  نآ  زا  دش و  ناریا  دراو  یگلاس  نس 39  رد  م ).  ) لاس 1878 رد  داد و  افعتسا  ماظن  تمدخ 
دنام . یقاب  هینما  باستحا و  تسایر  هیمظن ،

: دسیونیم سیلپ  هرادا  داجیا  هرابرد  راثآلا  رثآملا و  باتک  رد  هنطلسلا  دامتعا 
رـساجت دـنک و  يرجت  سیلپ  رب  یـسک  رگا  سیلگنا  تلود  رد  یتح  دراد  یمظع  یتیمها  ایندیگنی  نیمزبرغم و  ياـهتلود  رد  هرادا  نیا  »
دوعـسم بکوم  نوچ  هدـش و  حیرـصت  نیمز  ناریا  هاشنهاش  نیمی  شراـگن  زا  ناتـسگنرف  همانرفـس  رد  هکناـنچ  تسا ، لـتقلا  بجاو  دزرو 
ماـمتها تیاـهن  رد  ار  هرادا  نیا  اـت  دومرفب  دوب  هدـیدرگ  مدختـسم  هک  ار  ترف » تنمد  تنک   » دـیزگ تعجارم  یناـث  رفـس  زا  ینارقبحاـص 

. تسارآرب اپورا  نییآ  رب  ار  نیبات  تاقبط  صوصخم  سوبلم  صاخ و  هحلسا  اب  داد و  لیکشت  ماحدزا  ترثک و  رب  لمتشم 
ماع ماظن  ظفح  تقرس و  قیرط  دس  رد  قحلا  دشابیم و  هوبنا  هورگ  نیا  اب  هفالخلاراد  قاوسا  تاتویب و  ساپ  رهش و  یگنحش  لغـش  کنیا 

تیوقت رد  هداد  رارق  راک  نیا  هقردب  شیوخ  تردق  زا  يرطـش  رادناهج  رایرهـش  ناگدـنب  هقیقحلایف  تسا و  مامت  یتیلخدـم  ار  هرادا  نیا 
دوخ هیلاراشم  ریدـم  خـیرات  نیا  رد  هدراذـگن . ورف  هقیقد  چـیه  تباهم  توطـس و  هضافا  یتح  تباب  ره  زا  نآ  تایـضتقم  يارجا  بناـج و 

. یناوید بجاوم  بتارم و  نابحاص  شیاضعا  ازجا و  تسا و  یناموت  ریما  زایتما  یکلملا و  مظن  بقل  ياراد 
: هک دناهتفرگ  سیلپ  هرادا  ياسای  زا  سیلبا  هعبت  ریذحت  رد  ار  یعابر  نیا 

سیلدت  ناشیا  جرخ  هب  دورن  وج  کیسیلپ  نادنر ز  دینک  رذح  راهنز 
سیجرب » ییاطخ  دنک  رگا  خرچ  رددرم  دهاوخ  ترف  تنم  تنک  هدنک  رد 
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: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما 

هک تشذگن  يدـنچ  نارهت  هب  هاش  دورو  زا  سپ  دوب . هدـش  ییوگتفگ  مه  يرهـش  باستحا  سیلپ و  عضو  زا  شیرتا  تختیاپ  هنیو  رد  »... 
. دندمآ قازق  جوف  تیبرت  يارب  غروبزرطپ  زا  ءزج  بصنمبحاص  دنچ  گنهرس و  کی  نینچمه  دندیسر و  شیرتا  یماظن  بصانم  بابرا 

دوب هاش  رادنامهم  شیرتا  كاخ  رد  هک  لیونرگ » تنک   » زا دش و  نارهت  دراو  دوخ  لاسدرخ  لافطا  لایع و  اب  یـصخش  هام  دنچ  هلـصاف  هب 
 ... دوـمن دـهعتم  ار  نارهت  سیلپ  تمدـخ  درک و  یفرعم  لـپان  یلاـها  زا  تنوـم  تنک  رالاسهپـس  دزن  ار  دوـخ  تشاد ، تـسد  رد  شراـفس 

صخش نیا  دش . یمومع  تریح  هیام  بیاجعلا و  رهظم  دوب  طوبرم  هنطلسلا  بیان  هریاد  نارهت و  تموکح  هب  هبسانملاب  هک  سیلپ  هاگتـسد 
دش انشآ  هنطلسلا  بیان  هقیلس  هاش و  کبس  هب  نانچ  تخانش و  ار  همه  یلوا  رظن  رد  تشادن  یهاگآ  تکلمم  تاداع  نابز و  هب  هک  بیرغ 

لخادم و متس و  يدعت و  هار  يروط  دنتسناوتیمن . دلب  یموب و  مدرم  هک  دمآرب  هقبط  ره  اب  نونف  گنرین و  يزابهقح و  يزاسرهاظ و  هب  و 
هک درک  دـیاب  بجعت  رتشیب  نایناریا  يرابدرب  لمحت و  ربص و  توکـس و  زا  دـسریمن . شدرگ  هب  یناریا  چـیه  هک  تخومآ  ار  مارح  عفانم 

. دـشیم مضه  لمح و  سیلپ  هریاد  رد  نآ  رتشیب  دـیاش  تفریم و  تقرـس  هب  مدرم  لام  دوب . زاب  نارهت  رد  هدبعـش ]  ] هذوعـش هاگتـسد  نیا 

. دنتـشادن سرداد  دندشیم و  ضرعتم  قح  ریغ  هب  ار  نیمرتحم  دوب . هعورـشم  دیاوع  زا  يدقن  يازج  دـنتفرگیم و  ییوجهناهب  هب  ار  مدرم 
مدرم هن  دوب ...  شسرپ  تلود  فرط  زا  هن  دندیدرگیم  فلت  اهناج  هجنکش  رجز و  رد  دندیشکیم ، سیلپ  سبحم  هب  ار  ناناملـسم  ياهنز 

دندمآیم ». ادص  هب 
: میناوخیم ار  نآ  زا  یتمسق  هک  دراد  تروف  تنومود  تنک  هرابرد  مه  ییاهتشاددای  نینچمه  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
مه نم  دوب . هدمآ  هناخ  لها  ندـید  شرتخد  اب  ترف  تنمد  تنک  نز  مدـمآ  هناخ  هک  یتقو  يرمق ... : هنس 1298  یناثلا  عیبر  هبنشود 27  »

دش ». تیصوصخ  ینابرهم و  یلیخ  متفر . هناخ  نوردنا 
رهـش زا  دایز  ذـغاک  دوب ، هدروآ  رهـش  زا  همانزور  شارف  رفـص  دـش . لزنم  هب  تعجارم  يرـصع  يرمق ... : هنـس 1299  ناضمر  هبنشهس 2  »

. دراد لیـصفت  هیبش  نیا  دوب . هداتـسرف  دـندوب ، هتخاس  سیراـپ  رد  هک  ار  تنک  هیبش  وا  فوج  رد  هک  دوب  ناـمرون  ذـغاک  هلمجنم  هدروآ ،
یمسر مامت  سابل  اب  تنک  دوخ 

182 ص : نارهت ، تشذگرس 
ار یگرزب  لبط  وا  قباس  راشتـسم  ناخ  نیـسحلا  دـبع  دراد . تسد  رد  دوب  هتـسب  هاش  ندرگ  هب  یخن  هک  کـسورع  هباـشم  ار  هاـش  تروص 

هتخیر لیبق  ره  زا  هجنکش  بابـسا  اپ  ریز  رد  دیـصقریم . تنک  دوخ  دزیم و  يان  هیلاح ، راشتـسم  يرون ، ناخ  بارت  وبا  ازریم  دزاونیم و 
. مداتسرف هاش  تمدخ  ار  تروص  مدیدنخ . یلیخ  تنک . يزابهقح  تسا : هدش  هتشون  هسنارف  طخ  هب  ریوصت  ریز  رد  تسا . هدش 

دماین ». ششوخ  هاش 
. دز فرح  هسنارف  هملک  هس  ود  رییغت  تیاهن  اب  ناطلسلا  لظ  هب  ور  دیدرگ . دراو  همیـسارس  تنک  يرمق ... : هنس 1300  یناثلا  عیبر  هبنش 2  »
هب یناهفـصا  ياهزابرـس  هک  دوـب  نیا  تنک  ریرقت  دـیرپ . شیور  زا  گـنر  دـش و  ریغتم  هدازهاـش  تلاـح  درک . همجرت  یـسراف  شمجرتـم 

بیرق هک  دناهدز  يردـق  هب  ارم  بیان  حورجم و  ار  یعمج  بورـضم و  ار  یعمج  هتخیر  سیلپ  هرادا  هب  عامتجا  تئیه  هب  ياهدـنج  تیامح 
تنک اب  تسا و  تیـصوصخ  هدازهاش  اـب  ارم  هک  ییاـجنآ  زا  دـیدرگ . ریغتم  رکفتم و  هدازهاـش  دـندنام و  ریحتم  سلجم  لـها  تسا . توم 

. دوـمنیمن یتـسدشیپ  درکیمن و  دورو  اـجنیا  هب  هلجع  نیا  اـب  تنک  دـندوب  موـلظم  سیلپ  ءازجا  رگا  تسا . نینچ  هـن  مـتفگ  تموـصخ ،
ضرع دوش . مولعم  مقـس  تحـص و  هک  درک  دیاب  هچ  دیـسرپ  نم  زا  تشگرب . دوخ  یعیبط  تلاح  هب  دـمآ و  شوخ  ضرع  نیا  ار  هدازهاش 
هدومن رـضاح  ار  نیفرط  هتفر  سیلپ  هرادا  هب  دـنیامن  نیعم  ار  یـسک  تسا ) کـلامملا  یفوتـسم  روظنم   ) اـقآ باـنج  سلجم  لـها  زا  مدرک 

. دراد ضورعم  ار  ارجام  هدرک  قاطنتسا 
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دورو سلجم  هب  هرقن  زیمهم  همرت و  هقرخ  هزمغ و  رازه  اب  هنطلـسلابیان  دش . دنلب  هدرپ  زاب  تفر . دش و  رومأم  تمدـخ  نیا  هب  رکـشل  نیما 
نیا مه  مین  تعاس و  کی  دـندومن . هملاکم  ار  زابرـس  سیلپ و  ياوعد  لیـصفت  هنافرطیب  هدـنخ و  روطهب  دوخ  رهگالاو  ردارب  اـب  دـندرک .
هدرک دایرف  سیلپ  تسا . هدرکیم  روبع  ناطلسلا  لظ  هناخ  ولج  زا  ینز  دش  مولعم  دومن . تعجارم  مه  رکـشل  نیما  دوب ...  نایم  رد  وگتفگ 

هب مه  سیلپ  دوب . هتخادنا  ناطلـسلا  لظ  نوردنا  نالاد  هب  ار  شدوخ  سرت  زا  دوب  هلودلا  مراص  یچهوهق  لایع  هک  نز  تسا . هدنج  هک  دوب 
هدمآ دوخ  قیفر  کمک  هب  سیلپ  دنچ  دندوب . هدز  ار  سیلپ  رد  مد  لوارق  زابرس و  دوب . هتفر  ناطلـسلا  لظ  هناخ  مرح  هدرپ  تشپ  وا  بقاعت 
دیعـس اجنآ  دـندوب . هتفر  هرادا  هب  دوخ  قیفر  کمک  هب  مه  ناطلـسلا  لظ  ياهزابرـس  دـندوب . هدرب  هرادا  هب  ناـشکناشک  ار  زابرـس  دـندوب .
هکنیا يارب  تنک  دوب . هدروخن  کـتک  رگید  سک  ناطلـسلا  لـظ  زابرـس  زج  دوب و  هدـنادرگرب  ار  اهزابرـس  دوب و  هدـمآ  هدازهاـش  هجاوخ 

نوردنا وا  سیلپ  هک  دنک  یتسدشیپ 
183 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدومن »...  فالخ  ضرع  هدمآ و  تسا ، هتفر  ناطلسلا  لظ 
تنک دوب . هدروآرد  ار  تنک  دیلقت  هاش  روضح  رد  لبق  بش  دنچ  دـلقم  زازب  لیعامـسا  مدینـش  يرمق ... : هنس 1300  بجر  هبنشراهچ 2  »

ضراع هاـش  هب  زورما  دوب . هدز  داـیز  کـتک  هتفرگ  ار  وا  بشیرپ  دـننک . تیذا  هتفرگ  ار  وا  دوب  هدرپس  رهـش  هغوراد  هب  هدـش  ریغتم  هدـینش 
دندومرف »...  رهش  هغوراد  تسایس  هب  مکح  دندش .

. هدـش هدرب  اهنآ  هناخ  زا  يدایز  بابـسا  هک  دـنوشیم  ضراع  سیلپ  هرادا  هب  لیلج  لـیا  زا  رفنود  يرمق ... : هنس 1301  مرحم  هبنشجنپ 7  »
تخبدب ود  نیا  منک . ادیپ  ار  امـش  هقورـسم  لام  ات  دیهدب  تسا  روهـشم  یطاولا  هک  امـش  ردارب  ناخ  یلع  دـیوگیم : تفـص  سیلبا  سیلپ 

سبح زا  دوشیم  تکاله  هب  کیدزن  هکنیمه  دننکیم ، هجنکـش  يردق  هب  ار  ناخ  یلع  هرادا  دـنهدیم . هرادا  هب  ار  ناشدوخ  ناوج  ردارب 
زا دعب  مه  کلملا  دضع  دنوشیم . ضراع  تسا  راجاق  یناخلیا  هک  کلملادضع  هب  وا  ماوقا  درم . هجنکـش  زا  ناخیلع  دـنروآیم . نوریب 

دیاـبن سیلپ  سیئر  ترفود  تنمود  تنک  دـعب  نم  دوـب : نیا  مدـید ، هک  دوـب  هدـش  رداـص  یطختـسد  دـسیونیم . هضیرع  هاـش  هـب  زور  ود 
هچ شمکح  هدرم  ناخ  یلع  موش  كرابم  دوجو  نابرق  سپ  دیامن ، سبح  تسا  کلملا  دـضع  هک  اجنآ  یناخلیا  عالطا  نودـب  ار  هیراجاق 

دنکیم »...  هکرعم  سیلپ  دش ؟
؟ دـیدش عـلطم  ار  تنک  نتـشک  مدآ  زورید و  لیـصفت  مدرک  ضرع  هاـش  هب  راـهان  رـس  رد  يرمق ... : هنـس 1301  یناثلا  عیبر  هبنشجنپ 16  »

لوتقم صخش  هک  دوب  نیا  هراچیب  نیا  لتق  دنهدب ؟ حلـص  دننک و  هدنز  هرابود  ار  هدرم  ینعی  مدرک  ضرع  دننک . حالـصا  متفگ  دندومرف :
نیا نارق  کی  دندوب  هتفر  دریگیم . تایلام  نارق  کی  یسفق  دراد ، لبلب  هک  سک  ره  زا  تنک  تسا . هتـشاد  یلبلب  سفق  دوب . شورفيزبس 

وا سیلپ  دوب . هدرک  عازن  سیلپ  اب  شورفيزبس  ارهاظ  ریگب . امکح  دوب  هتفگ  ار  سیلپ  تنک ، دهدب . دوب  هتشادن  دندوب . هدرک  هبلاطم  ار  هام 
رفن ود  تنک  سبحم  رد  لاـح  هب  اـت  لـبق  هاـم  ود  زا  دریمیم . روفلا  یف  دـننزیم . هدرک  کـلف  ار  وا  رـس  دربیم . تنک  سبحم  هب  هتفرگ  ار 

دش »...  هتشک 
ناشدوخ كراپ  زا  هک  مدـید  ار  هلودـلا  نیما  هار  نیب  رد  دـش  تعجارم  هک  ناطلـسلا  لظ  هناـخ  زا  يرمق ... : یناثلا 1301  عیبر  هبنش 18  »

يزبس هطساو  هب  ارهاظ  تفگ  دندومرفیم . تعجارم 
184 ص : نارهت ، تشذگرس 

دش ». دهاوخ  هچ  هک  دوش  مولعم  ادرف  ات  دوش . جارخا  تنک  شورف ،
يراوس تالمجت  نوردنا  برد  متفر ، هناخ  رد  تنک  همدقم  زا  عالطتسا  تهج  هب  حبص  نم  يرمق ... : هنس 1301  یناثلا  عیبر  هبنشکی 19  »

. متفای اجنآ  مه  ار  تنک  مدید . هریغ  هکسلاک و  لیبق  زا 
ات تسین  مه  لزع  لایخ  رد  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  مدید  مدرکن . مدوب  هدینش  هک  یتالیصفت  هب  انشآ  ار  دوخ  هجوچیه  هب  هتفر  وا  کیدزن 
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تنک لزع  دـش  مولعم  دومرفیم . دـقفت  راهظا  مه  تنک  هب  درک و  نم  هب  یفطل  راهظا  دـندروآ . فیرـشت  نوریب  هاش  یلوزعم . هب  دـسر  هچ 
دوب ». ياهناسفا 

جوف شروی  لیصفت  مدید . ار  تنک  نوردنا  رد  اجنآ  زا  متفر ، رکشل  نیما  هناخ  دوز  حبص  يرمق ... : هنس 1301  لوالا  يدامج  هبنشجنپ 8  »
ار تنک  هناـخ  رود  طاولا  زابرـس و  رفن  دـص  راـهچ  بیرق  دوب . هدرک  شنز  زا  یتـشحو  تفگیم و  ار  سیلپ  هب  هنطلـسلا  بیاـن  صوصخم 

دندوب ». هدرک  قرفتم  ار  اهنآ  دوب  هداتسرف  ناطلسلا  لظ  رخآ  دندوب . هتفرگ 
. دـیامن سیلپ  هرادا  رد  ياهمانزور  داجیا  هک  دوب  هدرک  اعدتـسا  هاـش  زا  تنک  زورما  يرمق ... : هنـس 1303  مارحلا  ۀجحلا  يذ  هبنشهس 22  »

هاش دهدب . هولج  دـهاوخیم  مسا  نیا  هب  دـشاب . هتـشاد  همانزور  ناطلـسلا  نیما  دـیلقت  هب  دـهاوخیم  هنطلـسلا  بیان  مدرک  كرد  نم  هچنآ 
تشاذگ ». مهاوخن  هاش  هراشا  هب  مه  نم  دندومرف . عوجر  نم  هب  دندشن . یضار 

رد ام  هک  یضرق  هطـساوب  شیرتا  یچلیا  هک  هاش  هب  دوب  هتـشون  هضیرع  تنک  نز  مدینـش  يرمق ... : هنس 1305  یناثلا  عیبر  هبنشراهچ 27  »
ترافس هب  ار  نامدوخ  ام  دیهدب  هزاجا  ای  دینک  تمحرم  ام  هب  ناموت  رازه  هد  لداعم  یماعنا  ای  هتفرگ . تخـس  ام  هب  میراد  شیرتا  تکلمم 

هب اما  دراد . دقن  قودنـص  رد  ناموت  رازه  هاجنپ  هک  درم  نیا  دوب . دـیعب  تنک  یگنرز  زا  داتفا . دنـسپان  یلیخ  هضیرع  نیا  مینابـسچب . سور 
دوش ». خادتشا  لثم  مه  تنک  راک  رخآ  تسا  نیا  منامگ  دراد . ضرق  رازاب  رد  ناموت  رازه  هدراهچ  رهاظ  بسح 

تنک و دوخ  هناخ  رد  هن  دشاب . فوقوم  سیلپ  سبحم  هک  دش  نغدق  تنک  هب  مدینـش  هک  يرارق  زا  يرمق ... : هنس 1305  لاوش  هعمج 18  »
لیبق زا  نیرـصقم  هک  دـندومرف  لـماک  تیوقت  هنطلـسلا  بیاـن  هب  یتـلود و  سبحم  هب  دـشاب  رـصحنم  دـشابن . سبحم  ادـخدک  هناـخ  رد  هن 

هک ره  دزد ، راوخبارش و 
185 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد یـشکهدازهاش  هماگنه  نیا  دـش و  دـنلب  شدـنگ  هکنیا  زا  دـعب  دـش . رید  هک  سوسفا  سبحم  نغدـق  اما  دـیامن . تخـس  تاهیبنت  دـشاب 
رازه دـص  راـهچ  بیرق  هدـش و  لیکـشت  هناتخبدـب  نارهت  رد  سیلپ  هرادا  هک  لاـسهن  تشه  تدـم  نیا  رد  دـندومرف  ار  مکح  نیا  تفرگ ،

ياهادـخدک هک  تسا  نیا  هدرک  هک  یقرف  دوـب . هک  تسا  ناـمه  يرهـش  يدـلب و  تاـمیظنت  دـش . هرادا  نیا  جراـخم  تـلود  لوـپ  ناـموت 
دصشش هکلب  دصناپ  زا  هدایز  هتبلا  دنتـسه و  بآم  یگنرف  ياهناوج  لاح  دندوب ، نیدتم  هبرجتاب  هدروخلاس  نامدرم  ابلاغ  تقونآ  تالحم 

دندش »...  فلت  وا  عابتا  سیلپ و  سبحم  رد  روکذ  ثانا و  رفن 
ناشن نم  هب  ار  رفس  تافیرشت  سیئر  ینادوجآ و  لارنج  بصنم  نامرف  دوب . هدمآ  نم  لزنم  تنک  حبـص  يرمق : هنس 1309  بجر  هبنش 7  »

مه نم  درک . لوزعم  ارم  توادع  ضحم  هنطلـسلا  بیان  تفگیم  دنداد . وا  هب  بجاوم  هفاضا  مه  ناموت  رازه  هدش . تمحرم  وا  هب  هک  داد 
درک ». مهاوخ  یفالت 

نیا دربیم و  هدـیاف  سیلپ  تساـیر  زا  ناـموت  رازه  دـص  بیرق  یلاـس  دراد . لوعجم  ضرق  تنک  يرمق ... : هنس 1311  بجر  هبنشجنپ 3  »
اضما و هب  دزرایمن  ناـموت  رازه  تسیب  زا  هداـیز  هک  ار  دوخ  هناـخ  دـهدب و  بیرف  ار  ناریا  تلود  يدایـش  هار  زا  دـهاوخیم  ـالاح  قمحا 
ای دریگب و  تلود  زا  دقن  ناموت  رازه  هاجنپ  ای  اههناخترافـس  زا  یکی  طسوت  هب  تقونآ  دنک . تمیق  ناموت  رازه  هاجنپ  هب  تلود  قیدـصت 

لوبق رگیدـکی  هب  توادـع  اـی  تقاـمح  تلاـهج و  يور  زا  اـم  قمحا  تلود  لاـجر  دـنکب . لوبق  ار  وا  ضورق  هک  دـهدب  نماـض  ار  تلود 
هب ار  دوخ  هناخ  تنک  هک  يرطال »  » نیمه هلئـسم  رد  نیا  زا  لبق  لاس  هس  نوچ  منزب . فرح  مرادن  یمـسر  لئاسم  نیا  رد  مه  نم  دـندومن .
نآ دندرک و  هناهب  ار  يدنه  مجرتم  نیسح  دیس  هناخ  يرطال »  » دندش و کیرش  مه  اب  هنطلسلابیان  تنک و  نیمه  دراذگب و  تلود  هراجا 

دندروآ »...  مهارف  نم  يارب  ار  ییاوسر 
یه متـسج و  باوخ  زا  مدینـش . رداچ  فارطا  رد  ییوهایه  يادص  هبترم  کی  هک  مدوب  هدـیباوخ  يرمق ... : هنس 1313  رفص  هبنشود 27  »

هتنکل و  ] ترپ ترخ و  تنکل و  لاح  هک  ترفد  تنم  تنک  هک  مدش  تفتلم  تقو  کی  دادیمن . باوج  یسک  تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپیم 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نیمز هب  ییاذغیب  یگتـسخ و  تدش  زا  و  دومن . دورو  نم  رداچ  هب  تسا  باتک ] هیـشاح  رد  يرون  تداعـس  ياقآ  حیـضوت  ریپ . تفرخ و 
ار سور  کناب  بلط  هک  دوب  هدرک  تیاکش  سور  ترافس  هک  دش  مولعم  داتفا .

186 ص : نارهت ، تشذگرس 
نیا دننک . طبض  ار  وا  هناخلایف  ام  هناخ و  دنزیرب ، شاهناخ  شارف  ههدکی  هک  دوب  هدش  مکح  هناوکلم  فرشلا  نیرق  فرط  زا  دهدیمن و 

كرت ار  شیرتا  تلود  تیعبت  لاـیخ  دـصق و  هچ  هب  منادیمن  سیلوـپ  ترازو  زا  لزع  زا  دـعب  دراد  هـک  یگنرز  لاـمک  اـب  قـمحا  هـکدرم 
طبـض مکح  انیقی  دوبیم . وا  رب  اههناخترافـس  زا  یکی  تیاـمح  ینعی  دوب  هدـنام  لوا  تلاـح  هب  رگا  هک  تسا  هدـش  ناریا  تیعر  هدومن ،

سیلگنا و سور و  ياههناخترافس  هب  ار  شنز  شدوخ ، ریرقت  رارق  زا  دشیمن . رداص  وا  قح  رد  تحاقو  نیا  هب  مه  نآ  كالما ، هناخ و 
هن مظعاردص و  لزنم  هن  مه  ودرا  رد  تسا . هدروآ  ودرا  هب  هانپ  لاحلا  دندوب ، هتفریذپن  ار  وا  نز  ارفـس  زا  کی  چـیه  دوب . هداتـسرف  شیرتا 
ناک ول  فیعـضلا و  مرکا   » همیرک هیآ  لولدم  هب  نم  دوب و  هدرک  دورو  نم  رداچ  هب  دـندوب . هدادـن  شهار  کجیلم ]  ] ناطلـسلا زیزع  لزنم 

بارـش و ماش و  هتـشاد  هاگن  دوخ  لزنم  رد  ار  بش  هتخوس  وا  لاح  هب  ملد  زاـب  دوب  هدرک  يدـب  نم  هب  یلیخ  صخـش  نیا  هکنیا  اـب  ارفاـک »
متفریذپ »...  بوخ  دوب  نکمم  هک  يردق  نآ  ار  شدوخ  شرسپ و  هداد ، شعمش 

هک يرارق  زا  مداتـسرف ...  تسب  هب  ینویامه  لبطـصا  هب  دایز  ریبادت  هب  مدـید ، ار  تنک  حبـص  زورما  يرمق : هنس 1313  رفص  هبنشهس 28  »
نویامه بکوم  دورو  ات  هک  دوب  هدش  طختـسد  دندوب . هداتـسرف  روضح  هب  دوب و  هداد  مظعاردص  هب  روخآریم  ار  تنک  هضیرع  دش  مولعم 

.« دوش هداد  تلهم  وا  هب  دابآتنطلس  هب 

یشکهدازهاش يارجام 

: دسیونیم ق ) ه .  ) هنس 1305 لاوش  هبنشراهچ 16  خیرات  هب  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
هب دوب  نامهم  هک  شدوخ  ماوقا  هناخ  زا  هاشیلعحتف  نبا  یلع  دمحا  نبا  ازریمردان  رـسپ  ازریم  لیلج  لبق  بش  دنچ  هکنیا  هزات  تاعیاقو  زا  ... 

ازریم يومعرسپ  هک  جلگنس  يادخدک  دمحم  دیس  هناخ  دربیم  دریگیم ، تهجیب  ار  وا  جلگنـس  هلحم  سیلپ  دنکیم . تعجر  دوخ  هناخ 
. هتشاد هراچیب  هدازهاش  اب  مه  یقباس  توادع  ایوگ  دوب و  تسم  ادخدک  تسا . نارهت  قباس  ریزو  یسیع 

ینیب شوگ و  مشچ و  دنزیم ، شتآ  ار  وا  تروص  تفن  اب  هدرک  كاله  ار  وا  تسایـس  عاونا  هب  ادخدک  دعب  دـنهدیم . مه  هب  دایز  شحف 
دوخ هلیوط  نایم  رد  ار  وا  شعن  زور  ود  کی  هدیرب ، ار  وا  نابز  و 

187 ص : نارهت ، تشذگرس 
شوشم وا  ردام  ردـپ و  دـماین . دوشیم  رـصع  هدـماین ، دـننیبیم  حبـص  تخبدـب  يازریم  لیلج  رداـم  ردـپ و  فرط  نآ  زا  دـنکیم . یفخم 

مه فرط  نآ  زا  دنونـشیم . ادخدک  هناخ  هب  ار  وا  ندرب  لیـصفت  هلحم  سیلپ  زا  دـنتفاین . ار  وا  دـننکیم  وجتـسج  ار  ماوقا  هناخ  دـنوشیم .
. دزادنایم يداه  خیش  اقآ  دجسم  ای  هناخ  رد  هب  بش  فصن  هدیچیپ  یمیلگ  رد  ار  شعن  رگید  زور  ود  زا  دعب  ربخیب  ادخ  زا  يادخدک 

ار وا  هدـش ، عـطق  تروـص  بابـسا  هتخوـس و  وا  تروـص  ماـمت  هک  تلاـح  نآ  هـب  دـننیبیم . ار  شعن  دـنوریم  ماـکان  نآ  ناـسک  رداـم و 
. دوب نم  دنزرف  ياپ  رد  یناشن  دیوگیم  هراچیب  نآ  ردام  دنسانشیمن .

دنربیم هنطلـسلا  بیان  هناخ  هب  ار  ادخدک  دنـشکیم و  الیواو  دایرف  دسانـشیم . دنیبیم ، هکیتقو  تسه ؟ نیا  رد  ناشن  نآ  منیبب  دـیراذگب 
ار نتـشک  اما  دنکیم . رارقا  ار  دوخ  ندرک  سبح  نتفرگ و  ادخدک ، یتشک . تسایـس  نیا  هب  ار  ناوج  نیا  مرج  مادک  ریـصقت و  هچ  هب  هک 

هنطلـسلا بیان  هدرپس  رهـش  سیلپ و  نوچ  دـهدیم . زورب  وا  دـنروآیم ، هدوب  سبح  ادـخدک  هناخ  رد  هک  مه  ییاـنب  رخآ  دـنکیمن . رارقا 
دوب هدومرف  هاش  دـناسریم . هاش  ضرع  هب  تسا  هاش  يدـقع  لوا  نز  دـشاب  لوتقم  ناوج  همع  هک  ازریم  ردان  رهاوخ  مناخ  نیلگ  دنتـسه و 

باوج ازریم . ردان  هناخ  دنربیم  ار  ادخدک  بشید  دناد . دوخ  دـنهدب  لوتقم  ردـپ  تسد  هب  ار  لتاق  مشکیمن . ار  وا  نم  تسا  دیـس  نوچ 
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ار دوخ  هید  ناموت  رازه  هد  سانشانادخ  يادخدک  مولعم  رارق  زا  حبص . ات  دیراد  هاگن  دیربب  منک . هچ  ار  وا  بش  تقو  نیا  رد  نم  دهدیم 
ار نیا  هک  گرزب ، کچوک و  زا  اههدازهاش  دوشیم . یـضار  هفـصن  لوتقم  ردـپ  دوشیم . دـهعتم  لوتقم  ناسک  هنطلـسلا و  بیان  هاش و  هب 
ار برد  اههدازهاش  هک  دنکیمن  زاب  ار  قاتا  برد  ظفحتسم  دوب . سبح  اجنآ  ادخدک  هک  ماظن » قاطا   » دنوریم عامجالاب  حبص  دنونشیم 

یگنرف هزین  اب  تسا ، مناخ  نیلگ  رتخد  كولملا  رخف  زا  هک  هاش  هون  هنطلـسلا  لالج  يازریم  دمحم  لوا  قاتا . يوت  دـنوریم  دننکـشیم و 
همق و اب  کی  ره  هدازهاش  دصیس  تسیود  بیرق  دنزادنایم . نییاپ  یـسرا  زا  ار  وا  اههدازهاش  ریاس  دعب  دنکیم . ورف  وا  ندرگ  هب  اصع  رس 

رازه تسیب  هتبلا  دنوشیم . عمج  اج  کی  ياشامت  تهج  هب  نارهت  لها  يدروم  نینچ  رد  تسا  مولعم  دننزیم . یتبرض  ار  وا  دگل  بوچ و 
دنیوگیم هک  لوتقم  ناسک  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دـنناسریم . گرا  نادـیم  هب  یپردیپ  ياهتبرـض  ریجنز و  اب  ار  ادـخدک  دـنوشیم . رفن 
. دننزیم شتآ  ار  وا  تسا  هتشاد  ناج  ادخدک  زونه  دزیریم . وا  هلک  هب  تفن  هشیش  کی  هدوب  ییاون  ناخ  دمحا  رسپ  ناخ  نسح 

هدش شحوتم  ریغتم و  هاش  دنکیم . ضرع  لیـصفت  هدمآ  هاش  تمدخ  هیـسدقا . دیامنیم  رارف  هدرک  تشحو  شروش  نیا  زا  هنطلـسلا  بیان 
یجاح لثم  اههدازهاش  مظاعا  زا  یضعب  نتفرگ  هب  مکح 
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دنیامرفیم »...  هریغ  هلودلا و  ءاهب 

: دهدیم حرش  نینچ  ق ) ه .  ) هنس 1305 لاوش  هبنشجنپ 17  خیرات  رد  ار  ارجام  نیا  هلابند  هنطلسلا  دامتعا 
زا هاش  دندوب . هدروآ  مه  ار  نیرـصقم  دندوب . هدش  راضحا  مه  ارزو  متفر . دابآتنطلـس  ینعی  هناخ  برد  هتـشذگ  هتـسد  زا  تعاس  ود  »... 
َْمل َو  ْدـِلَی  َْمل   » دـیحوت هروس  رد  مدرک  ضرع  نم  مینادیمن . بوسنم  دوخ  يارب  ار  یـسک  ام  میقع » کـلملا   » هک تفگیم  دـب  اـههدازهاش 
زا هرقف  نیا  زا  كرابم  رطاخ  رییغت  ایآ  امـش . يارب  میدالوا  هلزنم  هب  همه  ام  تیعر و  نیا  دوجو  اب  اما  تسادخ . هیاس  ادخ و  نأش  رد  َْدلُوی »

لوتقم و ردارب  ازریم  لیلخ  ازریم و  ردان  دـندز . شتآ  ارچ  دـندومرف  دنراپـسب . لوتقم  هب  ار  لتاق  دـیدومرف  ناـتدوخ  هک  اـجنیا  تسا ...  هچ 
یتحار بابـسا  مق  هب  نتفر  دـندومرف . لوزعم  تشاد  زایتما  هچنآ  یناموت و  ریما  زا  ار  هلودـلا  ءاهب  یجاح  دنداتـسرف . مق  هب  ار  ازریم  دـمحم 

. تسا اهنآ 
رـسپ دوریم . شاهدازرهاوخ  كولملا  رخف  شیپ  ازریم  ردان  تفر . كولملا  رخف  شردام  هلودـلا و  داضتعا  شردـپ  تمدـخ  ازریم  دـمحم 

. دـمآ دـنهاوخ  دـننک  ندـمآ  هب  لیم  رگا  رگید  هام  ود  کی  تسین . اـهنآ  يارب  یتمحز  بابـسا  تسا . شردـپ  تمدـخ  رد  مه  ازریم  رداـن 
. دندرک ییامنتریغ  تردق و  تارضح  دقن  هب  دیسر . دهاوخ  دوخ  بصانم  مامت  هب  رگید  هام  ود  کی  مه  هلودلا  ءاهب  یجاح 

 ...« دنشاب هدوسآ  ادخدک  تنک و  تایدعت  زا  رگید  مدرم  یتدم  هک  دنتشک  دندیشک و  تفخ  هب  ار  ادخدک  القا 

نارهت رد  هیمظن  هرادا  رارقتسا 

تموکح هک  دـشاب  ازریم  نارماک  هنطلـسلا  بیان  رظن  ریز  دـیاب  تنک  ایآ  هک  دـش  حرطم  عوضوم  نیا  ینابرهـش  ای  هیمظن  سیـسأت  ودـب  رد 
رارق هنطلـسلا  بیان  عبات  ار  تنک  درک و  رداص  یمکح  امـسر  هاش  هجیتن  رد  دوب . گنج  ریزو  هک  رالاسهپـس  رظن  ریز  ای  تشاد و  ار  نارهت 

دش و سیسأت  ق ) ه .  ) یناثلا 1296 عیبر  هام  رد  دش ، هدیمان  هفالخلا  راد  رهـش  هیباستحا  هینما و  هیمظن و  هرادا   » اهدـعب هک  هیمظن  هرادا  داد .
. دندش مادختسا  راوس  سیلپ  رفن  تصش  هدایپ و  سیلپ  رفن  دصراهچ  تنک ، داهنشیپ  هب  انب 

ینعی دش  هدیمان  قربغارچ  اهدعب  هک  زاگغارچ  نابایخ  رد  ياهناخ  سیلپ  هاگتسد  رارقتسا  يارب 
189 ص : نارهت ، تشذگرس 

دندرک . هراجا  يزورما  ریبکریما  نابایخ 
: تسا هدمآ  نادلبلا  ةآرم  رد 
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باون طسوت  هب  تسا  قلخ  دودـح  قوقح و  تسارح  هماع و  تینما  تظفاـحم  يارب  هک  سیلپ  هاگتـسد  ینویاـمه ، همذاـج  هدارا  بسحرب  »
همیخف تلود  ناگتفایتیبرت  ابجن و  زا  هک  ترف  تنمد  تنک  لویسم  تسایر  هب  هلابقا و  ماد  هیلع  تلود  هنطلسلا  بیان  ریبکریما  الاو  فرشا 

تسا و يرجم  بترم و  همظعم  همظتنم  لود  ریاس  رد  هک  یتابیترت  دعاوق و  نامه  هب  دش ، رقتـسم  ریاد و  نارهت  هفالخلا  راد  رد  تسا  هسمن 
. « دنادیم يرجم  رشتنم و  هیمومع  تاجمان  راشتنا  تانالعا و  بجومهب  هفالخلا  راد  یلاها  مومع  هب  تبسن  ار  هریاد  نیا  فیلاکت 

لک بیان  ناخ ، یلقسابع  سیلپ ، هرادا  سیئر  تروف ، تنومود  تنک  زا  دوب  ترابع  سیـسأت ، لوا  لاس  رد  نارهت ، سیلپ  هرادا  تالیکـشت 
سییر راشتـسم و  ناخ ، نیـسحلا  دـبع  يواعد ، تاقیقحت و  سلجم  سییر  سیلپ و  هرادا  راشتـسم  ناخ ، نیدـباعلا  نیز  ازریم  سیلپ  هرادا 

ازریم ناجالدوع ، نادیمهلاچ و  هلحم  سیئر  ناخ ، نیـسح  دـمحم  ازریم  تلود ، هزاورد  هلحم  سیئر  نیـسح ، دـمحم  ازریم  جلگنـس ، هلحم 
سدنهم هیباستحا و  لک  هرادا  بیان  گنهرـس ، ناخ  فرـشا  یلع  ازریم  هفالخلا . راد  هغوراد  نسح ، بیان  رازاب ، هلحم  سییر  دمحا ، دـیس 

. هفالخلا راد  رهش 

تنک هچباتک 

. دناسر هاش  ضرع  هب  هدرک  میظنت  نارهت  سیلپ  فیاظو  لوصا  لماش  ياهچباتک  راک ، زاغآ  رد  تنک 
. دومن دییأت  دیدنسپ و  ار  نآ  هاش 

. دوب هدام  همدقم و 58  کی  لماش  يرمق  يرجه  لاوش  رد  هک  هچباتک  نیا 
دض رب  تیانج  هحنج ، تفع ، یفانم  لامعا  انمـض  دوب . یتنطلـس  هداوناخ  هیلع  هئطوت  باب  رد  ینیناوق  سیلپ و  فیاظو  حرـش  لماش  همدقم 

قباطم دوب  هدش  جرد  دوخ  ياقآ  هب  تبسن  اهرکون  نیمدختسم و  فیاظو  نینچمه  تلود و  نیرومأم  هب  نیهوت  تقرس و  بهذم ، تلود و 
دندش . لحنم  اههناخلوارق  مظن  ظفح  رومأم  اددجم  تالحم  نایادخدک  هچباتک  نیا  نیناوق 

: تنک هچباتک  نتم  اما  و 
190 ص : نارهت ، تشذگرس 

تنومود تنک  ناوطنآ  هیدلب  تامیظنت  هینما و  هیمظن و  هلیلج  هرادا  لک  سییر  هک  تسا  ینوناق  لوا  هچباتک  تروص  همدقم  ناعتـسملا  وه 
يرجه هنـس 1296  لاوش  رهـش  خیرات  هب  دناهدومرف . اضما  لوبق  هادف  انحور  یهاشنهاش  تکوشيوق  ترـضحیلعا  ناگدـنب  هتـشون و  ترف 

: هتکوش تماد  ریبکریما  هنطلسلا  بیان  مظعا  فرشا  ترضح  هب  باطخ  ینویامه  عاطم  طختسد  داوس  یکرت » لیئ  ناقشوت   » لاس قباطم 
هظحالم میدرک ، دایز  مک و  ام  ار  هرقف  ود  کی  تسا . تسرد  هدعاق و  هب  رایـسب  امامت  مدناوخ  ار  تنک  ینوناق  هچباتک  نیا  هنطلـسلا  بیان 

دینک تئارق  دوشیم ، دقعنم  هک  تسا - یتلود  ياروشلا  راد  روظنم  يروشلا - راد  لوا  سلجم  رد  ار  طختسد  نیمه  هچباتک و  نیمه  دینک 
هّللا ءاشنا  اموزل  تسین و  داریا  چـیه  لحم  حیحـص و  نیناوق  نیا  همه  دوشن . فلخت  ياهرذ  هدوب ، نیناوق  نیا  يارجا  لوغـشم  ارزو  دـننک .] ]

هنس 1296» میاهدیدنسپ . ار  دعاوق  ام  دنادب  دیامن و  هظحالم  تنک  هب  هدب  ار  طختسد  نیمه  دوش و  يرجم  دیاب 

ناریا رد  سیلپ  هاگتسد  تالکشم 

: زا دندوب  دنترابع  دوب  هجاوم  نآ  اب  سیلپ  هرادا  هک  یتالکشم  نیرتمهم 
ینید ياملع  تفلاخم  - 1

هرادا اب  دندرمشیم ، نآ  زا  رترب  یتح  يدراوم  رد  تموکح و  کیرـش  ار  دوخ  مک  تسد  ای  دنتـسنادیم و  دوخ  صتخم  ار  یهن  رما و  هک 
. دنتشادیم مالعا  ناناملسم  رب  تنک  نوچ  یناملسم  ریغ  طلست  ار  تفلاخم  لیلد  نیرتهدمع  دندوب و  فلاخم  نارهت  سیلپ 

یمومع قالخا  - 2
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مظن و دوبن و  نوناق  زا  تعاطا  هب  دـیقم  سکچیه  ابیرقت  دوب ، هدـشن  هنیداهن  زور  نآ  یتنـس  هعماـج  يارب  زونه  نوناـق  موهفم  هک  اـجنآ  زا 
تطاسو و تاـقوا  رثکا  هک  هصاـخ  تشادـن . ینادـنچ  موهفم  درکیم ، باـجیا  ناشیـصخش  عفاـنم  هک  اـجنآ  زج  مدرم  رثکا  يارب  بیترت 

تایـصخش روحم  رب  اهراک  رادم  نوچ  هک  اجنآ  زا  عومجم  رد  درکیم و  لتخم  ار  نوناق  مظن و  لامعا  دشیم و  دـیزم  نآ  رب  زین  تعافش 
. دشیمن ارجا  ءافعض  دروم  رد  زج  نوناق  تالیکشت ، هن  دوب و  راوتسا 

يرگیطول - 3
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یطوـل و چـیه  دوـب و  يرجم  لوـمعم و  ـالماک  زوـنه  زین  يرگیطوـل  لوـصا  دـندوب . حلـسم  بلغا  هک  تشاد  راکورـس  یمدرم  اـب  تـنک 
. دنریذپب بیترت  مظن و  دندوبن  رضاح  مه  هراکدب  نانز  هتشذگ  نیا  زا  دهنب . ندرگ  یماظتنا  تاررقم  هب  دشیمن  رضاح  يایتشمشاد 

نامز نآ  ات  نارهت  ياههچوک  تخادرپ . تینما  مظن و  يرارقرب  تهج  یتامدـقم  ياهراک  ماجنا  هب  تالکـشم  نیا  مامت  نایم  رد  تنک  اـما 
زا دـنزیرگب و  رگید  هناـخ  هب  ياهناـخ  زا  اـهقاط  نیا  يور  زا  زیرگ  بیقعت و  ماـگنه  هب  دنتـسناوتیم  یبوخ  هب  نادزد  تشاد و  قاـط  اـبلاغ 

لحنم زین  ار  نارهت  هناگجنپ  ياههناخلوارق  نینچمه  تنک  درک . اههچوک  فقس  ندرک  بارخ  هب  عورش  تنک  و  دنبای . تاجن  سیلپ  تسد 
سیلپ سیسأتلا  دیدج  هاگتسد  هب  هک  زین  هاش  نیدلا  رصان  تشاذگ . دوخ  ياهسیلپ  رایتخا  رد  ارـصحنم  ار  رهـش  یماظتنا  روما  هرادا  درک و 

هچ دوب ، ساـسایب  هاـش  ینیبشوخ  يراودـیما و  یلو  درکیم ...  تیاـمح  یناـبیتشپ و  تنک  زا  تسناوتیم  اـت  دوـب ، راودـیما  یلیخ  دوـخ 
. دادیمن ار  مظن  ققحت  ناکما  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناریا  یعامتجا  تیعضو  هاش ، صخش  ییوگقارغا  ینیبرهاظ و  زا  رظنفرص 

سیلپ هاگتسد  هرابرد  هلودلا  نیما  ياهتشاددای 

: دسیونیم دوخ  یسایس  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما 
نیا دـش . یمومع  تریح  هیاـم  بیاـجعلا و  رهظم  دوـب ، طوـبرم  هنطلـسلا  بیاـن  هریاد  نارهت و  تموـکح  هب  هبـسانملاب  هک  سیلپ  هاگتـسد  »

هب نانچ  تخانـش و  ار  همه  لوا  رظن  رد  تشادن  یهاگآ  تکلمم  تاداع  نابز و  هب  هک  تسا - ترف  تنمود  تنک  روظنم  بیرغ - صخش 
دلب یموب و  مدرم  هک  دـمآرب  هقبط  ره  اب  نونف  گـنرین و  يزاـبهقح و  يزاـسرهاظ و  هب  دـش و  انـشآ  هنطلـسلا  بیاـن  هقیلـس  هاـش و  کـبس 

ربص و توکـس و  زا  دیـسریمن . شدرگ  هب  یناریا  چیه  هک  تخومآ  ار  مارح  عفانم  لخادـم و  متـس و  يدـعت و  هار  يروط  دنتـسناوتیمن .
رتشیب دیاش  تفریم و  تقرـس  هب  مدرم  لام  دوب ، زاب  نارهت  رد  هذوعـش  هاگتـسد  نیا  هک  درک  بجعت  دیاب  رتشیب  نایناریا  يرابدرب  لمحت و 

. دشیم مضه  لمح و  سیلپ  هریاد  رد  نآ 
ریغ هب  ار  نیمرتحم  دوب . هعورشم  دیاوع  زا  هیدقن  يازج  دنتفرگیم و  ییوجهناهب  هب  ار  مدرم 

192 ص : نارهت ، تشذگرس 
، دندیدرگیم فلت  اهناج  هجنکش ، رجز و  رد  دندیشکیم . سیلپ  سبحم  هب  ار  ناملسم  ياهنز  دنتشادن . سرداد  دندشیم و  ضرتعم  قح 

دندمآیم ». ادص  هب  مدرم  هن  دوب ...  شسرپ  تلود  فرط  زا  هن 
: دسیونیم ترادص  هاگتسد  يرگمتس  اهنابایخ و  اههچوک و  ینماان  هرابرد  دوخ  تارطاخ  زا  يرگید  تمسق  رد  هلودلا  نیما 

هدنام باتفآ  بورغ  هب  تعاس  مین  ات  متفر و  مردارب  هلودلا  نیعم  هناخ  هب  تشاچ  ماگنه  يزور  تفگیم : هلودـلا  ءالع  ناخ  دـمحا  ازریم  »
مزح زا  نتفر  بوشآرپ  رهش  نیا  رد  تسا و  هاگرید  تفگ : مردارب  مدرک ، دوخ  هناخ  هب  تشگزاب  نتـساخرب و  گنهآ  هک  نیمه  متـسشن ،

هب هقیقد  نیدنچ  زور  زا  یقاب و  سمـش  عاعـش  زونه  الاح  میتفریم ، تمـس  ره  هب  بشمین  هشیمه  هک  مدـیدنخ  شفرح  هب  دـیامنیم ، رود 
ياهتنا رد  متـشاذگ . دوخ  هناخ  هب  ور  هدـش  راوس  دوب . رـضاح  هراوس  رادولج  کی  اب  مبـسا  مدـمآ . نوریب  ائزهتـسم  ارچ ؟ طایتحا  تساج ،

ناگدنیآ و تعامج  هک  تشذگن  مرطاخ  هب  لمحم  نیا  زج  رظن  يداب  رد  مدـید و  تکرحیب  یماحدزا  اومارت  هاگتـسیا  هناخپوت و  نادـیم 
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رازهلـال ناـبایخ  هب  ور  هدـش ، لـصفنم  مدرم  نآ  زا  هتـسد  کـی  هک  مدوب  هدیـسرن  نادـیم  فرط  نآ  هب  زونه  دنتـسه . اوـمارت  اـب  ناگدـنور 
هک مدید  ینز  مدش ، کیدزن  دندوب . هتشذگ  هسنارف  راوتنک  شیپ  زا  هدومیپ  یتفاسم  هتـسد  نیا  مدیـسر  نابایخ  هنهد  هب  نم  ات  دنتـشاذگ و 

صحفت و سوه  دندرکیم . تکرح  دهد ، شوگ  وا  فرح  هب  یـسک  هکنآیب  دیلانیم و  درکیم و  هثاغتـسا  داتـسیایم ، مدق  دـنچ  ره  رد 
هچ نز  نیا  تسا ؟ ربخ  هچ  تسیک ؟ مدیـسرپ  مدیـسر . نایرگ  نالان و  هفیعـض  ناگدنور و  تعامج  هب  متخات و  تفرگ ، نماد  شیتفت  لیم 
درم نالف  نز  نم  سرب . مداد  هب  ادـخ  ياضر  هب  ناوج  يا  هک  درک  دایرف  دـش و  تفتلم  هفیعـض  دادـن . باوج  نم  هب  سکچیه  دـیوگیم ؟

متـشگرب و هک  الاح  مدوب ، هتفر  مرهاوخ  یـسرپلاوحا  يارب  نیوزق  هزاورد  نوریب  هلحم  هب  اومارت  اـب  متـسه . هچوک  نـالف  نکاـس  بساـک ،
. مدش هدایپ  اجنیا 

بحاص رگم  رهش  نیا  تسین . یناملسم  رگم  رهـش  نیا  رد  دنراد . ارم  راظتنا  ملافطا  رهوش و  متـسین . راکدب  نز  نم  هّللا  و  دناهدرک . مریـسا 
یچاشامت رفن  نیدنچ  توکـس  هک  مدرک  تریح  تخوس و  ملد  دنربیم ؟ ارچ  دنربیم و  اجک  ار  تخبدب  نم  هک  دـسرپیمن  یکی  درادـن ،

ارت یک  ییوـگیم . هچ  منیبـب  تسیاـب  هفیعـض  : » متفگ مکحت  گـنهآ  هب  متفر و  شیپ  دراد . ثعاـب  هچ  نز  نیا  يریـسا  تـسور و  هـچ  زا 
ناریپ هقی  تسد و  دنب  يدرک ، کتـسپ  یـساط و  يدمن  هالک  اب  يرهـش  یتشم  يز  رد  رفن  هس  عمج  نیا  زا  تسا »؟ زیچ  هچ  ببـس  دربیم .

خنز قاربق ، ياههویگ  هدیلامرو ، هچاپ  داشگ و 
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نز تسا ، فرح  هچ  نیا  هک  متفشآرب  دیورب » دیریگب و  ار  ناتدوخ  هار  میراد  عقوت  اقآ  دنتفگ : نم  هب  دنتـشگرب و  هدیبات ، لیبس  هدیـشارت ،
نم رد  ازهتـسا  هب  درک و  زادنارو  ارم  داتـسیا و  نت  هس  نآ  زا  یکی  دـیراد ؟ تیرومأم  یک  فرط  زا  دـیتسه ، یک  دـیربیم ، اجک  ار  هراچیب 

تسا یسک  ام  ياقآ  ایب . کیدزن  دوش  دودرپ  تمکش  هچناپط  نیا  اب  يراد  لیم  رگا  تسین . امش  هب  رهش  مکح  ناجاقآ  تفگ : تسیرگن و 
درایب و یتیعمج  دوب  کیدزن  هک  نم  هناخ  زا  ورب  مداد  زاوآ  ار  مرادولج  مداتـسیا و  دنک . مکح  ام  هب  دـناوتیمن  مه  هاش  نیدـلا  رـصان  هک 

نیما رتهم  اهنیا  دـیهدیم . رارق  فرط  ترادـص  هاگتـسد  اب  ار  دوخ  دـینکیم و  اـپ  هب  رـش  ثبع  هب  ارچ  تفگ : نم  رادولج  دریگب . ار  اـهنیا 
دنرادرب و تسد  رگا  تسا . نیمه  اهنآ  زور  ره  راک  و  دوب - ناطلسلا  نیما  ردارب  کلملا ، نیما  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  دنتـسه - کلملا 
مداتسیا و دیوگیم . تسار  مدید  دسرپیمن . ار  ببس  ثعاب و  سکچیه  دنراذگیم و  امش  ندرگ  هب  ار  هانگ  دوش ، هتشک  هنایم  رد  یـسک 

دیسریم ». مشوگ  هب  تخبدب  ریسا  نز  ناغفا  هآ و  یتفاسم  ات 
: دسیونیم کجیلم  ناطلسلا  زیزع  هاگتسد  زا  هلودلا  نیما  سپس 

نز چیه  دشیم و  هتسب  دش  دمآ و  هار  اهبش  رالاسهپس  موحرم  تشپ  هچوک  رد  هک  وا  هعبات  هلمع و  ناطلسلا و  زیزع  هاگتسد  دوب  نینچمه  »
ترادـص و هصاـخ  ریاود  نیبـستنم  دنتـشذگیم . طاـیتحا  هب  مه  نشور  زور  یتـح  تشذـگیمن . ملاـس  فرط  نآ  زا  یجتلم  ریغ  لـفط  و 

ناطلسلا نیما  نادیم  هنکس  هناخرتش و  هناخرطاق و  يازجا  هنازخ و  باحصا  اضعا و  كرمگ و  نیرـشابم  دننام  زین  وا  ناگتـسباو  ناردارب و 
مک رگیدـکی  زا  مدرم  سومان  قوقح و  هب  ضرعت  یگزره و  ترارـش و  رد  میظعلا  دـبع  هاش  هسدـقم  هیواز  شیرجت و  تموکح  ناکرا  و 
رید ناشدوخ  هناخ  هب  اهنآ  تشگزاب  رگا  دنتـشاد  نکـسم  هناخ و  هک  یمدرم  اقآ  ربق  رـس  نارهت و  بونج  تمـس  رد  هکناـنچ  دـندمآیمن .

هنهرب ار  ناگدـنور  شیوشت  فوخیب و  دـندوبن ، نمیا  نایچرطاق  ضرعت  زا  دـندمآیم  نوریب  هناـخ  زا  هاگرحـس  یترورـض  هب  اـی  دـشیم 
راتفر هک  ارچ  دنیآرب . عنم  ماقم  رد  دنروایب و  نابزهب  دنتـسناوتیمن  نارهت  تموکح  نارازگراک  دوب . ضرعت  هضرع  اهضرع  دـندرکیم و 
سأـی باوج  درکیم  ور  اـجره  هب  دـیدیمن ، هاوخداد  هار  هاـنپ و  مه  موـلظم  دـندومنیماو . هیـصخش  ضارغا  هب  هاـش  روـضح  رد  ار  اـهنآ 

دینشیم ».
194 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياههلحم  زا  هیمظن  ياهشرازگ 
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هراشا

. تسا نارهت  ياههلحم  زا  هیمظن  ياهشرازگ  يرصان  هرود  زا  هدنام  اج  هب  دانسا  زا  یکی 
. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد 

: رازاب هلحم  ، 1303 مارحلا ، ةدعقلا  يذ  رهش  موس  هبنشراهچ  خیرات  هب 

. دندیدرگ قرفتم  هتفر  بش  زا  تعاس  راهچ  دوب . هدرک  نامهیم  شاهناخ  رد  ار  شناراکمه  زا  یعمج  زودیسرا  یجاح  داتسا  بشید  - 
هلحم لها  بالط و  زا  یعمج  دوب . هداد  بیترت  هضور  سلجم  شاهناخ  رد  یلعالم ، بانج  هتـشامگ  اقآ ، یجاح  ییالبرک  حبـص  زورید  - 

. دندوب عمتسم 
. تسا قاطنتسا  تحت  رد  دندروآ  هرادا  هب  تلود  هلحم  زا  یتقرس  تاقیقحت  قاطنتسا و  يارب  یلع  نیسح  - 

: تلود هلحم  ، 1303 مارحلاةدعقلايذ ، رهش  مهدراهچ  هبنشجنپ 

هیلا راشم  هلحم  سییر  تسا . هدیدزد  ماهدازردارب  مان  میحر  ارم  بابسا  یـضعب  هک  دوشیم  ملظتم  هلحم  سیئر  هب  مان  یبن  يدهـشم  زورید 
. دنیامن وگتفگ  یط  اجنآ  رد  هک  دندش  عوجر  رونا  عرش  رضحم  هب  همزال  تاقیقحت  زا  دعب  داتسرف . هرادا  هب  وا  اب  هدرک  رضاح  ار 

جلگنس هلحم 

. دندیدرگ قرفتم  ماش  فرص  زا  دعب  دوب . هدروآ  يدوهی  برطم  هدرک ، نامهیم  ار  شناگتسب  زا  رفن  دنچ  یچهکسلاک  اقآ  رغصا  بشید  - 

ناجالدوع هلحم 

ار دایرف  داد و  يانب  هتفرگ ، ار  وا  هدش  تفتلم  هناخ  ياهنز  هدرک ، تقرس  بابسا  یضعب  هتفر ، راجاق  ناخنسح  هناخ  هب  ياهفیعض  زورید  - 
. تسا قاطنتسا  تحت  رد  هدرک ، ریگتسد  ار  اهیلاراشم  هدمآ ، هلحم  بیان  دنراذگیم .

نادیمهلاچ هلحم 

دروخیم كایرت  يرادقم  هتسسگ ، وا  زا  تبحم  هتشر  هتفرگ و  شرهوش  هک  يدیدج  لایع  هطساو  هب  زازب  ياضر  يدهشم  لایع  بشید  - 
بیبط هدیدرگ ، برطضم  هناخ  لها  هدش ، بلقنم  شلاح  و 

195 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دیامنیم لصاح  دوبهب  هدومن ، هجلاعم  اوادم و  ار  وا  تامحز  هب  هدرک ، رضاح 

رازاب هلحم 

. داتفا ضوح  هب  دوبن ، هناخ  رد  یسک  هک  یتقو  زازب ، ردیح  يدهشم  هلاسجنپ  لفط  زورید 
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. دروآیم نوریب  همدص  نودب  ضوح  زا  ار  لفط  هدیسر ، اههیاسمه  زا  یکی  قافتا  بسح  رب  دوب . تکاله  هب  کیدزن 

رازاب هلحم  ، 1304 مارحلا ، مرحم  رهش  هبنشکی 4 

مگ شغالا  دهدب  عالطا  هک  دیآیم  غالا  بحاص  یتعاس  زا  دعب  دنربیم . هناخلوارق  هب  هدید  اهسیلپ  بحاصالب  غالا  سأر  کی  زورید  - 
. دنکیم لصاح  نانتما  تیاهن  دنیامنیم . در  هیلاراشم  هب  ار  غالا  هدش ،

. تسا رود  هرطاخم  زا  یلو  دش  حورجم  شتسد  رس و  هداتفا ، یهاتوک  ماب  زا  مان  میحر  يدهشم  هلاستفه  رتخد  بشید  - 

ناجالدوع هلحم 

، هداتـسرف هلحم  سیئر  دوشیم . هملظتم  هلحم  سیئر  هب  اهیلاراشم  هدـش ، ناـشعازن  شردارب  نز  اـب  لاـقب  ياـضر  يدهـشم  لاـیع  بشید  - 
دهدیم . حلص  ار  اهنآ  هدرک  تاقیقحت 

هدش و هاگآ  مدرم  یصوصخ  روما  زا  ات  دوب  هدید  كرادت  یفخم  سیلپ  زین  ياهتسد  راکـشآ ، سیلپ  زا  ریغ  ترف  تنومود  تنک  نینچمه 
: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا  هراب  نیا  رد  دنهد . تروپار  ار  راتفگ  لامعا و  شرازگ 

يرمق هنس 1309  نابعش  هبنشود 14 

تنک تسا ، سیلپ  سیئر  هک  هنطلـسلا  ماظتنا  زا  ریغ  دـنهدیم . یفخم  رابخا  الاح  هک  تسا  ددـعتم  یفخم  سیلپ  اـهراک  یقرت  هلمجزا  »... 
. دنهدب رابخا  هک  دندرک  رومأم  دـنوریم ، هجلاعم  تهج  اههناخ  هب  هک  مه  ار  ابطا  زا  یعمج  هوالعهب  دراد . ار  یفخم  ياهسیلپ  نامه  مه 

مدرم دضرب  دنهدیم ، لمعلاروتـسد  وا  ياقفر  بش  هچنآ  دوریم ، وا  هجلاعم  هب  هک  سدـقا  نیما  قاتا  حبـص  هک  تسا  زمکب  یکی  هلمجزا 
ای دالوف  لد  ای  دنراد ، ار  لکوت  تیاهن  ای  ناریا  مدرم  اعقاو  دیوگیم . هراچیب 

196 ص : نارهت ، تشذگرس 
دنک »...  ظفح  ار  همه  دنوادخ  يراعیب . لامک 

ای زمکب  دربیم . مان  هنطلـسلا  ماـظتنا  زمگب و  ياـهمان  هب  رگید  رفن  ود  زا  ترف  تنومود  تنک  ماـن  زا  ریغ  هنطلـسلا  داـمتعا  شرازگ  نیا  رد 
تبابط لوغـشم  نارهت  رد  تشاذگ و  نسح  دمحم  ار  دوخ  مان  دش و  ناملـسم  هدمآ ، ناریا  هب  هک  لوبمالـسا  هنمارا  زا  دوب  یکـشزپ  زمگب 

. دیدرگ ابطالا  دامع  هب  بقلم  درک ، رفس  ناردنزام  تاقالیی  هب  هاش  نیدلارصان  هک  ق ،) ه .  ) لاس 1305 هدعقیذ  رد  زمکب  دش .
ضارما رد  رتشیب  شـصصخت  دمآیم و  رامـشهب  رـضح  رفـس و  رد  هاش  هصاخ  يابطا  ینعی  رابرد ، یگنرف  يابطا  ءزج  لاس  نیدـنچ  هک  وا 

ناـسارخ و رادناتـسا  هلودـلا ، نـکر  ازریم  یقت  دـمحم  ياـج  هـب  ناوـید  بحاـص  ناـخیلعحتف  هـک  ق ) ه .  ) لاـس 1308 رد  دوـب ...  هناـنز 
نارهت هب  یهام  هس  ود  زا  سپ  دنامن و  اجنآ  رد  دایز  زمگب  نکل  درب  ناسارخ  هب  دوخ  اب  ار  زمگب  دیدرگ  يوضر  سدق  ناتسآ  یشابیلوتم 

دیدرگ . هاش  هصاخ  يابطا  وزج  هرابود  تشگزاب و 
هب ق ،) ه .  ) لاس 1309 رد  دوب ، ریزو  یسیع  ازریم  ردارب  ریزو و  یسوم  ازریم  دنزرف  یشرفت و  هّللا  دبع  دیـس  ازریم  هک  هنطلـسلا  ماظتنا  اما  و 

تبسانم هب  دش و  بوصنم  دشیم ، هدیمان  هیمظن  ریزو  نامز  نآ  رد  هک  ینابرهـش  سییر  ییایلاتیا ، ای  یـشیرتا  تروف  تنومود  تنک  ياج 
. دیدرگ بقلم  زین  هنطلسلا  ماظتنا  هب  شاینابرهش  تسایر 

: دسیونیم هیمظن  ترازو  هب  يو  باصتنا  هب  عجار  ناریا ، رابرد  رد  لاس  هس  باتک  رد  هاش  نیدلا  رصان  صوصخم  بیبط  هیرووف ، رتکد 
هموکحلا بیان  ریزو  یـسیع  ازریم  ردارب  هّللا ، دـبع  دیـس  سیلپ  هزاـت  سییر  هک  تفگ  نم  هب  يرون - هجاوخ  هلودـلا  مظن  ناـخبارت - وبا  »
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نینچ يارب  غلبم  نیا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  هدرک و  هراـجا  ناـموترازه  یهاـم  هب  وا  زا  تسا  هنطلـسلا  بیاـن  لوـیت  هک  ار  ماـقم  نیا  نارهت ،
 « تسا مک  رایسب  یماقم 

ازریم وا  ياج  هب  تشذگرد و  لاس  نامه  هجحیذ  رد  هنطلسلا  ماظتنا  هک  ارچ  دیشکن . لوط  هام  تفه  زا  شیب  هنطلسلا  ماظتنا  هیمظن  ترازو 
دش . هلودلا  مظن  هب  بقلم  شلغش  تبسانم  هب  هدیزگرب  هیمظن  ریزو  تمس  هب  دوب  تنک  نواعم  البق  هک  يرون  هجاوخ  ناخبارت  وبا 

هرود زاغآ  عقاو  رد  هک  هاـش  دـمحا  هاـش و  یلع  دـمحم  سپـس  يرفظم و  هرود  رد  تشاد . همادا  راـجاق  هرود  ناـیاپ  اـت  هیمظن  هرادا  شور 
. دش مه  يرصان  هرود  زا  رتدب  یهاگ  یتح  هیمظن  عضو  تسا ، هطورشم 
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يرصان رصع  نارهت  هرابرد  انرسالراک  مادام  ياهتشاددای 

هراشا

ناونع اب  تشون  ییاهباتک  ناریا  هب  دوخ  رفـس  هرابرد  هک  دوب  ییایلاتیا  يانرـسالراک  مادام  درک ، ندـید  ناریا  زا  هک  ینادرگناـهج  زا  یکی 
. دش رـشتنم  همجرت و  یـسراف  نابز  هب  ناریا »  رد  اهنییآ  اهمدآ و  مان  اب  اهدـعب  هک  ناریا  رد  اهزیچ  اهناسنا و  ناریا و  رد  ییاپورا  نز  کی 

هاش کی  زا  ياهنومن  ناسیونخیرات  یهاوگ  هب  هک  ایلاتیا ،  هاشداپ  لوا ، تربموه  هاگشیپ  هب  نامز  مسر  رب  انب  ار  باتک  نیا  انرسالراک  مادام 
هب ق ) ه .  ) 1295 اـب 1294 - ربارب  م ).  ) ات 1877 ياهلاس 1878  نیب  ییاـیلاتیا  درگناـهج  نیا  تسا . هدرک  هیدـه  دوب  هاوخهطورـشم  بوخ 

هیام یگزات و  راب  نانچ  زا  هاش ، نیدلارصان  نارود  یخیرات  عیاقو  هرابرد  هژیو  هب  تسا . هتـشون  دوخ  همانرفـس  رد  هک  یبلاطم  دمآ و  ناریا 
رگید همانرفـس  زا  ار  همانرفـس  نیا  هک  هچنآ  دـنیوجیم . دانتـسا  نآ  هب  هراوـمه  یجراـخ  یناریا و  نیققحم  هک  تسا  رادروـخرب  یتیدـنس 

ار رطخرپ  راگزور  نآ  رد  رفس  جنر  نتشون ، هاگنآ  نتفای و  ندینـش ، ندید و  يارب  ارـصحنم  يو  هک  تسا  نآ  دزاسیم  زاتمم  نادرگناهج 
. تسا هدرک  راومه  دوخ  رب 

یگدنز و هوحن  یقالخا ، تایصوصخ  نانز ، هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  هژیو  هب  یناریا ، موسر  بادآ و  تایقلخ و  هب  يو  نتخادرپ  نینچمه 
، هتخادرپ یفاکـشوم  هب  یناریا  گنهرف  رد  رایـسب  تفارظ  تقد و  اب  هک  ییایلاتیا  يوناـب  نیا  تسا . لـمأت  لـباق  اـهنآ  ترـشاعم  بادآ  زرط 
دبای و هار  زین  ناریا  نانز  ياهینوردنا  تولخ  یمومع و  ياهمامح  لخاد  ات  یتح  هتـسناوت  هک  تسا  یجراخ  هدنـسیون  نز  اهنت  نیتسخن و 

دنمـشناد هسام ، يرناه  روسفورپ  هک  تسور  نیا  زا  دنیبب . کیدزن  زا  ار  میحرت  نیفدت و  هیزعت و  نینچمه  رورـس و  شیع و  مزب و  سلاجم 
انرسالراک مادام  ياهتشاددای  هب  راب  شش  تسیب و  زا  شیب  یناریا ،  بادآ  تادقتعم و  دوخ  فورعم  رثا  رد  يوسنارف ، دیقف  سانشناریا 

198 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دزادرپیم اهنآ  نیع  لقن  هب  مه  دراوم  زا  يرایسب  رد  هدرک و  دانتسا 

هـسوش هار  نیتسخن  یخیرات  هچ  رد  هکنیا  الثم  هک  میباییم  تسد  یبلاج  تاکن  هب  انرـسالراک  مادام  باتک  تاجردنم  هب  ارذـگ  یهاگن  اب 
شیاشگ مسارم  یخیرات  هچ  رد  هنوگچ و  دش . باب  ام  روشک  رد  نایگنرف  مسر  هب  انب  گنس  نتشاذگ  یلاس  هچ  رد  دش ، ثادحا  ناریا  رد 

اذـغ ماگنه  هب  هنوگچ  دـش . رازگرب  ناریا  رد  راب  نیتسخن  يارب  یماظن  تافیرـشت  يدـنبنیذآ و  دورـس و  نتخاون  اـب  نکاـما و ...  یمـسر 
تفای و جاور  یناریا  نانز  ناـیم  رد  هنوگچ  ییاـپورا  ناـنز  ساـبل  دـم  دـش . لومعم  ناریا  راـبرد  رد  لاـگنچ  قشاـق و  زا  هدافتـسا  ندروخ 
رد دـیدج  شور  هب  تبابط  هنوگچ  دـندش . بیغرت  هتیلـش - اه - نیرلاب »  » سابل هیبش  ییاهـسابل  ندیـشوپ  يارب  يرابرد  ياـهمناخ  هنوگچ 
هوک شوحولوح  رد  مدرم  ریخا  ياهلاس  ات  هنوگچ  درک . ادـیپ  جاور  ناریا  مدرم  نایم  رد  هلبآ  یبوکهیام  هنوگچ  دـش . لوادـتم  اـم  روشک 

. رگید بلاج  هتکن  اههد  دندرکیم و  رازگرب  یهوکشاب  مسارم  یلحم  یلم  نشج  کی  تبسانم  هب  دنوامد 
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: دسیونیم نارهت  هرابرد  تفگ ، كرت  ار  ناریا  ه ش )  ) 1275 م /).  ) لاس 1877 رد  ماجنارس  انرسالراک ، مادام 
دادتما یهاش  رصق  ات  میقتسم  روط  هب  نآ  یلصا  نابایخ  مدش . دراو  رهش  نیشنییاپورا  هموح  هب  ناریمـش  هزاورد  زا  نارهت  هب  دورو  ودب  رد 

. دنکیم ادج  تسا  هتفرگ  رارق  اجنآ  گرا  هک  ناریا  زکرم  زا  ار  نآ  ياههزاورد  دراد و 
اهپوت نتـشاذگ  يارب  ییاهقاط  نادیم  نیا  فارطا  رد  دراد . ياج  هناخپوت  نادیم  مان  هب  گرزب  ینادـیم  گرا ، نیـشنییاپورا و  هلحم  نایم 

. تسا هدش  هتشاذگ  پوت  هدارع  کی  قاط  ره  رد  هدش و  هیبعت 
هدش نازیوآ  اهیچپوت  موزل  دروم  تاودا  بابـسا و  ریاس  نداد  اج  يارب  یبآ  ياهحرط  اب  یگنر  دیفـس  ياهچراپ  ياههسیک  اهقاط  يالاب 

، اهپوت رانکرد  تسا . یعیسو  نیمز  نادیم  روداترود  نآ ، لباقم  دناهتخاس . اهزابرس  يارب  ییاهکقاطا  تشپ ، رد  اههچقاط و  يالاب  تسا .
رارق یگنـس  هبل  اب  یگرزب  ضوح  هناخپوت ، نادیم  طسو  رد  تسا ...  هدش  لت  فلتخم  ياههزادنا  هب  لکـش  یطورخم  هلولگ  يدایز  دادعت 

. تسا ترضحیلعا  نازابرس  نیرتهب  رگید ، ترابع  هب  ای  اهیچپوت  تراهط  تفاظن و  لحم  عقاو  رد  هک  دراد 
هتسشن دناهتـشاک ، ار  اهنآ  تسین  يدایز  تدم  هک  یناتخرد  طسو  رد  ضوح و  رود  یهورگ  روط  هب  هک  مدیدیم  ار  اهنآ  بلغا  دوخ ، نم 

رد دندودزیم . ار  دوخ  ياهسابل  ياهـشپش  تشگنا ، ود  کمک  هب  دنتـسشیم و  ار  دوخ  ندب  زا  یتمـسق  هدنک ، ار  دوخ  ياهـسابل  دندوب و 
، اهشارف نانآ  رانک 
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. دندرکیم رپ  ضوح  نیمه  بآ  زا  ار  ناشیاهبابرا  یندیماشآ  بآ  هزوک  تحار  یلیخ 

ییالط ياهناویا  اهقاط و  اب  ياهقبط  دنچ  يانب  زا  هزاورد  نیا  تسا . تلود  هزاورد  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  هزاورد  دنچ  هناخپوت  نادیم  ... 
. تسا هتفای  لیکشت  تسا  رتنییاپ  لبق  ياههرود  ياهیشاک  زا  اهنآ  يرنه  شزرا  هک  ییاهیشاک  هب  نیزم  هدش ، گنر 

نارهت رگید  ياهنابایخ  همه  دـننام  نابایخ  نیا  دـننکیم . یناغارچ  ار  نآ  نشج  ياهزور  رد  هک  دوشیم  زاب  یناـبایخ  هب  تلود  هزاورد  ... 
، نابایخ فرط  ود  رد  دراد . هنبوراب  لمح  اههراوس و  ناگدنورهدایپ ، هب  صاصتخا  نابایخ  طسو  تسا ؛ هدش  میـسقت  هدـمع  تمـسق  هس  هب 
، نـیعم ياههلـصاف  رد  ناـتخرد ، تظفاـحم  يارب  دـننکیم . دـمآ  تـفر و  شکراـب  ياـهناویح  نآ  رد  هـک  هدـش  ینیبشیپ  ییاـهورهدایپ 

. دناهدنارذگ ینهآ  ياههلیم  اهنآ  نایم  زا  هدیبوک و  نیمز  هب  یگرزب  ياهخیم 
هدوزفا نآ  تعسو  ییابیز و  هب  دناهدرک ، تموکح  نآ  رد  هک  یناهاشداپ  طسوت  جیردت  هب  هک  هدش  عقاو  هاش  رصق  نابایخ ، نیا  ياهتنا  رد 
تسرد هتفای  نییزت  نیگنر  ياههشیش  اب  هک  رصق  ردرـس  تسا . رتشیب  همه  زا  صوصخهب  هاش  نیدلا  رـصان  مهـس  دروم  نیا  رد  تسا . هدش 

تسا . تلود  هزاورد  يوربور 
. دـنتفگیم مه  هیـساملا  هزاورد  نآ  هب  هک  تسا  تلود  هزاورد  دـشیم ، زاـب  هناـخپوت  نادـیم  هب  هک  ییاـههزاورد  زا  یکی  هـکنیا  حیـضوت 

یگدـننار ییامنهار و  هرادا  لحم  تلود ، هزاورد  يادـتبا  زا  هیـساملا  ای  نویامه  باب  نابایخ  تشاد . رارق  نآ  رد  مه  نویامه  باب  نابایخ 
ياهمان هب  هک  دشیم  هدیشک  ییاراد  ترازو  یلعف  لحم  ینعی  یهاش ، ینوردنا  یلامـش  ردرـس  ات  عورـش و  هناخپوت  نادیم  برغ  رد  قباس 

لامـش رد  هک  دوب  نیا  دنتفگیم  هیـساملا  نابایخ  نیا  هب  هکنآ  تلع  دوب . فورعم  هناخهراقن  گرا و  تلود ، تشهب ، نالاد  دـننام  یفلتخم 
هب دشیم  طوبرم  نابایخ  نیا  هب  نوچ  دیـشخردیم و  ساملا  دننام  زور  یط  رد  هک  تشاد  يراکهنیآ  هب  نیزم  يردرـس  یتنطلـس  ترامع 

دنتفگیم . مه  هیساملا  نابایخ  نآ 
: دیوگیم شنخس  همادا  رد  انرسالراک  مادام 

تسار و فرط  رد  دنوشیم . دراو  تسا  مرح  نانز  یگدـنز  لحم  هک  رـصق  ینوردـنا  ياهتمـسق  هب  هیـساملا ) ردرـس  روظنم   ) رد نیمه  زا 
یلو دـنوشیمن ، رـضاح  دوخ  راک  رـس  رد  هاگراک  نارگراک  تقوچیه  هک  دراد  رارق  يرگرز  هاگراک  يداـیز  دادـعت  يور  نـالاد و  پچ 

هک ینالوارق  فرط  زا  اههاگراک 
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یبوچ ياهسوناف  رـصق  راوید  دادتما  رد  دنریگیم ...  رارق  تظفاحم  دروم  یبوخ  هب  دنتـسه ، هاشنهاش  نانز  يدورو  رد  زا  تبقارم  رومأم 

. تسا هدش  بصن  ییادتبا  الماک  لکش  هب  خرس و  گنر  هب 
ماود رتشیب  یتعاس  دنچ  یلو  دننکیم  نشور  ار  اهنآ  بش  لوا  رد  دوشیم ، هتخاس  نارهت  رد  هک  تسا  ییاهعمـش  قیرط  زا  اهنآ  ییانـشور 

. دهاکیم اهعمش  رطق  زا  جیردتهب  دنزب ، بیج  هب  يرتدایز  لوپ  هکنآ  يارب  هناخراک  بحاص  نوچ  درادن .
.[ تسا هدمآ  نارهت  هب  قرب  ییانشور  نینچمه  زاگغارچ و  هک  تسا  لاس  ود  دیازفایم : باتک  هیشاح  رد  هدنسیون  ]

ترازو هاـش ، رقم  دادـتمارد  یبـنج ، ياهچوـک  رد  رـصق  یکیدزن  رد  تسرد  دناهدیـشک و  هدرن  ار  شرود  بوـچ ، زا  هک  یغاـب  طـسو  رد 
ار اهنامتخاس  رود  نادـنز  دـننام  اقباس  تسا . هدـش  لوادـتم  نارهت  رد  هک  تسین  رتشیب  لاس  دـنچ  یـشکهدرن  عون  نیا  دراد . رارق  گـنج 

. ... دندیشکیم يدنلب  راوید 
گنر هب  دـبنگ  يدایز  دادـعت  مینک ، اشامت  ار  رهـش  يامنرود  میقتـسم  طخ  هب  رگا  نارهت ، ياههناخ  نیرتعفترم  زا  یکی  مابتشپ  يالاب  زا 
اههناخ یمیدق ، ياههلحم  رد  دـید . میهاوخ  ار  یلگهاک  تخاون  کی  ياهراوید  گنر و  نامه  هب  حطـسم  مابتشپ  فیدر  دـنچ  یکاخ و 

تخاونکی و زیچ  همه  تسا ، ینهآ  ياهخـیم  لگ  هب  نیزم  هک  يدورو  ياهرد  زا  ریغ  هب  دنتـسه . ینیئزت  هنوگره  زا  یلاخ  هیاریپ و  نودـب 
. تسا وروگنریب 

نآ هب  زین  ییاهلگ  دیفـس  چـگ  اب  يزیمآگنر و  یبآ  گنر  هب  ای  هدـش  يراکدیفـس  کهآ  اـب  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  اـهراوید ، نیرتگنـشق 
زاب بش  ات  حبص  زا  اهرد  هیلک  هحفص ) ریز  رد  هدنسیون  تشاددای  تسا . اپورا  هب  هاش  لوا  رفس  دروآهر  يروآون ، نیا  . ) تسا هدش  هدوزفا 

، سانشرس ییاپورا  ای  یناریا  ره  هناخ  هناتسآ  رد  دراد و  رارق  لوارق  کقاتا  هناخ ، يدورو  تمسق  رد  تسین . يربخ  رد  گنز  زا  دنامیم و 
، یتلود نارومأم  دوشیم . هتخیر  هتسد  هدنامرف  بیج  هب  ناشقوقح  الومعم  هک  دنتسه  ینازابرس  نانیا  دنهدیم . کیشک  رفن  ود  یکی  امتح 

یـسک رگا  دنزادرپب . دیاب  ردق  نیمه  مه  نایئاپورا  دـنراد . ار  لوارق  کی  زا  هدافتـسا  قح  دزم ، مین  نارق و  تفه  یهام  تخادرپ  لباقم  رد 
. دنزادرپب راک  بسک و  عون  ره  هب  دنناوتیم  دهدب ، هزاجا  دنکیم ، مادختسا  ار  نانآ  هک 

. دوشیمن زاب  هچوک  يوس  هب  ياهرجنپ  چـیه  تسا و  هقبط  کی  اههناخ  الومعم  دراد . دوجو ]  ] يزومرم تمـسق  کـی  اـههناخ  يدورو  رد 
دازآ ياوه  رد  ندـیباوخ  يارب  یباـتهم ، ناونعهب  حطـسم  ياـهمابتشپ  زا  اهناتـسبات  رد  ددرگیم . نیمأـت  طاـیح  تمـس  زا  مه  اـهقاتا  رون 

زا یضعب  دوشیم . هدافتسا 
201 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دنراد ياهناخالاب  يدورو  رد  يالاب  اههناخ ،
لزنم لها  دید  ضرعم  رد  هلـصافالب  هناخ ، هب  دورو  ضحم  هب  سک  ره  دشاب و  نیا  زا  ریغ  رگا  دوشیمن و  هدید  زیچ  چـیه  رد ، هناتـسآ  زا 

دوشیم ياهناخ  دراو  مخوچیپرپ  وتردوت و  نالاد  دنچ  زا  روبع  زا  دعب  تهج  نیا  هب  دوب . دـهاوخ  تکازن  بدا و  مسر  زا  رود  دریگ ، رارق 
رود رد  اهقاتا  دراد . شخبمارآ  سب  ياهرظنم  تسا و  هدش  ثادحا  لگرپ  ياههچغاب  اب  طسو  رد  یـضوح  بلغا  نآ  رجـشم  طایح  رد  هک 

« ینوریب  » نامتخاس رگید ، نامتخاس  تسا و  ینوردنا »  » هب طوبرم  هدمع  نامتخاس  تسا . هدـش  هتخاس  نامتخاس  هاگتـسد  دـنچ  رد  طایح ،
هداوناخ ياهمناخ  زا  انایحا  رگا  تسین . هار  اجنآ  ار  یـسک  اهنز  زا  دـنکیم . ییاریذـپ  نانامهم  زا  دنیـشنیم و  اجنآ  هناخبحاص  هک  تسا 

. دننکیم كرت  ار  اجنآ  نارکون  هلصافالب  دوش ، ینوریب  دراو  یسک 
نوچ تسا . مزال  یلبق  ییانشآ  اههچوک  نیا  زا  نتشذگ  يارب  تسا . کیراب  گنت و  رایسب  بلغا  رهش ، تیعمجرپ  ياههلحم  رد  اههچوک ،
مدرم نآ  بآ  زا  هک  اـههاچ ، نیا  هناـهد  راـنک  رد  تـسا . يراـج  بآ  اـهنآ  رد  هدرکرپ و  ار  هچوـک  رـسارس  ییاـههاچ  دوـگ و  ياـههلاچ 

هچ بآ  ییوشتخر ، ياهزور  رد  هک  مدرکیم  لاوئـس  دوخ  زا  نانآ ، ندـید  اب  دـنیوشیم . ساـبل  دـناهدز و  همتاـپمچ  یناـنز  دـنماشآیم ،
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زا يدرم  هلک  رس و  ندش  ادیپ  اب  یلو  دنراذگیم ، يرانک  هب  ار  هدنبور  رداچ و  دنراک ، مرگرـس  هک  یتقو  وشتخر ، نانز  نیا  دراد ؟ ياهزم 
. دنناشوپیم ار  دوخ  دوز  رود 

موادم روط  هب  بورغ  مد  ات  باتفآ  عولط  تاعاس  نیلوا  زا  اجنآ  رد  مدرم  تسا . شوجوبنج  زکرم  رازاب  ییایسآ ، ياهرهـش  یمامت  دننام 
یلاخ يارب  هک  ییاهرطاق  اهرتش و  راطق  ناـیم  زا  هک  ینیبیم  ار  ییاـههراوس  اـههدایپ و  دـمآ  تفر و  دنتـسه . تیلاـعف  تکرح و  لاـح  رد 

یهوکشاب ياهنامتخاس  بلغا  اهارسناوراک  دننکیم . زاب  یهار  دوخ  يارب  تمحز  هب  دنتسه ، اهارسناوراک  یهار  دوخ  ياهالاک  راب  ندرک 
تسا هدش  ینیبشیپ  یگرزب  ضوح  الومعم  اهارسناوراک  طایح  طسو  رد  تسا . دوهـشم  الماک  یبرغم  کبـس  اهنآ  زا  یـضعب  رد  دنراد و 

رارق فـلتخم  عاوـنا  رد  ییاـههزاغم  اـهرابنا و  رود  اـت  رود  دـنکیم . کـنخ  بوـخ  ار  طـیحم  ياوـه  درذـگیم و  نآ  زا  يراـج  بآ  هک 
ریما . ] دوب هاش  نیدلا  رـصان  رهاوخ  رهوش  مظعا و  ردـص  هک  دوشیم  هدـیمان  ماظن » ریما   » يارـس اهارـسناوراک ، نیرتهب  زا  یکی  دـناهتفرگ .

هب ناشاک  نیف  مامح  رد  ق ،) ه .  ) لاس 1268 رد  هک  تسا  هیراجاق ، هرود  یسایس  درم  نیرتگرزب  ریبکریما ، ناخ  یقت  ازریم  یلبق  بقل  ماظن 
ص201 نارهت ؛  تشذگرس  نتم ص 64 .] رب  هدنسیون  هیشاح  دیسر . لتق 

عفانم لیاسم و  هرابرد  هکنانچمه  مدرم  اجنآ  تسا . یمومع  ياهرارق  تاقالم و  لحم  رازاب  . 
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روطهب دـنزادرپیم . رظن  لداـبت  روش و  هب  زین  یتـلود  روما  یمومع و  لـئاسم  هراـبرد  دـننکیم ، وگتفگ  ثحب و  دوـخ  يراـجت  یـصخش و 
، تاـعیاش راـبخا ، تسین . لـماک  رازاـب  فـیرعت  مه  زاـب  تـسا . هـتفرگ  اـجکی  ار  سلجم  سروـب و  ياـج  رازاـب  هـک  تـفگ  دـیاب  هصـالخ 
ددرگیم و ناهد  هب  ناهد  رازاب  رد  دریگیم و  همشچرس  رازاب  زا  همه  اهيرگاشفا  اهییوگدب و  اهلاجنج ، بیذاکا ، رـشن  اهندزتمهت ،

ياههتکن نداد  جاور  نتخاس و  هزماب و  ياهزنط  اهناتـساد و  رارکت  ياج  دوشیم . غالک  لـهچ  غـالک و  کـی  رخآ ، تسد  لومعم  قباـطم 
ياـههناسفا اـههصق و  اـجنآ  رد  تـسین . لوـمعم  رگید  ياـج  رد  رازاـب ، رد  زج  زین  دـیدج  ياهفینــصت  هـمزمز  مـنرت و  یتـح  فـیرظ و 

رازاب نوچ  يرگید  ياج  چیه  نینچمه  تسین . رازاب  زا  رتتیعمجرپ  رگید  ياج  چیه  دـنکیم . مرگرـس  تخـس  ار  هداس  مدرم  نوگانوگ ،
نتفای ددصرد  جـنرآ ، روز  هب  همه  هدیـشوپرس  زارد  ياهورهار  لوط  رد  هک  تسین  مه  مدرم  تاقبط  یمامت  طالتخا  بلاج و  عمجت  لحم 

. دومن هدهاشم  تیعمج  جوم  نیا  رد  ناوتیم  تردن  هب  یلیخ  ار  اهییاپورا  طقف  دنتسه . دوخ  يارب  یهار  ندرک  زاب  ییاج و 
ناهد هب  ناهد  اه  ینوریب »  » هسیـسد اههئطوت و  اهینوردـنا و  رارـسا  اـجنآ  رد  مارتحا . دروم  هن  تسا و  يّرـس  هن  یعوضوم  چـیه  رازاـب  رد 
تفگ هنوگره  نوچ  دشاب ، اهنابز  رس  رب  اهرازاب  رد  نینچ  نیا  صاخـشا  یلخاد  یگدنز  رارـسا  هک  تسین  بجعت  هیام  هتبلا  دوشیم . هتفگ 

ینیریـش و تبرـش ، هوهق ، ییاچ ، نایلق ، نانامهم  شیپ  اـبترم  هک  دریگیم  ماـجنا  یناراکتمدـخ  ربارب  رد  تـالاعفنا  لـعف و  همه  دونـش و  و 
هناخ جاتحیام  دیرخ  يارب  هک  حبص  ره  دنتسه ، دوخ  نابابرا  یعیبط  نانمشد  هک  قلنهد ، دارفا  نیا  تسا  یهیدب  دنروآیم . رگید  تالقنت 

. تشاذگ دنهاوخ  نایم  رد  لحم  نارادناکد  اب  زایپ  ات  ریس  زا  هدینش  ای  هدید  لزنم  رد  زور  رد  هک  ار  هچنآ  ره  دنوریم ، نوریب  هب 
يراکتمدخ  ] دـعب یمک  تسا و  هدروخ  قرع  رطب  دـنچ  ماش  زا  دـعب  بشید  شبابرا  هک  دـنکیم  شاف  زپبابک  شیپ  يراکتمدـخ ]  ] اجنیا

ینزریپ رتفرط ، نآ  مدق  دنچ  دنزیم ...  هناچ  رادناکد  اب  درخب  دوخ  ياقآ  يارب  دیاب  هک  یبهذم  باتک  دلج  دـنچ  تمیق  هرابرد  هک  رگید ]
شیارآ يارب  و  اـنح »  » دوخ مناـخ  ياـهنخان  ندرک  گـنر  يارب  تسا  هدـمآ  تسا ، لومتم  رایـسب  ياـههداوناخ  زا  یکی  زینک  هک  یگنز ،

ياهتبحص ندینش  يارب  یفاک  لاجم  دهاوخیم  تسا  مولعم  هک  ددنبیم ، ذغاک  رد  ار  همرس  انح و  راطع  هکیلاح  رد  درخب . همرس »  » ناگژم
زا یکی  هب  تبسن  ار  دوخ  مناخ  تداسح  يارجام  مه  ریپ  زینک  تسا و  نوردنا  هب  طوبرم  همه  هک  ییاهتبحص  دشاب ، هتشاد  نزریپ  بلاج 

تفلک نآ  يارب  اـقآ  اـیوگ  دـنکیم . فیرعت  راـطع  يارب  ماـمت  لیـصفت  لوط و  اـب  تسا  شدوخ  زا  رتاـبیز  رتـناوج و  هک  هناـخ  ياـهزینک 
هدیدرگ بجوم  هدش و  فشک  يروجدب  هک  هدوب  هدیرخ  ياهیده 
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مامح هب  اقآ  هک  يزور  دنک . مومـسم  ار  وا  هتـساوخیم  هک  تسا  هدرک  مهتم  ار  هانگیب  رتخد  ددرگ و  رتروهلعـش  مناخ  مشخ  شتآ  تسا 
نوردـنا طاـیح  ضوح  بآ ]  ] رد راـب  دـنچ  زا  دـعب  ار  وا  دـننک و  تخل  ار  ناوج  زینک  دـهدیم  روتـسد  يو  باـیغ  رد  مناـخ ، هدوـب ، هتفر 

هدوب روبجم  زین  ناتـساد  لقان  دوخ  هک  ياهناملاظ  تازاجم  دـننزب . شکتک  دناهتـشاد ، وزاب  رد  ناوت  رگید  ياهتفلک  هک  اجنآ  اـت  ندربورف ،
ناتـساد هیقب  نزریپ  تسا . هانگیب  الماک  هراچیب  نآ  ندناروخ  ّمس  تمهت  دروم  رد  هتـسنادیم  هکنآ  اب  دنک ، تکرـش  نآ  يارجا  رد  تسا 

يریمـشک ياههدخم  هب  دوب و  هتـسشن  دوخ  دنـسم  يور  تحار  دوشیم  زاب  طایح  هب  هک  ياهرجنپ  رانک  رد  مناخ  دـهدیم : همادا  نینچ  ار 
داد دـنک ، جـییهت  رتـشیب  ار  هیقب  هکنآ  يارب  زین  یهاـگزاره  درکیم . اـشامت  ار  تازاـجم  يارجا  هنحـص  و  هداد ، هیکت  مـه  هدـش  يزودرز 

يولگ تسا  دوجوم  شتسد  مد  نآ  زا  ياهشیش  هشیمه  هک  زاریـش ، بارـش  زا  ياهعرج  اب  هلـصاف  نیا  رد  و  دینزب » رتمکحم  دینزب ، : » دزیم
. درکیم رت  ار  دوخ 

هک يدـنخبل  هارمه  هب  ناکد ، نیا  زا  نزریپ  دـیرخ  رطاخ  هب  شکـشیپ  مسر  هب  انح  زا  کچوک  ياهتـسب  ارجام ، مامت  ندینـش  زا  دـعب  راطع 
. دهدیم لیوحت  يو  هب  دوب ، هدرک  رهاظ  شیاهبل  هشوگ  رد  یناتساد  نینچ  هب  ندرک  شوگ 

نانآ هب  هدش ، دیرخ  غلبم  لک  زا  نیعم  دـصرد  کی  نآ  بجومهب  هک  دراد  دوجو  ینمـض  دادرارق  نارادهزاغم  ناراکتمدـخ و  نیب  عقاورد 
تخادرپ هشیمه  ار  یتمیق  ناـمه  اـهنت ، هچ  دـشاب  شرکون  هارمه  هچ  باـبرا  هک  تسا  مولعم  اـجنیا  زا  عوضوم  اـصوصخم  دریگیم . قلعت 

رد الا  و  دنک . باسح  رکون  اب  یکشاوی  دعب  دراد و  هگن  ار  اهب  توافتلاهبام  هک  تسا  عمج  شـساوح  وا  و  دیوگیم . رادهزاغم  هک  دنکیم 
لخادم حالطـصا  هرابرد  هدنـسیون  . ) داد دهاوخ  تسد  زا  ار  یمئاد  يرتشم  کی  هزاغم  بحاص  رکون ، لخادـم  عقومهب  ندـناسرن  تروص 

تخادرپ زاـتمم  بساـنم و  تیعقوم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  یباـسح  قـح و  زا  تراـبع  لخادـم » : » تسا هدروآ  نینچ  هیـشاح  رد 
رد یلو  دننکیم . مه  تاهابم  یتح  فارتعا ، نآ  نتفرگ  هب  الومعم  شکشیپ  دروم  رد  دوشیم . هدیمان  هوشر  ناییاپورا  نایم  رد  دوشیم و 

تکلمم ياهتیصخش  نیرتگرزب  نیادوجواب  دروآیمن . نابزرب  ینخس  یـسک  تسا  عورـشمان  دمآرد  نآ  يوغل  موهفم  هک  لخادم  دروم 
دننکیم ). لخادم »  » هبلاطم یتسیابردور  نودب  مه  هاش  یتح 

دننیـشنیم و یـشرف  هشوگ  يور  زور ، مامت  ناناگرزاب ، اهنآ  لـخاد  رد  هک  تسا  یـشوگراهچ  ياـهکقاتا  رازاـب  رد  دوجوم  ياـهناکد  ... 
ینارباع هب  الصا  هک  دنشیوخ  راک  مرگرس  نانچنآ  اهوداپ  نارگراک و 
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رایتخا رد  ییادتبا  كدنا و  رازبا  هلیـسو و  راک  عون  ره  يارب  نانآ  دـننکیمن . یهجوت  نیرتمک  دـنوریم  ییوس  هب  امئاد  نانآ  لباقم  زا  هک 

هب دنوادخ  عقاورد  سپ  دننکیم . هدافتـسا  اپ  ناتـشگنا  زا  راک  رازبا  ياج  هب  يزیگناباجعا  یتسدرت  اب  ناطایخ ، ناطارخ ، ناراجن ، دنراد .
مد ات  حبص  رس  زا  هک  نارادهزاغم  تبسن  هب  تسا . هداد  تشگنا  تسیب  تسد و  راهچ  تشگنا ...  هد  تسد و  ياج  هب  رنه  اب  ناروهشیپ  نیا 

. دنراد يرتلاعف  یگدنز  نارگراک  دنروخیمن ، ناکت  دوخ  ياج  زا  تسا و  نایرتشم  اب  ندز  هناچ  ناشراک  اهنت  بورغ 
مرگ لقنم  هلیـسوهب  ار  اجنآ  اهناتـسمز  رد  دـشاب . دـنمدوس  جازم  تمالـس  يارب  دـیابن  باتفآ  اوه و  زا  يراـع  ياـههرجح  نیا  رد  تماـقا 

هب دنراذگیم و  دناهتخادنا  فاحل  شیور  هک  یـشوگراهچ  هاتوک و  زیم  ریز  ار  لقنم  دشاب ، هتـشاد  شیاجنگ  ناکد  ياضف  رگا  دننکیم ،
عاعش نآ  زا  هک  دراد  ییاههنزور  رازاب  يدبنگ  فقـس  دننکیم ...  زارد  ار  اهاپ  هتـسشن  یـسرک  ریز  همه  تقونآ  دنیوگیم . یـسرک  نآ 

مک یلیخ  دزد  دننکیم . تبقارم  رازاب  زا  اهدرگبـش  اهبـش  دهاکیم . اوه  ینیگنـس  زا  دـنکیم و  ذوفن  لخاد  هب  نوریب  هزات  ياوه  باتفآ و 
یتازاجم نینچ  هک  دراد  لابند  هب  ار  ندب  وضع  زا  یتمـسق  ندـیرب  كانتـشحو  تازاجم  يدزد ، نوچ  دوشیم . هدـید  شوحولوح  نآ  رد 

. دزادنایم تشحوهب  زین  ار  اهمدآ  نیرتکابیب 
دوخ لوصحم  کی  ره  اهیچهوهق ، ناشورفهویم و  اهیبابکولچ ، اهیبابک ، تسا ؛ یندـید  مه  نارادهزاغم  نارگراک و  ندروخ  اذـغ  هوحن 

قـشاع یناریا ، نوچ  دننکیم . رادروخرب  زین  ینیریـش  نانخـس  ندینـش  تذل  زا  ار  نایرتشم  نآ  رب  هوالع  دنروآیم و  نانآ  راک  لحم  هب  ار 
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رد دـنراد ، مزال  شیر  حالـصا  رـس و  يوم  ندرکهاتوک  شوگ ، ندرک  زیمت  يارب  هک  ار  هچنآ  مه  اهیناملـس  تسا . ندز  پگ  طالتخا و 
. دننزیمرس رگید  هرجح  هب  ياهرجح  زا  دننکیم و  لمح  دوخ  اب  ياهبعج 

زا هک  دوش  دنلب  ردقنآ  دنراذگیم  ار  فرط  ود  ياهوم  یلو  دـننزیم ، ندرگتشپ  ات  یناشیپ  زا  رـس ، طسو  رد  ار  دوخ  رـس  يوم  اهیناریا  )
ار تروص  رـس و  دـنهدیم و  ماجنا  یهاش  ود  ای  کـی  اـب  ار  دوخ  راـک  اهیناملـس  هیـشاح ) رد  هدنـسیون  حیـضوت  دزیرب . نوریب  هـالک  ریز 

تایوتحم ای  تمه  هب  هتـسب  ناشدزمتـسد  دـنرادن و  ینیعم  خرن  درگهرود  ياهكالد  نیا  دـننکیم . حالـصا  يرتشم  راک  لـحم  ناـمهرد 
يرودم کچوک  هنییآ  انمـض  دنکیم ، زاغآ  ار  شراک  دنیـشنیم و  يرتشم  يوربور  همتابمچ  روطهب  یناملـس  داتـسا  تسا . يرتشم  بیج 

يریپ شیورد  یهاگ  عمج ، نیا  هب  دنک . اشامت  نآ  رد  ار  داتسا  ییامنرنه  تیاضر  دنخبل  اب  دناوتب  مه  يو  ات  دهدیم  يرتشم  تسد  هب  زین 
، دناهدینش اهراب  همه  هک  ییاهناتساد  ددجم  راوخشن  یجارو و  یگناچرپ ، يزاردهدور ، دوشیم . هفاضا  زین 
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ره اهشیورد  تسا . نورق  راصعا و  همه  هناچرپ  نایوگزارد  نیا  یمئاد  هلغـشم  دنهدیم ، شوگ  ياهزات  ناتـساد  هب  ییوگ  زین  رابره  یلو 

. دنراد ار  دوخ  هب  صوصخم  ياههصیصخ  اهتلصخ و  مادک 
. دنرادن رگیدکی  هب  یتهابش  ندیشوپ ، زرط  ظاحل  زا  هن  هفایق و  ظاحل  زا  هن  نانآ 

راولـش یکی  برع ...  شیورد  کی  رترود  یمک  يدـنه و  یـشیورد  رتفرط  نآ  مدـق  دـنچ  تسا ، هتـسشن  یناریا  شیورد  کـی  فرط  نیا 
، یتشپرپ هوبنا  شیر  اب  تسا و  هایـس  غالک  رپ  نوچ  هک  شدنلب  دعجم  يوسیگ  تسا و  هدرک  ربرد  گنر  نامه  هب  داشگ  ياهنتمین  دیفس و 
هب هدیـشک و  شود  هب  نیتسوپ  رگید ، شیورد  اما  دـهدیم . ناشن  رتهتـسجرب  ار  شردـک  گنریب و  هرهچ  رتناـیامن و  ار  شنامـشچ  قرب 

نامـشچ زاب ، یناشیپ  تسا ، شخبنانیمطا  شمالک  نحل  دـهدیمن . ناشن  ياهقالع  دـننادب ، لـقع  ملع و  رهظم  ار  وا  هکنآ  زج  زیچ ، چـیه 
. دهدیم یشحو  یمک  یتح  كانسرت و  ياهفایق  وا  هب  هدیلوژ  شیر  ناشیرپ و  گنر  يرتسکاخ  يوم  ذفان ، ایوگ و 

اب ار  نییاپ  هب  ندرگ  زا  اما  دراد  یبترم  عضو  هک  تسوا  يالاب  هب  رـس  زا  اهنت  دراد ، رـس  رب  یلکـش ...  یطورخم  هالک  بش  برع ، شیورد 
خیراـت دـنکیم . لـمح  دوخ  شود  يور  زین  ینیگنـس  نیزربت  دوخ ، ناراـطقمه  بلغا  ریظن  وا  تسا  هدـناشوپ  یـسردنم  هدـنژ و  شـشوپ 

هب زین  یلوکشک  نیزربت ، رب  هوالع  ددرگیمرب . لبق  نرق  دنچ  هب  یهاگ  تسا ، يرهام  دنمرنه  تسد  راگدای  هک  عصرم  حالـس  نیا  تخاس 
همه الاب ، هب  رمک  زا  دنکیم . تفایرد  هقدـص  ناونعهب  مدرم  زا  هک  تسا  یکاروخ  يرادـهگن  فرظ  عقاورد  هک  تسا ، هتخیوآ  دوخ  رمک 

هب بساـنتم  ییاـهب  هب  هدـیچیپ و  ياهچراـپ  رد  هک  تسا  نآرق  زا  ییاهروتـسد  اـهاعد و  اهمـسلط ، دوـخ  لوـق  هـب  زا  هدیـشوپ  ندـب ، ياـج 
اب هنوگچ  تسا  دلب  هک  دنلب ، تماق  اب  شیورد ، نیا  هگرود  يادص  دـشورفیم . دراد  داقتعا  داروا  هنوگنیا  هب  هک  يايرتشم  ای  یحولهداس 
ار ناراکیب  تیعمج  زا  یهوبنا  هنازور ، جرخ  ندروآ  رد  روظنمهب  هتبلا  نانآ ، زا  یتبیـصم  رکذ  ناماما و  هب  لسوت  یبهذم و  راعـشا  ندناوخ 

 ... تسا هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناگمه  هجوت  تدش  هب  دنک ، روحسم 
اجهباج ار  يزیچ  تسین  مزال  نوچ  دریگیمن ، يدایز  تقو  هک  يراک  دـنوشیم ، هتـسب  اهارـسناوراک  رازاب و  ياهناکد  بش ، زاغآ  اـب  ... 
رظنهب يدج  اعقاو  ناشراک  هکنآ  نودـب  رازاب  لها  دـنتفایم . هار  هناخ  يوس  هب  دـنراذگیم و  اهناکد  لباقم  هتخت ، هعطق  دـنچ  اهنت  دـننک ،

یترارـش نیرتکچوک  نم  تشذگ  دیابن  قح  زا  نیادوجواب  دنتـسه . شوجوبنجرپ ...  كرحترپ و  ورنادنخ ، دروخربشوخ ، همه  دسرب ،
. « مدیدن نانآ  زا 
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هب هک  تسا  هتـشون  یبلاج  بلاطم  تاـهیبنت  فلتخم  عاونا  نارهت و  ياهنادـنز  هراـبرد  دوخ  همانرفـس  زا  رگید  ياـج  رد  انرـسالراک  ماداـم 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ 
: دسیونیم يو 
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هک مشاب  ییاههنحـص  نانچنآ  دهاش  اهنآ  رد  منک و  ندید  ییاهنادنز  زا  يداع  صاخـشا  هناخ  رد  هک  مدروآ  تسد  هب  یتصرف  نارهت  رد  »
. تشاذگ دیهاوخ  غورد » دیوگ  رایسب  هدید  ناهج   » فورعم ترابع  باسح  هب  ار  نآ  منک  فیصوت  ناتیارب  ار  همه  رگا 

همه زا  ناشدادعت  هک  ییاهنادنز  هتـسد  نآ  دنراد . زیگناتقر  رایـسب  عضو  اهنآ  همه  اما  دنوشیم . میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ناریا  ياهنادـنز 
هک دنکیم  لایخ  مانبحاص  یناریا  ره  دراد . دوخ  ینوکسم  هناخ  رد  هیاپ  دنلب  تیصخش  ره  هک  تسا  ییاهنادنز  زا  ترابع  تسا ، رتشیب 

دوخ هب  قحان  هب  یتیـصخش  ره  هکنآ  هجیتن  درک . دهاوخ  ادیپ  لزنت  يو  یعامتجا  ماقم  دـنکن ، تازاجم  همکاحم و  ار  يدارفا  اصخـش  رگا 
نینچ ماجنا  یتح  وا  دـنک . ینادـنز  شاهناـخ  رد  دوخ ، دارفا  تبقارم  رظن و  ریز  اـی  ددـنبب و  بوچ  هب  ار  نیرـصقم  دـهدیم ، قح  هزاـجا و 

بجوم تسه و  همه  يارب  قح  نیا  درادـنپیم . دوـخ  یـصخش  فیاـظو  زا  زین  ار  شنایانـشآ  ناتـسود و  ناتـسدریز و  هب  تبـسن  یتمدـخ 
نیا رد  زین  ار  یـشوپمشچ  ضامغا و  هار  روشک ، رد  جـیار  تنـس  هک  دـنچ  ره  تسا ، هدـیدرگ  ریذـپانراکنا  ياهيراکطارفا  تاـفاحجا و 
نیا دناهتـشادهگن . مهتم  رگید  ياـهاج  زا  شیب  نآ  رد  هک  تسا  ییاهنادـنز  هتـسد  نآ  زا  نارهت ، مکاـح  نادـنز  تسا . هتـشاذگزاب  دروم 

ار اهینادـنز  زور  ماگنه  دراد . رارق  دوشیم  هدـیمان  هار » راهچ   » شتیعقوم بسح  رب  هک  رازاب ، ياهورهار  زا  یکی  زا  ياهشوگ  رد  نادـنز 
ددـنبیم و يریت  هب  ار  ناـنآ  بش  رد  دـنرادیم و  هگن  دناهتـسب  ریجنز  رد  ار  اـهنآ  ياهتـسد  اـی  اـهاپ و  ندرگ ، هک  یلاـح  رد  نیمزریز  رد 

ناینادنز ياذغ  لوپ  نوچ  دوشیم و  هداد  هراجا  يداع  صخش  کی  هب  تلود  يوس  زا  نادنز  نیا  دوشیم . بلس  اهنآ  زا  یتکرح  هنوگره 
اهلوپ نیمه  دنزادرپیم و  نادنز  رادهراجا  هب  ار  دوخ  ياذغ  لوپ  ینادـنز  دارفا  زا  مادـک  ره  دوشیمن ، تخادرپ  نیمأت و  یتلود  هجدوب  زا 

زا روبع  ماگنه  نیرباع  زا  يرایسب  تسا ، لوادتم  یلیخ  ناریا  رد  ناسحا  ندادهقدص و  هکنیاهب  رظن  دنهدیم . لیکـشت  ار  يو  دمآرد  لحم 
دناهدش و سبح  چیه  رس  نانآ  زا  يدایز  دادعت  دنزادنایم . دناهانگیب  نانآ  فصن  هک  ناینادنز ، تسد  فک  هب  یهایس  لوپ  نادنز ، رانک 

زاجم نانآ  هرابرد  تازاـجم  هیبنت و  عون  همه  زین  يریگتـسد  عقومرد  دـنوشیم . دازآ  ییاـضق ، یـسرپزاب  همکاـحم و  نودـب  مه  روطناـمه 
. دوشیم لامعا  سلجملا  یف  باتک  باسحیب و  بوسحم و 

رابنا مان  هب  رصق  ياهنیمزریز  رد  هک  ناینادنز  ریاس  عضو  اب  هسیاقم  رد  نانآ  عضو  نیادوجواب 
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ات جنپ  ياههتـسد  تروص  هب  ار  اهنآ  دـناهدش ، بکترم  هک  یتیانج  مرج و  بسح  رب  دارفا  اجنآ  تسا . رتهب  دـناهدش  سوبحم  یهاش ] رابنا  ]
تمحز هب  اهینادنز  هک  تسا  نیگنـس  ردقنآ  اهریجنز  دناهتـسب . مه  هب  اهاپ  رد  ای  رمک و  رد  ای  ندرگ  زا  ییاهریجنز  لغ و  اب  يرفن  شش 

رد دیاب  ناینادنز  هک  یمایا  تدم  دـندنبیم . راوید  رد  یمکحم  هقلح  هب  درجم  روطهب  ار  یکی  یهاگ  دـننک . لمحت  ار  نآ  نزو  دـنناوتیم 
زج نوچ  دنکیم . دادیب  مه  یگنسرگ  دنتسه و  يذوم  تارشح  ماسقا  عاونا و  همعط  نادنز  رد  اهنآ  تسین . مولعم  تقوچیه  دننامب ، نادنز 

شبات زا  يرثا  هکنآ  نودب  دنباوخیم ، نادنز  رومن  تفک  يور  دوشیمن . هداد  اهنآ  هب  يرگید  زیچ  بآ  هزوک  کی  یلاخ و  نان  هکتکی 
دیما هب  طقف  رابتکالف  عضو  نینچ  زا  لماک  ییاهر  يارب  اهنآ  دننک . قاشنتسا  ياهزات  ياوه  بادرس ، هدننز  يوب  زج  ای  دننیبب و  ار  باتفآ 

هک ییاهدسج  اب  دنوریم  اهنآ  غارـس  هب  هک  یتقو  بلغا  دماجنایم و  ققحت  هب  دوز  یلیخ  هک  يراظتنا  دـیما و  دنتـسه . گرم  راظتنا  رد  و 
. « دنوشیم وربور  تسا ، هدش  هتسب  ینهآ  دنب  هب 

: دسیونیم رابنا  هب  موسوم  ياهنادنز  هرابرد  زین  دادماب  يدهم 
گرم هک  لثم  نیا  رد  هحـصلا و  ظفح  فالخرب  یلک  هب  تارـشح و  زا  رپ  كاـنمن ، رایـسب  کـیرات ، كرا ، رد  تسا  هدوب  ياهمخد  راـبنا 

. رابنا ورب  یهاوخیم  گرم  رگا  دوش  هتفگ  دیاب  نالیگ  ورب  یهاوخیم 

یفوتسم هللا  دبع  ياهتشاددای 

: دسیونیم يرصان  هرود  هناخشارف  یشابشارف و  نینچمه  رابنا و  سبحم  هرابرد  نم ، یناگدنز  حرش  رد  یفوتسم  هّللا  دبع 
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همزـال مه  یـشکبوراج  سپ  دـشکیم ، مه  بوراـج  شرف  يور  هتبلا  دـنکیم ، شرف  هکیـسک  تسا . ندرک  شرف  هغلاـبم  هغیـص  شارف  »
رداچ و تسناد . بسانم  شارف  اب  ناوتیم  مه  ار  یـشاپبآ  نیاربانب  دنـشاپب ، مه  بآ  دـیاب  هتبلا  دـندرک ، بوراـج  هکنیمه  تسا . یـشارف 

. دریگ رارق  وا  راک  وزج  هدنابسچ و  شارف  هب  تسا  نکمم  دشابیم ، ندرک  شرف  همدقم  نوچ  مه  ندز  تخت  هاگتسد و 
هیبنت تلآ  دنتشادیم ، لومعم  قباس  راودا  رد  یهاگ  هک  یندب  تاهیبنت  يارب  سپ  دوشیم ، شارف  لیوحت  رداچ  رـس  واگ  بوراج و  هتـسد 

مه شدوخ  اقآ ، رما  هب  دروآیم ، هکیتقو  دروایب و  شارف  دیاب  ار 
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هچ یتلود و  هچ  اهـشارف ، هدوبن و  یقرف  لاجر  نایعا و  شارف  یتلود و  ياهشارف  نیب  اهراک  نیا  مامت  رد  تشگیم . عقاو  هیبنت  نیا  يرجم 
هزادـنا نآ  تسه و  یتـلود  ریغ  یتـلود و  ياهـشارف  نیب  یقرف  ریخا  تمـسق  رد  یلو  دـندرکیم . ار  اـهراک  نیا  همه  ناـیعا ، ياـههناخ  رد 

شنار لفک و  هب  بوچ  هدـناباوخ و  ور  هب  ار  مرجم  هک  دـنتفریم  شیپ  دـح  نیا  ات  طـقف  لاـجر  ناـیعا و  ياـههناخ  رد  هک  تسا  تاـهیبنت 
ار وا  شارف  رفنکی  دادیم  رما  دناسرب ، تازاجم  هب  ار  مرجم  رتدوز  تساوخیم  تشاد و  لمع  تدش  یلیخ  هناخ  ياقآ  رگا  ای  دندزیم و 

. دمآیم مه  راکرس  دزیم و  شلفک  اهنار و  هب  بوچ  اب  يرگید  تفرگیم و  شود  هب 
هب ندـیرب و  تسد  نتفرگ و  غامد  شوگ و  راهم  ات  هتفرگ  سلجم  رد  ریجنز  دـنک و  کلکـشا و  يراکبوچ و  زا  یتلود  ياهراک  رد  اـما 

تـساوخیم هاش  رگا  دنروایب ...  اج  هب  اهشارف  مه  ار  تایلمع  نیا  دـیاب  هک  دوب  راک  رد  تازاجم  روجهمه  ندیربرـس ، نتخادـنا و  بانط 
. دندوب اهشارف  نآ  هدنزپ  دزپب ، مه  يراشفا  تشوگبآ 

، ندزرداچ یشاپبآ و  ندرک و  بوراج  دننام  یگناخ  يراکطقس  زا  هتشذگ  هک  دوب  يدادبتسا  تنطلـس  رهق  هدنیامن  شارف ، هک  دوب  نیا 
هب هک  دنتـشاد  ییاسؤر  اهشارف  نیا  دوب . اهشارف  هدـهع  رب  امامت  مادـعا ، ات  هتفرگ  تایلام  لوصو  یناسرهمان و  زا  یتلود  تایئارجا  ماـمت 

زمرق و توهام  یبرع  هخی  ای  ینـسح  هخی  يرادرـس  اهنآ  سابل  دندوب . موسوم  هناخـشارف  بیان  یـشابزوی و  یـشابهاجنپ و  یـشابهد و  مسا 
بصن هدیرب  هرقن  زا  ار  شارف  هملک  نآ  يالاب  تسار  تمس  رد  هک  دنتشاد  یغرممخت  هالک  دوب و  هایس  توهام  ای  تیبد  هچراپ  زا  يراولش 

رفن رازه  هب  ناشارف  نیا  هدـع  دنتـشاد . دوخ  هشوگ  هالک  هب  ار  هملک  هس  نیا  مه  اهیـشابزوی  اهیـشابهاجنپ و  اهیـشابهد و  دـندوب . هدرک 
افیتسا و رتفد  ترازو  نارهت و  تموکح  یناسرهمان  تایئارجا و  رومأم  دوخ  ياهیـشابهد  اب  اـهنآ  زا  يرفن  دصیـس  تسیود  هک  دیـسریم 
زا یتمـسق  کی  ره  دندشیم و  مسقنم  دنچ  تامیـسقت  هب  اهنآ  یقاب  دـندوب و  اههناخترازو  ریاس  هیلدـع و  ترازو  رکـشل و  رتفد  ترازو 

. دندادیم ماجنا  ار  یتلود  ترامع  ياهراکطقس 
شارف نیب  تسا  مولعم  دشاب . هتشاد  دوخ  سرتسد  هب  هشیمه  رما و  تحت  شارف  هنوگهمه  دیاب  تشاد ، بقل  هلودلا  بجاح  هک  یشابشارف 

هتبلا مه  نابـضغریم  نایم  تسا . رایـسب  قرف  بضغریم ، شارف  ناـسرهمان و  نزرداـچ و  شکبوراـج و  بورفرب و  و  ناـبرد ]  ] یچوپاـق
. دیربیم الطاب  ای  اقح  ار  یلتبم  تخبدب  باوخ  درکیم و  کلکشا  سبحم  رد  هک  دوب  نآ  زا  ریغ  دزیم ، یسک  هب  بوچ  ات  ود  هک  یشارف 

یشرفت رثکا  اهنیا  دندوب و  مادعا  نیرومأم  اهنکهلک و  همه ، زا  رتلدتخس 
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دیما اهيدوز  نیا  هب  تفریم ، سبحم  نیا  هب  هک  یسک  تشاد . دوخ  سرتسد  رد  رابنا  مسا  هب  مه  یـسبحم  یـشابشارف  دندوب . ینامرک  و 
نفدـم هک  دوب  مه  یهاچ  رابنا ، نیارد  دـندشیم . مه  ادصورـسیب  مادـعا  هب  موکحم  ناینادـنز  زا  ياهراپ  دـیاش  تشادـن و  ندـمآ  نوریب 

نیا يوهایه  ادص و  رس و  درکیمن و  راتفرگ  اهگرم  لیبق  نیا  هب  ار  یسک  هدوهیب  هاش  نیدلا  رصان  یلو  دوب . مادعا  هب  نیموکحم  هنوگنیا 
هب ار  اهنآ  یبیجع  هلجع  اب  درکیمن و  اهر  تازاجمیب  ار  قیرطلا  عاـطق  شکمدآ و  تقوچـیه  اذـهعم  دوب . رما  عقاو  زا  رتشیب  تردـق  هثاـثا 

دومنیم ». مادعا  هناخشارف  نابضغریم  هلیسو 
: دسیونیم نارهت  ياهنادنز  هرابرد  زین  كالوپ  رتکد 
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نانآ زا  هکنیا  نودب  دننامیم ، اجنآ  رد  اهلاس  نازورهیـس  نیا  ناراکوکین . قافنا  لحم  زا  ای  تسا ، ناشیا  دوخ  هسیک  زا  ناینادـنز  جراخم  »
ادـیپ اجنآ  یبضغریم  هلک  رـس و  یهاگ  طقف  دزاس . دوبان  ار  اـهنآ  يرگید  رادریگاو  يراـمیب  اـی  اـبو  هبـصح ، ماجنارـس  اـت  دوش  ییوجزاـب 

يدادعت زیگنارورس  ياهعقاو  ثودح  ای  يرامیب  عویـش  ماگنه  هب  دشکب . نوریب  اهنآ  نیب  زا  مادعا  يارب  ار  ینابرق  رما ، لاثتما  هب  ات  دوشیم 
ره هک  یغلبم  هب  دوشیم  طوبرم  هکلب  درادن . مرج  یکبس  ای  ینیگنس  اب  یطابترا  چیه  صیخرت  نیا  هتبلا  هک  دنوشیم  دازآ  ناینادنز  نیا  زا 

 ...« دزادرپب نادنز  سییر  هب  دوخ  یصالخ  يارب  دناوتیم  سک 

يراشفا تشوگبآ  يارجام 

رصن نتخپ  نتخادنا و  گید  رد  هب  دوشیم  طوبرم  هک  يراشفا ، تشوگبآ  يارجام  هب  دراد  اج  میهد  همادا  ار  بلاطم  هلابند  هکنآ  زا  شیپ 
: مینک هراشا  ناخرامرهز  هب  فورعم  راشفا ، ناخ  هّللا 

ندـناسر يارب  ناتـسکرت  ياهناخ  زا  یکی  فرط  زا  يریفـس  دوب ، دوخ  یگنج  ياهترفاسم  زا  یکی  رد  ناخ  دـمحم  اـقآ  هک  یتقو  دـنیوگ  »
روضح و رابزور ، رد  یمسر ، قطن  زج  ریفـس  تسا و  یتافیرـشت  الماک  ترافـس  نیا  تسا  مولعم  دمآ . ناریا  هب  رابرد  هب  همان  کی  باوج 

مه ریفس  رگید  فرط  زا  دماین ، هاش  دندرک ، لطعم  ار  ریفس  یتدم  روشک  نایعا  درادن . يراکهاش  یباوج  قطن  عامتسا  همان و  باوج  میلست 
زا هذـخاؤم  ببـس  تعجارم  رد  ینارگن و  بجوم  نم  ریخأت  اریز  دـیتسرفب  تساجنآ  رد  هاش  هک  یلحم  هب  ارم  تفگیم  درکیم و  یباتیب 

ار ریفس  نداتسرف  مه  رابرد  لاجر  دش . دهاوخ  نم 
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دنیـشنب و هدرپ  تشپ  یتنطلـس  رالات  رد  هاش  رهاوخ  دنتـشاذگ  رارق  هرواشم  زا  دعب  هرخالاب  دنتـسنادیم . تحلـصم  فالخ  هاش  هاگودرا  هب 
مناخ لوق  زا  يرابرد  نامزالم  زا  یکی  ار  قطن  باوج  دنک و  تفایرد  ارسهجاوخ  طسوت  هب  ار  وا  همان  دونشب و  ار  وا  قطن  دریذپب و  ار  ریفس 

. دندرک ار  راک  نیمه  دوش . صخرم  ریفس  دهدب و 
يارب دوب ، هدرک  تفایرد  ار  بقل  نیا  شایـسوبع  مخا و  هطـساو  هب  و  دوب ، هّللا  رـصن  وا  یلـصا  مان  هک  مه  راشفا  لیا  سییر  ناـخرامرهز ،
هیضق زا  درک و  تعجارم  یتقو  دوبن ، رـضاح  رهـش  رد  هتفر و  نارهت  یخـسرف  هدزاود  هد  رد  غالبجواس  هب  دوخ  یلیا  ياهراک  هب  یـشکرس 
هتفرگ تروص  رما  نیا  وا  زا  داهـشتسا  نودـب  هکنیا  يارب  ای  تشادـنپیم و  تفع  یفانم  ار  راک  نیا  بصعت  يور  زا  اعقاو  اـی  دـش ، رادربخ 
قالش زورکی  تسا ، لهـس  دومن ، رایـسب  یگزمیب  یملق  یتافیرـشت و  نانکراک  تلود و  نایعا  اب  هرجاشم  رد  دز و  ینادان  هب  ار  دوخ  دوب ،

ره هب  اهارـسهجاوخ  دیامن ! يراکقالـش  راک  نیا  يارب  ار  هاش  رهاوخ  دوش و  نوردنا  دراو  هک  تفر  هاش  نوردنا  رد  هدز ، رمک  هب  ار  دوخ 
تاقالم نیلوا  رد  تشگرب و  رفس  زا  ناخ  دمحم  اقآ  هکنیا  ات  دنداد . تاجن  ندروخ  کتک  زا  ار  هاش  رهاوخ  دندرک و  در  ار  وا  دوب  یبیترت 

دنتسنادیم همه  دنناشوجب . گید  رد  میخژد  تسد  هب  دنروایب و  ار  ناخرامرهز  داد  رما  هدمآ  نوریب  اروف  دش . رـضحتسم  هعقاو  زا  مناخ  اب 
يارب رگید  فرط  زا  تسا . محرت  لباق  نیاربانب  هتـشاداو و  تراسج  نیا  هب  ار  ناخرامرهز  یهاوختلود ، رد  طارفا  بصعت و  ینادان و  هک 

دیاب هچ  دننک  مایق  یمظنیب  شروش و  هب  مادقا  نیا  رثا  رب  تسا  نکمم  دنتسه و  نارهت  یخسرف  هدزاود  هد  رد  هک  راشفا  لیا  رفن  رازه  دنچ 
تازاجم نامه  هب  زین  ار  هدننکتعافـش  هک  داتفایم  قاـفتا  یلیخ  تفریذـپیمن و  ار  یتعافـش  چـیه  هک  مه  هاـش  يأر  دادبتـسا  یلو  درک ؟

يولج طاـیح  رد  ناـمیخژد  لاـح  ره  رد  دـنزب ، یفرح  عوضوم  نیا  رد  تساوـخیمن  سک  چـیه  دوـب و  راـکرد  درکیم ، موـکحم  مرجم 
هبج و هدروآ ، مه  ار  ناخرامرهز  دندروآ . شوج  ار  گید  مرگامرگ  دندش و  مکح  يارجا  تامدـقم  لوغـشم  یتنطلـس  هاگتماقا  ترامع 

. دوب هداتسیا  مکح  يارجا  تراظن  يارب  مه  یشابشارف  دنتشاداو . ياهشوگ  رد  راولش  نهاریپ و  اب  هدنک ، ار  وا  يور  سابل 
تسا و نارگن  راشفا  لیا  شروش  زا  ای  نامیشپ و  تخس  مکح  نیا  زا  مه  شدوخ  هک  درک  تفایرد  هاش  تانجو  زا  يرابرد  لاجر  زا  یکی 

ملاع هلبق  : » درک ضرع  هتفر و  ولج  سپ  دـیمهف ، ار  بلطم  هک  نیمه  ددرگیم . هدننکتعافـش  یپ  دوخ ، تداع  فـالخ  رب  شـشخب  يارب 
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هدـیقع هب  هتـشادن ، ار  هاش  رهاوخ  هب  نیهوت  دـصق  میظع  تراسج  نیا  رد  ناخرامرهز  هک  تسین  هدیـشوپ  مه  هاـش  دوخرب  دـشاب . تمـالس 
بکترم ار  هناهلبا  هانگ  نیا  یتسرپهاش ، رد  بصعت  یهاوختلود و  هار  زا  دوخ 

211 ص : نارهت ، تشذگرس 
دوخ تداع  هب  تعافـش  نیا  لـباقم  رد  هاـش  هکنیمه  دـنیامرف ». قیدـصت  ار  وا  دـنروآ و  تمحر  قمحا  نیا  رب  هک  تسا  نآ  ياـج  هدـش و 

ات دـنچ  راثن  اب  هرخالاب  زین  هاش  دـندناسر و  ضرع  هب  موکحم  عفن  هب  يزیچ  کـی  ره  دـندمآ و  تأرج  هب  مه  لاـجر  یقاـب  درکن ، يراـکنا 
دنلب دندومرف » قدصت  دندرک ، وفع   » يادـص طایح  رد  رمالا  رخآ  ورهار و  رد  دـعب  قاتا و  رد  ادـتبا  درک . وفع  ار  وا  ناخرامرهز  هب  شحف 
گید هک  دوب  یعقوم  رد  تسرد  نیا  درک و  رارکت  ار  اههدینـش  دـنلب  يادـص  اب  دوخ  تبون  رد  مه  وا  دیـسر . یـشابشارف  شوگ  هب  دـش و 

ياپ هب  رترید  هاش  وفع  ربخ  هظحل  کی  رگا  دـندروآیم و  کیدزن  ار  وا  دـندوب و  هدـیبسچ  موکحم  هخی  هب  اـهمیخژد  دوب و  هدـمآ  شوج 
. دشیم هتخپ  يراشفا  تشوگبآ  دیسریم ، گید 

هب هلجع  اب  ناخرامرهز  دندید  بجعت  لامک  اب  یلو  دنتـشادرب ، موکحم  نابیرگ  زا  تسد  اهمیخژد  یـشابشارف ، دندومرف » وفع   » يادـص زا 
. دوریم دناهتشاذگ ، گید  رانک  هک  ینابدرن  تمس 

و ددرگیمنرب » گید  بل  زا  رامرهز  اما  ارچ ! : » دیوگیم تسا »؟ هدیشخب  ار  امش  هاش  هک  دیدینـشن  رگم  : » دنیوگیم هتفرگ و  ار  وا  يولج 
نیا یتدم  دندرکیم و  تعنامم  نامیخژد  هتبلا  دزادـنیب . گید  رد  ار  دوخ  دور و  الاب  نابدرن  زا  دـهاوخیم  دـناریم و  بقع  ار  نامیخژد 

. دـندرب نیب  زا  ار  راشفا  ناخ  راحتنا  هلیـسو  دـندومن و  نوگنرـس  ار  شوج  بآ  گید  یـشابشارف  رما  هب  هرخالاب  ات  دوب  راک  رد  شکمـشک 
« دوریم راک  هب  ریاظن  رد  مه  زورما  یتح  دش و  ریاس  لثم  ددرگیمنرب  گید  بل  زا  رامرهز  هلمج  رگید  نآ  زا  سپ 

نارهت هب  نوارب  دراودا  رفس 

طسوت هک  يرگید  همانرفس  زا  دراد  اج  میزادرپب ، نارهت  هعسوت  زا  سپ  يرصان  هرود  فورعم  ياهانب  یندم و  تاسیـسأت  هب  هکنآ  زا  شیپ 
. تسا هتشون  هچ  نارهت  هرابرد  يو  هک  مینیبب  مینک و  دای  هدش  هتشون  نوارب  دراودا 

رفـس نیا  ياهراگدای  زا  یکی  دنام . ام  روشک  رد  زین  لاس 1888  ات  درک و  رفـس  ناریا  هب  م ).  ) 1887 ق ) ه .  ) لاس 1305 رد  نوارب  دراودا 
. دوب نایناریا  نایم  رد  لاسکی  هزاوآرپ  باتک 

: دنکیم فصو  نینچ  ار  نارهت  باتک  نیا  رد  نوارب  دراودا 
يروطهب تسا ، يدوگ  رد  يردق  رهـش  ناکم  دوخ  یلو  هدش  عقاو  عفترم  تالف  کی  رد  هک  تسا  گرزب  رهـش  کی  ینونک  نارهت  رهـش  »

ات دوشیم  کیدزن  نارهت  هب  هگلج  فرط  زا  رفاسم  یتقو  هک 
212 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناریا ياهرهـش  ریاس  نوماریپ  رد  هک  ییاهراصح  دننام  راصح  کی  رهـش  فارطا  دـنیبب . ار  رهـش  دـناوتیمن  دـنکن  ادـیپ  راوج  برق  یلیخ 
. دنوشیم نارهت  رهش  دراو  هزاورد  هدزاود  زا  دراد و  دوجو  راصح  ياپ  رد  مه  یقدنخ  هدش و  هدیشک  تسا 

بونج قرـشم و  نیب  رد  ناریمـش و  هزاورد  تلود و  هزاورد  دابآتجهب و  هزاورد  زا  تسا  تراـبع  قرـشم  لامـش و  رد  عقاو  ياـههزاورد 
ياههزاورد لامـش  برغم و  نیب  ون و  راغ ، میظعلا ، دـبع  هاش  ياههزاورد  برغم  بونج و  نیب  دهـشم و  بالود ، هپتناـشود ، ياـههزاورد 

. تسا هدش  عقاو  یناودبسا  نیوزق و  كرمگ ،
اهيدابآ و هب  طوبرم  ای  دوشیم و  لصو  اهنآ  هب  هزاورد  هداج  هک  تسا  ینکاما  اهرهش و  اب  بسانتم  اههزاورد  نیا  مان  هک  دوب  هجوتم  دیاب 

. ددرگیم طوبرم  اهنادب  هزاورد  هداج  هک  تسا  ییاهغاب 
شوـگرخ یکرت  ناـبز  رد  ناـشود  ددرگیم و  یهتنم  ناـشود  هپت  هب  هک  دوـشیم  هدـناوخ  ماـن  نیا  هب  تـهج  نآ  زا  هپتناـشود »  » هزاورد
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. دننکیم دیص  شوگرخ  هپت  نآ  رد  نونکامه  اقباس و  دشابیم و 
رد رهـش و  راصح  نوریب  دابآفسوی  دابآتجهب و  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  عقاو  دایز  ياـهيدابآ  اـهغاب و  نارهت  لامـش  فرط  رد 

لوغشم مدش  نارهت  دراو  نم  هک  یتقو  دراد ...  هلصاف  لیم  شش  جنپ  رهش  ات  شیرجت  کهلق و  دننام  یخرب  تسا و  رهـش  زا  یلیلق  هلـصاف 
زا یکی  تسا  نارهت  بونج  رد  هک  میظعلا  دـبع  ترـضح  دـشیم و  هدیـشک  میظعلا  دـبع  ترـضح  هب  نارهت  زا  هک  دـندوب  ینهآهار  مامتا 

جراخ اجنآ  زا  ار  وا  دـنناوتیمن  رگید  دـش  ناکم  نآ  دراو  یـسوبحم  رگا  ینعی  تسا ، تسب  نآ  سدـقم  ناکم  دـشابیم و  هکربتم  نکاما 
. دنیامن

هک دندیـشک  راظتنا  تشاد و  دوجو  يراودیما  یلیخ  نارهت  رد  دوش  هدیـشک  میظعلا  دبع  ترـضح  هب  نارهت  زا  دـیاب  هک  ینهآهار  هب  عجار 
رد دیامن . لصتم  رهـشوب  زاریـش و  ناهفـصا و  هب  ار  نارهت  دورب و  بونج  فرط  هب  دیامن و  زواجت  میظعلا  دبع  ترـضح  زا  روبزم  نهآهار 

ترـضح نارهت و  نهآهار  هک  مدـید  میاـمن  تعجارم  دوخ  نطو  هب  هک  مدـمآ  نارهت  هب  ناریا  بونج  زا  نم  هک  يدـالیم  لاس 1888  زیئاپ 
لاس زونه  دیـشکن و  لوط  دایز  جاور  قنور و  هرود  نیا  یلو  درکیم . تکرح  روبزم  طخ  رد  راطق  هد  زور  ره  هداتفا و  راک  هب  میظعلا  دبع 
راطق تکرح  ماگنه  رفن  کی  اریز  دنتـسکش ، ار  اهنوگاو  دـندرک و  بارخ  ار  نهآهار  تاسـسؤم  زا  یـضعب  دـنتخیر و  مدرم  هدـشن  مامت 
زجب یخیرات  ترامع  تسا و  مک  هجوت  بلاج  یخیرات  تارامع  تارامع و  نارهت  رد  دوب ...  هتفر  راـطق  ریز  دوش و  نآ  راوس  تساوخیم 

نارهت هکنیا  يارب  درادن ، ير  ياههبارخ  لرغط و  جرب  لثم  رهش  جراخ  هینبا 
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. دشابیم دزی  زاریش و  ناهفصا و  ياهرهش  یخیرات  قباوس  دقاف  تسا و  يدیدج  رهش 
دنچ زین  دراد و  دوجو  رهـش  لامـش  رد  هناخنامهم  ود  نارهت  رد  تسا . ناریا  تشهب  نارهت  هک  دـنیامنیم  روصت  اـهیناریا  دوخ  فصولا  عم 

و  ) نایئاپورا ار  اهنابایخ  نیا  زا  یکی  دوشیم و  نشور  زاگ  هلیسوب  اهبش  اهنآ  زا  یضعب  هک  دوشیم  هدید  رهش  لامش  رد  میقتسم  نابایخ 
عقاو نابایخ  نآ  رد  یجراخ  ياهترافـس  مامت  هیـسور ، ترافـس  زج  هب  اریز  دنناوخیم  ارفـس ، نابایخ  مان  هب  اهیئاپورا ) دـیلقت  هب  اهیناریا 

. تسا هدش 
عقاو نآ  میقتسم  ياهنابایخ  بونج  رد  رهش  رازاب  دراد و  دوجو  هراوف  ضوح و  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسه  زین  نادیم  دنچ  ياراد  نارهت 

نم هدیقع  هب  تسا و  ملاس  نآ  ياوه  ابیز و  فربرپ  ياههوک  ترواجم  هطساو  هب  رهش  هرظنم  تسا و  دابآ  گرزب و  يرازاب  ياراد  هدش و 
یجراخ رفاسم  کی  تسا و  ییاشامت  ياهزیچ  دقاف  اما  دراد ، تیحالـص  یلیخ  ندرکیناگدنز  يارب  هک  تسا  يرهـش  نارهت  یلک  روطهب 

شوخ وا  هب  ثیح  ره  زا  دنک  تنوکس  نارهت  رد  دهاوخب  یسک  رگا  ضوع  رد  دنکیمن و  یضار  دشاب ، ییاشامت  ياهزیچ  ناهاوخ  هک  ار 
. تسا زیگناطاشن  نارهت  یبآ  نامسآ  ملاس و  ياوه  اصوصخم  تشذگ ، دهاوخ 

هیکرت و ترافـس  سیلگنا و  ترافـس  هـک  تـسا  یـسودرف ]  ] هلودـلا ءـالع  میقتـسم  ناـبایخ  ناـییاپورا  يارب  نارهت  هجوـت  بلاـج  ناـبایخ 
. دشابیم هلودلا  ءالع  نابایخ  رد  اپورا  دنه و  فارگلت  هرادا  زین  هدش و  عقاو  نآ  رد  هسنارف  ایلاتیا و  ناملآ و  ياهترافس 

نیا رد  تسا . نابایخ  نیمه  رد  زین  روکذم  هناخنامهم  ود  دنتـسه و  ییاپورا  نآ  هبـسک  هک  تسه  ناکد  دنچ  نابایخ  نیا  رد  اهترافـس  نیب 
هب ار  سکع  ددـع  دـصکی  اریز  دـشورفیم . هنکمم  تمیق  نیرتنازرا  هب  ار  دوخ  ياهـسکع  هک  دراد  تنوکـس  سور  ساکع  کـی  ناـبایخ 

. دراذگیم شورف  ضرعم  هب  ناموت  راهچ 
نآ فارطا  هک  میوشیم  هناـخپوت  نادـیم  دراو  نآ  زا  روبع  زا  دـعب  دراد و  قاـط  هک  تسا  هزاورد  کـی  هلودـلا  ءـالع  ناـبایخ  ياـهتنا  رد 

. دناهدرک نیئزت  دیشروخ ) ریش و   ) ناریا تلود  یمسر  مئالع  اب  نادیم  ياهراوید  دشابیم و  هناخزابرس 
ود تسا و  قرشم  فرط  رد  تسا ] زاگ  غارچ  روظنم   ] زاگ نابایخ  هب  موسوم  یکی  هک  دوشیم  بعـشنم  گرزب  نابایخ  دنچ  نادیم  نیا  زا 

یکچوک يابیز  نادـیم  هب  میریگب  شیپ  هدـش  عقاو  برغم  ینعی  تسار  فرط  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  رگا  دوریم و  بونج  فرط  هب  ناـبایخ 
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. دشابیم گرا  نادیم  هب  موسوم  هک  میسریم 
214 ص : نارهت ، تشذگرس 

نـشور ار  نادـیم  اهبش  دـناهدرک و  بصن  ار  زاـگغارچ  ياـههیاپ  ضوح  فارطا  هدـش و  ثادـحا  یگرزب  ضوح  نادـیم  نیا  طـسو  رد 
نیمهرد تسا و  ناریا  یماظن  ياهراگدای  زا  هک  دناهداد  رارق  یگرزب  پوت  کچوک  هبطصم  کی  يور  كرا  نادیم  بونج  رد  دنکیم و 

جراخ كرا  زا  بونج  دادتما  رد  رگا  لاح  دنرادیم . هاگن  اجنآ  رد  ار  نیـسوبحم  هتفرگ و  رارق  رابنا  هب  موسوم  ناریا ، نادنز  كرا  نادـیم 
نآ فارطا  هک  تسا  یکچوـک  نادـیم  نادـیمهزبس ، دـناسریم . نادـیمهزبس  هـب  ار  اـم  هـک  میوـشیم  کـچوک  ناـبایخ  کـی  دراو  میوـش 
هب میورب  بونج  فرط  هب  نادیمهزبس  زا  رگا  دنتسه و  ینمرا  نآ  هبسک  زا  یتمـسق  هتفرگ و  رارق  یـشورفنوتوت  يزاستعاس و  ياهناکد 

مینک يرادیرخ  هرب  تسوپ  زا  یهالک  میهاوخب  هکنیا  رگم  تسا . نارق  راهچ  ای  هس  رازاب  نیا  رد  هالک  تمیق  میسریم و  نازودهالک  رازاب 
ناشافک رازاب  دراو  نازودهالک  کچوک  رازاب  زا  روبع  زا  دـعب  میزادرپب . ار  شتمیق  ناـموت  راـهچ  اـی  ناـموت  هس  دـیاب  تروص  نآ  رد  هک 

. دیسر میهاوخ  میظعلا  دبع  هاش  هزاورد  هب  هرخالاب  میهدب  همادا  بونج  فرط  هب  ار  دوخ  تکرح  بیترت  نامه  هب  رگا  میوشیم و 
تسا فقسم  هچوک  کی  زا  ترابع  دننکیم  روبع  نآ  زا  مدرم  زا  ریغ  رطاق  بسا و  رتش و  ياهناوراک  ماش  ات  حبـص  زا  هک  نارهت  رازاب  اما 
تفای نآ  رد  ناوتیم  یعاتم  عون  ره  زا  دوشیم و  هدید  نیمزقرشم  ياهرهش  مامت  رد  هکلب  ناریا ، ياهرهش  ریاس  رد  طقف  هن  نآ  ریظن  هک 

مه اب  هک  یکاروخ  هیودا  ینیمزقرـشم و  ياهرطع  اهیکاروخ و  اهالاک و  عاونا  رطع  دـیامنیم  روبع  اهرازاب  نیا  زا  ناـسنا  هک  یماـگنه  و 
یپ نآ  یگنوگچ  هب  دناوتیمن  دنکن  مامـشتسا  دوخ  ناسنا  ات  هک  هدروآ  دوجوب  ار  صوصخم  شخبتذل و  هحیار  عون  کی  هدش  طولخم 

. دربب
رازاب دراو  میورب  قرشم  فورط  هب  اهشافک  رازاب  زا  روبع  زا  دعب  ام  رگا  دراد و  یمان  کی  ره  دوشیم و  میسقت  هتـشردنچ  هب  نارهت  رازاب 
فرط هب  مه  اجنآ  زا  رگا  دنزودیم و  دنزاسیم و  ترفاسم  يارب  ار  یمرچ  ياهفیک  اههناهد و  اهنیز و  عاونا  هک  دش  میهاوخ  اهزاسنیز 

دراو میورب  لامـش  فرط  هب  میریگب و  شیپ  ار  روبزم  رازاب  هاگره  دـش و  میهاوخ  قدـنخ ] رازاب   ] قدـنخ هلاـبند  رازاـب  دراو  میورب  قرـشم 
رـصان هیرـصان ، ناـبایخ  . ] دوریم لامـش  فرط  هب  میورب و  هدرک  روـبع  نآ  زا  هک  تسا  كرا  ناـبایخ  تازاوـم  هب  هک  میوـشیم  یناـبایخ 

[. ورسخ
طسو و رد  نونفلا  راد  ترامع  مود  نابایخ ، زاغآ  رد  هرامعلا  سمـش  ترامع  لوا  دراد ، دوجو  هجوت  بلاج  تراـمع  هس  ناـبایخ  نیا  رد 

 ... روبزم نابایخ  لامش  رد  هناخفارگلت  ترامع  موس 
تازاوم هب  یکیراب  نابایخ  هناخپوت  نادـیم  زا  دـش ...  میهاوخ  هناخپوت  نادـیم  دراو  زاب  میورب  الاب  فرط  هب  هناخفارگلت  ترامع  زا  هاـگره 

فرط رد  دوریم و  لامش  فرط  هب  هلودلا  ءالع  نابایخ 
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لاح و  دـشابیم ...  یـشابهللا  ناخ  یلق  اضر  غاب  نآ  بحاص  تسا و  رازهلال  غاب  هب  موسوم  هک  دراد  دوجو  ییابیز  غاـب  ناـبایخ  نیا  تسار 
رد رگا  دوریم و  برغم  هب  قرـشم  زا  هک  میوـشیم  يرگید  ناـبایخ  دراو  میهد  همادا  لامـش  فرط  هب  ار  روـبزم  کـیراب  ناـبایخ  اـم  رگا 

. دیسر میهاوخ  هلودلا  ءالع  نابایخ  يالاب  رد  عقاو  سیلگنا  ترافس  هب  اددجم  میوش  هناور  برغم  فرط  هب  ریخا  نابایخ  دادتما 
اریز تسا ، ییامـسماب  مسا  نیا  دوشیم و  هدناوخ  قشم  نادیم  مان  هب  هک  تسا  یعیـسو  نادیم  هناخپوت  نادـیم  یبرغ  لامـش  تمـس  رد  ... 

 ...« دراد تبسانم  اهیماظن  ناس  هژر و  یماظن و  تانیرمت  يارب  روبزم  نادیم 

نارهت هب  قربغارچ  زاگغارچ و  دورو 

هراشا
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لوئسم دوب و  يرادرهـش - هیدلب - هرادا  هب  هتـسباو  هک  تشاد  دوجو  ییانـشور  هرادا  مان  هب  ياهرادا  نارهت ، رد  زاگغارچ  يرارقرب  زا  شیپ 
دوب . گرا  نویامه و  باب  نابایخ  هناخپوت و  نادیم  رد  یتفنغارچ  هلعش  تسیود  نتخورفا 

: دسیونیم زاگغارچ  هرابرد  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
. دنناسر مههب  روضح  حاتتفا  رد  هاش  دوش و  حوتفم  دیاب  زاگغارچ  هکنیا  زورما  تاقافتا  زا  : » يرمق هنس 1298  ةدعقلايذ ، هبنشجنپ 11 

زاگغارچ داجیا  نارهت  رد  دندرک  لیم  هاش  گنرف  مود  رفـس  رد  تسا : نیا  لیـصفت  تفرن . هاش  دـمآ . مهارف  تافیرـشت  دـش . حوتفم  غارچ 
. دنیامرفن جرخ  دوخ  هسیک  زا  اما  ناتسگنرف . کبس  هب  دوشب 

ازریم روظنم  ، ] کلملا نیما  ار  رگید  ثلث  تسا ]. رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  جاح  روظنم  . ] دهدب رالاسهپـس  ار  جراخم  زا  یثلث  دـش  انب 
سویباف هب  موسوم  صخـش  ندرک  ادیپ  رد  یئزج ، تعفنم  ندرب  هب  هک  کلملا  نیما  هاش . یثلث  يدعب ] هلودلا  نیما  کلملا ، نیما  ناخ  یلع 

مه سویباف  فلتخم . تاعفد  هب  ناموت  رازه  داتفه  دوخ  هتفگب  رالاسهپـس  ناـموت . رازه  راـهچ  تسیب و  هاـش  دیـشک . راـنک  ار  دوخ  لاـتاوب 
. دش ررقم  مهدزای  هبنـش  حاتتفا  زور  ات  تادیدهت  هکلب  تادیکأت ، هرخالاب  دماینرب . هدهع  زا  دنداد و  ار  روکذم  غارچ  ندرک  نشور  هدـعو 

ریشم ناخ  ییحی  کلملا ، دمتعم  زا  روظنم  ، ] دراد تلاکو  تمـس  ردارب و  تبـسانم  ناسارخ  مکاح  رالاسهپـس  فرط  زا  هک  کلملا  دمتعم 
ردارب يدعب  هلودلا 
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اهرداچ دـندز ، اـهقریب  دـنداد . شیارآ  ار  هناـخپوت  نادـیم  دـندروآ . مهارف  لـیبقره  زا  داـیز  تافیرـشت  تسا . نارهت  رد  تسا ] رـالاسهپس 
ناتـسآ شکـشیپ  تهج  هب  مه  یلاش  دـقن و  هجو  دـندروآ . مهارف  هویم  ماسقا  ینیریـش و  تبرـش و  دـنداد . راـبخا  ناـیچکیزوم  دنتـشارفا .

. دندرک رضاح  یهاشداپ 
دندش و تلاسک  هب  رذعتم  دندومرف . فوقوم  هلفغلا  یلع  دوب . هدش  ربخ  هدنام  بورغ  هب  تعاس  هس  تهج  هب  هکسلاک  بسا و  زورما  حبص 
هچ رگا  دـنتفرن . دوخ  دـندومرف و  حاتتفا  روضح  رومأم  ار  اههدازهاش  دروآ و  ار  هنطلـسلا  بیان  دـهعیلو و  تفر  دـش ، رومأـم  تولخ  مظاـن 

دوب هدروآ  مهارف  تافیرشت  هک  کلملا  دمتعم  يارب  یلیخ  اما  دندوب . مه  ارزو  ریاس  و  تسا ] کلامملا  یفوتـسم  روظنم   ] اقآ بانج  مدینش 
تهج هب  تنک  رالاسهپـس و  اب  توادـع  هطـساو  هب  ازریم ] نارماک   ] هنطلـسلا بیان  هک  تسا  فورعم  دـش . تفخ  بابـسا  سویباف  تهج  هب 

. تسا رطخ  میب  دـیروایب  فیرـشت  رگا  تسا ، دایز  ماحدزا  تیعمج و  هک  دـندوب  هدـناسرت  ار  هاش  دـنراد ، سویباف  صخـش  اب  هک  ینمـشد 
دوش ». مولعم  ادعب  دیاش  تسا . هدش  هچ  منادیمن  رگید 

تفر . هناخپوت  نادیم  نابایخ و  هب  زاگغارچ  ياشامت  يارب  هدعقلا ، يذ  هبنش 27  بش  ینعی  دعب ، زور ، هدزناپ  ماجنارس  هاش  نیدلا  رصان 
: تسا هدمآ  زاگغارچ  حاتتفا  هرابرد  زین  راثآلا  رثآملا و  رد 

نیسح ازریم  جاح  تسا  عقاو  هکرابم  هناخپوت  نادیم  یقرش  نابایخ  طخ  رد  هک  میظع  تعنص  نیا  ییانشور  عبنم  هناخراک و  داجیا  رـشابم  »
نیا حیباصم  هب  یتنطلـس  هصاخ  هینبا  كرابم و  گرا  تانابایخ  هفاک  کنیا  دوب و  تدـمدبا  تلود  مکح  هب  مظعا  رالاسهپـس  ینیوزق  ناخ 

دوشیم ». نشور  بش  ره  تسا  هناوطسا  کی  رب  بوصنم  یجاجز  فوج  رد  مادکره  هک  هناخراک 
راک نیا  يارب  مه  یصصختم  دوبن و  ناسآ  ناریا  رد  نآ  زاین  دروم  زاگ  گنسلاغز و  هیهت  اریز  درواین ، یماود  نادنچ  قربغارچ  هناخراک 

دیرخ هریل  رازه  هد  هب  ار  هناخراک  نیا  یصخش  دعب  لاس  دنچ  تشذگرد . رالاسهپس  نآ ، یناب  دعب  یکدنا  رتمهم  همه  زا  تشادن و  دوجو 
نیا تخورف . ناریا  رد  ترارح  ییانـشور و  یکیژلب  یمومع  یناپمک  هب  موسوم  یکیژلب  یناـپمک  کـی  هب  ار  نآ  ق ) ه .  ) لاس 1309 رد  و 

نابایخ مان  طقف  هناخراک  نیا  زا  دش .  هتـسب  شاهناخراک  تشادن و  یتفرـشیپ  دروآ ، ناریا  هب  يدایز  ياهنیـشام  هکنآ  دوجواب  مه  یناپمک 
زاگغارچ نابایخ  ادتبا  زا  هک  نآ  لحم 
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نادیم زا  تسا ، فورعم  ریبکریما  نابایخ  هب  مه  نونکا  دش و  هدیمان  قربغارچ  اهدعب  هک  نابایخ  نیا  دنام . یقاب  دوب  هدـش  فورعم  دـنتفگ 
. دراد همادا  روضح  نیما  هار  هس  ات  هناخپوت 

، دندشیم هتسب  زاب و  ییاههرهم  چیپ و  اب  ناشیاهرد  هک  يرادرد  ياهگید  : » دسیونیم زاگغارچ  هناخراک  راک  شور  هرابرد  يرهش  رفعج 
نابایخ و  یلعف ] ورسخ  رصان   ] هیرـصان نابایخ  هب  شاهلول  هاش  هک  دوب  هدش  هدیـشک  فارطا  هب  ییاههلول  اهنآ  زا  هدش  هتـشاذگ  راک  نآ  رد 

هب بورغ  هتـشگیم ، دـتمم  دوب  بصن  اهراوید  هب  هک  نآ  ياهسوناف  یهاش و  تارامع  هب  هدـمآیم و  نویامه ] باب  نابایخ   ] نوردـنا رد 
هار هب  لعتـشم  دـنلب  ياههلیم  اب  هک  یچغارچ  ياهدـع  طسوت  هتفای  تنایرج  اـههلول  رد  تیبراـک  زاـگ  هدـش ، زاـب  اـهگید  ياهریـش  بورغ 

شوماخ اهریـش  ندش  هتـسب  اب  هدومن و  نشور  دوب  هتفر  ناشلخاد  هب  زاگهلول  هدـش و  بصن  اهراوید  هب  هک  ار  نآ  ياهسوناف  دـنداتفایم ،
 .... دندشیم

زا هک  یـسم  کیراب  هلول  دومنیم و  شخپ  اقلا و  ار  رون  هک  لخاد  رد  ینکفارون  قبط  اب  دوب  لیبموتا  ولج  ياهغارچ  دـننام  نآ  ياهـسوناف 
طسوت نابایخ  ياهسوناف  ياههلول  هک  دشکیمن  یلوط  اما  دیفـس . يرون  يوق و  ياهلعـش  اب  دیـسریم ، نآ  هب  دوب ، هدمآ  الاب  یلـصا  هلول 

.« ددرگیم نآ  ياهطایح  نوردنا و  هب  رصحنم  نآ  ییانشور  بارخ و  عطق و  یلاها 

قربغارچ

رد کلملا ، نیما  هب  بقلم  هلودـلا ، نیما  ناخ  یلع  ازریم  طسوت  یکچوک  قرب  هناخراک  زاگغارچ ، هناـخراک  سیـسأت  زا  شیپ  لاـس  کـی 
. دش ریاد  نویامه ، باب  نابایخ  بنج  عیانصلا ، عمجم 

لاغز لداعم  جارختـسا  میظعلا و  دبع  ترـضح  نهآطخ  زایتما  اهدعب  هک  دوب  لاتآوب  نامه  ینعی  سویباف  ویـسوم  هناخراک  نیا  صـصختم 
اب بورغ  نراـقم  هدـمآ ، رهـش  هب  قربغارچ  يزادـناهار  يارب  ق ) ه .  ) ناضمر 1296 هعمج 17  زور  رد  هاـش  نیدـلا  رـصان  تفرگ . ار  زربلا 

درک . حاتتفا  ار  هناخراک  نیا  یغارچ  ندرک  نشور 
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  نادلبلا  ةآرم  تاقحلم  رد 

هناخراک هب  ار  بورغ  ماگنه  هدومرف و  تماقا  فقوت و  ار  بش  هدـش ، رهـش  يامرففیرـشت  یلعا  بکوم  ناضمر 1296 ]  ] مهدفه هعمج  »
باب نابایخ  بنج  عیانـصلا ، عمجم  رد  هدروآ و  ناتـسگنرف  زا  کـلملا  نیما  باـنج  طـسوت  هب  ار  نآ  بابـسا  لـبق  يدـنچ  هک  هتیـسیرتکلا 

ویسم نویامه ،
218 ص : نارهت ، تشذگرس 

لوا ندرک  نشور  هب  حاتتفا  كرابم  تسد  هب  انیقی  هدـش  امرففیرـشت  تسا ، هتـشاد  ریاد  ار  نآ  هناخراک  لمع ، نیا  داتـسا  ملعم و  سویباف 
هیـساملا و ردرـس  لباقم  رد  يرگید  یتنطلـس و  ترامع  لـخاد  رد  یکی  هنومن  زرط  هب  غارچ  نیا  زا  غارچ  هس  ود  اـتلاجع  دـندومرف . غارچ 

ناتـسگنرف زا  نآ  جاتحیام  هیقب  ندروآ  بابـسا و  لیمکت  زا  دعب  ات  دنیامنیم  هدومن و  نشور  بصن و  دـیدج  هناخپوت  نادـیم  رد  يرگید 
دوش ». ریاد  امومع  یتلود  ياهنابایخ  زا  یضعب  رد  یلاعت  هّللا  ءاشنا 

: میناوخیم یبلاطم  نآ  ناگدننکهرادا  هتیسیرتکلا و  زاگغارچ و  هرادا  هرابرد  زین  راثآلا  رثآملا و  رد 
دودح دوب و  رادهتشررس  یفوتسم ، ربکا  یلع  ازریم  رـسپ  نیـسح ، دیـس  ازریم  دوب . هتیـسیرتکلا  زاگغارچ و  هناخراک  سیئر  فسوی ، داتـسا 

دنتشاد ». مه  تاجهلمع  رفن  تصش 
رد عومجم  رد  یلو  درک  تعانق  کچوک  هناخراک  نیمههب  نارهت  هاش  نیدـلا  رفظم  نامز  ات  دوب . ناریا  قرب  هناخراک  نیتسخن  نیا  عقاورد 

. درک هراشا  دهشم  قرب  هناخراک  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هدش  يزادناهار  قرب  هناخراک  دنچ  ناریا 
رارقرب ق ) ه .  ) لاس 1320 هب  دهشم و  رد  هک  دوب  ياهناخراک  اهناتـسرهش ، نایم  رد  قرب  هناخراک  نیتسخن  ناریا و  رد  قرب  هناخراک  نیمود 
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ع)  ) اضر ترضح  رهطم  مرح  ندرک  نشور  روظنم  هب  هدیرخ و  ناموت  رازه  تشه  غلبم  هب  هیسور  زا  هاش  نیدلا  رفظم  ار  هناخراک  نیا  دش .
. دادیم ییانشور  دوب  عقاو  رهطم  مرح  هناخراک و  نیب  هک  زین  ار  دهشم  نابایخ  يالاب  زا  یتمسق  رهطم ، مرح  رب  هوالع  هک  دومن  ناریا  دراو 
اما و  داتفا . راک  هب  ع )  ) اـضر ترـضح  هناتـسآ  رد  ه ش ،)  ) لاـس 1281 رد  ینعی  نآ ، زا  سپ  لاـس  ود  زین  ناریا  رد  قرب  هناـخراک  نیموس 

هناخراک نیمجنپ  دش . سیسأت  تشر  رهش  رد  ه ش ،)  ) لاس 1282 رد  اهناتسرهش  نایمرد  هناخراک  نیموس  ناریا و  قرب  هناخراک  نیمراهچ 
. دش نشور  قرب  ییانـشور  اب  زیربت  رهـش  زا  یـشخب  ه ش ،)  ) لاـس 1284 رد  داـتفا و  راـک  هب  زیربت  رد  ه ش ،)  ) لاـس 1281 رد  ناریا  قرب 

یموـمع تکرـش  زا  ق ) ه .  ) لاس 1323 دودـح  رد  کـلملا  میکح  ناـخ  دومحم  ازریم  هک  دوب  ياهناـخراک  ناریا  قرب  هناـخراک  نیمـشش 
ات یگدوسرف  دوجواب  هک  هناخراک  نیا  دیرخ . ار  نآ  برضلا  نیما  نیـسح  جاح  وا  تشذگرد  زا  سپ  دروآ و  ناریا  هب  دیرخ و  کیرتکلا 

هناخراک نیا  درک . راک  هب  عورش  ق ) ه .  ) لاس 1325 رد  دوب ، غارچ  رازه  راهچ  ییانشور  قرب  نیمأت  هب  رداق  دوب و  يرادربهرهب  لباق  اهلاس 
هک دوب  ياهچوک  لوا  رد  و  قباس - زاگغارچ  قرب - غارچ  نابایخ  يادتبا  رد 

219 ص : نارهت ، تشذگرس 
رفظم مه  ار  برضلا  نیما  قرب  زایتما  ارهاظ  تسا ...  بونج  تمس  رد  تلم  نابایخ  لوا  هدمآرد و  نابایخ  تروص  هب  هدش و  عیـسو  نونکا 

تسا . هدوب  هداد  هاش  نیدلا 
: دسیونیم يرهش  رفعج  داشناور 

رجات كریز و  یناهفـصا  هک  برـضلا  نیما  جاح  هک  دوب  اهنابز  رـس  رب  تروص  نیا  هب  برـضلانیما  جاـح  قرب  هناـخراک  دـیرخ  ناتـساد  »
هناخراک هب  شمـشچ  هدزیم  مدـق  نابایخ  رد  هک  يزور  دوریم و  هیـسور  هب  هاش  نیدـلا  رفظم  اب  باکر  نیمزتلم  ءزج  هدوب ، يرادهیامرس 

ولج رد  شتماقا  تدم  نوچ  دوشیم . اشامت  وحم  دوب ، هدـیدن  يزیچ  نانچ  نامز  نآ  ات  هک  وا  دـشابیم و  راک  لوغـشم  هک  دـتفایم  روبزم 
و ینکیم !؟ هاگن  روطنیا  هک  يراد  ار  شندـیرخ  لاـیخ  رگم  دـیوگیم  هدـمآ  ولج  شندرکدر  يارب  ناـبرد  دـماجنایم  لوط  هب  هناـخراک 

هناخراک بحاص  مه  نایم  نیمه  رد  هک  دـننک ! باـسح  تسرد  دـنهدب و  نازرا  هک  یطرـش  هب  هلب ! دـهدیم ، باوج  برـضلا  نیما  جاـح 
عـضو هدـیلوژ و  يرکـش  ریـش و  همامع  لمعتـسم و  زارد و  ياـبق  نآ  رد  ار  وا  يربنلج  عضو  نوچ  دوشیم و  رـضحتسم  ناـیرج  زا  دیـسر 

. تسا ناموت  دصناپ  شتمیق  دیوگیم  دشاب ، هتخادـنا  تسد  ار  وا  هکنآ  يارب  دـنکیم ، هظحالم  ار  دوب  شایگـشیمه  تداع  هک  ناماسبان 
يدج هب  راک  یخوش  یخوش  هدومن  اجنآ  ربتعم  راجت  زا  یکی  هلاوح  مه  ار  شلوپ  دنک و  شاهمانلوق  ات  دهاوخیم  مه  برـضلا  نیما  جاح 

نارمعم و زا  هک  ناگدنیوگ  هدهع  هب  دشاب  هتـشاد  تقیقح  ای  هناسفا  دح  هچ  ات  ناتـساد  نیا  نونکا  دـنکیم . بحاصت  ار  هناخراک  هدیـسر 
. « دومنیم تمدخ  زونه  يدیشروخ  زا 1320  دعب  ياهلاس  ات  هناخراک  نیا  دشابیم ...  دندوب  ناربتعم 

شیاـشامت هب  بورغ  ره  دوب . هدـش  رهـش  مدرم  ياـشامت  تریح و  بجوـم  اـهلاس  اـت  هک  دوـب  یبیاـجع  زا  برـضلا  نیما  هناـخراک  يراـب  »
ار مدرم  تقو  اهتعاس  ات  پمال  رون  ره  هک  همه  نیا  اب  اما  دنتفگیم . لوحال  دندیزگیم و  نادند  هب  بل  شایتفگـش  هب  اهتدم  دـنتفریم و 

رون نامه  دشیم ، بترتم  نآ  زا  هک  ياهدیاف  اهنت  دندادیمن و  ناشن  نآ  زا  هدافتسا  هب  یتبغر  لمعلا و  سکع  كدنا  تفرگیم ، اشامت  هب 
. دیدرگیم شوماخ  هناخراک  دوخ  زا  بش  رخآ  نشور و  بورغ  لوا  هک  سب  دوب و  یهاش  نوردنا  فارطا  نابایخ  هس  ود  پمال  دنچ 
هلیسو ای  دوخ ، هک  دوب  نینچمه  اهنآ  تکرش  بیترت  دندیدرگ و  قرب  رون  بغار  هک  دندوب  نابایخ  ياهناکد  نآ  رب  رود  نوردنا و  زا  سپ 

هتفرگ و میس  هاش  زا  یمیس  هناخراک  نانکراک  زا  یکی 
220 ص : نارهت ، تشذگرس 

چیه هکنآ  نودب  تفرگیم . لوپ  دیدیم ، نشور  هک  پمال  دنچره  تاو - عمش - فرـصم  قباطم  هدمآ  بش  هب  بش  هناخراک  رادلیـصحت 
. دشاب هتشاد  فیلکت  مزال و  نآ  راک  رد  يزیچ  زویف و  روتنک و  دیلک و  عون 

هبـسک یـضعب  هک  یهاشهد  عمـش ، دـص  یهاش و  تفه  تاو  جـنپ  داتفه و  دوب و  یهاش  راهچ  یبش  عمـش ، لهچ  پمال  ره  تخوس  تمیق 
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یکی ادتبا  رد  ای  دنتسبیم  تاورپ  پمال  رادلیـصحت  ندش  رود  زا  سپ  هدز ، تاو  مک  پمال  بش  لوا  هدرک ، یلغد  نآ  رد  زونه  تسردان 
ندـمآ کیدزن  ار  دوخ  طاسب  ای  ناکد  هک  نانآ  اهنیا  زا  رتمیئل  دـندرکیم و  نشور  پمال  راهچ  هس  وا  نتفر  زا  دـعب  هداد  ناـشن  هلعـش  ود 

دندرکیم ». یلاخ  هناش  زین  نآ  زا  ریاد و  هرابود  وا  نتشذگ  زا  سپ  هدرک  لیطعت  رادلیصحت 
221 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت رهش  هعسوت  زا  سپ  يرصان  هرود  فورعم  ياهانب 

هراشا

ناتـسراهب غاب  نینچمه  رالاسهپـس و  دجـسم  هسردم و  دمآ ، دوجو  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  هک  ییاهغاب  اهانب و  نیرتفورعم  زا  یکی 
. تسا

هسردم و دوب ، هدیـسر  یمظعا  تاردـص  بصنم  هب  ه ق )  ) لاس 1288 هب  هک  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  ه ق ،)  ) لاس 1296 دودح  رد 
هقبطود عیـسو و  ینحـص  اب  ياهسردم  یلاع و  هروصقم  گرزب و  عماج  دجـسم  رب  تسا  لمتـشم  انب  نیا  دـنکفا . یپ  ار  رالاسهپـس  دجـسم 

يارب ار  ملع  نابلاط  راک  مزاول  مامت  ناخ  نسح  ازریم  هک  ابیز ، ياهگنـس  اهیـشاک و  هب  نیزم  قحاول ، مئامـض و  رگید  اهرانم و  تارجح و 
. دوب هدروآ  مهارف  اهنآ  رد 

هک دوب  یغاب  زین  ناتـسراهب  ترامع  غاب و  دش ...  نوفدم  اجنامه  تشذـگرد و  دهـشم  سدـقم  رهـش  رد  ه ق )  ) لاس 1298 رد  رـالاسهپس 
، يو زا  لبق  غاب  نیا  درک . طبض  ار  نآ  هاش  نیدلا  رـصان  تشادن ، يدنزرف  نوچ  شگرم  زا  سپ  دوب و  هتخاس  دوخ  تماقا  يارب  رالاسهپس 

دوجو هب  اجنآ  رد  ار  ناتـسراهب  تراـمع  تفرگ  قلعت  رالاسهپـس  هب  نوچ  دوب و  ریبکریما ، لـتاق  هنطلـسلا ، داـمتعا  ناـخیلع  جاـح  هب  قلعتم 
دروآ .

: دسیونیم رالاسهپس  دجسم  هرابرد  راونا  هّللا  دبع  داتسا 
نیع رد  هک  دجـسم  نیا  هتفرگ . دوخ  هب  يرهطم  یلاع  هسردم  مان  زورما  هک  تسا  رالاسهپـس  یلاع  دجـسم  ناتـسراهب ، ترامع  بونج  رد 
قبط نوچ  دوبن . لماک  رالاسهپـس  گرم  تقوهب  نآ  يانب  تسا و  هدش  يزیرحرط  لوبناتـسا  دجاسم  کبـس  هب  دشابیم ، زین  هسردـم  لاح 

تفرگ و نایاپ  نآ  زا  ییاهتمسق  يانب  هاش ، نیدلا  رـصان  نامز  هب  نیـسح  ازریم  زا  دعب  دراد ، هدهعهب  ار  نآ  تیلوت  تقو  هاش  نآ  همانفقو 
يانب دش و  هتخاس  زین  اهتمـسق  نآ  مود  يولهپ  تنطلـس  دهع  رد  ات  دنام  یقاب  ردق  نآ  هاش  نیدلا  رـصان  زا  دعب  نآ  رگید  مامتان  ياهتمـسق 

هک دوب  نیا  نآ  زا  ضرغ  دیدرگ و  لیمکت  نآ 
222 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تفرگ رگید  یناکم  رد  یمالـسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  ار  نآ  ياج  اهدـعب  یلو  دوش ، سیردـت  یمالـسا  فراـعم  هسردـم  نیا  رد 
دوب . ینک  یلعالم  دنوخآ  موحرم  ناسردمه  زا  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  موحرم  دراذگ ، زامن  هسردم  نیا  رد  هک  یهیقف  نیتسخن 

: دسیونیم رالاسهپس  دجسم  هرابرد  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
دندومرف نم  هب  هاش  راهان  رس  رد  متفر . هناخ  رد  هب  اجنآ  زا  همجرتلا و  راد  هب  هدایپ  حبص  زورما  : » يرمق هنس 1310  ناضمر ، هبنشراهچ 24 

دجسم هب  هدنام  بورغ  هب  جنپ  هدرک  لزنم  هب  تعجارم  هاش  راهان  زا  دعب  دنروایب . فیرشت  ات  موشب  رضاح  موحرم  رالاسهپس  دجسم  رد  هک 
 ... مالسا دبعم  هب  ات  تشاد  تهابش  یشورفریرح  يزازب و  یشورفرولب و  يارسناوراک  هب  رتشیب  دندوب . هتخاس  نیزم  یلیخ  ار  دجـسم  متفر .

زا هناخمرح  لها  زا  یـضعب  دندرکیم و  تاعایتبا  اهيزارخ  ياهناکد  رد  مظعاردـص  هنطلـسلا و  بیان  نویامه  ناگدـنب  ندـمآ  زا  شیپ 
الاح هک  یـشابنابغاب  اصوصخم  دندوب و  هدمآ  دجـسم  ارکنتم  هریغ  یـشابنابغاب و  تکوش و  لثم  نوردنا  تولخ  هلمع  هلودلا و  سینا  لیبق 
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هتبلا درکیم و  يدـکت  هیراـطفا  لوـپ  هنطلـسلا  نیما  زا  تسا ، ناـشیا  فیرـش  دوـجو  هب  هتـسب  قـشع  شیع و  ماـمت  تـسا و  مرح  یلگوـس 
ریغتم هرقف  نیا  زا  یلیخ  نویامه  ناگدنب  دش  هدینـش  دعب  هک  يرارق  زا  دوب . هداد  وا  هب  یهاش  جنپ  کی  دوب ، هتخانـش  ار  وا  مه  مظعاردـص 

زیچ همه  هک  تسا  نیا  لثم  مایا . نآ  تشذگ  دوبن . مرح  هدرپارس  ندش  هدیئاس  هب  رداق  لیئربج  رپهش  هک  یتاقوا  نآ  تساجک  دندوب . هدش 
شنیمز تسا . طلغ  اپارس  هک  دجسم  نیا  هب  دندروآ  فیرـشت  نویامه  ناگدنب  هصالخ  وفت »! نودرگ  خرچ  يا  وت  رب  وفت  . » دش مامت  ناریا 

هوشر زا  همه  تسا  هدیسر  دجسم  نیا  فراصم  هب  هک  یلوپ  ادصیب . ملعیب و  شظعاو  داوسیب و  شزامن  شیپ  بصغ و  شبآ  بصغ و 
اهنز اب  يردـق  دـندومرف . روبع  اـهنز  ناـیم  زا  دـندروآ و  فیرـشت  نوریب  ندرک  شدرگ  يردـق  نوتـسلهچ و  هب  نتفر  زا  دـعب  فراـعت . و 

ار دوخ  هک  يزاریش  ناوخهضور  نسحم  دیـس  دندرک . ترپ  اهنز  نایم  رد  شمـشم  پوت  دنچ  دندومرف و  تافتلا  راهظا  دنتـشاد و  تبحص 
هب ار  دوخ  همامع  یتح  درکیم . یسول  تلاذر و  ماسقا  عاونا و  هب  تسا ، رصع  نیا  یضر  دیس  ياج  هب  هدرک و  فارـشالا  تاداسلا و  بیقن 

دشاب ». صخش  نیا  دیاب  مه  ام  بیقن  تسا ، بسانتم  زیچ  همه  رصع  نیا  رد  هک  ییاجنآ  زا  دزادنایب . اهنز  نایم  هک  درک  میدقت  هاش 
223 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  يرهش  رفعج 
مدرم عامتجا  ياهلحم  زا  رگید  یکی  لیعامسا  دیس  هچوک  هاش و  دجسم  نحص  دننام  زین  نآ  تشپ  کیراب  هچوک  رالاسهپـس و  دجـسم  »
یـسم فورظ  نآ  تشپ  هچوک  رد  هریغ  هوزج و  نآرق و  حـیبست و  رهم و  دتـسوداد  رب  هوالع  هک  توافت  نیا  اب  دوب . ناضمر ]  ] هاـم نیا  رد 

سم و دـنتخیوآیم ، نآ  ياـهراوید  رد و  زا  هـک  خرــس  درز و  زبـس و  گـنررپ  ناوـلا  ياـههچراپ  دــنروآیم و  شورف  يارب  زین  يداـیز 
اجنآ رد  ار  اههچراپ  نانچ  اهنت  هک  دوب  اهیناردـنزام  باب  شیاـههچراپ  دـندیرخیم و  فقو  رذـن و  يارب  ار  شیاـهسم  هک  ییاـههچراپ 

دنروآ ». تسد  هب  دنتسناوتیم 
: دسیونیم ناتسراهب  هرابرد  راونا  هّللا  دبع 

تسیز و هتشذگ  لثم  هب  ناتسراهب  ینوردنا  تمسق  رد  هاشیلعحتف ) رتخد   ) وا لایع  هنطلسلا  رمق  مناخ  رالاسهپس ، ناخ  نیسح  ازریم  زا  دعب  »
نیسح ازریم  زا  دعب  دوب ...  لوغشم  راک  هب  هلودلاریشم )  ) کلملا دمتعم  ناخ  ییحی  رظن  ریز  هیلدع  ترازو  ناتـسراهب  یبرغ  لامـش  رد  زین 

هب دورو  تقو  هب  يدعب ] هاش  نیدلا  رفظم   ] دهعیلو تماقا  لحم  زین  تلود و  یجراخ  نانامهم  زا  ییاریذپ  لحم  ناتـسراهب  ینوریب  ترامع 
رصان تشذگرد و  هنطلسلا  رمق  ق ،) ه .  ) یناثلا 1309 يدامج  مهدفه  رد  هکنآ  ات  هنطلـسلا ، رمق  هاگیاج  نآ  یلخاد  ترامع  دوب و  نارهت 

تشاذگ و ناتـسراهب  نامتخاس  زا  تمـسق  نیا  يور  رب  تسد  هناکولم  باسح  دـحیب و  يزروعمط  دوخ و  صاخ  يردـلق  اب  هاش  نیدـلا 
هدرورپتسد بدایب و  رنن و  سول و  كرسپ  هب  ار  ناتسراهب  ق ) ه .  ) ناضمر 1309 متفه  رد  هک  دوب  هدشن  کشخ  هنطلسلارمق  نفک  زونه 

نیا جاودزا  هب  هلودلا  رتخا  مان  هب  ار  دوخ  رتخد  زین  غاب  نیمه  رد  دیـشخب و  ناطلـسلا ، زیزع  هب  بقلم  مود ، کجیلم  ناخ  یلعمالغ  هناهاش 
وا هکنآ  يارب  لوا  مدـق  رد  تفای و  تسد  غاب  نیا  هب  یـششوک  یعـس و  چـیه  نودـب  کجیلم  اوران ، شـشخب  نیا  اب  دروآرد و  سول  رـسپ 
غاب نزومه  ناتـسراهب  ار  نآ  هک  ناخ  نیـسح  ازریم  فالخرب  دنادرگرب و  هیزیزع  هب  ناتـسراهب  زا  ار  نآ  مان  دشاب ، هدرک  ياهناکلام  لمع 
دوخ لثم  یهتنم  يدنچ  تاسیـسأت  دعب  درک و  ناتـسراهب ] نادیم  یبونج  غاب   ] هیماظن غاب  نزومه  ار  نآ  وا  دوب  هدـیمان  ناتـسراگن  یتنطلس 

تموکح ياهلاس  هاش و  نیدـلا  رـصان  راگزور  رخآ  اـت  درک و  نوزوماـن  تشز و  دوخ  لـثم  هب  ار  لـحم  دروآ و  دوجوب  اـجنآ  رد  هراوقیب 
تـشگ رگید  نول  زا  اهراک  دـمآ و  هطورـشم  هک  اهدـعب  دـندوب . هانگیب  قلخ  محازم  لحم  نآ  رد  شیاـهرکون  دوخ و  هاـش  نیدـلا  رفظم 

راد تراـمع  ناتـسراهب  دیـشک و  ناتـسراهب  تراـمع  هب  ار  دوـخ  تاـسلج  ناتـسراهب  جراـخ  رد  هسلج  دـنچ  زا  سپ  یلم  ياروـش  سلجم 
. دیدرگ یلم  ياروشلا 

224 ص : نارهت ، تشذگرس 
زیزع بقل  هب  كدی  هب  ار  مرتحم  رادرـس  بقل  دـمآرد و  هنطلـسلا  بیان  ازریم  نارماک  يداماد  هب  دـش و  ادـج  هنطلـسلارتخا  زا  زین  کجیلم 
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هب دیدرگ و  هطورـشم  دـض  هاش  یلع  دـمحم  قانجاب  راچان  هب  دوب  هدـش  هنطلـسلا  بیان  يازریم  نارماک  داماد  نوچ  درک و  هفاضا  هنطلـسلا 
ینابز هب  وا  دوب و  هدرم  هک  دوب  اهلاس  هاش  نیدلا  رـصان  اریز  دوبن ، يزیچ  رگید  یهتنم  داتـسیا ، هطورـشم  تیدـض  هب  قانجاب  نیا  زا  يوریپ 

ار وا  لام  سلجم  هک  دزیم  قن  زین  ناطلـسلا  زیزع  دادیم و  لیکـشت  ناتـسراهب  رد  ار  دوخ  تاـسلج  سلجم  دوب . رواـییب  ردـپیب و  رگید 
ناطلـسلا زیزع  زا  ار  غاب  نیا  وا  تفای . هار  سلجم  هب  سردـم  نسح  دیـس  موحرم  ناورداش  هکنآ  اـت  تسا  هدوبر  روز  هب  هدرک و  هرداـصم 

هک لوا  يولهپ  تنطلـس  دـهع  رد  اـت  دـنام  یقاـب  رگید  یتمـسق  تخادرپ و  یتمـسق  تلود  ار  نآ  ياـهب  هدرک و  سلجم  رب  فقو  دـیرخ و 
. « دش هتخادرپ  ناطلسلا  زیزع  هب  هدنامیقاب  تمسق  نآ  تفرگ ، یناج  تکلمم  نیا  هجدوب 

. دوب هدش  هداد  یقاقش  هلودلا  نحتمم  ناخ  يدهم  ازریم  هلیسو  هب  رالاسهپس  ترامع  دجـسم و  نامتخاس  حرط  هک  تسا  يروآدای  روخرد 
: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  هراب  نیا  رد  يو 

یشنم هب  فورعم  دوب و  رالاسهپس  مظعاردص  تمدخ  رد  هک  ناخ  نسح  دیس  ازریم  اب  م ،)  ) و 1874 ه ش )  ) 1253 ق ) ه .  ) لاس 1293 رد  »
هب تماـقا  زور  دـنچ  ناـمه  رد  میدوب . رـضاح  هکراـبم  هعقب  رد  ار  لاـس  لـیوحت  عقوم  میتـفر و  ع )  ) هموصعم ترـضح  تراـیز  هب  رارـسا ،

رـصع نآ  يراکیـشاک  عیانـص  اهرنه و  زا  میتفر و  دوب  هتـشگ  ریمعت  ای  هتخاس  هیوفـص  نیطالـس  شیامرف  هب  هک  فورعم  نکاما  ياـشامت 
ربخیب يرامعم  یحارط و  زا  دوب و  نامتخاس  يزاسلپ و  هار و  یسدنهم  نم  یلصا  لیـصحت  هتـشر  نف و  هک  ییاجنآ  زا  و  میدرب ...  تذل 

هدومن ربق  رمرم  گنس  يور  رد  هک  يراکتبنم  يراکهدنک و  تانیئزت و  دید  هیواز  زا  هداتسیا و  هاشیلعحتف  هربقم  رس  رد  يزور  مشابیمن ،
تروص هب  يدرم  شیر  هک  مدـش  تفتلم  تقو  کی  مدرکیم . لمع  ایارم  رظانم و  ملع  روتـسدهب  راـک  نیا  رد  متـشادیمرب و  هشقن  دـندوب 

هب هاگن  نم  رـستشپ  زا  هدمآ و  لاش  رپ  ات  شـشیر  هک  مدید  ار  يدمن  هالک  اب  الاب  دـنلب  يدرم  مدرک  رـس  بقع  هب  هاگن  دروخیم ....  نم 
. دومنیم نم  تامیسرت 

درم مدرک . لاؤس  ار  وا  یلوضف  سسجت و  لیلد  ریغت  لامک  اب  هدومن  بطاخم  ار  رظان  صخش  دوب  مرـس  رد  یبآم  یگنرف  راکفا  زونه  نوچ 
. موش روآدای  ار  امش  متساوخیم  دیاهدیشک ، طلغ  ار  یطخ  منیبیم  اقآ  دیشخبب  داد  باوج  يدرسنوخ  یمارآ و  ياهتنم  اب  روبزم  سسجتم 

؟ نزب ناتسب  ینزیم ، رتهب  وت  رگ  متفگ : هداد  وا  هب  ار  دادم  ضایب و  دروآ . ناجیه  هب  ارم  رتشیب  باوج  نیا 
225 ص : نارهت ، تشذگرس 

مشاب و هدیشک  فرحنم  یتسیاب  هک  ارم  طوطخ  زا  یکی  ینعی  درک . هفاضا  نم  هشقن  يور  هب  یطخ  طقف  هدرب  ناهد  هب  ار  دادم  صخش  نآ 
. امن هراظن  الاح  اقآ  تفگ : مسبتم  ینابل  اب  هداد و  هداعا  نم  هب  ار  دادم  ضایب و  هدیشک و  فرحنم  مدوب  هدیشک  يزاوتم 

ریـصقت ّریغت و  رذع  تمیالم  لامک  اب  متـشگ و  بدا  مدش و  لجخ  دوخ  راتفگ  زا  تسوا . بناج  هب  قح  هک  مدید  مدرک  تقد  يردق  هدنب 
؟ دیدومن حیحصت  ارم  طلغ  یبوخ  نیا  هب  هک  دیاهتفرگ  دای  داتسا  مادک  شیپ  رد  ار  ایارم  رظانم و  ملع  مدرک  لاؤس  وا  زا  متساوخ و  ار  دوخ 

امـش شقن  امـش و  راـک  هک  درک  مکح  نم  هب  نم  مشچ  طـقف  مرادـن . مه  داوس  تسا  لهـس  متـسه ، ربـخیب  ملع  نیا  زا  هک  تفگ  باوج 
هب هک  يددشت  عوضوم  رد  مه  زاب  مدش و  نامداش  تیاهنیب  یناریا  دارفا  یضعب  رنه  شوه و  همه  نیا  زا  اعقاو  دشاب . هدمآ  لمع  هب  بوخ 

عون زا  تیونوق   ) داد ام  هب  ولپ  تیونوق »  » دومن و توعد  دوخ  لزنم  هب  ماش  يارب  ار  مقیفر  نم و  مامت  رارـصا  ار  وا  مدومن . فسأت  مدرک  وا 
توعد هدنب  رارـسا و  یـشنم  ناخ  نسح  ازریم  موحرم  دننکیم ) تسرد  اذغ  نآ  اب  فلتخم  لاکـشا  هب  مق  یلاها  بلاغ  تسا و  يرمق  ملک 
صخش نیا  مان  دش  مولعم  میتفر . وا  هناخ  هب  صخش  نآ  رسپ  تیاده  هب  ع )  ) هموصعم ترضح  هناتـسآ  رد  زامن  زا  دعب  هدومن و  لوبق  ار  وا 

رد هتخاس و  میسرت و  ار  اهانب  نیرتلکشم  هکنانچ  تسا ، هدادادخ  یعیبط و  ملع  ياراد  تعنـص  رنه و  نیا  رد  تسا و  رامعم » نسح  داتـسا  »
. تسا شدوخ  نامز  داتسا  دشاب ، هتشاد  یلوزن  يدوعص و  هلپ  فرط  ود  زا  هک  اهرانم  فلتخم و  ياهلپ  نتخاس  یسدنهم و  يرامعم و  نف 

نم هک  داد  حیحص  ياهباوج  المع  يرکفت  كدنا  اب  یماع  صخش  نیا  مدیشک ، اههشقن  هدرک و  لاوس  وا  زا  نونف  نیا  رد  ردقره  بش  نآ 
هک دش  نم  بجعت  بابسا  اعقاو  درب . دوب  هتخاس  دوب و  شدوخ  راکفا  زا  هک  ییارسناوراک  ياشامت  هب  ار  ام  بش  نآ  يادرف  مدنام . توهبم 
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. تسا هداد  وا  هب  یتسایک  شوه و  هچ  دنوادخ 
یحارط داتفا و  دجسم  ناتسراهب و  تارامع  نتخاس  لایخ  هب  رالاسهپـس  موحرم  مق ، زا  تعجارم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یـسوسفا 

ناـخ نسح  ازریم  موحرم  مدروآ و  نارهت  هب  مق  زا  يراـکمه  تهج  ار  نسح  داتـسا  نیمه  نم  تشگ و  عوجر  نم  هب  اـهانب  نآ  نتخاـس  و 
نم و هب  ناتسراهب  تارامع  و  رالاسهپس ]  ] يرصان دجسم  زا  ار  اهانب  نیا  نتخاس  دنداد و  ماعنا  هیرهش و  دومن و  یهارمه  مه  رارسا  یـشنم 

. مدرکیم تراظن  انب  نآ  نتخاس  رد  طقف  حارط  سدنهم  لثم  نم  دندرک و  عوجر  وا  هب 
نارامعم زا  کی  هد  هکنیا  يارب  دوب  رالاسهپس  هجوت  فرط  هک  یناث  رالاسهپس  هیجو  اقآ  موحرم 

226 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا ار  نفوذ  یمق  راـمعم  درم  نآ  دومن و  عوجر  دوـخ  ناراـمعم  هب  دوـمن و  بلـس  وا  زا  ار  يراـمعم  تمدـخ  نیا  هنافـسأتم  دروـخب ، رگید 

میدناسر ». مامتا  هب  ار  اهنامتخاس  دمحلا هللا  هک  وا  دامتعا  دروم  نارامعم  تشم  کی  اب  مدنام  نم  دومن و  جراخ  تمدخ 
نآ يور  رب  انب  مامتا  خیرات  هک  خاک  ردرس  هبیتک  دوب . مرا  غاب ، نیا  خیرات  هدام  دیسر . نایاپ  هب  ق ) ه .  ) لاس 1296 رد  ناتسراهب  خاک  يانب 

. دش هتخاس  ربکایلع  ازریم  یشارتگنس  مالغ و  داتسا  یتسرپرس  هب  انب  ردرس  و  دراد ...  رارق  سلجم  هناخباتک  رد  نونکا  هدش ، هتشون 

هرامعلا سمش  نامتخاس 

هراشا

نابایخ یبرغ  علـض  رد  هرامعلا  سمـش  ترامع  دـمآ ، دوجوهب  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  هک  نارهت  هزاوآرپ  ياـهنامتخاس  زا  رگید  یکی 
رارق ناتسلگ  خاک  یتنطلس و  كرا  یبرغ  علض  رد  لصا  رد  هک  تسا  يورم  هچوک  يوربور  قباس و  هیرصان  نابایخ  ینونک و  ورسخ  رصان 

. دراد
: میناوخیم نینچ  فورعم  ترامع  نیا  هرابرد  نادلبلا  ةآرم  رد 

سدقا رما  بسح  رب  تسا و  هیرـصان  نابایخ  يادتبا  هب  دودحم  تمـس  کی  زا  هک  هرامعلا  سمـش  هکرابم  ترامع  يانب  لاس ، نیا  رد  مه  »
مامتها تبظاوم و  هب  عیفر  يانب  نیا  تفای . ماـمتا  تروص  تسا  ناتـسگنرف  یلاـع  ياـهانب  ریظن  هدـش و  هتخاـس  هبترم  هقبط و  جـنپ  هب  یلعا 
سیفن رایـسب  ياـهغارچ  لـهچ  زودلوتفم و  ياـههدرپ  هب  نّیزم  همه  نآ  تارجح  رـالات و  هدـش و  هتخاـس  کـلامملا  ریعم  ناخیلعتـسود 

تسا »...  هنیمث  ءایشا  بابسا و  ریاس  یلعا و  زاتمم  یتمیق  یشاقن  ياههدرپ  اهبنارگ و 
. تسا هدمآ  زین  راثآلا  رثآملا و  رد  زین  يرصان و  مظتنم  خیرات  رد  دایز  مک و  كدنا  اب  بلطم  نیمه 

: تسا هداد  حرش  نینچ  ار  نآ  نتخاس  ببس  هرامعلا و  سمش  يانب  کلامملا  ریعم  یلعتسود 
رهش و يامنرود  ناوتب  نآ  يالاب  زا  هک  مهاوخیم  دنلب  یخاک  دیوگیم  کلامملا ، ریعم  هلودلا ، ماظن  ناخ  یلعتسود  هب  هاش  نیدلا  رصان  »
هب تسد  گنرد  نودـب  مه  ریعم  تسا . مزال  زین  یگرزب  هیکت  یـساقآ  ازریم  جاح  هیکت  ياضف  یگنت  هب  رظن  درک و  اشامت  ار  فارطا  رظانم 

يزیریپ هدز و  راک 
227 ص : نارهت ، تشذگرس 

درن کـلامملا  ریعم  اـب  هک  رالاسهپـس  ناـخ  نسح  ازریم  جاـح  دومن . زاـغآ  تسدربز  ناداتـسا  طـسوت  هب  ار  تلود  هیکت  هراـمعلا و  سمش 
يارب ار  نآ  راک  رخآ  رد  دـنرادرب و  تقد  اب  ار  روبزم  ياهانب  جراخم  تروص  اـت  تشاـمگ  نآ  رب  ار  نت  دـنچ  یناـهن  تخاـبیم  تفلاـخم 

هب لاس  ود  زا  سپ  هرامعلا  سمش  يانب  لاح  ره  هب  درب . دوخ  بیقر  راک  هب  يراک  یتبرض  هداد  هاش  تسد  هب  ریعم  یمیدقت  ههایس  اب  هلباقم 
هب امـسر  هاش  هتفرگ و  نشج  ار  يزور  دـیدرگ . غلاب  ناموت  رازه  لهچ  هب  هریغ  شرف و  هیثاثا و  اب  تهج  ره  زا  نآ  جراـخم  دیـسر و  ناـیاپ 
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مدقم رادبآ  ياههحیدم  اب  ارعـش  دیناسر . مه  هب  روضح  دوخ  هشقن  هجیتن  هدهاشم  يارب  مه  ناخ  نیـسح  ازریم  جاح  دمآ و  روبزم  ترامع 
: تفگ دوـمن و  کـلامملا  ریعم  هب  ور  رایـسب  دـیجمت  اـهقاتا و  دـیدزاب  زا  سپ  هاـش  دـنتفگ و  کـیربت  ار  هزاـت  ياـنب  تـنمیم  هناورـسخ و 

مامت نارگ  رکاچ  يارب  نابرق  : » درک ضرع  ریعم  دـشاب »! هدـش  مامت  نارگ  تلود  يارب  دـیاب  یلو  تسا  یهوکـشاب  اـبیز و  ياـنب  عقاولایف  »
هب ار  جراخم  تروص  هداهن  رتشیپ  یماگ  و  درذـگیم » كرابم  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نآ  راموط  ینویامه و  ياپکاخ  میدـقت  اـنب  اریز  هدـش 

. داد هاش  تسد 
هدیـشوپ راضح  رظن  زا  هک  دـنکفا  ناخ  نسح  ازریم  جاح  هب  كانمـشخ  یهاگن  راـیتخایب  داد و  هفاـیق  رییغت  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ناـطلس 

. تخادنا ریز  هب  یگدنمرشرس  دسفم  دنامن و 
يرید تسـشن . بساـنم  عـقوم  راـظتنا  رد  تسب و  ناـیم  رب  ار  کـلامملا  ریعم  لـتق  رمک  زور  نآ  زا  رالاسهپـس ]  ] ناـخ نیـسح  ازریم  جاـح 

اناد شنمشد  تسنادیم  هک  اجنآ  زا  یلو  دمآ  يو  تدایع  هب  يزور  ناخ  نیسح  ازریم  جاح  دش . ناوتان  رامیب و  تخس  ریعم  هک  تشذگن 
جات ماهدـج  ردارب  ازریم  ریگناهج  هدازهاش  تفریذـپن و  دوخ  نیلاـب  هب  ار  هیلاراـشم  هدـمآ ، شرازن  لاـح  هدـهاشم  يارب  تداـیع  هناـهب  هب  و 

وت يور  ندید  زا  لیئارزع  يور  رادید  يرامیب  رتسب  رد  هک  داتـسرف  ماغیپ  هب  يو  دزن  ار  ینابناهج  يازریم  هللا  ناما  رکـشلرس  دج  هلودـلا و 
. تسا رتشوخ  نم  رب 

زا دومن . تعجارم  يرکفت  كدـنا  زا  سپ  دیکـشخ و  شیوخ  ياج  هب  ناگدزهقعاص  نوچ  ماغیپ  نیا  ندینـش  زا  ناخ  نیـسح  ازریم  جاـح 
شبیقر راک  رد  رهز  ات  تفیرفب  رز  هب  ار  يو  بیبط  تسکـش  دهاوخ  مه  رد  ار  وا  دزیخرب  رتسب  زا  ریعم  شور  نیدـب  رگا  تسناد  هک  اجنآ 

ینامز كدنا  رد  هک  درب  راک  هب  ییوراد  دعب  زور  تخادرپ  نآ  عفر  هب  بیبط  درک و  هلیپ  زین  کلامملا  ریعم  نادـند  يرامیب  یط  رد  دـنک .
شدسج رد  مس  راثآ  شگرم  زا  سپ  درپس و  ناج  نادادماب  هتفرگن ، مارآ  یمد  درد  زا  ار  بش  ریعم  دش . هایـس  هدرک ، سامآ  شنادند  هثل 

تشگ ». دیدپ 
: دسیونیم هرامعلا  سمش  هرابرد  نم  یناگدنز  حرش  رد  یفوتسم  هّللا  دبع 

228 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دادیم مه  یتاروتسد  تشادیم و  تبحص  اهرامعم  اهانب و  اب  تفریم و  اهییانبرـس  رثکا  تشاد ، هقالع  ییانب  هب  نوچ  هاش  نیدلا  رـصان  »

هدوب هاش  تمدخ  رد  مه  نامتخاس  نیا  رامعم  یشاک ، رفعج  ریش  داتسا  هتفر ، ییانبرس  يزور  دنتخاسیم ، ار  هرامعلا  سمـش  یتقو  هلمجزا 
هداد تشخ  کی  یتفلک  هب  ییاهفر  هچقاط و  مه  مک  رطق  نیا  رد  هتفرگن و  مین  تشخ و  ود  زا  شیب  ار  راوید  یتفلک  دـنیبیم  هاش  تسا .

.« دروآ دهاوخ  ار  هقبط  جنپ  راهچ  لمحت  هنوگچ  كزان  راوید  نیا  : » دیوگیم داتـسا  هب  دـنکیم . مک  مه  ار  مین  تشخ و  ود  نیا  ارهق  هک 
: دیوگیم دوخ  هجهل  هب  رامعم 

«. هرنرد اـج  زا  شکوـلک  هک  مهدیم  مازتـلا  رـس  زا  نم  متفرگیم . شرتكزاـن  مه  نیا  زا  هـن  هـگا  هربـب  شداـب  مدیـسرت  مدرگ ! تنوـبرق  »
.[ دورن رد  اج  زا  مه  شکولک  کی  هک  مهدیم  مازتلا  مرس  زا  مدرکیم  مه  شرتضرع  مک  نیا  زا  الاو  شدربب  داب  مدیسرت  مدرگ  تنابرق  ]

هدرکن بیع  شکولک  کی  مه  زونه  شیاهیپ ، یکزان  دوجو  اب  انب  نیا  هک  ارچ  دوب . هدرک  ینیبشیپ  رامعم  هک  دش  هنوگنامه  مه  اعقاو  و 
تسا ».

رارق هرامعلا  سمـش  مان  هب  جرب  ود  اب  عیفر  یترامع  ناتـسلگ  رگید  ياهتنا  رد  دـیوگیم ...« : هرامعلا  سمـش  نامتخاس  هراـبرد  نزرک  درل 
هتـسجرب هنومن  نم  رظن  هب  هک  هجوت  لـباق  ناـمتخاس  نیا  دراد . یبلاـج  رایـسب  هرظنم  رازاـب ، فرط  ینعی  رـصق ، جراـخ  تمـس  زا  هک  دراد 
هدـمآرب رگید  جرب  ود  نیب  مه  یفیرظ  جرب  دوشیم و  یهتنم  ابیز  هفرغ  ود  هب  هک  هدـش  هتخاس  جرب  ود  تروص  هب  تسا  یـسوه  يراـمعم 

هک ینوریب  يامن  رد  هدـش و  هتخاس  كرا  یجراخ  راوید  رب  نآ  دـناهداد و  رارق  اپورا  تخاـس  یتعاـس  رازاـب ، هب  ور  نآ ، سأر  رد  تسا و 
دنچ غاب  فرط  رد  تسا . هدـش  بصن  هرجنپ  ياج  هب  يرجآ  هکبـش  تسه و  هرجنپ  کی  طقف  هدـش  شرف  ناولا  فافـش  یـشاک  اب  رـسارس 
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. دوشیم یهتنم  یگرزب  رختسا  رانک  اههلپ  هلیسوهب  ییایلاتیا  کبس  هب  یعیسو  ناوید  تسه و  ددعتم  ياهیسرا  قاور و  ناویا و 
يرامعم رنه  رد  ننفت  سوه و  يرامعم  راک  هنومن  هک  یتسار  هب  درک و  عورـش  شیپ  لاس  جنپ  تسیب و  ار  ابیز  ترامع  نیا  نامتخاس  هاش 

. تشادن تحـص  روصت  نیا  یلو  تسا ، هاش  هناخمرح  هک  مدوب  هدرک  روصت  انب  نآ  زومرم  عضو  زیمت و  ياهراوید  زا  تسا . یناریا  دـیدج 
هاش يارب  هک  ییاپورا  ناهاشداپ  تمیقیذ  ییایادـه  زین  اجنآ  رد  هک  دـنهدیم  ناشن  ار  ییاـهقاتا  هار و  نآ  لـخاد  هب  ار  اـههناگیب  یهاـگ 

. دوشیم هدید  دناهداتسرف 
229 ص : نارهت ، تشذگرس 

اج نامه  رد  دوب . هداتـسرف  هاش  دـمحم  يارب  پیلیف  ییول  هک  تسه  سونو  يزوریپ  هنحـص  ناف و  شقن  اب  نلبوگ  ياهشرف  الثم  اجنیا  رد 
هداتسرف ناغمرا  نیچ  روتارپما  يارب  ناتسلگنا  هکلم  شیپ  لاس  هاجنپ  هک  تسه  سوواط  كرحتم  ياهتروص  اب  یکیناکم  گرزب  تعاس 

دش ». ناریا  هاشداپ  بیصن  دوب و  هدومن  عانتما  نآ  تفایرد  زا  وا  ای  دوب ، هدیسرن  دصقم  هب  ای  هک  دوب 
: دسیونیم دوشیم ، زاب  ورسخرصان - هیرصان - نابایخ  هب  هک  هرامعلا  سمش  ردرس  هرابرد  ق ،) ه .  ) لاس 1306 رد  فرش  همانزور 

رد ییافـصاب  ینالوط  رجـشم  نابایخ  تسا ، فصو  رکذ و  زا  ینغتـسم  تشذـگ ، شرکذ  هک  هرامعلا  سمـش  يانبلا  عیفر  هکرابم  ترامع  »
تسا و هکرابم  هناخپوت  نادیم  هزاورد  هب  یهتنم  دـتمم و  لامـش  هب  بونج  زا  هک  تسا  يرـصان  نابایخ  هب  موسوم  عقاو و  ترامع  نیا  ياپ 

یمومع ياههاگجرفت  هکلب  زاتمم و  ياهنابایخ  زا  نونکا  هدـش و  انب  ثادـحا و  نوزفازور  تلود  رما  هب  هک  دوشیم  لاس  تسیب  زا  زواجتم 
هچرگا تسا ، نابایخ  نیا  هب  حوتفم  یتنطلـس  هصاخ  تراـمع  غاـب و  زا  عقاو و  هرامعلاسمـش  ياـپ  رد  هک  يرد  تسا ...  هفـالخلاراد  رهش 

. تشادن دشاب ، هناهاش  سولج  روخرد  هک  يردرس  یلو  دشیم  هدرمش  یتنطلس  هکرابم  تارامع  هیلاع  هربتعم  باوبا  زا  مه  اقباس 
یلاع و رایـسب  يردرـس  مظعا  ریزو  ناطلـسلا  نیما  صوصخم  هجوت  مامتها و  ترـضحیلعا و  هراشا  هدارا و  بسحرب  لـبق  لاـس  راـهچ  هس 

تاعمل زا  باتفآ  عولط  ماگنه  هزور  همه  هک  دـندرک  انب  قرـشم  هبور  يربچـگ  سنرقم و  فیارظ  يراکهنییآ و  فیاـطل  هب  نیزم  يرـالات 
هتسارآ اهبنارگ  بابـسا  لبم و  عاونا  هب  تقو  همه  دزاسیم و  هریخ  ار  هدننیب  هدید  هک  دوشیم  ناشخرد  عشعـشم و  نانچ  روبزم  رالات  رون ،

.« تسا بترم  و 

هرامعلا سمش  تعاس 

خـسرف راهچ  ات  شیادـص  دـنتفگیم  لاثم  يارب  دوب . عیاش  مدرم  نایم  رد  يدایز  بیرغ  بیجع و  تایاور  هرامعلا  سمـش  تعاـس  هراـبرد 
سپ هدرک ، لوه  شیادـص  زا  رامیب  هکلب  دـسریم ، خـسرفراهچ  ات  اهنت  هن  دـنتفگیم  هداهن ، رتارف  نیا  زا  ار  اـپ  مه  ياهدـع  و  دـسریم ... 

رود هک  درک  مکح  زین  هاش  دندرب و  هاش  نیدلارصان  هب  تیاکش  هدش  عمج  یلاها  هجیتن  رد  دیامنیم  طقس  هچب  نتسبآ  نز  دتفایم و 
230 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد هک  دوبن  یلومعم  يادص  زج  دیسریم ، يرهش ] رفعج   ] هدنراگن نیا  عمـس  هب  یکدوک  رد  هک  هچنآ  اما  دننک ، چیپدمن  ار  تعاس  گنز 
هتشاد . تسناوتیم  هزادنا  نیا  هب  تعاس  ره  دیسریم و  شوگ  هب  اهیتولخ  اهبش و 

دمحم هرود  رد  هک  تسا  ملسم  اما  دندوب . هتـشارفا  یتلود  مچرپ  هرامعلا ، سمـش  يالابرب  یخیرات  هچ  زا  تسین  مولعم  هک  مینادب  تسیندب 
. تسا هدوب  هتشارفا  نآ  زارف  رب  یتلود  مچرپ  هاشیلع ،

: دسیونیم نایناریا  يرادیب  خیرات  رد  ینامرک  مالسالا  مظان  هکنانچ 
([: ق ه .  ) 1326  ] هدعقلايذ متشه  هبنشجنپ  زور  »

جاح مدآ  نآزادعب  درب . وحنلاۀصالخ  لماوعلا و  ۀصالخ  مه  دلج  دنچ  دروآ و  باتک  دلجدنچ  دمآ ، نیرکاذلا  قدـصم  حبـص  لوا  زورما 
مه دشرا  رادرـس  ياهردارب  کلامملا  ۀمـشح  کلملا و  دیدس  بانج  کلامملا ، لالج  جاح  لزنم  متفر  نآ  زا  دعب  دمآ . کلامملا  لالج 
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راهن میدرک . فرـص  ار  راهان ]  ] راهن مه  ام  دنرواین . فیرـشت  میتشاد ، ار  دشرا  رادرـس  بانج  راظتنا  راهان ]  ] زا دعب  تعاس  کی  ات  دـندمآ 
ار قریب  ددع  ود  اهغالک  زا  ياهدع  داتفا  عومسم  اجنآ  رد  ییحی و  اقآ  بانج  لزنم  متفر  ار  رـصع  فرط  دوب . هدش  هیهت  مه  یبوخ  راهان ] ]

دننک هراپ  ار  یتلود  قریب  اهغالک  تعامج  هک  دوب  دهاوخ  يدب  لاف  نیا  دنیوگیم  مدرم  دندرک ، هراپهراپ  هدوب  هرامعلا  سمـش  يالاب  هک 
.« دناهدرک هراپ  تشوگ  لایخ  هب  ار  قریب  هچراپ  تهج  نیا  هب  تسا . تشوگ  ناشلایخ  هب  اهغالک  دشابیم ، زمرق  قریب  نوچ  یلو 

تلود هیکت 

مان و زج  نآ  زا  زورما  هنافـسأتم  هک  دوب  تلود  هیکت  دش ، هتخاس  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  هک  ییاهنامتخاس  نیرترادـمان  زا  رگید  یکی 
هـشقن رد  نآ  ياج  هک  تشاد  رارق  گرا  یبرغ  علـض  رد  یمیدق  تلود  هیکت  تسا . هدنامن  ياج  رب  یناشن  یـشاقن  يولبات  سکع و  دـنچ 

. تسا صخشم  الماک  ق ) ه .  ) لاس 1275
: دسیونیم يو  دراد . یمیدق  تلود  هیکت  هب  مه  یتاراشا  یساقآ  ازریم  جاح  يرون و  ناخ  اقآ  ازریم  لاح  حرش  رد  یناساس  کلم  ناخ 
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. دنکیم ادیپ  يرـس  طباور  هاش ] نیدلا  رـصان  ردام   ] ایلعدهم مناخ  ناهج  اب  ناخ  اقآ  ازریم  هدوب  لیلع  شوخان و  هاش  دمحم  هک  ینامز  رد  »
، درادـن ار  هاش  مرح  فافع  هدرپ  رهاظ  تروص  هکنآ  يارب  ددرگیم و  علطم  مناخ  اب  وا  طباور  زا  تقو  مظعاردـص  یـساغآ  ازریم  یجاـح 

. تسا هدش  تصرف  رظتنم 
. دیآیم نوریب  سیلگنا  ترافس  زا  لدبم  سابل  اب  بش  فصن  زا  دعب  اهبش  ناخ  اقآ  ازریم  هک  دنهدیم  ربخ  یساغآ  ازریم  یجاح  هب  يزور 
اب دننکیم و  شریگتسد  دیآیم ، نوریب  ترافس  زا  هک  نیمه  بش  کی  دنکیم  رومأم  وا  فیقوت  يارب  ترافـس  ربورود  ار  یعمج  یجاح 

. شدنناشکیم یجاح  بانج  لزنم  هب  یضوع  سابل  نامه 
ینوریب زا  ترابع  هک  روبزم  ياههناخ  تسا . هدش  انب  يرتسگداد  خاک  زورما  هک  تسیاهطقن  نیمه  تسرد  یـساغآ  ازریم  یجاح  ياهلزنم 

ناـمز اـت  دوـب  هلغ  قـیلع و  ياـهرابنا  رتـش ، رطاـق و  بسا و  يارب  لـصفم  ياهلبطـصا  يرادازع ، يارب  هقبط  ود  گرزب  هیکت  ینوردـنا ، و 
اجنآ رد  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  یـساغآ  ازریم  یجاح  زا  دعب  هک  تسیاهناخ  نامه  نیا  دوب . هدـنام  یقاب  هدروخن  تسد  هاش  نیدـلارفظم 

هب ار  شیاهاپ  تلود  ناکرا  ءانما و  روضح  رد  زور  نآ  يادرف  سوبحم و  هلیوط  رد  ار  ناـخ  اـقآ  ازریم  یـساغآ ، ازریم  یجاـح  درک . لزنم 
دننکیم ». شدیعبت  ناشاک  هب  دننزیم و  یلصفم  بوچ  دننکیم ، کلف  یسوساج  مرج 
: دسیونیم یمیدق  هیکت  نیا  هرابرد  افصلا  ۀضور  مهد  دلج  رد  تیاده  ناخ  یلق  اضر 

ود هاجنپ و  ار  نآ  هک  ریبکریما ] ناخ  یقت  ازریم   ] ماـظن ریما  مظعا  کـباتا  باـمتلالج  باـنج  لزنم  هب  قلعتم  یتلود  هیکت  رد  ماـیا  نیا  رد  »
هیزعت سلجم  اهزور  تسا . همیمض  نآ  دامع  دنلب  نوتس  رب  یناقوف  یناتحت و  تارجح  رب  تسا  لمتشم  ضرع  عرذ  ود  یـس و  لوط و  عرذ 

يراوگوس »...  بابسا  و 
هک رابنا ، تشاد و  رارق  گرا  یقرـش  بونج  علـض  رد  تسام ، ثحب  عوضوم  دـمآ  دـهاوخ  ریز  رد  نآ  حرـش  هک  فورعم  تلود  هیکت  اما 

. تشگیم یهتنم  هیکت  نیا  هب  دوب  ناراکهانگ  نیرصقم و  نادنز 
. تسا هدش  مولعم  ینشور  هب  هیکت  نیا  ياج  زین  رافغلا  دبع  ق ) ه .  ) لاس 1309 نارهط  هفالخلاراد  هشقن  رد 

ترشابم هاش و  نیدلا  رصان  روتسد  هب  م ).  ) و 1869 ه ش )  ) اب 1248 ربارب  ق ) ه .  ) لاس 1286 رد 
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اب ناتسلگ ، خاک  یبرغ  بونج  هیواز  رد  تلود  هیکت  ینعی  ناریا ، خیرات  راصعا  همه  هناخـشیامن  نیرتمیظع  کلامملا  ریعم  ناخیلعتـسود 
دش . هتخاس  ناموت  رازه  هاجنپ  دصکی و  لداعم  یغلبم  فرص  رفن و  رازه  تسیب  دودح  شیاجنگ 
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: میناوخیم نینچ  زین  راثآلا  رثآملا و  رد 
نآ رب  يرجه  خیرات  باسح  هک  برع  لاس  هرغ  زا  هدش و  هتخادرپ  عیدب  یلکش  ثدحتـسم و  یلکیه  هب  هک  تسا  تلود  هیکت  رگید  و  »... 

تاقبط هادف  انحاورا  هانپمالـسا  هاشنهاش  مکح  بسح  رب  لاوزیب  تلود  لاجر  هک  تسا  میرک  ماقم  نیا  مسوم  زور  هد  ات  هلاس  ره  دناهداهن 
تالاوم کسانم  عیشت و  هفیرش  راعش  هب  هتسارآ  رب  نیمث  هعتما  ءایـشا و  رداون  نونف  نیرولب و  ياهغارچ  تاجاجز و  ناولا  هب  ار  نآ  تاقاط 
اههبادرس رگا  هبترم و  هس  رب  لمتـشم  تسا  ریدتـسم  الکـش  هیکت  نیا  دنیامنیم . مامتها  مادقا و  ماع  یماحدزا  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

هک ار  نآ  فقـس  ياههریادمین  يور  يرادهیزعت  تاقوا  رد  هدش  دیفـس  رجآ  زا  نآ  يانب  مامت  دوب . دهاوخ  هقبط  راهچ  دـیآ  باسح  هب  مه 
تاقبط نحص و  رد  رفن  رازه  تسیب  زا  هدایز  تسا و  قرعم  یـشاک  اجکی  هیکت  هلخاد  حطـس  دنناشوپیم و  رداچ  هدرپ و  اب  تسا  بوچ  زا 

تسا ». هدش  فینم  ماقم  فیرش و  ناکم  نیا  يانب  جراخم  ناموت  رازه  هاجنپ  دصکی و  انیمخت  دجنگیم و  نآ  بتارم  و 
اهنآ زا  هدـید و  ار  ناییاپورا  ياههناخاشامت  هک  يو  دوب . گنرف  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  ياهترفاسم  تلود  میظع  هیکت  نتخاس  یلـصا  لـیلد 

یتنطلـس رتاـئت  عقاو  رد  هک  ندـنل ، لاـه  تربلآ  يراـمعم  زا  دـیلقت  اـب  هک  داد  روتـسد  ناریا  رد  شیاـمن  جـضن  يارب  دوب ، هدـمآ  شـشوخ 
تروص یسیلگنا  نیسدنهم  کمک  اب  راک  نیا  ددرگ . رازگرب  نآ  رد  گرزب  ياهشیامن  ات  دوش  هتخاس  یلحم  تفریم  رامش  هب  ناتـسلگنا 

هب ار  نآ  هاش  نیدلا  رـصان  تساخرب و  نآ  رد  شیامن  يارجا  يارب  تفلاخم  زا  یجوم  هک  دوب  هدـشن  مامت  نآ  نامتخاس  زونه  یلو  تفرگ 
داد . صاصتخا  یناوخهیزعت 

: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  نیماجنب  هکنانچ  دناهتسناد . انورو  رتائت  یفمآ  ریظن  ار  تلود  هیکت  نامتخاس  نادرگناهج  یخرب 
هکسلاک زا  نوچ  میدیسر . هیکت  هب  رهظ  بیرق  ات  دندوب . هدرک  توعد  هیزعت  مجنپ  زور  هب  ارم  »
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ولج ناشارف  تسا . هدش  هتخاس  یمکحم ، روط  هب  رجآ ، زا  مامت  هک  میدید  انورو  رتائت  یفمآ  دننام  ار ، يرودم  گرزب  يانب  میدـش ، هدایپ 

هیکت گرزب  رد  هب  هکنیا  ات  دـندرک  زاب  ام  يارب  یهار  هتخادـنا ، تسار  پچ و  تمـس  هب  ار  مدرم  دـندومنیم و  زاب  هار  ام  يارب  هداتفا ، اـم 
تیعمج نامه  ناـیم  زا  هکلب  هدرک ، زاـب  دوخ  يارب  یهار  تیعمج  ناـیم  زا  میدـش و  لـخاد  يرادـقاط  کـیراب و  زیلهد  هب  دـعب  میدیـسر .

هک لوا  نالاد  هب  هصالخ  دندومنیم ...  ماحدزا  اههلپ  نیمه  يورب  دندوب ، هدش  دراو  هک  ییانما  عیمج  ياهرکون  اههلپ ، هب  میدیسر  هدنار ،
دنلب ار  هدرپ  نوچ  میدیـسر و  يزودـلگ  هدرپ  کی  هب  رمالا  رخآ  هتفر ، ـالاب  یکیراـت  رد  مه  هلپ  دـنچ  میدیـسر . دراد ، هطاـحا  اـنب  رود  رد 

. مدش دراو  هلودلا  ریهظ  يامنقاط  رد  دندرک ،
رد نم  ناـبزیم  هتفر  نییاـپ  هدـش  عقاو  ولج  رد  هک  تسپ  ياـمنقاط  هب  نم  دوب . يرگید  زا  رتدـنلب  یکی  مسقنم و  تمـسق  ود  هب  اـمنقاط  نیا 

راوید تسا . پچ  تسد  رد  راـختفا  اـب  ياـج  ناریا ، رد  درک . سوـلج  هب  توـعد  ارم  يزودـلگ  لـمحم  کـشت  يور  رب  دوـخ  پچ  تسد 
 ... دندوب هتخاس  شورفم  زاتمم  ياهیلاق  زا  ار  نیمز  هدیشک و  نآ  يور  رب  یتمیق  يریمشک  ياهلاش  یلو  دوب  هداس  رجآ  زا  امنقاط 

. دوب بیجع  هقیقحلا ، یف  هک  داد  تسد  نم  يارب  ییاشامت  مدرک  هاگن  هیکت  عیسو  هریاد  هب  نوچ 
اهنآ نهآ  هطـساو  هب  دناهدز و  قاط  زرط  هب  یتسب  بوچ  هیکت ، يور  رب  تشاد . عافترا  اپ  داتـشه  بیرق  رطق و  اپ  تسیود  ابیرقت  انب ، هلخاد 

، قاط طسو  زا  دـشاب . ظوفحم  باتفآ  شراب و  زا  هیکت  لخاد  ات  دنـشکیم  تسب  بوچ  نیا  يور  رب  يرداچ  هدومن ، لصو  رگیدـکی  اب  ار 
. دـناهدرک لومعم  ناریا  رد  رخاوا  نیا  رد  هک  ار  یقرب  غارچ  تخوسیم . نآ  رد  کیرتکلا  غارچ  راهچ  دوب و  هتخیوآ  یگرزب  غارچ  لـهچ 

هدیچ ياهراوید  لباقم  رد  ناولا  ياههساک  اب  غارچلهچ  هلال و  زا  ياهداعلاقوف  هدع  دنزاسیم و  نشور  نیمزقرشم  زرط  هب  ار  هیکت  یلو 
. دوب اـهغارچلهچ  اـههلال و  نیا  رد  عمـش  رازه  جـنپ  زا  رتشیب  منکیم  ناـمگ  هدـش ، هدز  نیمخت  اـمنقاط  کـی  ياـههلال  نازیم  هب  دـندوب .

ییامنقاط ره  يالاب  رد  طقف  دوشیم . هدـید  طقف  رجآ  اج  همه  رد  و  دـناهدرکن ، نییزت  نادـنچ  ار  اـهراوید  تشاد . یـصاخ  زرط  اـهامنقاط 
هک تسا  هتسنادیم  انب  نیا  رامعم  هکنیا  لثم  تسا . یشاقن  لباق  تمظعاب و  عضو  انب  هیلک  همه  نیا  اب  دراد ...  یمیلـسا  روط  هب  ياهحولرس 
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. دیناسر دهاوخ  مه  هب  يرامعم  هوکش و  هولج و  انب  دوخ  دوش  لصاح  انب  زا  دصق  نوچ  تسین و  مزال  تانیئزت  هب  يدیق  نادنچ 
یتعانماب صاخ  تلاح  اهنآ  هنیرق  اب  عضو  نایم  رد  تسا و  رگید  ياهامنقاط  مامت  يارو  هشقن ، تهج  زا  هاـش  ترـضحیلعا  ياـمنقاط  ـالثم 

يور رب  هک  تشاد  لسلـست  اـهامنقاط  زا  یفیدر  وربور ، رد  زین  تشاد و  عاـفترا  رگید  ياـهقاط  لـباقم  رد  نآ  ضیرع  هرجنپ  قاـط  دراد و 
اهنآ ياههرجنپ 
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هدش ییالط  زبس و  گنر  هب  يربچگ  اهامنقاط  رود  هدیـشک و  يزبس  يروبنز  هدرپ  اهامنقاط  نیا  ولج  رد  هدـش . هدیـشک  یمیلـسا  یطوطخ 

. تسا هکرابم  هناخمرح  صوصخم  اهامنقاط  نیا  دوب .
يردـق هک  دوب  یگرزب  يامنقاط  اهنآ  لـباقم  رد  هدـش و  هدیـشک  هدرپ  نآ  ولج  هک  دوب  اـههرجنپ  زا  یفیدر  زاـب  تمـسق ، ود  نیا  ناـیم  رد 

. تسا هاش  رتخد  صوصخم  امنقاط  نیا  دوب . هبترم  ود  عافترا  هب  تشاد و  ییاریذپ  رالات  هب  تهابش 
دوبن و ضرع  کی  هب  اج  همه  رد  امنقاط  لخدـم  دـشابن ، گنر  کی  یلک  هب  هنیرق  رد  دـیق ، ترثک  تهج  زا  اـنب  هشقن  هکنیا  ضحم  اـیوگ 

. تشاد ضرع  اپ  جنپ  تسیب و  هب  کیدزن  اهنآ  نیرتضیرع 
انب هک  دوشیم  مولعم  اهنآ  ياشامت  زا  تسا ، هدـش  هدـنک  راوید  دوخ  رد  اهامنقاط  نیا  نوچ  تشاد . عافترا  اپ  لهچ  یلا  یـس  زا  اهنآ  قاط 

زیگناتریح يانب  نیا  تمظع  دیزم  بابسا  رما  نیمه  دراد و  نماخض  اپ  هاجنپ  بیرق  نیمز  حطـس  رد  انب ، ياهراوید  تسا و  ماوداب  ردقچ 
. تسا

زا فطل  هوکـش و  ثیح  زا  دـناسریم و  مه  هب  فیرعت  یلیخ  دـنتخاسیم ، رمرم  زا  میدـق  ناـمز  ياـهرتائت  یفمآ  زرط  هب  ار  هیکت  نیا  رگا 
اب یگنـشق  ماکحتـسا و  اهنآ  رد  هک  تسا  يروط  اهقاطا  بیکرت  تسا . لیخد  یلیخ  يرامعم ، رد  حـلاصم  عقاولا  یف  دـشیمن ، رتمک  اـهنآ 

 ... تسا مأوت  رگیدکی 
. تسا يرامعم  ياهيداتسا  صیاصخ و  زا  یکی  ینزقاط  ناریا  رد 

هب لصو  انب ، فرط  کی  رد  هتفر . راک  هب  نآ  رد  هلپ  ود  دراد و  عافترا  اپ  هس  ردـق  هب  نیمز  زا  هک  تسه  يرودـم  يوکـس  هیکت ، زکرم  رد 
. دیفس رمرم  زا  تسه  يربنم  راوید ،

الاب يارب  هک  یگنت  هار  يانثتسا  هب  هیکت ، هریاد  مامت  درادن . یتمظع  يرامعم  لیـصافت  تیعمج ، ياشامت  لباقم  رد  هک  مدید  نم  يدوز  هب 
مدآ »...  زا  دوب  رپ  رساترس  دندوب ، هدراذگ  یقاب  ینایم  يوکس  يور  رب  نتفر 

: دسیونیم تلود  هیکت  هرابرد  شاهمانرفس  رد  زین  انرسالراک  مادام 
ظاحل زا  دـیدج  نامتخاس  دـننک . انب  خاک  هب  لصتم  هزاـت و  کبـس  هب  ياهیکت  داد  روتـسد  اـپورا ، زا  تعجارم  زا  دـعب  هاـش  نیدـلا  رـصان  »

هک دراد  ار  عیـسو  كریـس  کی  لکـش  نآ  لخاد  تسا و  رجآ  زا  نآ  ینوریب  تمـسق  تسا . یمیظع  يانب  شهجوت ، لباق  داعبا  تعـسو و 
. تسا هدش  هتخاس  حطس  کی  رد  همه  ای  وربور و  رد  هن  یلو  فلتخم ، ياههزادنا  اب  یصوصخم  ياههاگیاج  نآ  روداترود 

هقیلس قوذ و  زا  رتشیب  فداصت  تسد  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  دیدج  کبس  کی  نآ  هعومجم 
235 ص : نارهت ، تشذگرس 

ار اهرجآ  يور  یتح  دنتسه . یـشیارآ  هنوگره  دقاف  نآ ، یلخاد  تمـسق  دننام  انب  جراخ  ياهراوید  تسا . هدوب  رثؤم  نآ  نتخاس  رد  یناب ،
زا ياهنومن  یلصا ، ردرس  يامن  دناکیرات . مخ و  چیپرپ و  دنوشیم ، لصتم  هیکت  هب  رصق  زا  هک  ییاهورهار  دناهدناشوپن . کهآ  ای  چگ  اب 
رد یکبس  نینچ  رثا  تسا . هدش  نییزت  زیرزیر ، ياههشیش  يراکیشاک و  اب  هک  جرب  هچقاط ، قاط ، زا  یهوبنا  تسا : یناریا  دیدج  يرامعم 

. درادن یتهبا  تمظع و  چیه  اما  تسا ، گنشق  یتح  عیدب و  هدننیب 
نیا ددرگیم و  ماجنا  زاب  فقـس  ریز  هیزعت  بیترت  نیا  هب  تسا . هتـشادرب  جرخ  ینالک  غلبم  درادـن . مه  ماب  فقـس و  هک  مامتان ، يانب  نیا 
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رد ار  يدایز  تیعمج  دناوتیم  ات  هک  هدوب  نیا  شفده  اهنت  هک  یناریا  رامعم  تسا . اهیمور  ینانوی و  یناتـساب  ياهرتائت  اب  هباشت  هجو  اهنت 
. دوب هدیسر  نایاپ  هب  الماک  نآ  ینامتخاس  تایلمع  هک  دتفایم  انب  ماب  ششوپ و  رکف  هب  یتقو  دهد ، ياج  نآ  لخاد 

تفاـی هشیـش  يور و  نهآ و  هک  ناریا  رد  صوصخهب  دوب . يریطخ  رایـسب  راـک  ندرک  تسرد  فقـس  اـی  دـبنگ  یمیظع  ياـنب  نینچ  يور 
مه هب  مکحم  ینهآ  ياهراون  اب  ار  اهنآ  رس  هک  گرزب ، رایسب  یبوچریت  هس  دندش  قفوم  هرخالاب  تقـشم ، نارازه  لمحت  زا  دعب  دوشیمن .

لیاسو هک  يروشک  رد  يراک ، نینچ  دـننک . تسرد  الاب  نآ  رد  یتخمز  یبوچ  قاط  هدـنارذگ و  نامتخاس  يالاب  زا  دـندوب ، هدرک  لـصو 
یلماـک قاـط  هدـش و  راوس  اـهنآ  يور  هک  مراـهچ  ریت  ندرک  تفج  لـصو و  اـما  دـهاوخیم . تراـهم  تمه و  یلیخ  تسین ، دوجوم  ینف 

یکی دش . هجاوم  ياهزات  لاکشا  اب  فقـس  ندناشوپ  تهج  نیمههب  دنداد و  رارق  رتالاب  ار  نآ  نیاربانب ، دیدرگن . رودقم  دهدیم ، لیکـشت 
. دنناشوپب دوشیم ، هدیشک  ینهآ  ياههلیم  يور  هک  ياهچراپ  رداچ  اب  ار  نآ  يالاب  هک  دوب  هدیـسر  شرکف  هب  هاش  نیدلا  رـصان  ناریزو  زا 

ياـهلحهار زا  هک  هاـش  دـنرادیمرب . ار  نآ  مسارم ، ناـیاپ  زا  دـعب  دنـشکیم و  ار  رداـچ  دوـشیم ، رازگرب  هـیکت  رد  ياهـیزعت  هـک  راـبره 
شیامن ياهرالات  اپورا  رد  وا  نوچ  اما  دیدنسپ . رایسب  مه  ار  شریزو  هنایهاد  راکتبا  نیا  دیآیم ، ششوخ  یلیخ  هنایوجهفرـص  جرخمک و 

تـسد زا  هک  اجنآ  زا  یلو  دشابن ، ماب  فقـس و  نودب  دوشیم ، هتخاس  شتنطلـس  نارود  رد  هک  ياهیکت  تشاد  هقالع  دوب ، هدـید  فقـسم 
: دوب هتفگ  نینچ  اهنآ  زا  یکی  هب  هدیبلط و  دادمتسا  ییاپورا  نیسدنهم  زا  دوبن ، هتخاس  يراک  دروم  نیا  رد  یناریا  نارامعم 

، دشاب تبثم  باوج  رگا  هن ؟ ای  دناشوپ  ار  نآ  فقـس  دوشیم  ایآ  هک  دیهدب  نم  هب  شرازگ  دعب  دـیدنبب . بوخ  ار  هیکت  نامتخاس  دـیورب  »
ادرف انمض  دننک . ادج  تسا  هتخاس  ار  نآ  هک  يرامعم  نت  زا  رس  داد  مهاوخ  روتسد  باوج  ندوب  یفنم  تروص  رد  و  وحن ؟ هچ  هب  دییوگب 

.« متسه باوج  رظتنم  حبص 
236 ص : نارهت ، تشذگرس 

زا دعب  دنک ، مهارف  ار  یـسک  یعطق  لتق  بابـسا  تساوخیمن  رگید  يوس  زا  دوب و  هدرکریگ  يدب  عضوم  رد  هک  ییاپورا  سدنهم  هراچیب 
: دهدیم باوج  هاش  هب  انب ، بناوج  فارطا و  یسررب 

وا اهنت  نوچ  دیآرب . راک  نیا  هدهع  زا  دناوتیمن  نامتخاس  رامعم  دوخ  زا  رتهب  سکچیه  یلو  دناشوپ ، ار  هیکت  فقس  دوشیم  اترضحیلعا  »
.« دنادیم ار  انب  مکحتسم  ياهاج 

درک هفاضا  دیاب  دوشیمن . تسرد  یفقـس  تقوچیه  هیکت  يارب  اما  دهدیم ، تاجن  هصمخم  زا  ار  سدنهم  هنارهام  هتخپ و  باوج  نیا  هتبلا 
رتشیب یلیخ  راک ، هنیزه  دروآرب  یهتنم  تفرگیمن  رارق  دیدهت  دروم  رهام  سدنهم  چـیه  يوس  زا  نآ  يالاب  رب  يدـبنگ  نتخاس  ناکما  هک 

. دهد صیصخت  نآ  هب  تساوخیم  هاش  هک  دوب  یغلبم  زا 
، تاجوسنم يراوید ، شقنم  ياـههچراپ  اـهیلاق ، زا  تسا ؛ ییاـشامت  دوخ  عون  رد  هیزعت ، يرازگرب  تاـقوا  رد  هیکت  شیارآ  نیئزت و  هوحن 
هب ییاهیشاقن  اب  اهراوید  دوشیم . هدافتسا  نآ  نداد  هولج  رتابیز  يارب  اهغارچلچ ، هخاش و  دنچ  ياهنادعمـش  اههنییآ ، یعونـصم ، ياهلگ 

هدرن باجح  هدش ، يزود  تسد  ياههچراپ  اب  صوصخم  ياههاگیاج  رود  ددرگیم . نیئزت  فلتخم  ياهگنر  اب  بیرغ و  بیجع و  کبس 
ار ییاهنآ  کبشم ، ياهچراپ  باجح  نیا  تسا . هدومن  دنیاشوخ  رایسب  هیکت  لخاد  عیـسو  هطوحم  رد  ار  نآ  هرظنم  هک  دناهدیـشک  يدننام 
[ تسا يروبنز  هدرپ  نامه  کبـشم ، ياهچراپ  باجح  نیا  زا  روظنم   ] درادیم هاگن  یفخم  نارگید  دید  زا  دننیـشنیم ، هاگیاج  نیا  رد  هک 

يوربور تسرد  هاش  هاگیاج  دراد . یـصوصخم  هاگیاج  شوعدم  ناتـسود  دوخ و  يارب  هاش ، نیدلا  رـصان  نز  راهچ  لهچ و  زا  مادـک  ره 
هب ترضحیلعا  يوس  زا  هک  دوشیم  هتشاذگ  یجراخ  ياهتیصخش  زا  هدع  نآ  رابرد و  ناگرزب  رایتخا  رد  رگید  ياههاگیاج  تسا . هنحص 

ءایـشا اب  هدـناشوپ و  ییاهـشرف  اب  ار  اجنآ  هک  دراد  رارق  وکـس »  » مان هب  يرتدـنلب  هاگیاج  هیکت  طـسو  رد  دـنوشیم ...  توعد  شیاـمن  نیا 
تسین ». يربخ  روکد  زا  اهشیامن  هنوگنیا  رد  دراد . اهرگیزاب  هب  صاصتخا  تسا و  شیامن  هنحص  وکس  نیا  دناهدرک . نییزت  یللجم 

: دسیونیم تلود  هیکت  هرابرد  یفوتسم  هّللا  دبع 
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، یناوخهیزعت زور  هد  رد  دشابیم ] يدیشروخ  لاس 1321  روظنم  ، ] تسا یقاب  نآ  شوپرـس  انب و  مه  زورما  هک  تسا  نیمه  یتلود  هیکت  »
نامز رد  تسا . هدـش  هتـساک  نآ  زا  هقبط  کی  هیلاح  هک  توافت  نیا  اب  دـندیناشوپیم . یـسابرک  رداچ  اـب  ار  نآ  شوپرـس  ياـهكرت  نیب 

نآ زا  انب  یقاب  ظفح  يارب  دوب ، هدرک  داجیا  ییالاب  هقبط  رد  یبارخ  یبوچ  ششوپ  راشف  نوچ  هاش  نیدلا  رفظم 
237 ص : نارهت ، تشذگرس 

یکی یتیالو  ای  تالایا  هناخترازو و  ره  هک  دوب  تایالو  ماکح  ءارزو و  هب  قلعتم  لوا  هقبط  دندرک . بارخ  ار  نآ  رظنفرـص و  هقبطکی 
نیا اب  ریزو ، اب  تقافر  ای  مکاح ، راکـشیپ  اب  تیـصوصخ  تبـسانم  هب  رهـش  نایعا  دشاب . هتـشاد  نآ  رد  مزاول  هدرک  نییزت  دـیاب  ار  اهقاط  زا 

هلال و راج و  اب  ار  امنقاط  ولج  دننام  ربنم  ياههلپ  دـشیم . هداد  اهنآ  هب  مه  راهان ]  ] راهن رثکا  دـندمآیم و  توعد  یب  توعد و  اب  اهامنقاط 
ود نیئزت  دندرکیم . تنیز  غارچلچ ، بوکراوید و  اب  ار  اهامنقاط  دوخ  دندیچیم و  اههلپ  يور  هقبط  هب  هقبط  بترم و  هک  نادـلگ  هنییآ و 

نییزت یهتنم  دوب . ریز  يامنقاط  نامه  بحاص  تیالو  اـی  هناـخترازو  اـب  زین  دوب  تیـالو  ره  ياـمنقاط  يور  هک  موس  مود و  بوکـشا  هفرغ 
زیچ دوـب  هدـش  هتخیوآ  اـهامنقاط  نیا  وـلج  يدـنببوچ  زا  رتـکچوک و  نیفرط  رتـگرزب و  یطـسو  هک  غارچلهچ  هس  زج  هقبط  ره  رد  اـهنآ 

ياهنامهم مه  نآ  هک  دوب  هاش  ياـهنز  زا  یکی  هب  قلعتم  هفرغ  ره  دندیـشکیم و  يروبنز  هدرپ  یناـقوف  ياـههفرغ  نیا  ولج  دوبن و  يرگید 
ياشامت يارب  رـصع  دـندروخیم و  نوردـنا  رد  ار  راهان ]  ] راهن هدرک ، توعد  راهان ]  ] راهن يارب  دـندوب  نایعا  ياههداوناخ  زا  هک  ار  دوخ 

زا لبق  تعاسمین  اـت  هس  زا  رـصع  یکی  تبون  ود  زور  هنابـش  رد  هیزعت  شیاـمن  دـندمآیم ، هدـننکتوعد  مناـخ  صوصخم  هفرغ  هب  هیزعت 
. دوب هتشذگ  بش  زا  تعاس  شش  جنپ و  ات  ود  زا  رگید  بورغ و 

هاش هک  دندرکیمن  نشور  نآ  رد  یغارچ  مه  اهبش  هتخیوآ و  یکـشم  زاگ  زا  ياهدرپ  نآ  ولج  هک  دوب  یناقوف  ياههفرغ  زا  یکی  هاش  قاتا 
ریاس زا  رتبدؤم  هدرک  تیاعر  ار  بدا  نیرـضاح  هاش ، هفرغ  يوربور  ياههفرغ  رد  اذهعم  دنـشاب . لوغـشم  دوخ  ياشامت  هب  هنادازآ  مدرم  و 

دنتسشنیم ». اههفرغ 
يارب ق ) ه .  ) لاس 1311 هدـعقیذ  هام  رد  هلمجزا  تفرگیم ، ماجنا  تلود  هیکت  رد  مه  يرگید  ياهراک  هیزعت ، مسارم  يرازگرب  رب  هوالع 

: دسیون هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا  دوب . هدرک  اههکس  رد  هنطلسلا  رصن  ینباکنت  ناخ  یلو  دمحم  طسوت  هک  ییاهبلقت  هب  یگدیسر 
.( ق ه .  ) هنس 1311 هدهعقلا  يذ  هبنشراهچ 25 

. میزادرپیم راصتخا  لامجا و  هب  ام  و  دوش ، هتشون  زورما  لیـصفت  رد  تیب  رازه  جنپ  القا  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  تسا و  یبیجع  زور  زورما 
هیکت هب  هک  دوب  بجعت  لحم  غالبا  نیا  دوخ  میشاب . رضاح  تلود  هیکت  رد  حبص  زورما  هک  دوب  هتـشون  هنطلـسلا  نیما  جاح  یغالبا  بشید 

ریما ریزو و  زا  يدایز  تیعمج  دنوشیم . راوس  مه  نویامه  ناگدنب  دش  مولعم  میتفر ، اجنآ  هب  هک  دوزحبـص  میورب . دـیاب  هچ  يارب  تلود 
زا زواجتم  هک  مدید  رجات  فارص و  رگرز و  يدوهی و  ینمرا و  ریدم  ریبد و  و 

238 ص : نارهت ، تشذگرس 
هب دش  تئارق  یطختسد  دندوب . رـضاح  تکلمم  نایعا  ارزو و  ریاس  هنطلـسلا  بیان  مظعاردـص و  زج  دـندوب . عمج  هیکت  رد  رفن  تسیود 

بلقت هک  تسا  نیا  رب  یعدـم  وا  دوخ  هدرک و  بلقت  لوپ  نزو  رایع و  رد  هنطلـسلا  رـصن  هدیـسر  ضرع  هب  هک  يرارق  زا  هک  نومـضم  نیا 
هدرک یبلقت  رگا  دشاب و  وا  تسد  رد  ناکامک  هناخبارض  تسا  هدرکن  سیلدت  رگا  دینکن . هظحالم  چیه  دییامن و  یگدیـسر  امـش  هدومنن ،
تفرگ رارق  نیا  رب  ارآ  طختسد ، نیا  تئارق  زا  دعب  دییامن . راذگاو  نسح  دمحم  یجاح  نویامه و  نیما  هب  دینک و  علخ  راک  نیا  زا  ار  وا 
هلأسم نیا  فاشکنا  ات  دننک  رضاح  ددع  نازیم و  کی  هب  هنطلسلا  رـصن  هرقن  لوپ  زا  يرادقم  نسح و  دمحم  یجاح  هرقن  لوپ  يرادقم  هک 

لامتحا دنراد  عالطا  نوچ  اما  دوب . لهس  راک  نیا  دنتـشادن  ربخ  همدقم  زا  رگا  نیفرط  متفگ  نم  دنروایب . لوپ  رازاب  زا  دنورب  دش  انب  دوشب .
هنطلسلا و رصن  لوپ  هسیک  کی  نوردنا  هنازخ  زا  دورب  کلملا  نیما  هک  تسا  نیا  رتهب  دننک . سیلدت  دنروایب  رازاب  زا  هک  یلوپ  رد  دوریم 
ود هتفر  نوردـنا  هب  کلملا  نیما  دندیدنـسپ . ار  يار  نیا  راضح  تارـضح  میجنـسب . اـت  درواـیب  ار  نسح  دـمحم  یجاـح  لوپ  هسیک  کـی 
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ود ناموت  هاجنپ  تسیود و  رد  هنطلـسلا  رـصن  لوپ  دندیـشک . وزارت  اـب  لوا  دروآ . نیفرط  لوپ  زا  ناـموت  هاـجنپ  تسیود و  کـی  ره  هسیک ،
کلملا نیما  هک  تشاذـگ  ار  دادـیب  داد و  وهایه و  يانب  هنطلـسلا  رـصن  دوب . ماـمت  نسح  دـمحم  یجاـح  لوپ  تشاد و  نزو  رـسک  ناـموت 

دنورب هرابود  رگید  رفن  ود  کلملا  نیما  اب  متفگ  هرابود  نم  تسا . هدرک  بلقت  يرخا  ترابع  هب  هدرک ، نسح  دمحم  یجاح  زا  يرادـفرط 
هلودـلانیما و اـب  یناـث  هعفد  یمارآ  تمیـالم و  لاـمک  رد  ریغت  نودـب  مه  کـلملا  نیما  دوشب . ههبـش  عـفر  اـت  دـنروایب  لوـپ  زاـب  هنازخ  زا 

هـس ناموت . هاجنپ  تسیود و  مادک  ره  دندروآ . لوپ  هسیک  شـش  هعفد  نیا  هتفر و  نوردـنا  هنازخ  هب  اددـجم  رگید  یعمج  ناویدـبحاص و 
اهيدوهی دنراذگب . لاق  دش  انب  تشاد . رسک  روطنامه  دندرک . نزو  هنطلسلا ، رـصن  لوپ  زا  هسیک  هس  نسح و  دمحم  یجاح  لوپ  زا  هسیک 

رد دنتشاذگ . لاق  ناموت  تسیب  نیفرط  لوپ  زا  داتـسیا . باتفآ  يوربور  لاغز  هروک و  يولهپ  مامت  تعاس  هس  هلودلانیما  دندرک . تخل  ار 
هدزیـس رگید ، رـسک  رایع و  رـسک  زا  ناشیا  ناموت  رازه  زا  دندومن  باسح  هک  دعب  دوب . لاقثم  جنپ  رایع  رـسک  هنطلـسلا  رـصن  ناموت  تسیب 

رهم دنتـشون و  سلجمتروص  درکن . انتعا  یـسک  تشاذگ . ار  یگزره  شحف و  دادیب و  داد و  يانب  هنطلـسلا  رـصن  دوب . هدش  بلقت  ناموت 
نم دوصقم  تفتلم  تارـضح  منکیمن . رهم  نم  دننکن  رهم  هنطلـسلا  رـصن  نسح و  دمحم  یجاح  ات  متفگ  منک . رهم  دنداد  نم  هب  دـندرک .

. دنک رهم  تساوخیمن  هنطلسلا  رصن  درک . رهم  روفلا  یف  تسیچ و  نم  روظنم  هک  دیمهف  نسح  دمحم  یجاح  اهنت  دندشن .
هنطلسلا رصن  رهم و  رد  رارصا  وا  تسا . مزال  نآ  رهم  هب  هک  مدرک  هراشا  هنطلسلا  نیما  ياج  هب  نم 
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یلعج ردصم  زا   ] دـنارهم هنطلـسلا  نیما  یجاح  رخآ  دـنداد . شحف  دـندش و  هقی  هب  تسد  دیـسر . هلداجم  هب  راک  ات  ندرکن . رهم  هب  راکنا 

دشاب و هتـشاد  هضرع  تلود  رگا  هنطلـسلا  رـصن  دعب  هب  نیا  زا  هک  ارچ  دنروآرد . ار  هنطلـسلا  رـصن  ردـپ  و  ندرک ] رهم  ینعم  هب  ندـینارهم 
بیرق هک  رگید  ياهلخادم  رب  هوالع  هک  اریز  درادن . دوب ، هداد  لوا  رد  هک  شکـشیپ  ناموت  رازههاجنپ  هبلاطم  قح  دراذگب ، هنطلـسلا  بیان 

نآ ماوع  حالطـصا  هب  تلود  لاجر  رد  هن  اما  تسا . هدرب  هدـیاف  ناموت  رازه  داتـشه  بیرق  نزو  رایع و  بلقت  نیمه  رد  تسا ، رورک  کـی 
رد نم  هصالخ  دریگب . رـس  راک  نیا  دـنراذگب  هک  یهاوختلود  ناـنچ  يو  ناـیماح  هنطلـسلا و  بیاـن  رد  هن  و  يزیه ، اپارـس  هک  تسا  يزیپ 

دشاب ». هدش  دقعنم  لاح  هب  ات  تقادص  تقد و  نیا  هب  سلجم  نینچمه  هک  منکیمن  نامگ  ناریا 
یجاح طسوت  نیـسم  ياههکـس  جاور  هرقن و  ياههکـس  نزو  رایع و  رد  بلقت  هب  طوبرم  دش ، لیکـشت  تلود  هیکت  رد  هک  يرگید  هسلج 

: دسیونیم هدرک ، هراشا  هسلج  نیا  هب  دوخ  یسایس  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما  دوب . برضلا  نیما  یناپمک - نسح - دمحم 
دمحم یجاح  دـش . بلقنم  عوهم  لتاق  راگنز  عقاـن و  متـس  نیا  زا  تکلمم  همه  تشذـگ ...  باـصن  دـح  زا  نیـسم  تاکوکـسم  روفو  »... 

هرفط يارب  اههناهب  تسج و  رگید  خاش  هب  یخاش  زا  دوب  وا  نف  هک  هطلغم  يزابنابز و  هنوگنآ  هب  دـندروآ ، تساوخزاب  ماـقم  هب  ار  نسح 
ررقم نویامه  مکح  هب  مرجال  تفرن . جرخ  هب  دوش ، هجوتم  رگید  بناج  هب  رتش  دـناباوخب و  نارگید  هناخ  رد  هب  ار  رتش  هک  تسج  لـلعت  و 

ررض تمحز و  نیا  هب  دنوش و  نمجنا  راجت  هبخن  تموکح و  ياضعا  تولخ و  ناصاخ  زا  يدودعم  هنطلـسلا  بیان  روضح  رد  هک  دیدرگ 
دروم دناهدروآ و  تروشم  هب  ار  وا  ایوگ  تسشن . راجت  هرمز  رد  تلاجخیب  نسح  دمحم  یجاح  دش و  هتسارآ  یسلجم  دنهد . یتیاهن  ماع 
تسا قوبـسم  نویامه  هدارا  مکح و  هب  علطم و  رما  يراجم  يدابم و  هب  نوچ  هک  تساوخ  هلودلانیما  زا  هنطلـسلا  بیان  تسین . تیلوئـسم 

: دنک مالک  حاتتفا  نخس و  زاغآ 
نارهط و زا  راجت  دـننادیم و  همه  نوچ  هک  درک  نایب  لامجا  زاجیا و  لیبس  رب  ار  نمجنا  نتخاـس  زا  دوصقم  لاـح و  تروص  هلودـلا  نیما 
رـضاح و لاکـشا  داسف و  هب  سک  همه  زا  برـضلا  نیما  دوخ  نوچ  تسا و  تقو  عییـضت  هلأسم  لیـصفت  دنراد . ربخ  رتهب  ناریا  دالب  رگید 

یجاح تساوخ . وا  دوخ  زا  تسا  هدش  رـشتنم  قلخ  تجاح  رب  هدایز  هایـس  لوپ  زا  هچنآ  نتـشادرب  لمع و  لیدعت  هراچ  دـیاب  تسا  رتریبخ 
کلس رد  کلملا و  نیما  لباقم  دمآ ، نتم  هب  سلجم  هیشاح  زا  نسح  دمحم 
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زا نداتفا  هایس و  لوپ  ینوزفا  تمحز  ررض و  يرازاب  هبـسک  راجت و  بناج  زا  درک . سیلدت  ناونع  سیلـس  ینایب  اب  تسـشن . هنازخ  ياضعا 
نیشنهر نافارـص  هایـس  لوپ  جالعیب  داسک  شحاف و  لزنت  هدمع  ثعاب  دیآیم  رظن  هب  هچنآ  تفگ  انمـض  هدومن و  رارکت  هدوهیب  ار  جاور 

لوپ يرهش  تالماعم  تاراجا و  رد  دننکیم و  در  ار  یـسم  كوکـسم  فارگلت  تسپ و  ریاود  رد  هکنیا  زا  تسا و  زابرـس  یچپوت و  ینعی 
رد دـننک و  ضارتعا  نسح  دـمحم  یجاح  تالاقم  هب  دنتـساوخن  نارگید  هنطلـسلا و  بیاـن  کـلملا ، نیما  روضح  اـب  دوشیمن . لوبق  سم 

. هتسب لمأت  دیلک  اب  دنمدرخ  ناهد  رد  نابز  دوب و  رکفت  بیج  هب  اهرس  دنشاب  هدرک  هضراعم  مظعاردص  اب  ینعم 
يارب هتـساوخن و  ییوجهراچ  هب  سلجم  نیا  هب  ار  وت  یجاح  بانج  هک  دمآ  نابز  هب  عمج  نایم  زا  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دـمحم  اهنت 

نیشنهر زابرـس  یچپوت و  هلماعم  تسا . هتخوس  ار  همه  وت  ملظ  شتآ  هک  وگب  ار  ناریا  ياهنزریپ  قلخ و  مومع  باوج  دناهدرواین ، تروشم 
نم ضارتعا  نیا  هک  ضرفلاب  دراد . طبر  هچ  بوشآ  نیا  عبنم  عفر و  هب  تـالماعم  تاراـجا و  فارگلت و  تسپ و  رد  سم  لوپ  يدودرم  و 

نطو ناریا و  نابز  زا  داباداب  هچ  ره  دننک ، در  حرط و  دلب و  جارخا  مرج  نیا  هب  ارم  دشاب و  رفغیال  هانگ  گرزب و  ریـصقت  دـنلب  تاماقم  رد 
، لدب يرز  شورف  هب  يدوبر و  لغد  لوپ  نیا  جیورت  هب  دوب  مدرم  لفقم  ياهقودنص  لغب و  بیج و  رد  هرقن  الط و  هچنآ  میوگیم ، مدوخ 
جاور و رد  نآ  رابتعا  تداعا  هایس و  لوپ  دیاوز  نتـشادرب  دهعتم  هکنآ  ياج  هب  زورما  يدرک . ادگ  ار  اهیناریا  رگید  تابلقت  لمهم ، سلطا 

. يرادباسح باوج  رد  هرفط  ییوگناشیرپ  نیا  هب  يوش  لوادت 
نیا دوب  روهـشم  قلمت  يزاسرهاظ و  نبج و  هب  هک  هنطلـسلا  دامتعا  لثم  زاوآ  ةامح  روضح  اب  تشادـن  راظتنا  چـیه  برـضلا  نئاخ  یجاـح 

شورف سابرک  ریقف  نم  ریـصقت  دـیراد ، ضرع  رگیدـکی  اب  هناخبرد  رد  اهامـش  هک  تخادـنا  هرابوج  هب  ار  گنج  دـنیبب . خـیبوت  تخاـت و 
ار مدوخ  فیلکت  رگید  نم  دراد ، باسح  دراد ، رتفد  مدرکن ...  هکس  نم  اهنت  هک  ار  هایس  لوپ  تسا . هتشگ  تسد  دنچ  هناخبارض  تسیچ .
. موش هراوآ  هدش  بارخ  نیا  زا  مریگب  ار  دوخ  رـس  دننک ، طبـض  مراد  هچ  ره  تسا ، باقرلا  کلام  هاش  منیـشنب ، سلجم  نیا  رد  منادیمن .

هدـسفم نیا  زا  ار  وت  همذ  اههرفط  نیا  تسین . رـضحم  نیا  بسانم  تاملک  نیا  هک  دوب  هدرک  شاخرپ  نسح  دـمحم  یجاـح  هب  هلودـلانیما 
رادقم باسح  ندرکعوجر و  يارجام  هب  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  میشاب . هتشاد  هجیتن  نتـساخرب  نتفگ و  نتـسشن و  زا  دیاب  دنکیمن . يرب 
ریبدت نامه  دوش  مزتلم  نسح  دمحم  یجاح  دیاب  تسا . ندرک  عیاض  تقو  نتـساوخ ، یجاح  زا  تسا ، هدـش  رـشتنم  هکـس و  هک  سم  لوپ 

هایـس و لوپ  رد  يروف  هطقن و  ره  رد  وا  ناگتـشامگ  تشادیم و  لومعم  نیـسم  تاکوکـسم  جاور  ظفح  رد  لاـس  نیدـنچ  هک  ار  یفارص 
رد یلزنت 

241 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دراد يرجم  ناکامک  دندرکیم ، ظفح  ار  نآ  رابتعا  دندیرخیم و  هزادنا  کی  هب  دندیدیم ، نآ  جاور 

ار هایس  لوپ  همه  نیا  دیآیمنرب ، هدهع  زا  مه  هاش  نیدلا  رصان  تسا  لهس  نم  تفگ : نسح  دمحم  یجاح  دنوش . هدوسآ  مدرم  شدوخ و 
يور زا  گنر  یجاح  فرح  نیا  زا  دتـسیاب . دوخ  تمیق  هب  ات  تسکـش  ار  لوپ  تمیق  دیاب  درادن ، ناکما  دـنک . عمج  دـناوتیم  یک  رگید 

. دندش برطضم  راضح  همه  دیرپ و  راجت 
نیما هنطلـسلا  بیان  دـنیوگب . هچ  نارگید  ات  متفگ  روط  نیا  نم  تسین  وت  لیم  عباـت  سلجم  يأر  هک  درک  دـیدهت  یجاـح  هب  هلودـلا  نیما 

. دندرب هاش  روضح  هب  دنتشون و  سلجم  يار  زا  یلامجا  هدش  ناتسادمه  زین  نیرضاح  دومن . قیدصت  ار  هلودلا 
. داد اضما  رارق  لوق و  نیا  رب  هاش  دندرکن و  ریصقت  لمع  حاضیا  رد  هنطلسلا  نیما  هنطلسلا و  بیان 

دودـنالگ ار  باتفآ  دـندومن ، نامـسیر  ار  نامـسآ  دـندمآ . هاش  روضح  هب  برـضلا  نیما  یجاح  هلودـلا و  نیما  مظعاردـص و  رگید  زور 
هکلب دـمآرد ، هانگیب  اـهنت  هن  نسح  دـمحم  یجاـح  دـنداد . هولج  هنوگرگید  ار  راـک  هاـشنهاش ، طـیحم  ملع  نشور و  رطاـخ  هب  دـندرک ،

وا زا  تارـضح  لیلج  ردـص  تدـضاعم  تمه و  هیاـس  رد  وا  هب  هک  ینادراـک  تیاـفک و  هب  رظن  دـش و  هناـکلم  نیـسحت  قیـال  وا  تامدـخ 
هلئاغ عفر  هناتسود  عقوت  هب  دنتفرگ . ار  یجاح  شیر  ینویامه  كرابم  تسد  اب  دندومرف و  یبجاو  هب  ار  شرطاخ  فیطلت  هتـساوخ  ترذعم 
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دنتسناد . لوپ  ياهب  نتساک  ار  هراچ  اهنت  نسح  دمحم  یجاح  دیدباوص  هب  مظعاردص  هاش و  اما  دندومن ». تساوخرد  ار  لکشم  لح  و 
. دوب نآ  رد  ق ). ه .  ) لاس 1313 راهب  رد  هاش  نیدلا  رـصان  يرادازع  مسارم  ییاپرب  داد  خر  تلود  هیکت  رد  هک  یمهم  عیاقو  زا  رگید  یکی 
رد 1325 هکنیا  ات  دش  لیکشت  تلود  هیکت  رد  تنطلس  يارب  ناخاضر  باختنا  يارب  ناسـسؤم  سلجم  زین  ه ش ).  ) لاس 1304 ناتسبات  رد 

. درک ثادحا  لحم  نیا  رد  ار  رازاب  یلم  کناب  هبعش  بیرخت و  ار  تلود  هیکت  یلم  کناب  (ه ش ،).

یناخلیا غاب 

هراشا

ادیپ تعـسو  نارهت  رهـش  هک  ق ). ه .  ) لاس 1285 ات  یناخلیا  غاب  تسا . یناخلیا  غاـب  راـجاق ، هرود  فورعم  ياـهنامتخاس  اـهغاب و  زا  یکی 
یـسودرف ناـبایخ  رد  ناریا ، یلم  کـناب  ینونک  لـحم  رد  رهـش و  لـخاد  رد  دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  یلو  تشاد  رارق  رهـش  زا  جراـخ  درک ،

هّللا دبع  داتسا  تفرگ . رارق  يزورما ،
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: دسیونیم غاب  نیا  هرابرد  راونا 
ار نآ  دـیآیمرب ، شمان  زا  هکنانچ  هدرک و  ثادـحا  ار  نآ  هاشیلعحتف  هک  تساهراجاق  هرود  فورعم  گرزب و  ياـهغاب  زا  یکی  غاـب  نیا  »

لیا یناخلیا  راک  قتف  قتر و  لحم  یتلود  غاب  نیا  هاش  دـمحم  شاهون  وا و  هرود  رد  دومن ، راـجاق  لـیا  یناـخلیا  هاـگیاج  رقتـسم و  صتخم 
ار نیعلا  ةرق  هرهاط  هک  دوب  اجنآ  رد  دمآیم و  باسح  هب  یتلود  كالما  زا  غاب  نیا  مه  هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  يادـتبا  هب  دوب و  راجاق 
رد هکنآ  ات  دیوگیمن . نآ  یتلود  تیکلم  هرابرد  يرگید  زیچ  مه  دانسا  دنتخادنا و  هاچ  هب  سبح  لاس  دنچ  تخس و  ياههجنکش  زا  سپ 

: دنکیم جرد  ار  ربخ  نیا  ناریا  تلود  هیلع  همانزور  ق ). ه .  ) لاس 1278
راذـگاو تمحرم و  یبابرا  تیکلم و  هب  هلودـلانیما  هب  لبق  يدـنچ  دوب  یلعا  ناوید  هب  قلعتم  تلود و  هزاورد  زا  جراخ  هک  یناخلیا  غاـب  »

رخالا يدامج  مهدزناپ  هبنـشراهچ  زور  دوب ، هدش  رهاظ  هلودـلا  نیما  زا  غاب  نآ  توارط  افـص و  تهزن و  رد  مامتها  همزال  نوچ  دـیدرگ و 
غاب نآ  رد  هنارـصع  و  راهان ]  ] راهن فرـص  دندیدرگ و  روبزم  غاب  يامرففیرـشت  یهاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا  راکرـس  ق ) ه .  ) 1278

ییامرففیرــشت زور  رد  هـک  یتافیرــشت  مـه  دروآ و  لـمع  هـب  غاـب  ریمعت  فـیظنت و  حـیقنت و  رد  هلودـلانیما  هـک  یتاـمامتها  دـندومرف .
.« داتفا عوبطم  هدیدنسپ و  كرابم  رظن  رد  تشاد  یعرم  ترضحیلعا 

- يراـفغ ناـخ  حرف  هلودـلا - نیما  هب  ار  تلم  هب  قـلعتم  غاـب  شراـبرد  بعل  وـهل و  دوـخ و  بیج  ندرکرپ  يارب  دبتـسم  هاـش  هک  مـینیبیم 
نیدلا رـصان  هک  هلودلا  نیما  گرم  زا  سپ  اما  تشاد . قلعت  يو  هب  دوب ، تایح  دیق  رد  هلودلا  نیما  هک  ینامز  ات  ارهاظ  غاب  نیا  دشورفیم .
دانـسا هنافـسأتم  تفرگ . سپ  هنابـصاغ  هرابود  ار  هدـش  هتخورف  هنابـصاغ  غاب  نیا  دـمآ و  ثاریم  تقو  رـس  هب  هناصیرح ، لومعم  قبط  هاـش 

یناخلیا غاب  زا  راب  دنچ  دوخ  تارطاخ  رد  ق ). ه .  ) لاس 1298 ثداوح  رد  هنطلسلا  دامتعا  هکنیا  ات  تسین . نشور  نادنچ  اجنیا  رد  دوجوم 
اهدعب یناخلیا  غاب  هک  دناسریم  رما  نیمه  و  دنکیم . دای  نارهت  رد  وا  تماقا  ماگنه  هب  دهعیلو  يازریم  نیدلا  رفظم  تماقا  لحم  ناونع  هب 

.« تسا هتفرگ  رارق  هاش  نیدلا  رصان  دی  رد  هرابود 

وکابنت یناپمک  رایتخا  رد  یناخلیا  غاب 

. دمآرد وکابنت  یناپمک  فرصت  هب  یناخلیا  غاب  وکابنت  يژر و  ياهدادرارق  نایرج 
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: دسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا  رد 
ار یناخلیا  غاب  نیا  میدوب . نامهم  تسا  وکابنت  یناپمک  فرـصت  هب  الاح  هک  یناخلیا  غاـب  بشید  ق -). ه .  ) هنس 1308 نابعش  هبنشهس 20  »

. دیرخ هاش  زا  ناموت  رازه  تسیب  شتاقحلم  اب  ناطلسلا  نیما 
ناـموت رازه  داـتفه  دـیرخ  ناـموت  رازه  تسیب  ناـموت . رازه  هاـجنپ  تخورف  یناـپمک  نیا  هب  ار  غاـب  دوـخ  تخورف . هدـهیلع  ار  شتاـقحلم 

مه کیژلب ، شیرتا و  ناملآ و  راتخم  ریزو  یـسیلگنا ، رفادژراش  نز  لیبق  زا  یگنرف  ياـهنز  زا  یـضعب  یناـمهم  نیا  رد  هصـالخ  تخورف .
مه ناطلسلا  نیما  دناوخ . هاش  یتمالس  هب  ياهبطخ  تسا  یناپمک  نیا  سـسؤم  هک  تبلاط  ویـسوم  دندوب . یناریا  يارزو  زا  رفن  دنچ  دندوب .

ازریم یقرت  بابـسا  هک  نازولط  یتح  دوب . هچ  دـشن  مولعم  چـیه  هک  درک  همجرت  ینعمیب  ياهترابع  هب  ماظن  ازریم  اـما  دومرف . ناـیب  یباوج 
دش »...  تلاجخ  ثعاب  دنک . نایب  تسناوتن  دوب و  تسم  ماظن  ازریم  تفگیم : تسا ، ماظن 

دوب اجنیا  رد  و  دـش . یناپمک  هب  تمارغ  تخادرپ  هب  راچان  زین  تلود  هدـیچرب و  ناریا  رد  وکابنت  یناپمک  يژر - يارجاـم  زا  سپ  اهدـعب -
. تخورف هاش  نیدلا  رصان  هب  ار  یناخلیا  غاب  هرابود  یناپمک  هک 

: دسیونیم هنطلسلا  دامتعا 
هریل رازه  یس  دص و  دندومرف : نم  هب  همدقمیب  ماشرس  مدش . راضحا  هناخبرد  بش  ق ... -). ه .  ) هنس 1310 یلوالا  يدامج  هبنشراهچ 9  »

هدـیرخ هک  تافلخم  اب  ار  یناخلیا  غاب  هریل  رازه  دـص  هب  وکابنت  یناپمک  دـندومرف : رورک . کی  بیرق  مدرک  ضرع  دوشیم ؟ ناموت  دـنچ 
ناموت رازه  تسیب  زا  رتشیب  غاب  نیا  متفگ : ناموت . رازه  داتفه  هب  ار  یناخلیا  غاـب  دـندومرف  تمیق ؟ هچ  هب  مدرک  ضرع  درک . در  اـم  هب  دوب 

. هناخ بابسا  مه  ناموت  رازه  تصش  دندومرف : هچ ؟ رگید  درادن ، تمیق  هک 
غاـب تراـمع  رد  هنوگچ  درادـن ، غارچ  لـهچ  هدرپ و  شرف و  ناـموت  رازه  تصـش  امـش  هکراـبم  هناـخناوید  هناـخمرح و  رد  مدرک  ضرع 

مه دـیدادیم . ناشدوخ  هب  دـیدرک  ضرق  هک  یلوپ  ضوع  ار  رورک  کی  نیا  هک  دوب  نیا  رتهب  تسه ؟ لبم  ناـموت  رازه  تصـش  یناـخلیا 
توادع رب  توادع  دـندناسر . هنابـش  نامه  ناطلـسلا  نیما  هب  ار  فرح  نیمه  مراد  نیقی  دـیدشیمن و  نوبغم  مه  دـشیم و  رتکبـس  ضرق 

دش ». هدوزفا 
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هاش نیدلا  رفظم  نامز  رد  یناخلیا  غاب 

غاب نیا  دوش . بصغ  یناخلیا  غاب  رگید  راب  هک  دـش  ببـس  هاش  نیدـلا  رفظم  نامز  رد  سور  یـضارقتسا  کـناب  هب  ناریا  تلود  ياهـضرق 
تلود تسد  هب  غاب  نیا  زاب  درک و  رظنفرـص  نآ  زا  نینل  هیـسور ، یکیوشلب  بالقنا  رد  هکنآ  ات  دوب  یـضارقتسا  کناب  رایتخا  رد  اهتدـم 

رد تفای . تاجن  نآ  نیا و  هب  موادم  شورف  زا  دش و  هدرپس  یلم  کناب  هب  یناخلیا  غاب  هناتخبشوخ  لوا  يولهپ  تموکح  لیاوا  داتفا . ناریا 
. دش هفاضا  نآ  هینبا  ریاس  هب  غاب  لامش  رد  يزکرم  کناب  يانب  مود ، يولهپ  هرود 

. تسا ناریا  يداصتقا  تاسسؤم  نیرتگرزب  زا  یکی  هدش ، هتخاس  نآ  رد  هک  يدیدج  ياهانب  اب  نونکا  غاب  نیا 

یناخلیا غاب  نابایخ 

. دوب روهشم  یناخلیا  غاب  نابایخ  هب  دوش ، هدیمان  هلودلا  ءالع  هکنیا  زا  شیپ  یبونج  یسودرف  نابایخ 
اهدعب تشاد . مان  یناخلیا  غاب  نابایخ  یناخلیا  غاب  اب  يراوجمه  هطـساو  هب  لوبناتـسا  هار  راهچ  ات  یلم  کناب  تاذاحم  زا  هک  بیترت  نیا  هب 

غاب نیا  رـساترس  رب  نابایخ  نیا  رد  هلودـلا  ءالع  غاب  یبرغ  دـح  دوجو  هطـساو  هب  هلودـلا  ءالع  مان  دـش ، رانکرب  راـک  زا  ناطلـسلا  نیما  هک 
درگرهم تانق  بآ  زا  لاس  ياهلاس  یناخلیا  غاب  هک  مینادب  تسین  دب  دندیمان . یـسودرف  نابایخ  ار  هلودلا  ءالع  نابایخ  اهدعب  دـش . قالطا 
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. دشیم بورشم 

سودرف غاب 

زونه نآ  زا  یشخب  هناتخبشوخ  هک  تسا  نآ  نامتخاس  سودرف و  غاب  دش ، هتخاس  راجاق  هرود  رد  هک  ییاهنامتخاس  اهغاب و  زا  رگید  یکی 
. تسا یقاب 

هاش دمحم  هرود  رد  نآ  زا  هک  هیدمحم  رـصق  مان  هب  لامـش  رد  یکی  دش . هتخاس  خاک  ود  راجاق  هاش  دمحم  نامز  رد  هیدمحم  یـضارا  رد 
زونه یبونج  خاک  اما  دیسر . شورف  هب  مه  نآ  یضارا  تفر و  نایم  زا  هرـسکی  اهدعب  هک  هیدمحم  رـصق  بونج . رد  يرگید  میدرک و  دای 

يزورما ياهرانچ  هک  نارهت  مکاح  ازریم  یلعنسح  حرط  اب  نآ  يراکتخرد  تخیر و  یـساغآ  ازریم  یجاح  ار  خاک  نیا  هیاپ  تساپرب . مه 
. دمآرد ارجا  هب  تسوا ، راگدای  غاب 

زا ار  غاب  نیا  فارطا  یضارا  هاش  نیدلارصان  ق ). ه .  ) لاس 1264 رد  هاش  دمحم  توف  زا  سپ 
245 ص : نارهت ، تشذگرس 

وا زا  دیـشخب و  وا  هب  ار  غاب  نیا  داد  کلملا ، ماظن  رـسپ  کـلامملا ، ریعم  هب  ار  دوخ  رتخد  هکنیا  زا  سپ  درک و  غاـب  ءزج  دـیرخ و  ناـکلام 
نیا رد  وا  فورعم  یـسورع  دـیناسر و  ماـمتا  هب  ار  ناـمتخاس  مه  کـلامملا  ریعم  دـنک . ماـمت  ار  یبونج  تراـمع  ناـمتخاس  هک  تساوـخ 

دش . ماجنا  نامتخاس 
یقرش بونج  هب  یبرغ  لامـش  زا  نآ  نیمز  بیـش  رتم و  داتـشه  تسیود و  دودح  رد  شلوط  عبرم و  رتم  رازه  تسیب  سودرف  غاب  تحاسم 

. تسا حطسمه  یلامش  تمسق  اب  نآ  فقس  غاب و  یبونج  تمسق  اب  انب  لوا  هقبط  فک  هک  تسا  يدح  هب  بیش  نیا  يدنت  تسا و 
هک دـناهدناشن  ییاهرانچ  نابایخ ، ود  نیا  فرط  ود  رد  تسا . هدـش  هتخاس  یگنـس  ياهناکلپ  نیعم  ياههلـصاف  هب  ناـبایخ  ود  ره  لوط  رد 

. دنتسه نهک  دنمونت و  رایسب  نونکا 
ردهس لامش ، رد  ردود  دراد . نینهآ  رد  تفه  تسا و  هاتوک  غاب  فرط  راهچ  ياهراوید  تسا . هدش  میسقت  ددعتم  ياههچغاب  هب  غاب  حطس 

. برغم رد  مه  یکی  قرشم و  رد  یکی  بونج و  رد 
طسو رد  گرزب  رالات  کی  لوا  هقبط  رد  دسریم . عبرم  رتم  رازه  هب  تسا ، عقاو  نآ  لامـش  تمـسق  رد  هک  غاب  هقبط  هس  ترامع  تحاسم 

. تسا هدـش  يربچـگ  مامت  تراهم  اب  هدیـسر و  موس  هقبط  فک  هب  طسو  رالات  فقـس  تسا . رگیدـکی  هنیرق  فرط ، ود  رد  قاـتا  تشه  و 
باق هنییآ و  لحم  ارهاظ  هک  ییاههریاد  مین  دراد و  يربچـگ  تسا ، مود  هقبط  تاذاحم  رد  هک  رـالات  یبرغ  یقرـش و  راوید  ود  زا  یتمـسق 

. دوشیم هدید  نآ  رد  تسا  هدوب  سکع 
ياهراوید دراد . رارق  مود  هقبط  رد  يرگید  لوا و  هقبط  رد  یکی  نیـشنهاش  ود  رالات ، بونج  رد  و  دناهدرک . شرف  یـشاک  اب  ار  رالات  فک 

رد گرزب  رد  کی  دراد . یجورخ  رد  هس  طسو ، گرزب  رـالات  دراد . يربچـگ  مه  رـالات  فرط  ود  قاـتا  راـهچ  ياهفقـس  نیـشنهاش و  ود 
. دسریم موس  هقبط  هب  هک  دراد  رارق  يایگنس  ياههلپ  گرزب  رد  فرط  ود  رد  بونج . تمسق  رد  کچوک  رد  ود  لامش و  تمسق 

رد دراد . رارق  نیـشنهاش  فرط  ود  رد  هک  مه  ناویا  ود  تسا و  هدـش  هتخاس  نییاپ  هقبط  قاـتا  تشه  يور  هک  دراد  قاـتا  تشه  مود  هقبط 
. تسا رکذلا  قباس  رالات  ياضف  اهقاتا  طسو 

. دراد هار  یبرغ  رالات  یقرش و  رالات  هب  ناویا  ود  نیا  نآ . لباقم  رد  یبونج  یلامش و  ناویا  ود  گرزب و  رالات  زا  تسا  لکـشتم  موس  هقبط 
ریظنیب ییابیز  تعسو و  رد  یبونج  ناویا  هرظنم  تسا . هدش  يربچگ  اهنوتس  طقف  یلامش  ناویا  رد  اهنوتس و  اهراوید و  یبونج  ناویا  رد 

. دوشیم هدید  اجنآ  زا  نارهت  رهش  مظعا  تمسق  تسا و 
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، دیـسر موس  هقبط  هب  یتقو  دوب ، هدـمآ  دـیدزاب  يارب  هاش  اضر  هک  يزور  ناویا . ود  تشاد و  رالات  کی  طقف  شیپ  لاسدـنچ  ات  موس  هقبط 
غاب تحاسم  دـش . هتخاس  رالات  ود  ناویا  ود  ياـج  هب  گـنهرف  ترازو  روتـسد  هب  سپـس  دوبن ». دـب  دوب ، نلاـس  مه  ناویا  نیا  رگا  : » تفگ

فرط زا  هیهلا  یضارا  لامش و  فرط  زا  کجنلو  دابآدسا و  نایم  یـضارا  یلک  روط  هب  دوب . زورما  زا  رتشیب  بتارم  هب  هتـشذگرد  سودرف 
تمظعاب للجم و  نامتخاس  هاگتسد  نیدنچ  ياراد  غاب  نیا  تسا . هدوب  سودرف  غاب  ياهنیمز  ءزج  قرـش ، فرط  زا  شیرجت  هرد  بونج و 

شیرجت زا  یـشخب  دراد  ترهـش  هیدمحم  مان  هب  هک  رـصق  نیا  یـضارا  تسا . فورعم  رایـسب  هیدـمحم  رـصق  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  هدوب 
. دنامن یقاب  نآ  زا  يرثا  دش و  بارخ  هرسکی  اهدعب  هیدمحم  رصق  دوشیم . بوسحم 

هب کلامملا  ریعم  هلودلا  ماظن  هکنیا  ات  دش  رتبارخ  زورهبزور  زین  نآ  فارطا  ياهغاب  تشاذـگ ، یبارخ  هبور  هیدـمحم  رـصق  هکنیا  زا  سپ 
سودرف غاب  ار  نآ  دوزفا و  زین  غاب  یـضارا  تعـسو  رب  دروآ و  تسدریز  غاب  هب  ار  هیدمحم  رـصق  تانق  دیرخ . ار  غاب  نیا  شرادـتقا  ماگنه 

. دیمان
نیا اـب  تسا  هدوـب  یلعف  يزورما  هشقن  نیمه  تراـمع  حرط  هـشقن و  دـنتخاس . يدزی  یناهفـصا و  ناداتـسا  ار  سودرف  غاـب  یلعف  تراـمع 

. دوب هدش  هدنابسچ  هتسجرب  ییالط  ذغاک  زین  اهقاتا  لخاد  دوب و  دزی  يالعا  رمرم  زا  نیمزریز  الاب و  رالات  هرازا  ناکلپ و  هک  توافت 
نیدلا رـصان  داماد  انمـض  هک  کلامملا  ریعم  ناخ  یلعتـسود  شرـسپ  هب  نآ  نامتخاس  غاب و  نیا  کلامملا  ریعم  هلودـلا  ماظن  توف  زا  سپ 
اهرانچ ریز  تانق  رهظم  کیدزن  دمآیم ، قالیی  هب  تقو  ره  دادیمن و  یتیمها  نآ  نامتخاس  غاب و  هب  ناخ  یلعتـسود  دیـسر . دوب ، مه  هاش 

. دیشک کناهوس  هب  ار  وا  راکش  هب  هقالع  زین  اهدعب  دوب . وا  هناخرادبآ  تسا ، تانق  کیدزن  العف  هک  ییاهقاتا  دزیم . رداچ 
هدرب یلعف - يرـسفا  هدکـشناد  قباس و  ماظن  هسردم  هیریما - ترامع  هب  انب  رمرم  ياهگنـس  تشاذگ و  یبارخ  هبور  نامتخاس  نیا  هجیتنرد 

. دش
نآ رد  یتاریمعت  دـیرخ و  ار  سودرف  غاب  تشاد ، هرجح  ریما  يارـس  رد  هک  يزاریـش  رجات  لیلخ  ازریم  یجاـح  رـسپ  نیـسح  ازریم  یجاـح 

ار نآ  برـضلا  نیما  جاـح  اهدـعب  هک  تخاـس  یللجم  يرهـش  هناـخ  روـضح  نیما  هارهس  رد  دوـب ، شنمناـیعا  يرجاـت  هـک  وا  داد . ماـجنا 
ثعاب رما  نیمه  تشادرب و  نیریز  ياهقاتا  ندش  کبس  يارب  ار  الاب  رالات  فرط  ود  قاتا  ود  فقـس  نیـسح  ازریم  یجاح  درک . يرادیرخ 

رـسپ یجرخلو  زا  هک  وا  ردپ  داد . يدایز  ياهینامهم  غاب  نیا  رد  دوب و  غاب  نیا  کلام  یلاس  دـنچ  يو  دوش . بارخ  ریز  ياهقاتا  هک  دـش 
. داتفا رادیارس  نابغاب و  تسد  هب  نامتخاس  غاب و  تفر و  زاریش  هب  مه  نیسح  ازریم  یجاح  تساوخ . زاریش  هب  ار  وا  تفای  عالطا 

247 ص : نارهت ، تشذگرس 
ریعم هلودـلا  ماظن  هک  ار  ییاهتخرد  مامت  درک و  بارخ  یلک  هب  ار  یلامـش  ترامع  مه  وا  دـش . غاب  کلام  ینارهت  نیـسح  ازریم  وا  زا  سپ 

. دنتخورف ار  دوخ  مهس  کی  ره  ثارو  دش و  میسقت  هثرو  نایم  غاب  نیا  یضارا  وا  توف  زا  سپ  درک . عطق  دوب ، هتشاک  کلامملا 
ار غاـب  کـباتا ، ناطلـسلا  نـیما  ردارب  کـلملا ، نـیما  ناـخ  لیعامـسا  ازریم  هاـش ، نیدـلا  رفظم  ناـمز  رد  ق ،). ه .  ) لاـس 1318 دودـح  رد 
هب برغم  فرط  رد  مامح  کی  ینوردـنا و  هاگتـسد  کی  دـناشوپ و  ار  یباـتهم  قاـط  ود  درک و  اـنب  ون  زا  ار  غاـب  راوید  درک و  يرادـیرخ 

راـب نیموس  يارب  ق ). ه .  ) لاس 1329 دودح  رد  دـندماینرب . غاب  يرادـهگن  هدـهع  زا  وا  هثرو  کلملا  نیما  زا  سپ  دوزفا . یلـصا  نامتخاس 
رازه هدـجه  غلبم  هب  کلملا  نیما  ثراو  زا  ار  نآ  يربتعلخ - ینباکنت - رالاسهپـس  ناخ  یلو  دـمحم  تشاذـگ . یبارخ  هبور  سودرف  غاب 

اب مه  رختـسا  دـنچ  تخاس . یلعف  هاگنادـیم  ولج  رد  یلاع  يردرـس  درک و  ریاد  ار  نآ  تانق  دابآ و  ار  غاـب  تراـمع و  يو  دـیرخ . ناـموت 
نیرجأتسم نیکلام و  هکيروطب  دندرک  ناوارف  هشپ  دیلوت  دنتشادن ، يراج  بآ  نوچ  اهرختـسا  نیا  درک . ثادحا  غاب  رد  ددعتم  ياههراوف 

غاب یلامش  رختسا  هب  اههراوف  یشکهلول  تشاد . هراوف  نیدنچ  اهرختسا  نیا  زا  کی  ره  دندش . يرارف  لصأتسم و  هشپ  موجه  زا  غاب  رواجم 
بیش رد  هک  اهرختسا  دشیم ، زاب  اههراوف  ریش  تقو  ره  دوب . رختـسا  نیا  اههراوف  مامت  بآ  عبنم  دوب و  هدش  هدیـشک  دراد  دوجو  زونه  هک 

اما تسا . یقاب  زورما  ات  دوب  نامتخاس  ولج  رد  هک  اهرختـسا  زا  رگید  یکی  دـندرکیم . ادـیپ  رظنبلاج  ياهرظنم  دـندوب ، هدـش  هتخاس  غاب 
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. دنک ظفح  شدوخ  يارب  ار  غاب  تسناوتن  مه  ناخ  یلو  دمحم 
رما عجارم  درک . هعجارم  هیلدع  هب  دوخ  بلط  لوصو  يارب  دوب ، راکبلط  یغلبم  رالاسهپـس  ناخ  یلو  دمحم  زا  هک  سنایناموط  هناختراجت 

زا هک  یهجو  لـباقم  رد  تقو  تـلود  يدـنچ  زا  سپ  دـنداد . سناـیناموط  هـب  بـلط  لـباقم  رد  ار  تراـمع  غاـب و  یگدیـسر ، زا  سپ  مـه 
نآ تمیق  هک  تخورف  اههناخترازو  نادنمراک  هب  ناموتهس  ناموت و  ود  يرتم  ار  نآ  یضارا  درک و  طبض  ار  غاب  دوب  راکبلط  سنایناموط 

روتسدهب ه ش ،).  ) لاس 1316 رد  تسا . سودرف  غاب  عومجم  زا  یکچوک  تمسق  اهنت  ینونک  سودرف  غاب  دنزادرپب . طاسقا  هب  هلاس  جنپ  ار 
دش . هدافتسا  ناتسریبد  ناونعهب  دیدرگ و  تمرم  نآ  ترامع  يرادیرخ و  ینونک  سودرف  غاب  فراعم ، ریزو  تمکح ، رغصا  یلع 

نامز رد  ق ،). ه .  ) ات 1303  1301 م /).  ) ات 1885 لاس 1883  هب  هک  نیماجنب  رلیو  نیرگ  لئوماس 
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: دسیونیم سودرف  غاب  هرابرد  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ریفس  نیتسخن  ناونعهب  هاش ، نیدلارصان 
، هدنام یلاخ  غاب  دوب ، گنرف  رد  کلامملا  ریعم  هک  یتقو  تسا ...  هدـناسر  مامتا  هب  وا  دوخ  هدرک  انب  کلامملا  ریعم  ردـپ  ار  سودرف  غاب  »

. دوریم یبارخ  هبور  يدوز  هب  دنامب ، یلاخ  یتدم  كدنا  هک  ییانب  ره  حلاصم ، یماودیب  هطساو  هب  هدش ، عقاو  ییانتعایب  فرط 
بترم ار  اهتخرد  نیا  يروط  هب  تسا و  عقاو  رانچ  زا  یهوبنا  لگنج  نآ ، یناتحت  فرط  رد  تسا . بیرج  دصراهچ  ایوگ  غاب  نیا  تعـسو 
تسا یعیسو  ترامع  اهتخرد ، نیا  نایم  رد  دنیبیم . دننامیلمخم  یحطس  دزادنیب ، نآ  رب  يرظن  ترامع ، زا  صخش ، یتقو  هک  دناهتـشاک 

یلیخ زین  اجنیا  زا  زادـنامشچ  تسا و  یبوخ  رایـسب  هنیمز  نارهت ، ياهتـشد  رظانم و  يارب  سودرف ، غاب  ناکم  نیا  لگ . ياههچغاب  هب  نیزم 
، ترامع بقع  رد  دیآیم . رظن  هب  بارـس  دننام  رهظ ، تقو  رد  دنوشیم و  هدید  بونج ، فرط  زا  گنر ، خرـس  ياههپت  تسا . دـنیاشوخ 
هن ناریا ، رد  هنکما  ریاس  فالخرب  اجنیا  رد  دنکفایم . هیاس  یضارا  نیارب  هدیشک ، الاب  نوتس  دننام  یلاع ، ياهرانچ  تسه و  عیسو  یضارا 
زا رتهب  رد  اهبـسا  املـسم  دـناهتخاس ، بسا  يارب  يرجآ  ياـهروخآ  اـهتخرد ، ریز  رد  نآ ، فرط  کـی  رد  ییوج و  هن  تسه و  یـضوح 

عقاو تسین ، هناکولم  ترامع  کی  زا  رتمک  عقاورد  هک  ترامع  دوخ  تمظع ، اب  یـضارا  تاغاب و  نیا  طـسو  رد  دـناهدشن ...  هتـسب  اـجنیا 
. هدش

اهماـب يـالاب  زا  دـنلب  رایـسب  ياـهرانچ  اـنب ، رود  رد  هچرگا  تسا . هینبا  یگرزب  تعـسو و  دوـشیم ، رظن  بذاـج  هلهو ، لوا  رد  هک  يزیچ 
شـشوک نم  هدـیقع  هب  تسین و  تراـقح  تلاـح  هب  عفترم ، راجـشا  لـباقم  رد  هک  تسا  یلاـع  دـنلب و  يردـقهب  اـنب  دوخ  اذـهعم  هدیـشک ،

ار نآ  شوحولوح  هولج ، دـیزم  يارب  هدرک  عمج  انب  زکرم  رد  ار  تانیئزت  دـشاب و  راک  رد  یبساـنت  نآ ، فارطا  اـنب و  ناـیم  هک  دناهتـشاد 
بـصن گرزب  میخـض  نوتـسراهچ  دایز ، کـچوک  ياهنوتـس  ضوع  رد  تراـمع ، ياـهناخولج  رد  دـصق  نیمههب  دـناهداد و  رارق  هداـس 

، میخـض ياهنوتـس  نیا  رگا  تسا . لیدـبت  رییغت و  راک  رد  نونکا  ناریا ، يرامعم  هک  دوشیم  مولعم  اهنوتـس  نیا  يانب  زرط  زا  دـناهدومن و 
يالاب رد  دوریم و  الاب  هدـیچیپ ، نآ  رود  رد  گنـشق ، ياهـشقن  هنومن  زرط  هب  یلو  دومنیم . يراومهان  رثا  عون  کی  دوب ، هداـس  یلاـخ و 

هب اهنوتس  نآ  هک  يروطهب  هداد  دادتما  ار  اهشقن  نیمه  راویدرس ، اهنوتسرس و  رد  یتح  دناهتخاس . فیرظ  یلاع و  رایسب  ياهنوتـسرس  اهنآ 
. تسا هدناسر  مه  هب  تهباشم  فارطا ، راجشا  هنت 

نآ فرط  کی  زا  اوه  ات  دـناهداد  رارق  ضیرع  ياهنالاد  پچ ، تسد  تسار و  تسد  هینبا  يزکرم و  يانب  نیباـم  اوه ، ترارح  هطـساو  هب 
ماب ياههچیرد  زین  دشاب . يراج  رگید  فرط  هب 
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 ... دناهتخاس روط  نیمه  ار  هناخ  یناریا ، ياهقالیی  بلغا  رد  دوشب و  ریگداب  قاتا  فقس  هک  دناهدراذگ  زاب  ار  یناوریش 

هب قاتا  نیمز  زا  هک  یگرزب  یـسرا  رالات ، تمـسق  ره  رد  دـناهدومن و  تبنم  ار  اهرد  دراد . لوط  اـنب  ضرع  ماـمت  ردـق  هب  ییاریذـپ ، رـالات 
اب کبـشم و  مخ  چیپ و  اب  ییاههکبـش  زا  اهیـسرا  نیا  زا  کی  ره  هدش . هداد  رارق  دسریم ، رگید  تمـس  هب  قاتا  تمـس  کی  زا  فقس و 
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ياهتروص راوید  يوررب  دـناهتخاس و  یلقیـص  فاس  رمرم  گنـس  زا  هچقاط ، ات  ار  قاـتا  ياـهراوید  تسا . هدـش  نیزم  ناولا ، ياـههشیش 
ياشامت زا  صخش  هک  تسا  دوجوم  رگید  ددعتم  ياهقاتا  هوکشاب ، ییاریذپ  رالات  نیا  زا  هتشذگ  هدش . هدیشک  صقر  تلاح  رد  اهرتخد ،

هب هک  لامـش  فرط  نـالاد  ددرگیم و  بجعتم  نآ  ياهدـنب  هنیآ  اهيربچـگ و  تبارغ  تفارظ و  زا  دـنامیم و  ریحتم  توـهبم و  کـی  ره 
. ماهدیدن ار  نآ  قوفام  نم  هک  تسا  لالج  تمظعاب و  يردقهب  دراد ، زادنامشچ  نارهت  تمس 

زا یکی  هب  هک  دید ، دهاوخن  تسا ، هدید  هچنآ  زا  رتالاب  هک  دنکیم  نامگ  هدـش ، مامت  وا  بجعت  ریحت و  هوق  هک  دـنیبیم  صخـش ، یتقو ،
فرط کی  زا  اـجنآ ، زا  هک  ینیزم  رایـسب  نـالاد  کـی  هب  دوشیم  لـخاد  لوا  هدـش ، ییاـمنهار  اـهيروح  رـصق  نیا  ربتعم  رایـسب  ياـهاج 

زا نآ  قاط  هک  اریز  دنامیم . زوراپیتنا  هزاغم  هب  هنیع  هب  هک  یناکم  کی  هب  هدزچیپ ، اجنآ  زا  دعب  دزادنیب . مشچ  فارطا  رظانم  رب  دـناوتیم 
ياهتنم هقیقحلا  یف  دنکیم . هدهاشم  یبوخ  رایـسب  قاط  صخـش  هتفر ، الاب  هبترم  هب  اجنآ  زا  دسریم . تسا ، روتـسم  دننام  لیدـنق  یتاعطق 

. تسا ادیپ  انب  نیمه  زا  اهیناریا  هقیلس  تراهم و 
ظح اشامت و  زا  دعب  صخش  تسا . هدیسر  لیمکت  ياهتنم  هب  انب  نیا  رد  هدشن ، هتخاس  نیمزقرـشم  یبوخ  هب  اجچیه  رد  هک  يربچگ  لحم 

تـسناد دیاب  اذهعم  دتفایمن . تانیئزت  یگنـشق و  لمع و  نآ  تاهج  قیقحت  رکف  هب  ناریا ، يربچگ  بیرغ  بیجع و  ياهشقن  ياشامت  زا 
تسا ». هتشادن  يزیچ  ینهآ  بلاق  زج  ناریا ، يانب  فیرظ  ياهشقن  نیا  مامت  نتخاس  يارب  هک 

: دسیونیم تسا و  هدرک  هراشا  سودرف  غاب  هب  زاب  دوخ  باتک  زا  يرگید  ياج  رد  نیرگ  لئوماس 
غاب ناخولج  رب  صخـش  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  دوشیم ، هدرب  راک  هب  تانیئزت  ردقچ  نارهت  گنـشق  لزانم  رد  هکنیا  ندـیمهف  ضحم  »

فیارظ یتعنـص و  تاعارتخا  زا  صخـش  تسا و  ماقم  نیمه  رد  هولج و  نیمه  هب  هوکـشاب  يانب  نیا  لخاد  مامت  دزادنیب ...  يرظن  سودرف 
نامز ياههشقن  هب  تهابـش  يردـق  تسا و  یگنرفهمین  سودرف  غاب  تانیئزت  هشقن  هک  تسناد  دـیاب  زین  دـنامیم . ریحتم  تاـم و  نآ  ییاـنب 

تعنص تخس  نیناوق  نامز  نآ  زا  يرامعم  کی  هکنیا  لثم  اما  دراد . سناسنر 
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ناریا عیانـص  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  رما ، نیمه  دـشاب . هدرک  رایتخا  يزیرحرط  رد  ار  يدازآ  لامک  هاوخلد ، روطهب  هتـشاذگ ، رانک  ار  دوخ 
هدـش انب  نایناساس  نامز  رد  هک  ناـخولج  يراـمعم  زا  يردـق  هوکـشاب  تاـنیئزت  نیا  هک  تسا  نیعم  دـشابیم و  رییغت  لیدـبت و  تلاـح  رد 

لوط و اپ  تصـش  ردق  هب  هناخضوح  نیا  تسا . يدننامهراغم  هناخـضوح  سودرف ، غاب  ياشامت  اب  ياهاج  زا  یکی  تسا ...  هدومن  يوریپ 
نیا تاـنیئزت  تسا ...  شورفم  هدـش ، هتخاـس  دزی  رد  قاـتا ، نیا  هزادـنا  هب  اـصوصخم  هـک  دـمن  هـتحت  هطـساو  هـب  دراد و  ضرع  اـپ  لـهچ 

دنیوگیم يربچگ  دنزاسیم ، بترم  چگ  زا  ناریا  رد  هک  ار  یتانیئزت  تسا . سودرف  غاب  رکذلا  قباس  تانیئزت  نیابم  یلک  هب  هناخضوح ... 
نییزت اجنیا ، هک  دننادیم  دنراد ، هرهب  يرامعم  ملع  زا  هک  یـصاخشا  دـنمان . سنرقم  هک  دراد  یـصاخ  زرط  هناخـضوح  نیا  يربچگ  یلو 

، هشعشم گنر  هب  ار  نآ  هدش ، هدرب  راک  هب  تانیئزت  نیمه  نیمز ، قرشم  روهشم  هینبا  ریاس  ءارمحلا و  رصق  رد  تسا . بارعا  هقیلس  هب  قاط 
. تسا هدش  ذخا  اجک  زا  اهیناریا  گنشق  تانیئزت  نیا  هک  دنادیم  یصخش  رتمک  یلو  دناهدرک  الطم  ای  یشاقن 

لوادتم ناریا  رد  مایالا  میدق  زا  دـنراد ، هتـشاد و  نآ  رد  ار  تراهم  لامک  نایناریا  تسا و  لوادـتم  ناریا  رد  مه  زونه  هک  ندز  قاط  عضو 
ریحت و بابـسا  رتشیب  هک  يزیچ  یلو  تسا . هدـش  ماـجنا  ناریا  رد  ندز  قاـط  نف  مر ...  رد  هزیلک  نتآ و  رد  نونتراـپ  ياـنب  زا  لـبق  هدوب و 

يرطف شوه  هطساو  هب  دننادیم  هک  ار  هچنآ  دننکیمن و  یملع  لیصحت  چیه  عرتخم ، ناراکتعنـص  نیا  هک  نیا  ددرگیم ، صخـش  بجعت 
. درادن رظن  شیپ  رد  یقشمرس  هنومن و  چیه  هک  یتروص  رد  دوشیم . چگ  زا  یگنـشق  هشقن  ندیرب  لوغـشم  یناریا ، يانب  تسا . تایلمع  و 
زا صخش  رگا  دنراد و  تسد  رد  چگ  ندیرب  يارب  بوچ ، زا  يرـصتخم  بابـسا  طقف  درادن . تسدرد  مه  يراگرپ  هراتـس و  تاقوا  بلاغ 

: هک دنک  لاؤس  اهنآ 
شیپ : » هک تفگ  دنهاوخ  باوج  دیزاسیم »؟ یگنشق  نیا  هب  ياهشقن  هک  دیاهدرک  دوخ  داهنشیپ  هقیرط  هچ  تسا و  هدوب  هک  امش  ملعم  »
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ياهرامعم زا  رفن  دنچ  دـنرادن ...  تعنـص  لوصا  زا  یعالطا  چـیه  هقیقحلا ، یف  مزاسیم ». دوخ  شیپ  زا  يزیچ  ماهدرکن . لیـصحت  یـسک 
غاب رامعم  تسا ، نیسح  داتسا  یکی  هلمج  نآ  زا  دنراد  طسوتم  ياهرامعم  رب  یلماک  يرترب  زایتما و  دنـشابیم و  داتـسا  هک  دنتـسه  نارهت 

.« كرا رامعم  یلع  داتسا  يرگید  سودرف و 

دابآترشع

دش و هتخیر  نارهت  لامش  رد  دابآترشع  يانب  حرط  هاش  نیدلا  رصان  رما  هب  ق ،). ه .  ) لاس 1291 رد 
251 ص : نارهت ، تشذگرس 

دوخ تسد  هب  تخرد  هلـصا  راهچ  دـش و  غاب  دراو  يراـکتخرد  يارب  لاـس  ناـمه  لاوش  رد  هاـش  نیدـلا  رـصان  دندیـشک . راوید  نآ  رود 
. دنتشاک ییاهتخرد  وا  زا  يوریپ  هب  مه  نارگید  نآ  زا  سپ  تشاک .

: تسا هدمآ  نینچ  غاب  نیا  هرابرد  راثآلارثآم  رد 
یناوید تاغاب  زا  هدیدرگ و  عقاو  تاناریمش  هارهاش  بنج  رهـش  لامـش  تمـس  رد  هفالخلاراد  رهاظ  رب  هک  تسا  دابآترـشع  غاب  رگید  «و 
هتسیاش هک  عینـص  ياهکشوک  عیـسو و  ياهخاک  عیفر و  هینبا  عیدب و  تارامع  غاب  نیا  لخاد  رد  هداتفا و  راجاق  رـصق  ناتـسراگن و  نیبام 
هناهاش سدقم  نیمی  هب  دوخ  ناشن  ونیم  ناتسوب  نیا  راجـشا  لاهن  سرغ  عورـش  هدش و  هتخارفا  هتخاس و  تسا  تمه  گرزب  هاشنهاش  نأش 

. تسا هدش 
هبیتک راعـشا  نمـض  رد  هکنانچ  هدش  هنطلـسلا - دامتعا  هدنراگن - هدنب  تسد  هب  اراجـشا  اراید و  غاب  نیا  ءاشنا  سیـسأت و  ثادـحا و  لصا 

: دیوگیم هدش  راعشا  یغورف  هب  صلختم  بیدا  نیسح  دمحم  ازریم  ناقاخلا  برقم  تاموظنم  زا  اجنآ  رصق  راوید 
يراودیما  خاش  يدناشن  اورسخ  یکورسخ  سرغ  خیرات  تشگ  یک  طاشن  خاش 

يراوتسا  نیذآ  ار  انب  نیا  هدیشخبمظعا  ویدخ  رما  تلود  عینص  یعس 
قاحلا هب  راعشا  نتشاد  هضرع  زا  دعب  خیرات و  مظن  هن  هتشاد  حدم  دصق  طقف  تسخن  زا  دش ، هدینش  اهافش  هکنانچ  هیلاراشم  اهرعش  نیا  رد 

تسا ». هدوب  روذعم  هداتفا  اسران  يو  يداتسا  ماقم  هب  تبسن  هدام  رگا  سپ  هدیدرگ ، رومأم  خیرات 
: میناوخیم دابآترشع  هرابرد  ق ). ه .  ) لاس 1291 خیرات  لیذ  زین  نادلبلا  ةآرم  رد 

ناگدنب تسا ، نآ  ندومن  رجشم  يانب  هتخاس ، رود  راوید  هدش و  هتخیر  دابآترشع  غاب  حرط  نوچ  لاس ، نیا  لاوش  متـشه  تسیب و  زور  »
هلصا راهچ  دندش و  تسا ، عقاو  ناتـسراگن  راجاق و  رـصق  نایمرد  هک  غاب  نیا  يامرف  فیرـشت  هکلم  ماد  یهاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا 

رد یتلود و  هماـنزور  یـشنم  هک  یناهفـصا  بیدا  نیـسح  دـمحم  ازریم  دـندومرف . سرغ  غاـب  نیا  رد  هناورـسخ  كراـبم  تسد  هب  تخرد 
انیع هک  هعطق  نآ  داوس  دش و  زارفارس  هناکولم  محارم  تاماعنا و  هب  هدرک  ضرع  يراکتخرد  نیا  خیرات  رد  ياهعطق  تسا  فلؤم  تبحص 

. دندرک بصن  دابآترشع  رصق  راوید  هب  هدش  هبیتک  نویامه  رما  هب  دوشیم  تبث  لیذ  رد 
252 ص : نارهت ، تشذگرس 

ینویامه سرغ  خیرات 

يراکتخرد  يأر  تیانع  زا  دومرفدابآترشع  رصق  رد  ورسخ  شیوخ  تسد  اب 
يرایبآ  تقو  دش  کنیاک  رایب  رثوکناوضر  وت  شوخ  مان  سودرف  نابغاب  يا 

يرایرهش  تسد  اب  دناشن  هش  هک  یخاشتمارک  دوب  شعرف  تلادع  دوب  شلصا 
يراهبون  ربا  يا  راب  رتدوز  دنچ  کیلاسما  لدع  خاش  نیا  رس  دشک  کلف  رب  ات 
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يرابیوج  ورس  زا  یتشهب  هحود  زاتفگ  ناوت  هب  راب  دص  ار  ناشن  کلم  خاش 
يراکماک  رتهب ز  يرایتخب  رتربملاع ز  لها  دننیب  اهرمث  رجش  نیا  زا 

يرارد  علطم  مه  بکاوک  قرشم  مهددرگ  رهپس  نوچمه  دابآترشع  هک  ادوز 
يرایتخب  طرف  زا  يرایرهش  رف  زاناتخرد  نیا  دنرآ  دیشروخ  هویم  ياج  رب 

يراوگرزب  خاش  دناشن  کلم  تسدتوتف  روآراب  تمارک  هلصا  ات 
يراوتسا  هتسویپ  داب  ار  عرف  لصا  زاملاع  هلمج  دناحرف  سدقا  تاذ  تسا  لصا 

يرادجات  ياهلگ  میاد  هتفکش  ادابورسخ  تسد  نمی  زا  دابآترشع  غاب  رد 
يراج  بآ  دننام  نشور  باتفآ  نوچناهاش  هاش  حدم  رد  دشاب  بیدا  رعش 

يراودیما  خاش  يدناشن  ار  ورسخیکورسخ  سرغ  خیرات  تشگ  یک » طاشن  خاش  »
يراوتسا » نیذآ  ار  انب  نیا  دشخبمظعا  ویدخ  رما  تلود ، عینص  یعس   253 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دسیونیم دوخ  همانرفس  رد  دابآترشع  یلام  نامتخاس  انب و  هرابرد  انرسالراک  مادام 
دنچ دنلب  جرب  کی  زا  ترابع  هداس و  کبس  ظاحل  زا  عیدب و  نآ  نامتخاس  دنکیم . تماقا  دابآترشع  رـصق  رد  بلغا  هاش  نیدلا  رـصان  »

یناریا و ياوه  لاح و  هک  ابیز  رایـسب  رالات  کی  يانثتـسا  هب  دراد  صاصتخا  هاش  هب  نامتخاس  هاگتـسد  کی  ياهقبط  ره  زا  هک  تسا  هقبط 
یلاها تسا . بوخ  هقیلـس  زا  يراع  يرازاب و  رایـسب  اهقاتا  ریاس  ییاپورا  ثاثا  بابـسا و  دراد  يدـنه  کـچوک  ياههشیـش  اـب  یتاـنیئزت 

یلم يرنه  قوذ  زا  هدافتـسا  ياج  هب  ار  دوخ  ياهقاتا  هک  دنراد  صاخ  نونج  عون  کی  مزال  تریـصب  زا  يرادروخرب  نودـب  نیمز  قرـشم 
هدش و هدیـشوپ  رادالج  ياهرجآ  زا  دابآترـشع ، رـصق  یجراخ  تمـسق  دـنیامن . نیئزت  اپورا  لوصحم  ياهلاغـشآ  ءایـشا و  اب  ناشروشک 

یناتک ياههچراپ  زا  ییاههدرپ  دوشیم . هدید  یناتساب  ياهخاک  زا  يرایسب  ردرس  رب  هک  تسا  یمیدق  ياهشرف  گنس  زا  ياهنایشان  دیلقت 
نیا زا  دـنرادیم و  هاگن  ظوفحم  دیـشروخ  شبات  زا  ار  انب  ياهتمـسق  یمامت  یبآ ، ای  خرـس  هایـس ، تاجوسنم  زا  يراـگن  شقن و  اـب  دـیفس 

ضوح و زا  رپ  یغاب  طسو  رد  دننامجرب  ترامع  کی  انمض  دوشیم . هدافتسا  یتنطلـس  ياهخاک  همه  رد  الومعم  گنـشق ، رایـسب  ياههدرپ 
هب هقاتا  ود  کچوک  هناخ  یس  دودح  رد  نآ  هیاپ  روداترود  تسا . هدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  رگید  ياهنامتخاس  زا  ادج  اههراوف  همـشچ و 

اهراوید تسا . ییادتبا  الماک  يرامعم  هوحن  تسا . نکاس  هاش  نانز  زا  یکی  اههناخ  نیا  زا  مادـک  ره  رد  هدـش و  هتخاس  ياهریادمین  لکش 
هیبش اههناخ  نیا  دنتـسه . تخمز  رایـسب  تسب  تفچ و  ياراد  دیفـس و  بوچ  زا  اههرجنپ  بوچ  راهچ  اهرد و  تسا . هدش  دیفـس  کهآ  اب 

. دوشیم هتخاس  ناتسلگنا  يزرواشک  كالما  زا  یضعب  رد  هک  تسا  ییاههلیوط  یعون 
نوچ دراد . صاصتخا  هاش  یسورع  مسارم  يرازگرب  لحم  هب  رتشیب  تسا ، هدش  ثادحا  اپورا  زا  هاش  تعجارم  ماگنه  هک  دابآترشع  رصق 

ار نوردـنا  تمـسق  رادبسن  لـصا و  ناـنز  اـهنت  دریگیم و  ياهزاـت  ناـنز  مه  زاـب  یلو  دراد  يددـعتم  ناـنز  هـچ  رگا  هاـش  نیدـلا  رـصان 
باختنا دش  دنهاوخ  ناریا  هدنیآ  هاش  ياهردام  اهدعب  هک  رواجم  ياههدکهد  ییاتسور  نانز  نایم  زا  يو  نارسمه  رتشیب  هکلب  دننکیمنرپ 

دناهدش .
254 ص : نارهت ، تشذگرس 

تـسا ياهقبط  هس  ترامع  دابآترـشع  یگنرفهالک  تسا . نآ  یگنرفهالک  نامتخاس  دابآترـشع  غاـب  رد  هزاوآرپ  ياـهنامتخاس  زا  یکی 
صاخ يراکهنیآ و  نآ  رـسارس  هک  تسا  هنیآ  رالات  مود  هقبط  رـالات  تسا . قاـتا  ود  رـالات و  کـی  لـماش  هقبط  ره  هک  رختـسا  رب  فرـشم 
یباتهم ود  نیا  هدـش و  انب  عیـسو  یباتهم  ود  نآ  نیفرط  هک  دراد  رارق  هاگباوخ  رالات  موس  هقبط  رد  تسا  هدوب  هاش  نیدـلا  رـصان  تحارتسا 

. تسا هدوزفایم  نامتخاس  ییابیز  رب  تمـسق  ره  رد  اهولبات  اههبیتک و  اهیـشاک و  تسا  غاب  رب  طلـسم  يرگید  رختـسا و  رب  فرـشم  یکی 
جیردتهب هناخمرح  هاش  نیدلا  رصان  ندش  هتشک  زا  دعب  داد  صیـصخت  هلودلا  سینا  تماقا  يارب  ار  یگنرفهالک  ترامع  هاش  نیدلا  رـصان 
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هک دندوب  یـسایس  تاقافتا  عیاقو و  راتفرگ  ردقنآ  زین  هاش  دمحا  هاش و  یلع  دمحم  دوب و  لیلع  يدرم  هاش  نیدـلا  رفظم  اریز  داتفا  قنور  زا 
هدرپس یـشومارف  تسد  هب  مکمک  دوب  هاش  نیدلا  رـصان  تیانع  دروم  همهنآ  هک  دابآترـشع  تهج  نیا  هب  دنتـشادن  ارـسمرح  هب  یهجوت 

. دش
مه رد  هدـش و  یـشحو  نامز  رورم  هب  هک  جاک  ناتخرد  گرب  خاش و  نایم  دـینک  هاگن  نییاپ  هب  یگنرفهالک  تراـمع  زارف  زا  یتقو  نونکا 

تسا  هدنامن  یقاب  يزیچ  قرشم  تمس  رد  قاتا  ود  برغم و  تمس  رد  قاتا  هس  زج  نآ  فارطا  ياهقاتا  زا  دوریمورف ،
: دسیونیم دابآترشع  رصق  غاب و  هرابرد  ناریا  رابرد  رد  لاس  هس  باتک  رد  هیرووف  رتکد 

مه نآ  ياهغاب  تسین و  مهم  نادنچ  نآ  رـصق  تسا . دابآترـشع  ام  فقوت  لوا  هلحرم  لاسما  ق ،). ه .  ) لاوش 1308  3 م )  ) هم 1891  12
ناسنا ات  درادن  توافت  نارهت  ياوه  اب  نادنچ  زین  نآ  ياوه  نارهت  هب  یکیدزن  تلع  هب  هوالعب  تسا . رگید  یقالیی  ياهغاب  زا  رتتعسومک 
هتخاس قاتا  دنچ  يدورو  رد  فرط  ره  رد  تسا . هدرک  يرگید  تمحز  دیلوت  یمئاد  ياهناراب  اصوصخم  دبایب . رتتحار  اجنیا  رد  ار  دوخ 

ياهینوریب عون  زا  دراد . رارق  ینوریب  لکـش ، عبرم  غاب  کی  ياهتنا  رد  پچ ، فرط  رد  رتفد و  قاتا  هناخرادبآ و  تسار ، تمـس  رد  هدش ،
. تسا یعقاو  جرب  کی  تروص  هب  نآ  هاگباوخ  ترامع  دراد . صاخ  یعضو  تسا  عقاو  رصق  رخآ  تمسق  رد  هک  نوردنا  یلومعم . یلیخ 

. دیامنیم گرزب  دنلب و  هاگباوخ  تسا  کچوک  هاتوک و  مرح  لها  ترامع  ردق  ره  نیمزریز و  هقبط  کی  يور  هبترم  هس  ياراد 
زا کی  ره  هرظنم  دناهتخاس و  ضوح  رود  لکش  کی  هب  مه و  فیدر  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  ییازجم  کچوک  ياههناخ  مرح  لها  ترامع 

اهنآ رب  دنلب  يراوید  تسین . ربق  هب  تهابشیب  رود  زا  اهنآ 
255 ص : نارهت ، تشذگرس 

درادیم ». روتسم  مرحمان  صاخشا  رظن  زا  ار  اهنآ  يزیربت  تخرد  فیدر  کی  تسا و  فرشم 
نآ زا  هک  دـندومن  باختنا  هناخلوارق  ناگداپ و  داجیا  يارب  ار  رهـش  بساـنم  هطقن  دـنچ  ه ش ).  ) لاس 1299 توح  موس  ياتدوک  ناـیناب 

نیذـفنتم لاجر و  فیقوت  هب  تسد  اتدوک  تموکح  یتقو  دـش و  هدرپس  ناخ  دـمحم  ناج  هب  دابآترـشع  ناگداپ  دوب . دابآترـشع  هلمج 
، ارآکلم سمـش  ازریم  هلادسا  هلودلا  باهـش  دندش . سوبحم  دابآترـشع  ناگداپ  رد  هلودلا  نیع  هلمج  زا  نانآ  زا  يرفن  دـنچ  دز  تقو 

: دیوگیم هاش ، دمحا  ناطلس  رابرد  تافیرشت  سیئر 
رد تسا . هداد  عالطا  هدرک و  نفلت  هپـس  رادرـس  البق  دـش  مولعم  متفای  رظتنم  ار  ناخدـمحم  ناـج  متفر . دابآترـشع  هب  هاـش  رما  بسحرب  »
مه ام  رکف  هب  یلغوا  دومحم  : » تفگ مشوگ  خیب  هلودلا  نیع  میدرکیم  یـسرپلاوحا  هک  یلاح  رد  مدرک . دروخرب  هلودلانیع  اب  لوا  هقبط 

عوضوم دش ، غراف  زامن  زا  هک  نیمه  دوب . هضیرف  يادا  لوغـشم  هنییآ  رالات  رد  هقبط  نآرد  هنطلـسلا  ماوق  متفر . مود  هقبط  هب  اجنآ  زا  شاب »
« مدراذگ نایم  رد  وا  اب  ار  هنیباک  لیکشت 

هیدواد ای  هینوغرا 

هتـشاد زین  یتانق  غاب و  ارهاظ  هک  ار  لـحم  نیا  مظعاردـص ، يرون  ناـخ  اـقآ  ازریم  دراد . رارق  کـهلق  بونج  زرهلاـچ و  برغ  رد  هیدواد 
. دناوخ هیدواد  داد و  هعسوت  ار  نآ  رکشل  ریزو  ناخ  دواد  ازریم  شرسپ ، مان  هب  دیرخ و  تسا ،

: دسیونیم هیدواد  هینوغرا و  مان  هرابرد  ناریا  لاجر  لاح  حرش  رد  دادماب  يدهم 
کلام ار  اجنآ  هک  نیا  شیپ  هدوب و  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  یقالیی  غاـب  هدـش  عقاو  کـهلق  یبرغ  بونج  رد  نارهت و  لامـش  رد  هک  هیدواد  »

ار اجنیا  هک  دـنیوگیم  رگید  یـضعب  تشاد . مان  هینوغرا  دوب  هدـش  هتـشاک  شیاهنابایخ  رد  هک  یناوغرا  ناتخرد  تبـسانم  هب  نآ  مان  دوش 
يدنچ دش ، طبض  هرداصم و  نانآ  لاوما  هدیچرب و  نانآ  طاسب  هک  نیا  زا  سپ  هتخاس و  هنطلسلا  عاجش  ازریم  یلعنسح  رسپ  ازریم ، ناوغرا 

دشاب » رتحیحص  دیاب  ریخا  هجو  تشاذگ و  ناخ  دواد  ازریم  شرسپ  مانب  هیدواد  ار  شمان  دش و  کلام  ار  اجنآ  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  دعب 
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: دسیونیم هیدواد  هرابرد  نیرگ  لئومس 
256 ص : نارهت ، تشذگرس 

عیرـست بابـسا  هک  یمظعاردـص  نامه  ار  انب  نیا  تسا . هیدواد  رد  یکلم  میدومن  اشامت  راهب ، نآ  رد  اـم  هک  یگنـشق  ياـهقالیی  هلمجزا  »
نیا ناریا  هاش  ترضحیلعا  هک  دوب  هوکشاب  يردق  هب  دش  مامت  یتقو  تسا و  هتخاس  هدیدرگ ، م ).  ) هنس 1858 رد  ناتسلگنا  ناریا و  گنج 

. دندرک ناوید  طبض  ار 
. دش راذگاو  وا  دالوا  هب  یتقوم ، طرش  هب  مظعاردص ، توف  زا  دعب  اما  دشاب . هتشاد  تورث  همه  نآ  دوبن  رودقم  یتیعر  هچ 

هپت نیمه  تسا و  هدش  عقاو  هپت  نییاپ  رد  یگنـسرپ  تشد  رد  تسا و  کیدزن  یلیخ  رهـش  هب  هک  اریز  تسین . بوخ  نادـنچ  غاب  نیا  عقوم 
نیا زا  هتـشذگ  اـما  دراد  داـیز  هشپ  هک  دـنیوگ  تسا . مرگ  یلیخ  تهج  نیا  زا  ددرگیم و  رهظ  یبرغ  بونج  میـسن  زا  يریگولج  بابـسا 

. یهاشداپ يانکس  هتسیاش  تسا  یترامع  بتارم ،
یگرزب ضوح  نآ  نایم  دناهتشاک و  دایز  تخرد  نآ  لامش  فرط  رد  ضرع . لیم  عبر  کی  لوط و  لیم  کی  زا  تسا  ترابع  غاب  تعسو 

. دوشیم يراج  ضوح  نامه  زا  هیدواد  بآ  هک  دراد  رارق 
و دراد . رفاو  هکاوف  هک  تسا  یگرزب  هویم  غاب  بونج  رد  تشاگن و  میهاوخ  ار  نآ  لیـصفت  هک  هدش  هتخاس  یترامع  تاغاب  نیا  زکرم  رد 

زابور عیـسو  ياههلیوط  هیدواد  يزکرم  تمـسق  هب  ندیـسر  زا  لبق  تسا . عقاو  ینیمزریز  گرزب  مامح  مادخ و  ياهقاتا  غاب ، نیا  هب  لصو 
تخرد ياههخاش  ریـصح و  اب  ناتـسبات  لصف  رد  دناهدنک و  راوید  دوخ  رد  ار  اهروخآ  دراد و  شیاجنگ  بسا  دص  ردق  هب  هک  هدـش  عقاو 

. دنناشوپیم ار  نآ  رس 
يادص هب  بآ  دناهتخاس و  گنس  زا  ییوج  نابایخ  زکرم  زا  دوشیم . یهوکـشاب  شورفم  نابایخ  لخاد  صخـش  لبطـصا ، زا  روبع  زا  دعب 

زا هدش . سرغ  دراد ، عافترا  اپدص  ردـق  هب  کی  ره  هک  یلاع  ياهرانچ  هگرج  ود  نابایخ  نیا  فرط  ود  ره  رد  تسا . يراج  نآ  زا  شوخ 
تراـمع نیا  هب  یتقو  هک  دوشیم  بجعتم  صخـش  دراد  هبترم  هس  هک  توارط  اـب  گرزب  تراـمع  کـی  هب  دـسریم  صخـش  ناـبایخ  نیا 

نآ نیمز  دراد . عافترا  اـپداتفه  اـبیرقت  هناخـضوح  نیا  فقـس  دـیامنیم . هدـهاشم  تخت  رـالات  دـننام  یگرزب  هناخـضوح  دوشیم  لـخاد 
هاـگن ار  نمثم  هناخـضوح  نیا  قاـط  هک  یمیخـض  ياـهراوید  تسا و  عقاو  یگرزب  ضوح  نآ  طـسو  رد  تسا و  یماـظن  رجآ  زا  شورفم 
. دروآیم مهارف  ار  میخض  يانب  نیا  توارط  بابسا  هدومن  شدرگ  تلوهس  هب  اوه  هطساو  نیدب  دراد و  ینالاد  هیواز  ره  رد  درادیم 

یف دـشاب . مه  يرگید  ياـنب  قاـط  نآ  يـالاب  رد  هک  میدز  سدـح  میدرک  اـشامت  ار  نآ  نوریب  زا  هدـش  جراـخ  هناـخ  ضوح  نیا  زا  یتقو 
هبترم عیسو  ياهرالات  زا  هک  میدید  یچیپ  رد  چیپ  ياههلپ  هقیقحلا 

257 ص : نارهت ، تشذگرس 
یتقو و  تسا . عقاو  یضرع  یباتهم  ود  بونج  لامش و  فرط  رد  دسریم . ریثک  ياهرالات  اهنالاد و  یناقوف و  هبترم  ود  هب  هتفر  الاب  یناتحت 

يراـج تاراـمع  نیا  رد  عناـمالب  اوـه  دـسریم و  مه  هب  یبوـخ  رایـسب  زادـنامشچ  دنـشکیم  فرط  کـی  هـب  ار  نآ  يزودـلگ  ياـههدرپ 
. ددرگیم

گرزب نونکا  اهرـسپ  نیا  تسا . هدش  هدیـشک  چگ  يور  رب  نغور  گنر و  اب  وا  روکذ  دالوا  روص  مظعاردص و  تروص  یلامـش  رالات  رد 
. دناهدومن لیصحت  فلتخم  تاجرد  یتلود  لغاشم  رد  هدش 

یصخش يرگید  دوخ ، هداوناخ  رورغ  زا  رپ  ربکتم و  فرحرپ و  تسا  یـصخش  مظعاردص  گرزب  رـسپ  مسانـشیم . ار  اهنآ  زا  رفن  هس  نم 
تـسا یـصخش  یموس  دوشیم و  هدید  یبدایب  نیا  هب  یـصخش  رتمک  نایناریا  نایم  دراد و  هداعلاقوف  بلقت  یتسردان و  دـقهاتوک و  تسا 

. اعدایب بدؤم و  راتفرشوخ و 
يزکرم نابایخ  طسو  رد  دـناهدرک  شرف  ار  اهتخرد  ناـیم  تسا . هدـش  هداد  رارق  يزیربت  راـنچ و  زا  ناـبایخ  راـهچ  غاـب ، لامـش  فرط  رد 
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هقیلـس و انب  ماـمت  رد  هصـالخ  دوشیم . يراـج  نآ  زا  هتخیر  نییاـپ  کـچوک  راـشبآ  نیدـنچ  هطـساو  هب  هوک  زا  یبآ  تسا و  عقاو  ییوج 
تسا ». هدش  هدرب  راک  هب  هوکش  تفارظ و 

گنهرـس ناـمز  رد  دوـب و  هیدواد  رد  تشاد  ار  نآ  تساـیر  چـیووتنامود  هک  ق ،). ه .  ) لاس 1296 رد  هناـخقازق  لـحم  هک  تسا  ینتفگ 
. تفای لاقتنا  راجاق  رصق  هب  ق ). ه .  ) لاس 1299 ینعی  یکسوکراچ 

ریزالخ نیذآروخ ، هیهلا ،

هدوب هلودلا  نیما  رـسمه  هلودـلا  ةزع  هب  قلعتم  نیذآروخ  یـضارا  دـنتفگیم . مه  ریزالخ  نآ  هب  یهاگ  هک  دوب  نیذآروخ  هیهلا ، نهک  مان 
نیا رد  یفوتـسم  هللا  دـبع  دـناوخ . هیهلا  ار  نآ  درک ، ینادابآ  نآ  رد  دـیرخ و  ار  یـضارا  نیا  یهلا  میکح  رفعج  ازریم  هکنیا  زا  سپ  تسا .

: دسیونیم هراب 
هک دـیمهفیم  بوخ  اریز  درک . عفر  اههناخراک  داجیا  اب  یجراخ  ياههراجتلا  لام  زا  ار  روشک  تجاح  دـیاب  هک  دوب  دـقتعم  هلودـلا  نیما  »

فیـسلا ۀـیقب  بیرقنع  تسا  هدـش  یـسور  مه  اهبـسا  یتح  هک  یگدـنز  عضو  نیا  اب  تسا و  نآ  تارداص  زا  رتداـیز  یلیخ  ناریا  تادراو 
کناب هلیسو  هب  و  تسا ، هدروآ  روشک  نیا  هب  ناتسودنه  زا  هاشردان  هک  ییاهنآ  هدوب و  ناریا  رد  میدق  زا  هک  ییاهالط 
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. دش دهاوخ  رتمک  هرقن  لوپ  دیرخ  توق  زورهبزور  جراخ و  ناریا  زا  سور  ینهر  کناب  سیلگنا و  یهاش 

هیامرس اب  يزیردنق  هناخراک  ناریمش و  هیهلا  رد  يزاستیربک  هناخراک  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد  هلودلا  نیما  هک  دوب  هدیقع  نیمه  رثا  رب 
رد درکیم ، يربارب  اپورا  ياههناخراک  ياهدـنق  نیرتهب  اـب  هک  كزیرهک  هناـخراک  دـنق  دوب . هدرک  ریاد  كزیرهک  رد  یلخاد  یجراـخ و 

رتـهب و زورما  ناـجنز  زیربـت و  هناـخراک  تیربـک  زا  تاـجرد  هب  هک  هیهلا  تیربـک  نـینچمه  دـمآ ...  رازاـب  هـب  ق ). ه .  ) لاـس 1313 رخاوا 
: دسیونیم هیهلا  يزاستیربک  هناخراک  هرابرد  دوخ  باتک  زا  رگید  ياج  رد  یفوتسم  هللا  دبع  دش . رازاب  دراو  زین  دوب  رترطخیب 

. دنک يریگولج  اهیجراخ  ذوفن  دایدزا  زا  دوخ  ياهتمواقم  هب  تساوخیم  ثبع  هاش  نیدلا  رصان  »
ذوفن دایدزا  يارب  ياهزات  هار  اهیجراخ  فرط  زا  یتراجت  مادـقا  ره  دوش و  عناـم  ار  اـهنآ  یتراـجت  دـصاقم  تسناوتیمن  دوهع  قبطرب  اریز 
روشک ياهیراکتـسد  دـندش و  یجراخ  ياههناخ  تراجت  ياهلالد  تقیقح  رد  یلخاد  تراجت  هک  دوب  تاقوا  نیمه  زا  درکیم . زاب  اـهنآ 
هیهلا رد  تیربک  هناخراک  كزیرهک و  رد  دـنق  هناخراک  ندرک  ریاد  اـب  تساوخیم  ثبع  هلودـلا  نیما  دـش . لـیطعت  يرگید  زا  دـعب  یکی 

دنک تمواقم  تسناوتیمن  دنتخیریم ، ناریا  هب  رتنازرا  اتقوم  هک  یسور  تیربک  دنق و  اب  املسم  اریز  دهدب . ناشن  مظعاردص  هب  ار  راکهار 
هب موکحم  تاهد  ياهیفابسابرک  یتح  ناهفـصا و  رهـشوب و  دزی و  ناشاک و  ياهیفابرعـش  لثم  دوز  ای  رید  مه  يراخب  ياههناخراک  نیا  و 

دندشیم . انف 
: دسیونیم نیذآروخ  يزاستیربک  هناخراک  هرابرد  زین  تیاده  هنطلسلا  ربخم 

ریزالخ رد  ار  يزاستیربک  دندرک . انب  كزیرهک  رد  ار  يزاسدنق  هلودلا و  نیما  قیوشت  هب  دـندروآ  يزاستیربک  يزاسدـنق و  هناخراک  »
. دوب هلودلا  نیما  کلم  لحم  ود  ره  هک  هدنگرز  يولهپ 

اب تشادیمرب و  هیارک  دایز  ردـنغچ  مه  كزیرهک  رد  اما  دـهدب و  ار  هناخراک  فاـفک  هک  دروآیمن  لـمع  هب  بوچ  رادـقم  نآ  ریزـالخ 
دیباوخ . هناخراک  ود  ره  دشیمن و  مامت  تمیق  هب  دنق  جنپ ، يدص  كرمگ  دوجو 

. تساهییاریذپ اهینامهم و  زکرم  هک  تسا  تفن  تکرش  غاب  هیهلا  گرزب  فورعم و  ياهغاب  زا 
259 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تسا هیهلا  گرزب  ياهغاب  زا  هک  ناملآ  ترافس  غاب  يرگید 
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: دسیونیم نارهت  خیرات  رد  یغالب  تجح 
هریغ هلودلارخف و  مناخ  هثرو  هب  نآ  هدمع  تمسق  يدیـشروخ -  1350 نونکا - هک  میـسریم  هیهلا  هب  میورب  رتالاب  يردق  هک  هدـنگرز  زا 
زونه غاب  هس  نآ  زا  یکی  هک  تشاد  دوجو  گرزب  غاب  هس  هیهلا  یـضارا  رد  لاس 1350 - زا  شیپ - لاس  دناوهاجنپ  دودـح  رد  دراد . قلعت 

. هیهلا بونج  رد  تسا  يوروش  ترافس  غاب  هک  هدنام  یقاب  لبق  لاس  لهچ  عضو  نامه  هب 
. دش هدیشک  راوید  اهتمسق  نیب  دیدرگ و  میسقت  شفالخا  نیب  هک  دوب  هلودلا  نیما  هب  قلعتم  مود  غاب 

هلودلا فصآ  رتخد  مناخ  همطاف  دیسر . شرـسمه  مناخ  همطاف  هب  تشادن  یثراو  نوچ  شتوف  زا  دعب  هک  دوب  رتفد  نیما  هب  قلعتم  موس  غاب 
. تسا ناسارخ  یلاو 

هب دش و  میـسقت  گرزب  کچوک و  تاعطق  هب  مناخ  همطاف  تایح  نامز  رد  تشاد و  همادا  هدـنگرز  هناخدور  يور  لپ  کیدزن  ات  غاب  نیا 
. دوب تفن  یلم  تکرش  یقالیی  ترامع  نیمه  مناخ  همطاف  تنوکس  لحم  تفر و  شورف 

تفن قباس  تکرش  لماع  ریدم  هدنیامن  هلیسوهب  ار  یقالیی  غاب  نیا  ه ش ).  ) 1303 ق ،). ه .  ) 1343 م ،).  ) لاس 1924 رد  تفن  قباس  تکرش 
تکرـش زا  دی  علخ  نامز  ات  عقوم  نآ  زا  هک  دـیرخ  مناخ  همطاف  زا  ناموت -  7500 هریل - دـصناپ  رازهکی و  تمیق  هب  یلرف  ماـن  هب  نارهت  رد 

. دوب نارهت  رد  تفن  قباس  تکرش  لماع  ناریدم  تقو  ناگدنیامن  تنوکس  لحم  روبزم  غاب  تفن  قباس 
. دشابیم ناموت  رازه  دصیس  زا  زواجتم  غاب  نیا  لاس 1350 - یلعف - تمیق  دش و  باختنا  تفن  تارکاذم  يارب  غاب  دی ، علخ  زا  سپ 

كزیرهک دنق  هناخراک  هب  یهاگن 

: دسیونیم كزیرهک  دنق  هناخراک  هرابرد  یناکدرا  یبوبحم  نیسح  رتکد 
هب هلودـلا و  نیما  ناخ  یلع  ازریم  هیحاـن  زا  ق ). ه .  ) لاس 1313 رد  دیدج  عضو  هب  يزاسدـنق  هناخراک  سیـسأت  دروم  رد  مادـقا  نیتسخن  »
نآ زا  شیپ  لاس  هس  زا  نکل  دـمآ . لـمع  هب  ناریا  رد  يزاسدـنق  يارب  یکیژلب  یماهـس  تکرـش  ماـن  هب  یکیژلب  یناـپمک  کـی  تکراـشم 

هس زور  رد  هک  تسا  هتشون  دوخ  تارطاخ  رد  هنطلسلا  دامتعا  دوب . هدش  هتفرگ  هاش  نیدلا  رصان  زا  نآ  زایتما  عورش و  یتامدقم  تامادقا 
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یکی دـندمآ  یگنرف  رفن  ود  اب  نامرن  نوراـب  رـصع  مدومن . لزنم  هب  تعجارم  هتفر  هناـخبرد ، زور  ره  مسر  هب   » نابعش 1309 متشه  هبنش 
 ...« دنزادنایب هار  ناریا  رد  يزاسدنق  هناخراک  ردنغچ  هریش  زا  دنراکب و  ردنغچ  هکنیا  يارب  زا  دنرومأم  دوب . تلپ  هب  موسوم 

بصن هناخراک و  نامتخاس  ایوگ  لاس 1313 ، رخاوا  رد  دـندومن و  عورـش  ار  نآ  نامتخاس  ق ). ه .  ) هجحيذ 1312 هرغ  هبنـشکی  زور  رد 
نآ ياهنیشام  زور و  رد  ردنغچ  نت  دص  ات  داتشه  هناخراک  تیفرظ  دیدرگ . عورـش  نآ  یـشیامزآ  يرادربهرهب  تفای و  نایاپ  تالآنیـشام 

هناخراک یفرـصم  ردنغچ  بآ و  نیمأت  هب  طوبرم  تادهعت  دودـح  رد  هلودـلانیما  تکرـش  دوب . ککلیو  هناخراک  زا  ناتـسلگنا و  تخاس 
سیـسأت اجنآ  رد  هناخراک  هک  كزیرهک  يایاعر  اب  راک  نیا  يارب  دومن و  يراکردنغچ  هب  عورـش  لاس  نآ  ناتـسمز  رد  تکرـش  نیا  دوب .

رد تشگ و  رجنم  هناخراک  لیطعت  هب  دنک و  تباقر  یـسور  دنق  اب  تسناوتن  دمآ  رازاب  هب  نآ  لوصحم  نوچ  اما  تسب  يدادرارق  دوب  هدـش 
تشاد » لوغشم  دوخ  هب  ار  هجراخ  روما  ترازو  اهتدم  هک  دمآ  دیدپ  یفالتخا  ایاعر  تکرش و  نیب  هجیتن 

: دسیونیم خیراوتلا  لضفا  باتک  رد  کلملالضفا  نیسحمالغ 
هب هک  يزاسدـنق  هناخراک  هراظن  هظحـالم و  تهج  هب  یهاـشنهاش  سدـقا  ناگدـنب  ق ،). ه .  ) لاـس 1315 بجر  مود  تسیب و  هـعمج  زور 

كزیراک هیرق  يامرففیرـشت  نارهت  زا  تسا  هدـش  ریاد  نارهت  كزیراک  هیرق  رد  تسا  لاس  کی  بیرق  یکیژلب  ریدـم  یناپمک و  طـسوت 
یـسب دـنتخیر و  دـنق  يرادـقم  نویاـمه  روضح  رد  دـندومرف  هراـظن  ـالماک  ار  يزاسدـنق  هناـخراک  هدـش  تسا  نارهت  یخـسرف  هد  رد  هک 

. دراد یلایخ  ياهتردق  هچ  دزاسیم و  اهنیشام  هچ  هک  دش  لصاح  ناسنا  عارتخا  زا  اهتریح 
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هک دناهتـشون  ناریا  ياههمانزور  رد  دنیبب . مشچ  هب  یـسک  هکنآ  رگم  درک  حیرـشت  ناوتیمن  دـیآیمنرد  فصو  هب  هناخراک  نیا  بیاجع 
دنق نیا  زا  رتهب  یلیخ  پورا  ياهدنق  ریاس  هیسور و  دنق  کیرگ و  دنق  تسا ، فالخ  نکل  دراد . ار  افـص  زایتما و  تیاهن  هناخراک  نیا  دنق 

هب هک  پورا  دنق  لباقم  رد  یلو  تسا  رتهب  دنتخیریم  اهیناریا  دزی  رد  لبق  لاس  دنچ  هک  يدزی  ياهدـنق  زا  طقف  هناخراک  نیا  دـنق  تسا .
افــص و دوـشیم و  بآ  رید  مرگ  بآ  اـی  ياـچ  رد  تـسا  تخــس  بلــص و  هناـخراک  نـیا  دـنق  درادـن . یفیرعت  چــیه  دــنروآیم  ناریا 

. تسا مک  شایگدنشخرد 
راهان و زا  نایاش  روطهب  ار  نویامه  مودـق  تافیرـشت  تسا  ناشیا  کلم  كزیراک  هیرق  هک  مظعاردـص  فرـشا  باطتـسم  بانج  هصالخ ،

هتخاس ایهم  بترم و  اجنآ  رد  مزاول  ریاس  رصع و  هکاوف 
261 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدومرف و لالجا  یلوزن  دوب  هدش  هدامآ  ناشیا  تحار  صوصخم  هک  یلزنم  هب  نارگراک ، هناخراک  هظحالم  زا  دعب  نویامه  سدقا  ناگدنب 
. دندومرف تعجر  هفالخلا  راد  رهش  هب  ياچ  زا  دعب  هدرک  راهان  فرص 

دـنروآیم و ناریا  هب  دـنق  تراجت ، ضحم  ناریا  دالب  ریاس  نارهت و  هب  هیـسور  تلود  زا  هک  تسا  نیا  هناـخراک  نیا  دـنق  گرزب  بیع  ... 
رطاق رتش و  راب  ار  اهدنق  هک  دنهدیم  نایراکم  هب  هیارک  تسین  نهآهار  هک  ناریا  كاخ  رد  لزنم  تسیب  لزنم و  یـس  دـنهدیم و  كرمگ 

. دسریم شورف  رازه  جنپ  هب  راجت  نایم  رد  ینمره  گنرف  دنق  اهتمحز ، اهتراسخ و  اهررـض و  لمحت  نیا  اب  دـننک . لمح  تایالو  هب  هدرک 
هب هک  ار  شدنق  دـنتخاس و  هناخراک  نارهت  یخـسرف  ود  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  يزاسدـنق  هناخراک  یکیژلب  ریدـم  یناپمک و  تقامح  یلو 
اب درادن  ررض  هنوگچیه  دهدیم . هیارک  يراکم  هب  لزنم  تسیب  لزنم و  یس  هن  دراد و  كرمگ  هجو  هیـسور  دنق  لثم  هن  دنروآیم ، نارهت 

ناسکی ار  دـنق  ودره  تمیق  نوچ  مدرم  دـناسریم . شورفهب  رازهجـنپ  نمکی  تمیق  هب  هیـسور  دـنق  لـثم  ار  دوخ  دـنق  مه  وا  تلاـح  نیا 
دیاب سپ  دنکیم . ررـض  ناریا  رد  يزاسدنق  هناخراک  هدیرخ  ار  هجراخ  دنق  هتبلا  دننکیم  هدهاشم  رتهب  ار  جراخ  دنق  هک  یتلاح  رد  دندید 

دـشورفب رتنازرا  دوشیم ، ررـض  لمحتم  دیآیم و  ناریا  هب  هک  هجراخ  دنق  زا  رانید  رازه  کی  ار  دوخ  دنق  زا  ینمره  ناریا  يزاسدنق  ریدم 
ات دوش  ناریا  يزاسدنق  هناخراک  هب  رـصحنم  دنق  ندیرخ  دـیاین و  ناریا  هب  هیـسور  هراجتلا  لام  رگید  هدـش  بغار  وا  دـنق  دـیرخ  هب  همه  ات 

. درب هدیاف  رازه 
دروایب نوریب  دنق  تسناوتیم  يردق  هب  تشادـن و  رتشیب  هناخراک  کی  راکنیا ، ریدـم  هک  تسا  نیا  ناریا  يزاسدـنق  هناخراک  رگید  طبخ 

نیا رد  تایالو . ریاس  دـنق  هب  دـسر  هچ  دـناسرب ، ار  نارهت  مامت  دـنق  تسناوتیمن  دـنکب و  ار  نیمارو  لثم  نارهت  كولب  کـی  تیاـفک  هک 
يزاسدنق هرادا  دربیمن ، یتدیاف  نادنچ  اذهل  دشیمن  هرادا  نیا  هب  رصحنم  راک  دندوب و  هیـسور  دالب  دنق  هب  جاتحم  ناریا  لها  زاب  تروص 

زا ار  دوخ  دنق  ناریا  يزاسدنق  هرادا  دیاب  دنـشابن و  هجراخ  دنق  هب  جاتحم  رگید  تکلمم  کی  لها  ات  دـشاب  هتـشاد  هناخراک  نیدـنچ  دـیاب 
يراب درک . دهاوخن  تفرـشیپ  راک  الاو  دوش  زجاع  ررـض  ترثک  زا  هجراخ  هراجتلا  لام  هک  دشورفب  رتنازرا  کی  جنپ  هدعاق  هب  هجراخ  دنق 

هنس رد  شراک  تفرشیپ  مدع  حاضتفا و  متشاگن  هدزناپ  دصیس و  رازه و  هنس  نمـض  رد  ار  شاعیاقو  حرـش  نم  هک  يزاسدنق  هناخراک  نیا 
رجأتـسم و هـک  ناـیناریا  اـب  یکیژلب  ییوگقحاـن  فـالتخا و  دـیباوخ و  شاهناـخراک  درک و  ررـض  دـش و  موـلعم  هدـفه  دصیـس و  رازه و 

مشتحم کلملا و  رصان  بانج  تداهش  هب  یلو  دندروآ  اجیب  ياهاعدا  مه  هب  نیفرط  تفرگرد . دندرک  ررض  ياعدا  دندوب و  وا  راکردنغچ 
بناج هب  قح  هک  دندرکیم  قیدصت  دشاب  تسرد  اهیکیژلب  نخس  دنتساوخیم  انطاب  هک  هنطلسلا 

262 ص : نارهت ، تشذگرس 
رد هک  هجراخ  ترازو  ياسؤر  زا  کلملاقیدـص ، رـسپ  هنطلـسلا ، مشتحم  تشاد و  لاکـشا  يردـق  راک  نیا  ماجنا  هصالخ  تسا . ناـیناریا 
هب نخس  نوچ  درکیم و  نایب  تسا  هدش  عقاو  مسقهچ  هب  هک  ار  نایناریا  ررـض  تشاد و  بوخ  تاعالطا  یـضعب  دوب  لخاد  راک  نیا  ماجنا 

. دنداد رارق  هنوگچ  ار  رما  نیا  الـصا  هک  متـسین  علطم  مه  روطـس  نیا  ریرحت  نیح  رد  و  مزجاع . تاریرقت  نآ  ریرحت  زا  نم  دـشکیم  لوط 
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. متشاگن متشاد  یهاگآ  هک  ار  هچنآ  نم 
یتروص رد  دریگیم  راک  زایتما  دیآیم و  ناریا  هب  هیامرـس  ناموت  رازه  دصناپ  ای  ناموت  رازه  تسیود  اب  هک  هجراخ  ریدـم  یناپمک و  یلب !

ترامع و هناخ و  ناموت  رازه  دـص  هدربن ، هدـیاف  دـعب  دـهدیم و  فراعت  لوا  تلود  نئاـخ  نادنمـشناد  ارزو و  هب  ناـموت  رازه  هاـجنپ  هک 
، دنکیم رگید  ياهطبخ  یـضعب  دهدیم و  دایز  بجاوم  هتـشادهاگن و  درادن  یموزل  هک  دایز  ياهرکون  دزاسیم و  لبم  زیم و  هناخراک و 

کی ترافـس  روز  هب  تقونآ  دراد . كورتم  ار  شاهناخراک  درادرب و  ار  نایناریا  هالک  دـنک و  ررـض  هک  دـشکیم  اـجنآ  هب  شراـک  رخآ 
دمآ . راب  یخلت  نیا  هک  نیریش  دنق  هناخراک  زا  مالکلا  رحب  مالکلا  دهدن . تسد  زا  ار  رهاظ  ظفح  يروط 

هدرم ناوختـسا  هطـساو  هب  كزیرهک  دنق  نوچ  هک  دندرک  عیاش  دش و  عورـش  نآ  لوصحم  هناخراک و  تکرـش و  اب  هزرابم  تروص  ره  هب 
سنج نتخورف  رتنازرا  رگید  هبرح  تسا . یناویح  یلاغز  هدرم  ناوختـسا  زا  دارم  تسا و  مارح  ناناملـسم  رب  نآ  فرـصم  ددرگیم  دـیفس 

ور نیا  زا  دوب  لمع  نیا  نابیتشپ  زین  سور  يداصتقا  یـسایس و  تردق  دشیم . هضرع  رتنازرا  كزیرهک  دنق  زا  اج  همه  رد  سور  دنق  دوب .
ادعب دـش و  لیطعت  تشذـگ  هکنانچ  یناپمک  ندـش  تسکـشرو  تلع  هب  ق ). ه .  ) لاـس 1317 رد  يرادربهرهب  هرود  هـس  زا  سپ  هناـخراک 

لاس 1308 ات  هناخراک  دندیرخ . لزان  یتمیق  هب  ار  نآ  ماهس  ویگمتـسر  بابرا  خرهاش و  ورـسخیک و  بابرا  هلمجنم  نایتشترز  زا  ياهدع 
ادعب هک  ناملآ  گروبدـگام  رد  عقاو  فلوو  یناملآ  یناپمک  زا  نآ  تالآنیـشام  يرـسک  لاس  نآ  رد  دوب . هداتفا  لطاب  لطاع و  (ه ش ،).

ه.  ) لاس 1310 رد  یلیطعت  لاس  شـش  یـس و  زا  سپ  نآ  ددجم  يرادربهرهب  نیلوا  دیدرگ و  بصن  يرادـیرخ و  دـش  هدـیمان  فلوواکوب 
هناخراک نیمز  لک  تحاسم  تفرگ  تسد  هب  دوخ  مه  ار  هناخراک  هرادا  دیرخ و  ار  نآ  ماهس  مامت  تلود  هوالعهب  تفرگ . تروص  ش ،).

نآ عبرم  رتم  شـش  داتفه و  رازه و  هس  اهرابنا و  یتعنـص و  ياـهانبریز  نآ  عبرم  رتم  داتـشه  دصیـس و  رازه و  هک  دوب  رتم  رازه  ودوداـتفه 
تسا . هدش  فقوتم  تالآنیشام  یگدوسرف  تلع  هب  ه ش ).  ) لاس 1343 رد  هناخراک  نیا  تشاد . رارق  ینوکسم  لزانم  يانبریز 

263 ص : نارهت ، تشذگرس 

هاش نیدلا  رصان  هناخمرح 

هراشا

: دسیونیم هاش  نیدلا  رصان  هناخمرح  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
نابایخ نآ  یقرـش  علـض  ناتـسلگ و  غاب  یلامـش  راوید  یقاب  نایلرب و  ياـهقاتا  هزوم و  رـالات  تشپ  راوید  نآ  یبونج  علـض  هک  ياهطوحم  »

ردام دجسم  يوربور  زا  نآ  یبرغ  علض  دشیم و  متخ  هیساملا  رد  رس  رخآ  ات  هک  قباس  نوردنا  رد  نابایخ  نآ  یلامش  علض  ورسخ و  رصان 
میدق و زا  یتارامع  هطوحم  نیا  رد  تشاد . صیـصخت  هاش  نیدلا  رـصان  هناخمرح  هب  درکیم  ادیپ  دادـتما  یناخمیرک  تولخ  تشپ  ات  هاش 

راگدای هب  هاشیلعحتف  ناخ و  دمحم  اقآ  نامز  زا  اهنآ  زا  یضعب  دیاش  دنتـشاد و  لزنم  اهنآ  رد  هاش  نیدلا  رـصان  دایز  ياهنز  هک  دوب  دیدج 
دنبوکب و ار  طوحم  نیا  لخاد  هنهک  ترامع  مامت  داد  رما  هناخمرح  رد  يرتشیب  طابـضنا  داجیا  يارب  هاش  نیدـلا  رـصان  تسا . هدوب  هدـنام 

ياهطوحم هب  اهطایح  نیا  مامت  زا  دنزاسب و  هناخمرح  ياهمناخ  يارب  لکـشلا  دـحتم  ابیرقت  ياهطایح  لوط  ضرعرپ و  ناکم  نیا  هرود  رد 
يارب یترامع  ناتـسلگ ، غاب  هزوم و  رالات  راوید  هب  کیدزن  مود ، هطوحم  نیا  بونج  تمـس  رد  دننک و  زاب  رد  دـنامیم  یقاب  طسو  رد  هک 

دصیس و رازه و  لاس  اهانب  نیا  مامتا  خیرات  دشاب . وا  ياهنز  لزنم  فارطا  ياهطایح  هاش و  نکسم  ترامع  نیا  هک  دنیامن  انب  هاش  هاگباوخ 
رد هدش و  هتخاس  ادـعب  هاگباوخ  ترامع  تسا . اهطایح  نامتخاس  خـیرات  خـیرات ، نیا  دوب . هتفر  ناسارخ  رفـس  هب  هاش  هک  تسا  یعقوم  رد 

ار رختـسا  تسا . هدوب  عقاو  نآ  هریزج  رد  ترامع  هک  هتـشاد  يرختـسا  هاـگباوخ  تراـمع  رود  تسا . هتفاـی  همتاـخ  ق ). ه .  ) 1306 لاس ] ]
تسا ». هدوب  ترامع  نیا  نیمزریز  رد  نوردنا  هنازخ  دناهدرک و  رپ  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  دیاش  اهدعب و 
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: دسیونیم شنخس  هلابند  رد  یفوتسم  هللا  دبع 
ياهطایح اما  تسا  ییاکیرما  ییاراد  لـک  سیئر  رتفد  وا و  یـصوصخ  رتفد  یئاراد و  ریزو  رقم  زورما  هک  تسا  نیمه  هاـگباوخ  تراـمع  »

ترامع يذاحم  ات  ار  یبرغ  یلامش و  یقرش و  علض 
264 ص : نارهت ، تشذگرس 

تـسا هدـیدرگن  نوکـسم  هدـشن و  ماـمت  زوـنه  هک  ار  ییاراد  ترازو  تراـمع  نآ  ياـج  هـب  بارخ و  ریخا  لاـس  شـش  نـیا  رد  هاـگباوخ 
.( ش ه .  ) خیرات 1321 نیمه  ریخا  لاس  شـش  جنپ  زا  روظنم  هدـش و  فیلأت  ه ش ).  ) لاس 1321 رد  نم  یناگدنز  حرـش  باتک  دناهتخاس -
یپ اهنآ  یقاب  هب  هدـنامیقاب  ياتود  یکی  نیا  زا  ناوتیم  هک  تسا  هدـنام  یقاب  طایح  ود  یکی  هاگباوخ  ترامع  برغم  تمـس  طقف  تسا -

يدـنلب راوید  انب  ياج  هب  دـشیم  طایح  نوریب  لصاف  دـح  هک  مراهچ  فرط  هتـشاد و  نامتخاس  فرط  هس  رد  اهطایح  نیا  زا  کـی  ره  درب 
ور ریز و  یتمسق  هس  کی  فرط  هس  زا  کی  ره  رد  تشادن  ناکما  هلپ  لهچ  یس  ياهنابدرن  هلیسوهب  زج  نآ  زا  نتـشذگ  هک  دندوب  هتخاس 

. درکیم طوبرم  مود  هقبط  هب  ار  طایح  هک  دندوب  هدرک  انب  ییارسرس  هلپ و  اهجنک  رد  هتخاس و 
یناقوف هقبط  اهراکتمدخ و  لام  ریز  هقبط  هتبلا  تشاد  هریغ  هناخقودنص و  ورهار و  اب  کچوک  گرزب و  قاتا  هدجیه  یطایح  ره  نیاربانب 

برقم ياهمناخ  یضعب  نمض  نیا  رد  یلو  دناهدرکیم  لاغشا  ار  اهطایح  نیا  زا  تمس  کی  کی  ره  الثم  هک  تسا  هدوب  اهمناخ  هب  قلعتم 
. تسا هدوب  اهنآ  فرصت  رد  رتشیب  ای  مامت  طایح  کی  هک  دناهدوب  زین  دنتشاد  يرتشیب  هیشاح  نیریاس و  هب  تسایر  تمس  هک  هداتفااج  ای 
ازریم نایارـسهجاوخ و  هناخمرح و  تاجلمع  هب  هک  دوب  مه  هقبطکی  طایح  ود  یکی  نوردـنا  رد  ناـخولج  فرط  ود  یلامـش و  علـض  رد 
لیبـق نیا  زا  مرحلا و  خیـش  دوـب و  بقلم  مه  مرح  برد  ریزو  هب  هناـخمرح و  یفوتـسم  دـحاو  نآ  رد  هک  ناـمرک  یفوتـسم  یعیمـس  نسح 

دوب یگرزب  رالات  دش  فاعم  یبارخ  زا  هناخمرح  میدـق  هطوحم  رد  يرمق  دصیـس  رازه و  رد  هک  یترامع  طقف  تشاد  صیـصخت  نانکراک 
رواد موحرم  هیلدـع  ترازو  نامز  زا  هدرک و  شقنم  دوخ  شیع  راکـش و  سلاجم  هب  ار  نآ  ياهراوید  وا  هدـنام و  هاشیلعحتف  ناـمز  زا  هک 

هک لبق  لاس  راهچ  رد  هرخالاب  دیدرگ و  ییانج  همکحم  لحم  مه  رالات  نیا  تفای  صیصخت  يرتسگداد  هب  اهطایح  نیا  زا  یضعب  هک  دعبب 
دش و یبارخ  راتفرگ  هطوحم  رود  ياهطایح  لثم  مه  یمیدق  رالات  نیا  دنزاسب  ار  ییاراد  ترازو  یلعف  مامتان  دیدج  تارامع  دنتساوخیم 

. تفر نیب  زا 
زا هاش  دـمآ  تفر و  يارب  هاگباوخ  ترامع  کیدزن  ناتـسلگ  غاب  زا  هک  يرد  نوردـنا و  رد  زا  هتـشذگ  هاگباوخ  هناـخمرح و  هطوحم  نیا 
وت زا  هشیمه  مدیدن  زاب  ار  رد  نیا  تقوچیه  نم  تشاد . رارق  هیساملا  ردرس  ریز  رد  هک  دوب  يرگید  لخدم  ياراد  تشاد  نوردنا  هب  نوریب 

نتـشاد مرج  هب  يولهپ  تنطلـس  لوا  رد  ردرـس  نیا  دوب . لوارق  دـندوب  هتخاس  نآ  يولهپ  هک  یناویا  قاـتا و  رد  زابرـس  هدـع  کـی  هتـسب و 
هلک رد  ابیز  رایسب  يدروجال  هنیمز  يوررب  الط  طخ  اب  هک  هاش  نیدلا  رصان  مسا  هب  ياهبیتک 
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نآ هک  تفرگ  ار  نآ  ياج  زمرق  هدیـشارت  رجآ  زا  یتشز  رایـسب  لخدم  کی  دش و  هدنک  هشیر  زا  دوب  بصن  نآ  هناخالاب  يراکهنیآ  ناویا 
رد دشاب  نآ  تشپ  ترامع  روخ  رد  هک  ینامیس  ای  یگنـس  يابیز  لخدم  دیاب  هدنیآ  رد  هدش و  بارخ  لبق  لاس  ود  رد  دوخ  تبون  رد  مه 

. دننکانب هطقن  نیا 
باوخ قاتا  کیدزن  دنتفریمن ...  وا  دزن  راضحا  نودب  مه  وا  ياهنز  دوب . هاگباوخ  ترامع  نامه  وا  لزنم  تفریمن و  اهطایح  نیا  هب  هاش 

. دناهدادیم کیشک  حبص  ات  دوخ  سیئر  نالصا  يراس  اب  هک  دندوب  اهظفحتسم  وا 
نالصا يراس  هداوناخ  رد  دیاش  هاش و  هنابش  نیظفحتسم  سیئر  صوصخم  بقل  نیا  تسا و  درزریش  ینعمب  یکرت و  الصا  نالصا  يراس  )

( تسا هدوب  یثوروم  ریخا 
مامح هتفریم و  مامح  حبص  زور  ره  هاش  تسا  هدوب  رارقرب  کیشک  نیا  هاش  هدرپارـس  کیدزن  دشیمن و  كرت  مسر  نیا  مه  اهترفاسم  رد 
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تسا ». هدادیم  اهنآ  هب  یتاروتسد  هتفریذپیم و  ار  لاجر  یهاگ  مامح  رس  رد  هدوب و  ینوریب  بنج  وا  صوصخم 
: دسیونیم هاش ، تولخ  هرابرد  دعب ، هحفص  دنچ  یفوتسم  هللا  دبع 

تقایل لمع و  تحـص  هجرد  زا  هاش  رایتخا  ناحتما و  لحم  تلود و  هاگتـسد  يارب  يزاسمدآ  هناخراک  تاـتویب و  ماـمت  زکرم  دمآرـس و  »
.« دوب هاش  تولخ  تکلمم  هدنیآ  لاجر 

: تسا هداد  حیضوت  نینچ  هحفص ، سیونریز  رد  هاش  تولخ  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  اجنیا  رد 
موسوم تولخ  دیفـسشیر  ار  اـهنآ  سیئر  تولخ و  هلمع  ار  نآ  ناـنکراک  توـلخ و  ناـمز  نآ  رد  دـنیوگیم  راـبرد  نآ  هب  زورما  هچنآ  »

. دندوب هدرک 
نادیفسشیر هک  توافت  نیا  اب  تسا - ه ش ).  ) لاس 1321 زورما  زا  روظنم  تسا - هدوب  زورما  رابرد  ریزو  ریظن  يزیچ  تولخ  دیفسشیر 

زا داد . رییغت  روضح  ریزو  هب  ار  دیفـسشیر  بقل  هاش  نیدلا  رـصان  اهدعب  دندوب ...  تسایـساب  زادنامههب و  راک  ینامدرم  هرود  نآ  تولخ 
ریبعت تلود  هب  نآ  زا  زورما  هک  تشاد  ار  ینعم  نامه  مظعا  هیلافاضم  اب  رابرد  رالاسهپـس  دـعب  هب  هلودلاریـشم  ناـخ  نیـسح  ازریم  ناـمز 
مظعا رابرد  ریزو  دـنناوخب  مظعا  ریزو  هکنیا  زا  بقل  نیا  دوبن و  رـصحنم  هاش  تولخ  تسایر  هب  شراک  مظعا  راـبرد  ریزو  رگید  دوشیم .

ریما وا  زا  دـعب  کلملامیکح و  میروخیمرب و  نآ  هزورما  ینعمب  ابیرقت  رابرد  ریزو  بقل  هب  هاش  نیدـلارفظم  تنطلـس  نامزرد  دـنتفگیم .
رابرد ترازو  اما  دندش . بقلم  بقل  نیا  هب  دندوب  رابرد  لوا  صخش  دنتشاد و  ذوفن  یلیخ  هاش  جازم  رد  دوخ  تبون  رد  کی  ره  هک  رداهب 

صخش رادتقا  هدنیامن  وا  دوب و  اهرابرد  ریزو  نیا  مامت  زا  ریغ  شاترومیت 
266 ص : نارهت ، تشذگرس 
تسا ». هدمآیم  رامشهب  هاش 

تحص هجرد  زا  هاش  رایتخا  ناحتما و  لحم  تلود و  هاگتـسد  يارب  يزاسمدآ  هناخراک  تاتویب و  مامت  زکرم  دمآرـس و  هک  میتفگ  يراب  »
نآ وزج  مه  اهتولخ  شارف  اهتمدخـشیپ و  تاتویب  نانکراک  اسؤر و  زا  هتـشذگ  هک  دوب  هاش  تولخ  تکلمم  هدـنیآ  لاـجر  تقاـیل  لـمع و 

تالایا و ياهتموکح  گرزب و  ياهتسایر  نابدرن  راک  نیا  اریز  دمآیم . رامشهب  مرتحم  اتبسن  لغاشم  زا  مود  هجرد  رد  یتمدخشیپ  دندوب ،
هلمع شوحولوح و  زا  دناوتیم  ات  ار  ماکح  اسؤر و  ارزو و  هاش  هک  تسا  دادبتسا  زرط  مزاول  زا  نیا  دشیم . مه  ترادص  یتح  تایالو و 

.« درادیم مدقم  مهدوخ  مامعا  ناردارب و  رب  ار  اهنآ  رثکا  دیامنیم و  باختنا  دراد  ییاسانش  رتشیب  اهنآ  لاح  هب  هک  شیوخ  تولخ 

هنازخ

حالطـصا هب  ای  يرادهنازخ  دوب  دایز  نآ  يرتشم  تشاد و  یتلود  هبنج  نآ  راک  تقیقح  رد  هک  یتنطلـس  تاتویب  نیرتگرزب  زا  رگید  یکی  »
هک ناـخیلع  نیـسح  تشاد . قلعت  کـلامملا  ریعم  هداوناـخ  هب  دوب و  ماوت  هناخبارـض  اـب  لغـش  نیا  ناـمز  رید  زا  دوـب . هنازخ  ترازو  ناـمز 

ریعم بقلب  هناخبارـض و  سیئر  رادهنازخ و  همه  اـهناخ  دـمحم  تسود  اـهناخ و  یلعتـسود  دـش و  بقلم  مـه  هلودـلا  ماـظن  هـب  هرخـالاب 
هدازاقآ یلیخ  نوچ  شردپ  زا  دعب  یلو  دش  مه  هاش  نیدلا  رصان  داماد  يرخآ  رادهنازخ  ناخ  دمحم  تسود  دناهدوب . بقلم  مه  یکلامملا 

هار ماجنارـس  تشاد  ردـپ  ثاریم  زا  یباسحیب  تنکم  نوچ  و  تفرن ...  يرابرد  لاجر  راب  ریز  دوب  رورغم  مه  هاش  يداماد  هب  هدـمآ و  راـب 
دش ». کلاممیب  ریعم  دش و  یلاخ  ناطلسلا  نیما  ناخ  رغصا  یلع  ینعی  بیقر  يارب  ار  نادیم  تفرگ و  شیپ  ار  گنرف  ترفاسم 

ریعم یلعتـسود  نیمه  ردـپ  ياهانب  زا  میدرک  دای  سودرف  غاب  ماـن  هب  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  نارهت  فورعم  ياـهغاب  اـهنامتخاس و  زا  یکی 
هب زین  تقونیا  رد  هدـش و  تمـسق  ود  هاش  یلعحتف  نامز  زا  هنازخ  . » دوش دای  مه  نوردـنا  هنازخ  زا  دـیاب  اجنیا  رد  تسا . يرخآ  کلامملا 
ناخ دمحم  اقآ  نامز  لثم  يرـصان  هرود  ینعی  مه  هرود  نیا  رد  هک  دوب  الط  رهاوج و  هنازخ  هنازخ ، ود  نیا  زا  یکی  دوب . یقاب  لاح  نامه 

هاش صخش  زج  دیاش  دوب . فورعم  نوردنا  هنازخ  هب  هاش و  مومورهم  دیلک و  ریز 
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نایم هب  اپورا  لود  ياههیامرس  زا  یفرح  هک  تقوره  دنتشاد . دامتعا  یلیخ  هنازخ  نیا  يرپ  هب  هماع  تشادن و  يربخ  نآ  هتخودنا  زا  یسک 

نوریب الط  لوپ  دناوتیم  اههیامرـس  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  دیامن  زاب  ار  نوردنا  هنازخ  رد  هک  دنک  اضتقا  هاش  تسایـس  رگا  دنتفگیم  دمآیم ،
 ... دندوب تکاس  دنتسنادیمن  دوخ  فیلکت  ار  ثحبم  نیا  رد  دورو  ای  دندوب  هدیقع  مه  هماع  اب  اعقاو  ای  هک  صاوخ  اما  دزیرب .

زور نآ  ناـموت - نوـیلیم  هاـجنپ  ناـموت - رورکدـص  زا  رتـمک  سکچـیه  ار  هـنازخ  نـیا  كوکـسمریغ  كوکـسم و  يـالط  هـک  يروـطهب 
دوب ». ربخاب  هنازخ  نیا  زا  هک  دوب  هاش  نیدلا  رصان  طقف  تسنادیمن 

قافتا رون  يایرد  ساملا  رـس  رب  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  هک  ییاهدادـیور  یتنطلـس و  تارهاوج  هرابرد  هک  تسین  بسانمیب  اـجنیا  رد 
. میشاب هتشاد  ياهراشا  داتفا ،

: تسا هتشون  هرابنیارد  یفوتسم  هللا  دبع 
: دیوگیم هاش  ياهتمدخشیپ  زا  یکی  »

زور نآ  رد  دوب  ندیـشوپ  سابل  لوغـشم  مدوب  بایفرـش  درکیم ، فرـص  اجنآ  رد  ار  دوخ  هناحبـص  هاش  الومعم  هک  ماـمح  رـس  رد  يزور 
هاش داتفا  اهیشاک  يور  دش  اهر  شتـسد  ار  اهبنارگ  رهاوج  لمع  نمـضرد  دیامن ، بصن  دوخ  هالک  ولج  ار  رون  يایرد  ساملا  تساوخیم 

هدجـس هب  دـش  نئمطم  نآ  ندـنام  تمالـس  زا  هک  نیمه  دـنکفا  رظن  نآ  رد  مامت  تقد  اب  تشادرب و  ار  نآ  هدـش  مخ  یبیجع  بارطـضا  اب 
نیا رگا  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  دوبن  رهاوج  نیا  یلام  هبنج  يارب  نم  رکش  تفگ : میدوب  رضاح  هک  يرفن  دنچ  هب  درک  دنلبرـس  یتقو  داتفا .

بویعم ای  تسکش  ار  نآ  هاش  نیدلا  رصان  دروآ و  ناتسودنه  زا  ار  رهاوج  نیا  هاش  ردان  دنتشونیم  خیراوت  رد  درکیم ، یبیع  سیفن  هعطق 
درک ».

ریعم تساـیر  تـحت  هـک  دوـب  تمـسق  نـیا  یتـلود و  ياـهرمم  ریاـس  تادـیاع  روـشک و  ياـهتایلام  ياـیاقب  هـنازخ  هـنازخ ، رگید  تمـسق 
هاش هحـص  هب  و  دـشیم ...  هتـشون  یگدیـسر و  یفوتـسم  هلیـسوهب  لاس  ره  هنازخ  باسح  دـشیم ...  هرادا  اهناطلـسلا  نیما  اهکلامملا و 

دوب هناخبارض  یتنطلس  تاتویب  ياهتمسق  زا  رگید  دوب  رادهنازخ  ياصافم  هلزنم  هب  هدش  هحص  باسح  نامه  دیسریم و 

هناخبارض

هراشا

هرود هناخبارـض  هک  تسا  دابآتنطلـس  هب  نارهت  هار  رـس  شیرجت و  حلاص  هدازماما  یقرـشبونج  يرتمولیک  جـنپ  رد  هناخبارـض  هدـکهد 
نارهم تشاد و  رارق  هیحان  نیا  رد  يرفظم  هرود  يرصان و 
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. تشاد رارق  دودح  نآ  رد  یناتساب  هید 

هداوناخ تفه  زا  یکی  نارهم  نادـناخ  دوب  نارهم  نادـناخ  اب  ير  ینابزرم  ناـیناساس  دـهع  رد  هک  دوزفا  دـیاب  یناتـساب  هید  نارهم  هراـبرد 
تسا . ناشیا  هب  بوسنم  نارهم  هید  دوب و  مالسا  زا  دعب  هدس  دنچ  یناساس و  یناکشا و  هرود  گرزب 

یلامـش تمـسق  یهاش و  نیدـلا  رـصان  هناخبارـض  یبونج  تمـسق  دوب  بونج  لامـش و  رد  ازجم  تمـسق  ود  لـماش  هناخبارـض  نیا  يراـب 
رب هک  تشاد  يراکیشاک  ردرس  تمسق  ود  ره  دشیم . برض  يرفظم  هناخبارض  رد  زین  هاش  اضر  هرود  ياههکس  دوب و  يرفظم  هناخبارض 

تفر . نایم  زا  یهاش  اضر  ياهیزاسون  رثا 
ياج هب  ق ). ه .  ) لاس 1294 هب  دوب و  ریاد  یفابراولچ  هناخراک  هاش  نیدلا  رصان  دهع  رد  دوش  داجیا  هناخبارض  هکنآ  زا  شیپ  لحم  نیا  رد 
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برـض اجنآ  رد  رگید  ياهلوپ  ق ). ه .  ) لاس 1296 رد  نیـسم و  لوپ  ق ). ه .  ) لاس 1295 رد  و  دنتخاس . ار  هناخبارـض  یفابراولچ  هناخراک 
دش 

هاـش نیدـلا  رـصان  سولج  لاـس  نیمهدزاود  رد  ینعی  ق ). ه .  ) لاس 1275 هب  هدـش  دای  یفاـبراولچ  هناـخراک  هک  تسا  يروآداـی  روخ  رد 
رد ار  نآ  ناکم  دنام  كورتم  یتدم  هکنیا  زا  سپ  دروآ . نارهت  هب  دیرخ و  وکسم  زا  ار  یفابراولچ  هناخراک  کلامملا  رصان  ناخ  دومحم 

نامتخاس هناخبارـض  بونج  رد  دـندروآ و  يرگید  هاگتـسد  خرچ و  هاـش  نیدـلا  رفظم  ناـمز  رد  دـندرک . هناخبارـض  ق ). ه .  ) لاس 1294
دنداد . رییغت  ار  نآ  ق ). ه .  ) لاس 1350 رد  دندرک و  ياهزات 

: تسا هدمآ  نادلبلاتآرم  رد 
کلملا نیما  ناخ  یلع  ازریم  بانج  تسایر  هب  تسا  یـسیر  نامـسیر  هناخراک  هب  روهـشم  هک  یلحم  رد  یتلود  هناخبارـض  هکـس و  خرچ  »

دوشیم » ریاد  لیمکت و  یشیرتا  يواسمن  سچنویسم  ترشابم  هصاخ و  لیاسر  ریزو 
: میناوخیم تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  هناخبارض  هرابرد  ق ). ه .  ) لاس 1296 لوالا  عیبر  عیاقو  زا  هک  اجنآ  نادلبلا  ةآرم  رد  زین  و 

269 ص : نارهت ، تشذگرس 
يارب تابلقت  هار  هسورحم  کلامم  رد  برـضلا  راد  ددـعت  طساو  هب  تشادـن و  یحیحـص  رایع  لاح  هب  ات  نوچ  تکلمم  نیا  تاکوکـسم  »

- ناطلسلا نیما  میهاربا  دمحم  اقآ  بانج  هب  ۀبسانملاب  یتلود  يانبلادیدج  هناخبارض  هک  تاقوا  نیا  رد  دوب  حوتفم  ماسقا  عاونا و  هب  نیبلقتم 
بقلم مظعا  کباتا  بقل  هب  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  هاش و  نیدلا  رصان  مظعاردص  اهدعب  هک  ناطلـسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  ردپ 

هیلايزعم بانج  هدش -. هدرپس  دشابیم  دش  هتشک  ریغص  دادبتـسا  هرود  رد  هاش  یلع  دمحم  نامز  رد  ترادص  ماگنه  رد  سپـس  دیدرگ و 
لاقثم کی  هک  دوخن  راهچ  تسیب و  ار  هرقن  نارق  هتـشاد  لوذـبم  هرقن  الط و  زا  تاکوکـسم  حیحـص  نازوا  رایع و  رد  مامت  یتقد  مامتها و 

رد یلاوتم  هتفه  دـنچ  دوخ  دوش و  هلداـبم  دـیدج  نارقهد  اـب  هک  داد  رارق  دوـخن  هدزناـپ  رد  تبـسن  نیمه  هب  ار  ـالط  ناـموت  دـشاب و  ماـمت 
مدرم هک  دومن  نالعا  تلود  هزاجا  بسحرب  درک و  هکس  حیحص  رایع  نزو و  هب  هرقن  الط و  لوپ  یفاو  غلبم  هدرک  تماقا  یتلود  هناخبارض 
تسا دساف  بلق و  یلک  هب  هچ  ره  دننک  لدبودر  اهفارص  تسدب  دنریگیم  میدق  تاکوکسم  زا  هک  ییاهلوپ  هدش  قیقد  دوخ  تالماعم  رد 
ضوع قح  چـیه  هبلاطم  نودـب  هدرک  لوبق  تلود  هناخبارـض  قلخ  نایز  عفر و  يارب  تسا  شوشغم  تسپ و  راـیع  رد  هچنآ  دـننکن و  لوبق 

دشاب . هتشاد  رابیس  جنپوتسیبدص و  رد  هنهک  لوپ  هچرگا  دهدیم  هزات  هکس  هب  كاپ  حیحص و  لوپ 
ص269 نارهت ؛  تشذگرس  تسا : هدمآ  باتک  نامه  رد  ق ). ه .  ) لاس 1296 لاوش  هام  عیاقو  حرش  رد  زین  و 

رورک و کی  هنسلا  هذه  ناضمر  رهش  خلس  ات  هدش  هدرپس  ناطلـسلا  نیما  بانج  هب  لیئسراپ  رفـص  رهـش  مهد  زا  هک  یتلود  هناخبارـض  رد 
تسا ». هدش  هکس  برض و  دیدج  عضو  هب  راخب  خرچ  اب  سم  هرقن و  الط و  لوپ  ناموت  دص  رازه و  ود  داتفه و 

یتلود ياهنامتخاس  داجیا  يارب  م ).  ) 1906 و 1594 - ه ش ).  ) 1284 اب 1274 - ربارب  ق ). ه .  ) 1324 - 1313 هاش - نیدلا  رفظم  نارود  رد 
فورعم دمحم  یلع  داتسا  یشابرامعم  ار  سدنهم  نیا  تفرگیم . یفازگ  قوقح  هک  دوب  هدش  مادختسا  اوژروب »  » مان هب  یکیژلب  یـسدنهم 

: هک تسا  هنوگنیدب  ارجام  حرش  دنار . ناریا  زا  تحاضف  اب  اباب  هب 
ياهنیـشام دمآیم  باسح  هب  هنازخ  تارادا  تاسـسؤم و  زج  زین  هناخبارـض  دوب و  هنازخ  ریزو  یـشاک  هلودـلا  نواعم  يرفظم  نارود  رد  »

نتخادنا راک  هب  يارب  رتم  هدفه  يدنلب  هب  یشکدود  دنک و  بصن  ار  اهنآ  تساوخیم  یتلود  هاگتسد  دندوب و  هدروآ  ار  هناخبارـض  دیدج 
. دوب مزال  اههاگتسد 

270 ص : نارهت ، تشذگرس 
. درک دادرارق  هام  شش  ار  نامتخاس  تدم  ناموت و  رازه  شش  ار  شکدود  هنیزه  اوژروب  ویسم 

زا سپ  دندش و  عمج  مه  رود  تشادن . یبوخ  ساکعنا  تشاد  یتوسکشیپ  تمس  یلع  هجنپ  داتسا  هک  زور  نآ  نارامعم  نایم  رد  رما  نیا 
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: تفگ یلع  هجنپ  داتسا  زیمآضارتعا  ياهوگتفگ 
. دزاسب یکیژلب  رامعم  راشتسم و  دیاب  مه  ار  شکدود  کی  هک  دناهدش  رسرب  كاخ  فیفخ و  یناریا  نارامعم  ردقچ 

رد رتنازرا و  يداهنشیپ  دورب و  هک  تساوخ  هزاجا  ناراکمه  زا  دمآ و  نارگ  اباب ، هب  فورعم  دمحم ، یلع  داتسا  یشابرامعم  رب  بلطم  نیا 
ناموت دـصناپ  رازهکی و  اب  ار  شکدود  هک  داد  داهنـشیپ  دـمآ و  هلودـلا  نواعم  دزن  ناراکمه  هزاجا  زا  سپ  دریگب . هدـهع  رب  رتمک  یتدـم 

. دیامنیم نیمأت  لوبق و  ار  راک  تحص  تیلوئسم  يدقن  یتنامض  اب  دزاسیم و  تدم  هام  ود  ترجا و 
نواعم هب  رتم  دنچ  نتخاس  زا  سپ  درک . نامتخاس  يراکنامیپ و  هب  عورش  تفرگ و  ار  یـسدنهم  هشقن  مه  رامعم  درک . لوبق  هلودلا  نواعم 

اب هشقن  ندوب  طلغ  هب  هجوت  نودب  یکیژلب  سدـنهم  دـنک . اضما  یکیژلب  سدـنهم  دـییامرفب  تسا  تسرد  هشقن  نیا  رگا  هک  تفگ  هلودـلا 
. درک ءاضما  ار  حرط  رارصا 

مه هب  هدـش و  دودـسم  نآرـس  دـسرب  يرتم  تشه  هب  شکدود  هک  نیمه  هشقن  نیا  قباـطم  تشاد  راـهظا  ینف  هبنج  زا  یـشابرامعم  سپس 
تحص دش و  هتشاذگ  نایم  رد  یکیژلب  ياوژروب  سدنهم  اب  رما  نیا  دشاب . هتـشاد  عافترا  رتم  هدفه  دیاب  شکدود  هکیلاحرد  دمآ . دهاوخ 

. درک كرت  ار  ناریا  ییاوسر  اب  درک و  رظنفرص  دوخ  تارتنک  زا  دنلورق  اب  اوژروب  ویسم  دیسر . تابثا  هب  یشابرامعم  راتفگ 
درک . ادیپ  ییازسب  ترهش  نارامعم  فنص  لوا و  هجرد  لاجر  نایم  رد  دش  يو  بیصن  هک  نایاش  تیقفوم  ینف و  هناروسج  مادقا  نیا 

: تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  هناخبارض  زا  زین  يرصان  مظتنم  خیرات  باتک  رد  نیا  رب  هوالع 

تاکوکسم بابرد  یتلود  نالعا  »

قلعت هکلم  هللا  دلخ  نارقبحاص  هاشنهاش  نویامه  سدقا  تکوش  يوق  ترـضحیلعا  ناگدـنب  يایـض  اضیب  يار  هّیـسدق و  هدارا  هک  اجنآ  زا  »
تـسپ بلق و  هک  دوش  هکـس  يروطهب  دـشاب و  صوصخم  رایع  نزو و  هب  هرقن  الط و  زا  ناریا  هسورحم  کلامم  ماـمت  تاکوکـسم  تفرگ 

نیا نوچ  تداعس  لیئناقشوت  هدوعسم  هنـس  رد  دوشب . اتیلک  ناریا  تاکوکـسم  زا  بلقت  شاشتغا  عفر  دیامن و  هکـس  دناوتن  یـسک  ار  رایع 
نیما بانج  تلافک  نسح  تیافک و  هدهع  هب  ار  مظعم  مهم  نیا  ماجنا  تمدخ و 

271 ص : نارهت ، تشذگرس 
هناخبارض تسا  هیلايزعم  بانج  لاح  لماش  هراومه  هک  هناورسخ  سدقا  تیاهنالب  تاهجوت  نمی  زا  دندومرف  لوکوم  ضوفم و  ناطلـسلا 

هکس و ناموتکی  رد  رایع  لاقثم  هد  لاقثم  دصکی  ره  رد  نزو و  دوخن  هدزناپ  يددع  ره  هک  برضلا  دیدج  یفرشا  حوتفم و  تلود  هکرابم 
هناخبارض حاتتفا  تیادب  رد  نوچ  دوش  هکـس  دراد  رایع  لاقثمهد  لاقثمدصکی  رد  لاقثم و  کی  يددع  برـضلا  دیدج  نارق  دشاب و  جاور 

هکس هدایز  ددع  رازه  هدزاود  يزور  هکس  خرچ  ود  زا  لاکشا  تبوعص و  روطب  دوبن  دوجوم  جاتحیام  ردقب  هکـس  خرچ  بابـسا و  هکرابم 
دوجوم و رـضاح و  هکرابم  هناخبارـض  رد  هکـس  خرچ  رگید  هاگتـسد  هس  تدـم  نیا  ضرع  رد  هلماک  تاهجوت  طرف  زا  دـشیمن  جارخا  و 
بابسا و رد  يروصق  صقن و  هوجولا  نم  اهجو  هدش  هرضاح  هیهت و  هریغ  يزاسبابسا و  ياهخرچ  زا  ترورض  موزل و  ردقب  بابسا  ریاس 

بابسا رد  رگا  تلوهس و  تیاهن  رد  نکمم و  دنیامن  هکس  لیبق  ره  زا  لوپ  الاصتا  دنهاوخب  رگا  هکنانچ  تسین  تلود  هناخبارـض  جاتحیام 
تمرم و ماقم  رد  اروف  ناـشدوخ  هک  دـناهدیناسر  مه  هب  تریـصب  تراـهم و  يروطب  هناخبارـض  ءازجا  تاـجهلمع و  دـناسر  مه  هب  یـصقن 
ره لاس  هس  نیا  ضرع  رد  دنیامن  هکـس  هریغ  نارق و  یفرـشا و  لوپ  ددع  رازه  دصکی  يزور  دنناوتیم  دادعتـسا  لامکاب  هدـمآرب  حالـصا 
ماد یهاشنهاش  تکوش  يوق  ترضحیلعا  ناگدنب  هکنانچ  هدرک  هکـس  برـضلا  دیدج  نارق  هدومن  بآ  ار  میدق  ياهنارق  دوب  نکمم  ردق 

هدومرف لصاح  دیدج  ياههکـس  حرط  یبوخ  رایع و  نزو و  تحـص  زا  هک  یلماک  نانیمطا  راهظا  يراب  مه  لیئنالیئ  هنـسلا  هذه  رد  هکلم 
صوصخم هریخذ  هنازخ  تاهوجو  مامت  تیعر  هبـسک و  راجت و  نیلومتم و  زا  تکلمم  لها  مومع  قیوشت  قشمرـس و  ضحم  مه  دـندوب و 

عـضو زا  دـعب  هک  یغلبم  لاس  ره  رد  عقاو و  یتلود  تراـمع  رد  تنطلـس و  صوصخم  یتلود و  يدتـسوداد  تـالماعم و  هنازخ  ياوس  هک 
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صوصخم هنیزخ  نیا  رد  دنامیم و  دایز  هریغ  سنج و  تمیق  كرمگ و  یتایلام و  تاهوجو  زا  هریغ  هحلسا و  يرادیرخ  یتلود و  جراخم 
نارق و عضو  هب  كوکسم  لیدبت و  ار  دیفـس  ياهلوپ  فلتخم  عضو  زا  هدش  هکرابم  هناخبارـض  میلـست  هدروآ  نوریب  دوشیم  یتلود  هریخذ 

نیا اـب  دـنیامنیم و  دـیدج  عضو  هکـس  هب  لیدـبت  هکراـبم  هناخبارـض  رد  هریغ  یفرـشا و  زا  ار  ـالک  ياـهلوپ  ـالاح  دـناهدومرف و  ینارق  ود 
فالتخا و ببـسهب  ار  میدق  ياهنارق  هک  دـنراد  تیاکـش  راجت  ماکح و  طسوت  هب  ناریا  هلخاد  تایالو  زا  هزور  همه  زاب  تلود  تامامتها 

بآ امامت  میدق  ياهنارق  یفرـشا و  دیاب  مکح  روطب  هک  دوش  نالعا  ناریا  هسورحم  تایالو  تمحز  بابـسا  دنرادیمنرب و  رایع  شاشتغا 
هنس زا  هام  شش  یلا  خیرات  نیا  زا  نالعا  نیا  بجوم  هب  دشابن و  دیدج  هکـس  زا  ریغ  هسورحم  کلامم  عمج  رد  هک  دوش  دیدج  برـض  و 

نارق یفرشا و  ردق  ره  سک  ره  هتشذگ  هیتآ 
272 ص : نارهت ، تشذگرس 

برـضلا راد  نیما  نسح  دـمحم  یجاح  هرجح  هب  تلود  يارـس  رد  هرهاب  هفالخلا  راد  هب  هریغ  تناما و  راجت و  طـسوت  دـشاب  هتـشاد  میدـق 
زا دـعب  دـیامن  یهاتوک  لامها و  هچناـنچ  دریگب  صقن  رـسک و  نودـب  برـضلا  دـیدج  نارق  یفرـشا و  ضوع  زور  هد  هلـصاف  هب  دـناسرب و 

هتفرگ سنج  تمیق  هب  درک و  دهاوخن  لوبق  جاور  لوپ  ضوع  رد  ار  میدق  ياهنارق  یفرشا و  رگید  هکرابم  هنازخ  هروطـسم  تدم  نتـشذگ 
. دوشیم

: تسا رارق  نیا  زا  دیدج  برض  تاکوکسم 
. يرازه ود  یناموت ، رازهجنپ  یناموت ، کی  یناموت ، هد  الط :

. دیفس یهاش  یهاشجنپ ، يرازهکی ، يرازه ، ود  يرازهجنپ ، هرقن :
یهاشمین یهاشکی ، يرانید ، دص  هایس : لوپ 

دوشیم ». جارخا  برض و  هکرابم  هناخبارض  رد  مامت  دسریم  یتلود  تازایتما  فراصم  هب  هک  سم  هرقن و  الط و  زا  تلود  ياهلادم 
: تسا هدمآ  نینچ  هناخبارض  نانکراک  تروص  نینچمه 

رفن » داتفه  ءازجا  ریاس  رادلیوحت ، دمحم  یجاح  سیونهمانزور ، رغصا  ازریم ، مظان  یلو  ازریم  برضلا ، راد  نیما  نسح  دمحم  یجاح  »
نسح دمحم  جاح  ندز  هکس  هوحن  هناخبارض و  هرابرد  یمهم  تاکن  هب  دوخ  تارطاخ  حرـش  رد  هاش ، دمحم  دنزرف  ارآکلم  ازریم  سابع 

: تسا هدرک  هراشا  برضلا  راد  نیما  یناهفصا 
لـصا رد  هک  ناریا  ياههکـس  دومن . لزنت  ملاع  ماـمت  رد  هرقن  ق ). ه .  ) لاس 1310 نیا  رد  دـمآرب ، يرایـسب  هرقن  کیرمآ  نداعم  زا  نوچ  »

داـیز ندوبیبـالق و  ثعاـب  درک و  شحاـف  لزنت  هکـس  ترثـک  زا  مه  هایـس  هکـس  دوـمن و  لزنت  یلک  هـب  تـشاد  رایـسب  راـب  دوـب و  یبـالق 
تسا  رجات  یناهفصا  نسح  دمحم  جاح  هایس  لوپ  ندرکهکس 

هدمآ یناهفصا  نسح  دمحم  جاح  دندادیم . شکشیپ  یهاش  ترـضحیلعا  روضح  هب  هناخبارـض  زا  یغلبم  هلاس  ره  هکنآ  بلطم  نیا  حرش 
هدـعو هدـید  ار  موحرم  ناطلـسلا  نیما  میهاربا  اقآ  نمـض  رد  دـهدب و  شکـشیپ  هاش  هب  ناموت  رازه  هدزناپ  غلبم  هلاسره  هک  دـیدرگ  لبقتم 

نوچ یلو  دنکب . هناخبارض  لمع  رد  دهاوخب  هک  یبلقت  عون  ره  ات  دیامن  يرادهاگن  دنک و  تیامح  وا  زا  هک  داد  رایسب 
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وا سرت  زا  دوشیم . نسح  دـمحم  یجاح  دـیاع  تعفنم  ردـقچ  یلاس  ندز  راـب  ردـقچ  رد  تسنادیم  دوب و  یلقاـع  هتخپ  درم  میهاربا  اـقآ 
رتشیب تسناوتیمن  دـیاب  هک  ینازیم  زا  ار  هایـس  لوپ  دـنک و  يراکبالق  تسناوتیمن  دوب  هداد  فراعت  هچنآ  زا  هدایز  نسح  دـمحم  جاـح 
رمخلا مئاد  شایع و  ياردوخ و  دنسپدوخ و  یناوج  وا  داتفا و  ناخرغـصا  یلع  شرـسپ  تسد  هب  تاروما  هیلک  وا  توف  زا  دعب  دیامن  هکس 

الوا يوق  یلد  اب  تخپ  مه  ار  شفارطا  داد و  وا  هب  دادیم  شردپ  هب  هچنآ  يواسم  راهچ  هس  دید و  یلاخ  ار  نادیم  نسح  دمحم  جاح  دوب 
تـسیب تسیابیم  يددـع  ره  هک  نارق  تشذـگ . رـصحودح  زا  هک  دومن  هکـس  ياهجرد  هب  ار  هایـس  لوپ  ایناث  درک  دایز  ار  هرقن  الط و  راب 
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لوپ دندرک  باسح  تقد  هب  عالطا  ملع و  اب  راجت  هچنآ  و  تشادیمنرب . یـسک  دش و  هایـس  لوپ  ددع  لهچ  يددع  دـشاب  هایـس  لوپ  ددـع 
هک هلاسدـنچ  نیا  تعفنم  تخورفیم و  نارق  جنپویـس  غلبم  هب  درکیم و  مامت  نارق  تفه  غلبم  زیربت  نم  ره  نسح  دـمحم  جاـح  ار  هاـیس 
هب هچ  ره  هتفرگ و  دیفـس  لوپ ]  ] تیعر زا  ار  تایلام  هک  اریز  دـنامن . یلوپ  هراچیب  تیعر  دزن  رد  دـندرک  باـسح  هدـش  بلقت  رد  صخرم 
دش دودسم  یلک  هب  دتـسوداد  لمع  هک  اریز  دندش . سلفم  راجت  دش . یهاش  هن  هجراخ  کلامم  رد  نارق  دنداد . هایـس  لوپ ]  ] دنداد تیعر 

یلاس ناشفارطا  ناخرغصا و  یلع  دندوب . یناموت  رازه  هدزناپ  هداب  تسم  مه  یهاش  ترضحیلعا  دیـسرن  ییاج  هب  دندرک  ضرع  مه  ردقره 
تاکـسا تهج  هب  يدنچ  ره  دوب و  لاونم  نیمه  هب  رما  دندرکیم و  لافغا  ار  هاش  لاصتالایلع  دنتفرگیم و  ناموت  رازه  تسیود  زا  هدایز 

ات تسیچ  جالع  دندیمهفیمن  سلجم  يازجا  الوا  دیدرگ  دقعنم  اهسلجم  دوش . دقعنم  لوپ  رارق  صوصخ  رد  سلجم  دشیم  مکح  مدرم 
اذهل دروخب  مهرب  لمع  نیا  تشادن  لیم  انطاب  مه  هاش  دنتفگیمن . ناطلـسلا  نیما  هظحالم  تهج  هب  دنتـسنادیم  یـضعب  مه  رگا  دنیوگب .

دنامیم . هجیتنیب  سلاجم  داقعنا 
هک یماگنه  نیا  زا  شیپ  هک  دوشیم  اپرب  تلود  هیکت  رد  نآ  هب  یگدیـسر  يارب  ياهسلج  هکنآ  ات  دوب  جـیار  تاکوکـسم  رد  تابلقت  نیا 

. دوب هدرک  ثادحا  برضلا  راد  نیما  اقآ  نیسح  یجاح  هک  دوب  غاب  ود  هناخبارض  لامش  رد  میاهدرک  دای  نانآ  زا  دوب  تلود  هیکت  زا  نخس 
. دشیم بورشم  برضلا  راد  نیما  یثادحا  نامزلا  بحاص  تانق  بآ  زا  غاب  یضارا  دوب . هدش  انب  ترامع  هس  غاب  ود  نیا  رد 

تانق دوب  الاب  غاب  مانب  يرگید  غاب  غاب ، نیا  لامش  رد  دوب  غاب  نیا  رد  یشکمشیربا  هناخراک  يراکیشاک و  لصفم  ردرس  لماش  نییاپ  غاب 
ياهلاس رد  دشیم . یباتفآ  غاب  نیا  يالاب  رد  ینامزلا  بحاص 
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دوب و ناویا  اهنآ  فارطا  قاتا و  شش  نآ  هقبط  ره  هک  تخاس  غاب  نیا  رد  یلـصفم  هقبط  ود  ترامع  برـضلا  نیما  يرمق  1320 و 1321 

بآ نیا  دینارذگ . نآ  زا  ار  تانق  بآ  تخاسب و  تشاد  يربچگ  نآ  ياهراوید  زا  یگرزب  هناخضوح  درک و  انب  ياهناگادج  یگنرفهالک 
. تشاد ددعتم  ياههراوف  هک  تخیریم  یگرزب  رختسا  هب  هناخضوح  زا  نتشذگ  زا  سپ 

دمحم یجاح  غاب  رد  رهش  رد  تشاد و  ارجم  رهش  ات  غاب  ریز  زا  تانق  نیا  دوب . نادیمهلاچ  هلحم  رب  فقو  ینامزلا  بحاص  تانق  زا  یتمسق 
هب نآ  بآ  غاب ، ندرک  بورـشم  زا  سپ  دـشیم و  یباتفآ  زورما - ير  ناـبایخ  نیـشاماپ - ناـبایخ  قرـش  رد  عقاو  برـضلا  راد  نیما  نسح 

تفریم . نادیمهلاچ  هلحم 
یناپمک هب  روهشم  برضلا  راد  نیما  یناهفصا  نسح  دمحم  جاح  رـسپ  هناگی  برـضلا  راد  نیما  اقآ  نیـسح  جاح  هک  تسیروآدای  روخرد 

دوب .
زا هتشذگ  اریز  دوب . هاش  نیدلا  رصان  یتنطلس  هاگتـسد  مهم  ياهراک  زا  راک  نیا  دوب . هناخزپشآ  ای  يرالاسناوخ  یتنطلـس  تاتویب  زا  رگید 

. دنک كرادت  هنارصع  راهان و  ماش و  دیاب  مه  مرح  ياهمناخ  يارب  هاش ، صخش  ماش  راهان و 
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یتنطلس تاتویب  رگید 

هراشا

رکـش و دـنق و  لیبق  زا  هیلوا  داوم  هناخرادـبآ  رد  میربب . مان  هناخهوهق و ...  هناخرادـبآ و  میناوتیم  راجاق  هرود  یتنطلـس  تاـتویب  رگید  زا 
. دوب ایهم  هشیمه  تشوگ  روج  همه  یکاروخ و  هیودا  عاونا  لیجآ و  ماسقا  ومیلبآ و 

یشابیساقآ کیشیا  نآ  سیئر  هب  هک  هناخکیشیا  زین  هناخرادتخر و  هناخقودنـص و  هناخراخف و  هناخانب و  هناخرادیارـس و  نیارب  هوالع 
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. دنتفریم رامشهب  یتنطلس  تاتویب  زا  زین  دنتفگیم 
: دسیونیم دادماب  يدهم 

ماکح ارزو و  اقباس  تسا  هدوب  رابرد  سیئر  ای  تافیرـشت و  سیئر  نآ  ینعم  هک  دوب  یـساقآ  کیـشیا  بصنم  یتنطلـس  راـبرد  بصاـنم  زا 
کیشیا کی  ره  مه  اهنآ  هدرک  یسأت  هاش  هب  نارگید  نینچمه  ناهفصا و  رد  ناطلـسلا  لظ  نارهت  رد  ازریم  نارماک  زیربت  رد  دهعیلو  دننام 

دنتشاد . دوخ  يارب  ار  یچیه  راهان  ماش و  تسد و  هد  نگل  هباتفآ  فورعم  لثم  رب  انب  ار  رابرد  تالیکشت  هکلب  یشابیساقآ 
گنفت پوت و  نیب  مرگ  ياهحلـسا  كروبنز  هک  هناخكروبنز  نینچمه  هناخهحلـسا و  زین  و  دوب . هاـش  صوصخم  دراـگ  مه  هناخکیـشک 

یخاروس قادنق  هلابند  بصن و  ياهدارع  نودب  قادنق  رب  رتگنت و  نآ  نهد  رتداشگ و  نآ  هت  هک  كراچ  هس  لوط  هب  ياهلول  كروبنز  دوب .
. دوب دشاب  ياهلیوط  خیم  نآ  رد  هک 

رد وا  توراب  لیکو  هراپراهچ  هنهک و  توراـب و  هک  هتـشاد  نیجرخ  دوخ  ياـپ  ریز  هتـسبیم و  رتش  ولج  بروم  یچکروبنز  ار  هحلـسا  نیا 
مصخ اب  هجوم  اهكروبنز  هلول  هک  دنراداو  بروم  ار  رتش  دیاب  تروص  نیا  رد  دشیم  هدافتـسا  نآ  زا  رتش  يالاب  گنج  عقوم  هدوب و  نآ 

دیاب ار  رتش  هکنآ  تلع  دوش .
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يارب دیاب  دندنبب  رتش  رب  تسار  دنتـساوخیم  ار  هحلـسا  نیا  رگا  دوش  رپ  يراوس  رـس  كروبنز  دیاب  نوچ  هک : دوب  نآ  دـنراد  هاگن  بروم 
هحلـسا دندرکیم  رد  ار  لوا  ریت  هک  نیمه  الا  و  دـنراذگب . دوخ  ياپ  ریز  هک  دنـشاب  هتـشاد  هارمه  ياهیاپ  راهچ  هدـش و  هدایپ  نآ  ندرکرپ 

زا يریگولج  يارب  تفرگیم . رارق  فده  رتش  رـس  الاو  دنکن  دنلب  ار  شرـس  هک  دنهدب  نیرمت  ار  رتش  دیاب  نیا  زا  هتـشذگ  دـشیم  هراکیب 
. دوش باترپ  نمشد  ههبج  هب  كروبنز  ریت  ات  دنراداو  بروم  ار  رتش  هک  دندوب  روبجم  صقن  ود  نیا 

رد دـنزادنیب . راکب  دـنبوکب و  نیمز  هب  ار  قادـنق  لاـبند  خـیم  دـنروایب و  نییاـپ  رتش  يور  زا  ار  هحلـسا  نیا  هک  تسا  هدوب  نکمم  نینچمه 
. تسا هدرک  ینایاش  هدافتسا  هحلسا  نیا  زا  لانرک  گنج  رد  ناتسودنه  حتف  رد  راشفا  هاش  ردان  هک  تسا  هدمآ  خیرات 

دیاب اعبط  نزرود  رپ  هت  رادناخ  ياههحلسا  عارتخا  زا  دعب  هدوبن و  رود  نادنچ  میدق  رپ  رس  ياههحلسا  هیلک  لثم  هحلـسا  نیا  سرریت  نادیم 
یلمجت هثاـثا  وزج  تفرن و  نیب  زا  اـما  داد  تسد  زا  ار  دوـخ  یگنج  هبنج  هناـخكروبنز  هکناـنچ  دورب . نیب  زا  هناـخكروبنز  كروـبنز و 

جنپ ره  رتدایز  يادص  رس و  نتخادنا  هار  يارب  دندرکیم  کیلش  پوت  هس  ود  ياهقیقد  ره  هک  دایعا  ياهمالس  ياهکیلـش  رد  دش . رابرد 
ودرا و زا  هاش  ندـش  راوس  مه  اـهترفاسم  رد  دـندرکیم . کیلـش  هعفدـکی  مه  اـهكروبنز  نیا  زا  اـت  یـس  تسیب  راـب  کـی  هقیقد  شش 

لمجت شیاـمن  دراوم  رد  یتـلود  هیکت  رد  دـیدرگیم  مـالعا  كروـبنز  ریت  کـی  هلیـسوب  هناـخ  شیپ  هب  هاـش  دورو  هناـخ و  سپ  نتـسکش 
دمآیم و رامشب  یتنطلس  تاتویب  زا  یکی  هناخ  نیا  لاحرهرد  تشگیم . هیکت  رود  دوخ  هحلـسا  رتش و  اب  یچکروبنز  ياهدع  زین  تنطلس 

. دربیم ار  دوخ  لخد  یچکروبنز  هدع  رسک  اهرتش و  هلاون  قیلع و  زا  یشابیچکروبنز 
اب دنزادرپب  ار  اهیچکروبنز  بجاوم  هریج و  دنتساوخیم  دوب  هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یگنج  هبنج  كروبنز  زونه  هک  هاش  دمحم  هرود  رد 

شیتـفت يارب  مه  یـسیونرکشل  دارفا  قوقح  تخادرپ  عقوم  رد  دوب  مزـال  تشاد  نوشق  هحلـسا و  رما  رد  یـساغآ  ازریم  یجاـح  هک  یتـقد 
. دشاب رضاح 

نیا يدوز  هب  دنتفر ...  نادمه  هب  دارفا  قوقح  تخادرپ  يارب  سیونرکشل  اب  یشابیچکروبنز  نارهت  زا  دندوب  ینادمه  رثکا  اهیچکروبنز 
نیرخآ یـشابیچکروبنز  نـیا  درک . یـشابیچکروبنز  ار  وا  رـسپ  زین  یـساغآ  ازریم  یجاـح  تـفگ و  یگدـنز  دوردـب  یـشابیچکروبنز 

نیب زا  ار  یشابیچکروبنز  كروبنز و  دمآ و  هطورـشم  دوب . تمدخ  لوغـشم  بقل  نیمه  اب  هطورـشم  زا  لبق  یمک  ات  یـشابیچکروبنز و 
مه زونه  هتبلا  تسین . دوـجوم  يرثا  یمیدـق  مرگ  هحلـسا  نیا  زا  تسا  نارهت  تـالحم  زا  یکی  هک  هناـخکروبنز  دوـگ  مسا  زج  زورما  درب .

نیرفن ياج  هب  شاخرپ  دروم  رد  یتاهد  ياهنزریپ  زا  یضعب 
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. دنربیم راک  هب  هراپمخ - هراپمق - پوت و  ارشام و  تفوک و  لثم  مه  ار  كروبنز  هملک 

يوهاـیه نیا  زا  ینعی  تسا .» رپ  اهادـص  نیا  زا  شـشوگ  هناـخكروبنز  رتش  لـثم   » هک هدـمآ  دوجو  هب  لـثم  مه  كروبنز  رتـش و  هراـبرد 
تسین  مک  مه  هراقن  يادص  رس و  نوچ  دنیوگیم  مه  هناخهراقن  رتش  هناخكروبنز  رتش  ياج  هب  هاگ  درادن . یتشحو  تقیقحیب 

نارهت ینعی  یبسامهت  هاش  راصح  هدودـحم  زا  نارگید  شیـشرک و  ویـسم  طـسوت  ق ). ه .  ) لاـس 1275 هب  هک  نارهت  هفـالخلا  راد  هشقن  رد 
رذگ دادتما  رد  هک  یچکروبنز  رذـگ  زا  طقف  تسا . هدـش  هیهت  يرـصان  هرود  طساوا  رد  نارهت  شرتسگ  زا  شیپ  ات  دـعب  هب  يوفـص  هرود 

رد هک  تسا  هدش  صخـشم  هناخكروبنز  لاچ  نآ  بونج  رد  هناخكروبنز و  هیکت  نآ  لامـش  رد  هک  هدـش  هدرب  مان  تسا  حـلاص  یطول 
حلاص یطول  رذـگ  نامه  بونج  رد  هدـش و  تبث  سیلگنا  راتخم  ریزو  غاب  نآ  بونج  رد  سیلگنا و  راتخم  ریزو  ترامع  نآ  برغ  يوس 

. تسا يوفص  هرود  راصح  هب  دودحم  شبونج  هناخكروبنز  لاچ  نیا  هک  هدش  هدرب  مان  هناخکروبنز - دوگ  هناخكروبنز - لاچ  زا 
يرادهگن نآ  يوراب  جرب و  نارهت و  يرـصان  هفالخلا  راد  رهـش  هشقن  مان  هب  هدرک و  هیهت  رافغلا  دـبع  هک  ه ق ،).  ) لاس 1309 هشقن  رد  اما 

. مینیبیم لاس 1275  هشقن  اب  يدایز  توافت  تسا ، هدش 
هناخكروبنز و هیکت  هچوک  بونج و  رد  هنهک - ناتسربق  ناتسربق - ولج  نابایخ  قرـش و  رد  مساق  یجاح  هچرازاب  اقآ و  سابع  رذگ  نایم 

راتخم ریزو  غاب  ماـن  ياـج  هب  تراـمع  نیا  بونج  رد  یچکروبنز و  تراـمع  ماـن  راـتخم  ریزو  تراـمع  ماـن  ياـج  هب  حـلاص  یطول  رذـگ 
ولج ناـبایخ  لامـش  رد  دراد  رارق  یچکروبنز  غاـب  قرـش  رد  هک  هناـخکروبنز  رذـگ  بوـنج  تسا و  هدـش  تبث  یچکروـبنز  غاـب  سیلگنا 
زیزع ياـقآ  تاـقلعتم  تراـمع و  زین  یچکروبنز  تراـمع  قرـش  رد  دـشابیم و  يولوم  ناـبایخ  زورما  هک  تسا ، هدـیدرگ  عـقاو  ناتـسربق 

. دوشیم هدید  ناطلسلا 
: دسیونیم نامیرک  رتکد 

هلحم دودح  نآ  رد  دراد و  مان  حلاص  یطول  رذگ  هک  دسریم  يایهار  هس  هب  هچوک  ياهتنا  رد  بونج  يوس  هب  گرزب  قوسراهچ  همادا  »
رتـم و هس  لوط  هب  هک  تسا  يریقف  رقحم و  قاـتا  یبرغ  بونج  هشوگ  رد  هناـخکروبنز  دوگ  هیکت  رد  تسا و  فورعم  هناـخکروبنز  دوـگ 

جوراس رجآ و  اب  هداـس  يربق  تروص  قاـتا  نیا  راـنک  رد  تسا  تناـس  جـنپ  هاـجنپ و  رتمکی و  ضرع  یبرغ و  یقرـش و  رتمیتناـس  هدـجه 
متفه ماما  نادنزرف  زا  میهاربا  هدازماما  مدرم  هتفگ  هب  انب  شمان  تسا و  هاگترایز  هک  تسا  رادیدپ 
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درادن ». همانترایز  نکل  تسا  نایعیش 

دوـگ رد  هناـخکروبنز  تاـمهم  اـهرتش  اـهرطاق و  تـشاد و  تماـقا  یچکروـبنز  غاـب  تراــمع و  رد  یــشابیچکروبنز  هـک  تـسا  ینتفگ 
رخاوا رد  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  دـشیم و  هداتـسرف  گنج  نادـیم  هب  دوگ  نامه  زا  دـتفایم  زاـین  نآ  هب  هک  عقوم  ره  دوب و  هناـخکروبنز 

تشاد . یتافیرشت  هبنج  رتشیب  راجاق  هرود 
هناخ هناخکروبنز ، دوگ  یچلیا و  غاب  یکیدزن  رد  نیرفآادخ  رذگ  رد  هک  هدمآ  ق ). ه .  ) لاس 1269 هب  طوبرم  نارهت  هفالخلا  راد  رامآ  رد 

يزاریش هللا  حتف  هک  یشابیچکروبنز  ناخ  هللا  رصن  هناخ  يزاریـش  یچکروبنز  دمحا  یـشابهد  هناخ  يزاریـش ، یچکروبنز  نیـسح  دمحم 
دندوب . تلود  رکون  اهنآ  بحاص  هک  دوب  ییاههناخ  هلمج  زا  هدومن  هراجا  ار  نآ 

تسا . هدش  دای  نیرفآادخ  رذگرد  یچکروبنز  ناکد  باب  کی  زا  رامآ  نیا  رد  نینچمه 
، هناـخرادنیز يروـخآریم ، يراکــشریم ، هناـخیچراج ، هناـخرطاش ، هناخرادـگنفت ، زا  دــیاب  يرــصان  هرود  یتنطلــس  تاـتویب  زا  رگید 

. درب مان  هناخهراقن  هناخرطاق و  هناخرتش و  هناخپوت ، لبطصا  هناخهکسلاک ،
: دسیونیم هرابنیارد  یفوتسم  هللا  دبع  میهد . حیضوت  هناخرطاق  هناخرتش و  هرابرد  مه  یمک  هک  تسین  تبسانمیب  اجنیا  رد 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مه راب  ود  یکی  لاس  ره  درکیم . تکلمم  هلخاد  رد  هبترم  کی  لاس  ود  یکی  هک  ههام  راهچ  هس  ياهرفـس  زا  هتـشذگ  هاش  نیدلا  رـصان  »
دنچ ياهترفاسم  مزلتـسم  لاس  لوصف  مامت  رد  راکـش  هب  هاش  نیا  طرفم  قشع  اهنیا  زا  هتـشذگ  تفریم . شدرگ  هب  ناردـنزام  تاقالیی  رد 

يارب یبوخ  رایسب  عترم  نارهت  مق و  نیب  هلیسم  نیمارو و  مانهب  دمآیم . رامشهب  راک  مزاول  زا  رطاق  رتش و  وا  يارب  دوب . رهش  فارطا  هب  هبش 
رد رطاـق  يارچ  يارب  یلاـع  عترم  دـیدرگ . نآ  نیـشناج  غـالبجواس  داـبآلامک  نمچ  كولب ، نآ  يداـبآ  زا  دـعب  كزیرهک  نمچ  رتـش و 

. درکیم ناسآ  يراکیب  تاقوا  رد  ار  اهنآ  هفولع  راک  دوب  هناخرطاق  نارطاق  یئاّلگ و  نارتش  سیئر  سرتسدب  رهش  یکیدزن 
زا دوب . یهیلاراشم  درم  هشیمه  عمج  بحاص  يراـبرد و  مهم  ياـهراک  زا  یکی  یعمجبحاـص  دـندناوخیم  عمج  بحاـص  ار  سیئر  نیا 

یشابرادبآ ناطلسلا  نیما  میهاربا  دمحم  اقآ  هک  یتقو 
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 ... دوب عمج  بحاص  هدنیآ - مظعاردص  شرسپ - رغصا  یلع  اقآ  وا  فرط  زا  درکیم و  هرادا  وا  مه  ار  راک  نیا  دش 
. دندرکیم یچرطاق  هب  هیبشت  ار  وا  دنیوگب  ییازسان  دنتساوخیم  سک  ره  هب  هک  يروطب  دندوب  مدرم  نیرتریرش  يرصان  هرود  ياهیچرطاق 

دوب هتفگ  تشرد  هدرک  يرهمیب  وا  هب  تبـسن  ناطلـسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  هک  يدروم  رد  ناخ  لیلخ  میهاربا  ردپ  کلملا  جارس 
نیا اب  و  تسا - ارچ  ینعمب  یناهفصا  هجهل  رد  خس  دیهدیم -»؟ نمب  دنهدیم  رطاق  هب  هک  ییاهشحف  نوا  زا  خس   » هتـشاد راهظا  باوج  رد 
دوب هتشاذگن  باوجیب  ار  مظعاردص  يدنت  هدنامهف و  وا  هب  ار  وا  ندوب  یچرطاق  هداس  ترابع  هب  ای  رطاق  اب  ار  وا  نتـشاد  راک  رـس و  هیانک 

...
رد هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  رخاوا  رد  دوب  هدـش  مورحم  ییانیب  زا  یکدوک  رد  هلبآ  يرامیب  رثا  رب  هک  يزاریـش  هدـیروش  کلملا  حیـصف 

ریجنز گنز و  يادص  رـس و  دوب  رازاب  زا  ام  روبع  میدمآ  نوریب  لزنم  زا  مظعاردص  هناخ  دـصق  هب  يزور  دـیوگیم : دـیزگ  تماقا  نارهت 
دـسریم نالا  هک  هلفاق  نیا  اب  سامت  زا  هک  دندزیم  ولهپ  مهب  دنـشاب  هدـش  هجاوم  يرطخ  اب  مدرم  هکنیا  لثم  دـش  دـنلب  ام  بقع  زا  يدایز 

دراداو ياهشوگ  رد  هک  دیشک  ارم  غالا  سپس  دنتسه . یهاش  ياهیچرطاق  تفگ : مرکون  تسا  ربخ  هچ  مدیسرپ  دنناسرب  ینمام  هب  ار  دوخ 
رس درکن  ییانتعا  وا  هثاغتسا  هب  یسک  یلو  دیتشادرب »؟ ارچ  ارم  هالک  ياو ! يا  : » دیوگیم مرکون  مدینـش  هبترمکی  دندیـسر  نمـض  نیا  رد 
هار نیمه  رد  میباتشب  دصقمب  هدیرخ  رکون  يارب  یهالک  میورب و  اهزودهالک  رازاب  هب  میهدب و  رییغت  ار  هار  میدش  روبجم  دنام  هنهرب  رکون 

باوج رد  دـیراد ؟ هچ  هزات  رعـش  دیـسرپ  نم  زا  هلومعم  تاـفراعت  زا  سپ  مدـش  دراو  مظعاردـص  سلجم  هب  هکنیمه  متخاـس  ياهعطق  نم 
: حرش نیا  هب  مدرک  ضرع  ياهعطق 

دندرم  ناگدنب  هک  نک  یگجاوخدار  هتسجخرف  ردص  يا  هللااب 
دندروخ  رد  نعل  هنوگ  دص  هب  هکدزد  یهاش  نایچرطاق  لیخ 

دندرگ  نژیب  لاز و  متسريرادنپ  دنهج  رتسا  رب  نوچ 
دندرشفا  شقلح  دندرک و  هلیيرسپ  اجک  رهب  یحارص  نوچ 
دندروآ  هچ  ای  دندرب  هچ  هکسرپم  هماج  هالک و  زا  رات  بش 

دندرب  ارم  رکون  هلکرازاب  هنایم  نشور  زور 
تارطاخ رد  دندوب  ناطلسلا  نیما  هدرورپ  همه  هک  نایچرطاق  نیا  ياهزواجت  عینش و  راتفر  هرابرد 
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رد یبلاطم  زین  هنطلـسلا  دامتعا  تارطاخ  همانزور  ای  هلودـلا  نیما  تارطاخ  باتک  رد  هلمجزا  تسا . هدـمآ  یبلاـطم  مه  وا  نارـصاعم  رگید 

دناهتشاگن ». هراب  نیا 
. دوب یتنطلس  تاتویب  هلمجزا  زین  هناخهراقن  دمآ  هک  هنوگنامه 
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هناخهراقن

دـندمآیم و درگ  مه  رود  یعفترم  لحم  رد  ناگدـنزاون  باتفآ ، بورغ  عولط و  ماگنه  هب  هک  تسا  هدوب  لومعم  میدـق  نامز  زا  ناریا  رد 
عقاوم رد  دندرکیم و  هقردب  لابقتسا و  ار  ییانشور  دیـشروخ و  دوخ  یگدنزاون  اب  دندروآیمرد و  ادص  هب  ار  دوخ  لهد  سوک و  قوب و 

هب ار  ناروشحلـس  دوخ  جـیهم  ياـهاون  هب  گـنج  ياهنادـیم  رد  دنتـسبیم ، رتـش  تشپ  هب  ار  یخرب  هک  دوـخ  یقیـسوم  تـالآ  اـب  مه  مزر 
. دندوب ناراوس  ناگدایپ و  یمرگرس  بابسا  لزنم  هب  لزنم  ياهچوک  رد  دندروآیم و  تعاجش 

دنامزاب و دوخ  یلصا  لغش  زا  هناخهراقن  دوب ، هدش  لومعم  ییاپورا  یقیسوم  تالآ  یگنج  ياهنیرمت  گنج و  رد  نوچ  يرـصان  هرود  رد 
دندادیم . ماجنا  ار  دوخ  قباس  راک  هک  دوب  اهرصع  دایعا و  رد  طقف  تفرگ و  دوخ  هب  لمجت  هبنج 

. دوب هناخهراقن  ردرس  اهنآ  نیرتمهم  هک  تشاد  دوجو  ترامع  ردرس و  نیدنچ  گرا  فارطا 
هک تشاد  ياهزاورد  دوب . هدـش  هتخاس  گرا  یبونج  راصح  هب  لصو  رمرم و  تخت  طایح  گرزب  ردرـس  تاذاحم  هب  هک  هناخهراقن  ردرس 
رد گرا  نانابهگن  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یناتحت  یناقوف و  ياهقاتا  نآ  فرط  ود  رد  درکیم . رارقرب  ار  یتنطلـس  گرا  رهـش و  ناـیم  طاـبترا 

. دنتشاد تماقا  اجنآ 
وا يور  هب  ار  هزاورد  تفگیمن  ار  بش  صوصخم  زمر  یسک  ات  دشیم و  هتسب  گرا ، روپیش  ندمآرد  ادص  هب  زا  سپ  اهبـش  هزاورد ، نیا 

. دندرکیمن زاب 
گنر نیمههب  ییاهراولش  خرس و  ياههنتمین  دنتشاد و  رس  رب  دوب  هدش  يزودقاری  هک  خرس  هایس و  تسوپ  زا  یهالک  گرا  ياهیچهراقن 
تبون هس  هزور  همه  هناخهراقن  رد  تشاد . دیشروخ  ریش و  یجنرب  ياههمکد  هایس و  تسوپ  زا  اههنتمین  هقی  تسدورس و  هک  دندیـشوپیم 

فارطا اهلابط  تشذـگیم  بش  زا  تعاس  کی  نوچ  دـندیبوکیم و  هراقن  دیـشروخ  بورغ  عولط و  تقو  هب  تبون  ود  دـنتخاونیم ، لبط 
سپ دسرب  شوگ  هب  رهش  مامت  رد  لبط  يادص  ات  دندیخرچیم  دوخ 
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لوغـشم اهناکد  نتـسب  دوخ و  طاسب  ندـیچرب  هب  ناروهشیپ  اـت  دـندروآیمرد  ادـص  هب  ار  نیچرو  نیچرب و  لـبط  بش ، هدزاود  تعاـس  زا 

نوچ دشیم و  هتسب  اهرد  هلصافالب  هک  دمآیمرد  ادص  هب  گرا  روپیش  دشیم و  هتخاون  دنبب  ریگب و  لبط  هتفر ، بش  زا  تعاس  هس  دنوش .
. دشیمن هدید  رازاب  هچوک و  رد  ياهدنبنج  رگید  دوب  زادنانینط  ناشیادص  هک  اهرادمدرس  اههمزگ و  زج  تشذگیم  بش  زا  تعاس  جنپ 

: دسیونیم هطورشم  هرود  هناخهراقن و  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
یمیدق هچنآره  هک  دندرکیم  روصت  هدرک و  یگزمیب  یبلطددجت  رهاظت  رد  هک  اهیچهطورشم  یـضعب  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  هزات  هک  یتقو 

هقردب لابقتسا و  تکلمم و  نیرید  مسر  نتشاداپرب  زج  هک  اهتخبدب  نیا  هب  هام  نیدنچ  دندش و  مه  هناخهراقن  یپاپ  دورب  نیب  زا  دیاب  تسا 
دنتفرن و رد  مد  زا  دیمان  نایاقآ  هعقاو  نیا  زا  دعب  ار  اهنآ  دیاب  اقح  هک  نایاقآ  نیا  یلو  دندادن  قوقح  دنتشادن ، یهانگ  تینارون  لماک  درف 

هـشتآود یلیخ  اهیگزمیب  نیا  رد  هک  اهنآ  دـنداد  ماـجنا  قوقح  نتفرگیب  ار  دوخ  راـک  ناـضمر  ياهبـش  رد  یتح  اهرـصع و  اهحـبص و 
دینکیم انرک  انرـس و  هب  داب  دـیهدیم و  تمحز  دوخ  هب  ثبع  هک  دنداتـسرف  ماـغیپ  اـهیچهراقن  يارب  دـندادیم  جرخ  هب  ترارح  دـندوب و 
لوغـشم روشک  نیرید  مسر  يایحا  راختفا و  يارب  ام  دنتفگ  باوج  نایاقآ  اما  تشاد . دیهاوخن  یقوقح  هدنیآ  رد  هن  هتـشذگرد و  هن  رگید 

هغیت ار  نآ  هلپهار  دییوگب  دیراد  جایتحا  تسام  یگدنزاون  لحم  هک  گرا  ردرس  ناویا  هب  رگا  میهاوخیمن . قوقح  مه  یـسک  زا  میراک و 
تمواقم نیمه  هکنیا  هصالخ  میرادیمنرب . تسد  دوخ  راک  زا  ام  دیاهتـسبن  ار  هار  نیا  ات  الا  میـشاب و  هدوسآ  دوخ  نادجو  دزن  ام  ات  دـننک 

 ... دندرک رارقرب  قوقح  اهنآ  يارب  دنتشادرب و  یگزمیب  زا  تسد  اهدعب  هک  دش  ببس  اهنآ  ههام  دنچ 
هب گرا  ردرس  زا  نآ  لحم  لاقتنا  اب  هک  دوب  هناخهراقن  فرصت  دروآ  دراو  هیراجاق  تنطلس  ساسا  هب  هک  ياهلمح  لوا  مه  هاش ...  اضر  ... 
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دوخ رما  تحت  دـنک و  دوخ  میدـق  رقم  زا  ار  تنطلـس  تمالع  نیا  تقیقح  رد  درک و  یلمع  ار  فرـصت  نیا  قشم ، نادـیم  زاـسهزات  ردرس 
. دیامن بلج  رتشیب  دوخ  رادتقا  هب  تبسن  ار  هماع  هجوت  ات  درک 

هیدوعسم ترامع 

ترامع تسا ، هدنام  ياجرب  نآ  زا  یشخب  هناتخبشوخ  هک  يرصان  هرود  ياهانب  زا  رگید  یکی 
282 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدش عقاو  ناتسراهب ، نادیم  یبرغ  بونج  علض  رد  يزورما ، ناتابکا  نابایخ  رد  هک  ترامع  نیا  تسا . ناطلـسلا  لظ  ترامع  ای  هیدوعـسم 
. دش يرادیرخ  هاش  نیدلا  رصان  رسپ  ناطلسلا  لظ  ازریم  دوعسم  طسوت  ه ش ).  ) 1251 ق ). ه .  ) لاس 1290 رد  هک  دوب  هیماظن  غاب  زا  یشخب 

دب مییوگب  نخس  هیدوعسم  ترامع  ناطلسلا و  لظ  هرابرد  هکنآ  زا  شیپ  تخادرپ . دیدج  ترامع  دنچ  داجیا  هب  سپ  نیا  زا  ازریم  دوعسم 
: میزادرپب هیماظن  غاب  هب  زین  یکدنا  تسین 

هب شورفنطو ، تسرپهناـگیب و  مظعاردـص  يروـن ، ناـخ  اـقآ  ازریم  هک  یماـگنه  تـشاد . رارق  ناتـسراهب  نادـیم  بوـنج  رد  هیماـظن  غاـب 
رد هیماظن  مان  هب  یبسامهت  هاش  يوراب  زا  جراخ  رگید  نخـس  هب  نارهت و  رهـش  زا  جراخ  رد  یگرزب  رایـسب  غاب  ترامع و  دیـسر ، ترادص 
.( ه ق  ) لاس 1273 ات  لاس  غاب  نیا  تانیئزت  لـیمکت و  تخاـس . کـلملاماظن  دوخ  رـسپ  يارب  ه ش ).  ) اـب 1232 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1270

دادـتما هناخپوت  نادـیم  دودـح  ات  دوب و  راتکه  هاجنپ  دودـح  مظعاردـص  ناـگداون  زا  یکی  هتفگ  هب  غاـب  نیا  دیـشک . لوط  ه ش ).  ) 1235
هب شیاهتنایخ  ببـسهب  ناخ  اقآ  ازریم  هک  اهدعب  دشیم . بورـشم  ردص  تانق  مان  هب  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  دوخ  یثادحا  تانق  زا  تشاد و 

دنام یقاب  هک  هچنآ  دناسرب . شورف  هب  ار  غاب  نآ  زا  ییاهـشخب  ات  دش  راچان  دیدرگ  دیعبت  لوزعم و  سیلگنا  هب  شایتمدـخ  شوخ  ناریا و 
تخاس . نآ  رد  ار  هیدوعسم  ياهترامع  دیرخ و  ناطلسلا  لظ  ار  نآ  زا  یشخب  اهدعب  دراد و  رب  رد  ار  ینونک  هیماظن  هلحم  هک  دوب  یغاب 

: دسیونیم هیماظن  ترامع  غاب و  هرابرد  دوخ  همانرفس  مود  دلج  رد  نشگورب  شیرنه 
تـشاد رارق  ناریمـش  هزاورد  یکیدزن  رد  هک  هیماظن  ماـن  هب  نارهت  فورعم  تاراـمع  روصق و  زا  هک  میدرک  ادـیپ  تصرف  راـب  کـی  اـهنت  »

نآ رد  نارهت  هب  دوـخ  دورو  زاـغآ  رد  هک  ناتـسراگن  گرزب  غاـب  يورهبور  تسرد  تسا و  یعیـسو  غاـب  ياراد  روـصق  نیا  مینک  دـیدزاب 
جرفت اههاگحـیرفت و  زا  یکی  دوشیم و  لـگ  عاونا  زا  ولمم  غاـب  نیا  ناتـسبات  راـهب و  لـصف  رد  دراد . رارق  میدوب  هدرک  راـیتخا  تنوـکس 

يرون ناخاقآ  ازریم  هب  قلعتم  غاب  رصق و  نیا  دوریم  رامشهب  نارهت  یلاها  گرزب  ياههاگ 
283 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسا هدیمان  هیماظن  کلملا  ماظن  شرسپ  راختفا  هب  ار  نآ  دربیم و  رس  هب  دیعبت  لاح  رد  کنیا  هک  تسا  هاش  نیدلا  رصان  قباس  مظعاردص 
ءزج ناریا  رد  لومعم  قبط  مه  غاـب  رـصق و  نیا  دـیدرگ  هرداـصم  وا  لاوـما  هدـش و  عـقاو  بضغدروـم  يروـن  مظعاردـص  هک  نآ  زا  سپ 

رد رس  رـصق  نیا  دوشیم . يرادهاگن  نآ  زا  یتنطلـس  كالما  ناونعهب  مه  کنیا  دمآرد و  هاش  نیدلا  رـصان  یـصخش  تاقلعتم  كالما و 
هدهاشم دوخ  يولج  رد  ار  یگرزب  غاب  میدش  نآ  دراو  هک  ردرسنیا  زا  دوریم و  رامشهب  ییابیز  ازجم و  نامتخاس  دوخ  هک  دراد  یگرزب 

. دراد ییابیز  ياهنابایخ  هک  میدرک 
نایناریا هک  تسا  لکش  ياهناوتسا  کچوک  نامتخاس  یگنرفهالک  دشیم . یهتنم  ابیز  ییاشامت و  رایسب  یگنرفهالک  کی  هب  یلوا  نابایخ 

تسین و راوید  نآ  فارطا  الوصا  هک  نیا  ای  دراد و  غاب  هبور  فارطا  زا  يددعتم  ياههرجنپ  و  دننکیم . تسرد  دوخ  يارب  اهغاب  طسو  رد 
شرود ات  رود  مه  ناـبیاس  کـی  هدوب  ناـمتخاس  دوخ  زا  رتگرزب  اـهیگنرفهالک  نیا  فقـس  تسا . هدرک  هیکت  نوتـسدنچ  رب  طـقف  فقس 

اما دناهداد . یگنرفهالک  مان  نآ  هب  دشابیم  وپاش  کی  هیبش  ابیرقت  ياهناوتـسا  نامتخاس  يور  لکـش  يدبنگ  رودـم و  فقـس  نوچ  دراد ،
راهچ رد  تشاد و  رارق  ابیز  ياههراوف  اب  یـضوح  نآ  طسو  هک  دوب  لکـش  ياهریاد  رـالات  کـی  گرزب و  اتبـسن  هیماـظن  غاـب  یگنرفهـالک 
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هب راوید  هیقب  دادیم و  لیکـشت  ددـعتم  ياههرجنپ  ار  یگنرفهالک  ياهراوید  هدـمع  تمـسق  دـشیم . هدـید  رگید  ضوح  راهچ  نآ  فرط 
هب تشاد  دوجو  کچیپ  اب  دنلب  ياهرانچ  نآ  فارطا  هک  شرفگنس  نابایخ  کی  یگنرفهالک  زا  دوب . هدش  یشاقن  ياهنادنمرنه  ابیز و  زرط 

نیرتیندـید نیرتبلاـج و  تشاد . رارق  رـصق  هقبط  کـی  یلـصا  ناـمتخاس  رختـسا  نیا  راـنکرد  تفریم و  یگرزب  ضوح  رختـسا و  فرط 
نیا يور  دوب و  هدیـشوپ  زیربت  رمرم  گنـس  اب  رتم  کی  عافترا  ات  قاتا  فک  زا  شیاـهراوید  هک  دوب  نآ  گرزب  رـالات  رـصق  نیا  ياهـشخب 

هک دوـب  فرط  ود  رد  هـنیرق  روـطهب  یعیــسو  گرزب و  یــسرا  ياـههرجنپ  ياراد  رـالات  تـشاد . دوـجو  ـالط  زا  یتاـنیئزت  رمرم  ياـهگنس 
يرگید تمظع  تهبا و  دشیم . رالات  دراو  درکیم و  روبع  هک  اههشیش  نیا  زا  باتفآ  رون  دنتشاد و  یکچوک  گرزب و  یگنر  ياههشیش 

ياهولبات ار  راوید  رتالاب  ياهتمـسق  دوب . بوخ  کنخ و  دوشیمن  نآ  دراو  دایز  رون  نوچ  ناتـسبات  يامرگ  رد  هوالعهب  دادیم و  رـالات  هب 
هرخالاب رگید و  ناگدازهاش  وا و  نادنزرف  هاش ، نیدلا  رصان  زا  ییاههرترپ  زا  دوب  ترابع  اهولبات  نیا  دوب  هدناشوپ  یندید  ددعتم و  یشاقن 

. هاش نیدلا  رصان  هبتریلاع  مهم و  نایرابرد 
لیمکت يارب  تشاد و  رارق  هاش  هقالع  دروم  هداعلاقوف  هک  تسا  هاش  نیدلا  رـصان  یـشابشاقن  یـشاک  ناخ  نسحلا  وبا  راک  امامت  ولبات  نیا 

ور نیا  زا  تسا و  هدش  مازعا  ایلاتیا  هب  دوخ  يرنه  تامولعم 
284 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دوریم رامشهب  هاش  یشابشاقن  ياهراک  نیرتهب  زا  تسا و  بلاج  شزرا و  اب  یلیخ  يرنه  رظن  زا 
رد هاش  نیدـلا  رـصان  ولبات  نیا  رد  تسا . هدـش  بصن  رـالات  رگید  ياـهراوید  زا  یکی  هب  مه  گرزب  يولباـت  کـی  اـههرترپ  نیا  رب  هوـالع 
اب هلاـس  هن  اـت  شـش  زا  وا  رـسپ  جـنپ  فیدر ، ود  رد  وا  راـنک  دوشیم . هدـهاشم  ییاـپورا  مروفینوا  اـب  سوواـط  تخت  يور  یناوج  نارود 

هلمجزا هاش و  ناکیدزن  نارکون و  زا  ياهدع  هاش  رـس  تشپ  دناهدرم - نونکات  اهرـسپ  نیا  زا  ات  ود  دنوشیم -. هدـهاشم  ییاپورا  مروفینوا 
یـسور و راتخم  يارزو  ناخ ، دیعـس  ازریم  یلعف  هجراخ  روما  ریزو  رانک  تخت  يولج  فص  رد  دـنوشیم . هدـید  يرون  مظعاردـص  رـسپ 

. متخانش ار  اهنآ  لوا  هاگن  رد  هک  دندشیم  هدید  مه  نیمرتحم  لاجر و  زا  رگید  ياهدع  فص  نیا  رد  دناهدش . یشاقن  هسنارف  سیلگنا و 
. تشاد ار  نیلرب  تاجناخراک  تمالع  كرام و  دوب و  نیلرب  تخاس  اهنآ  زا  هعطق  دنچ  ییاپورا و  عاونا  زا  همه  رالات  نیا  لبم  ثاثا و 

میدرک »...  كرت  هتعاس  کی  دیدزاب  زا  دعب  ار  هیماظن  رصق 
. هیدوعسم ترامع  عوضوم  هب  میدرگیمزاب 

دنچ نوچ  دوب . هاش  نیدلا  رصان  مراهچ  رسپ  یتهج  زا  و  هاش ، نیدلا  رصان  گرزب  رسپ  ناطلسلا ، لظ  ازریم ، دوعسم  ناطلس  ای  ازریم  دوعسم 
ازریم دوعسم  تهج  نیا  زا  دندوب  هدرک  توف  جیردت  هب  ازریم و ...  دومحم  ازریم و  مساق  کلم  ياهمان  هب  هاش  نیدلا  رصان  نادنزرف  زا  نت 
مالغ کیب  یلق  اضر  رتخد  هنطلـسلا  تفع  ناطلـسلا  لظ  ردام  دروآ . رامـشب  هاـش  نیدـلا  رـصان  گرزب  رـسپ  ناوتیم  شدوخ  ناـمز  رد  ار 

دوخ يدهعیلو  نامز  رد  هک  هدوب  هاش  نیدلا  رصان  هعطقنم  نانز  هلمجزا  هنطلسلا و  بیان  ازریم  سابع  مراهچ  رـسپ  ازریم  نمهب  تمدخـشیپ 
. دروآرد شیوخ  جاودزا  هب  ار  وا 

هلمجزا ناریا  زکرم  بوـنج و  برغ و  زا  یـشخب  رد  دوـب و  يرــصان  هرود  رد  هیراـجاق  ناـگدازهاش  نیرتردـتقم  زا  یکی  ناطلــسلا  لـظ 
همه لاس 1305  رد  ماجنارـس  درکیم . تموکح  ار  ناتـسدرک  ناتـسزوخ و  راسناوخ  ناگیاپلگ و  درجورب ، كارا ، سراف ، دزی ، ناهفـصا ،

دش . جراخ  ناطلسلا  لظ  تموکح  زا  ناهفصا  زج  هب  یحاون 
. تسا هداد  حرش  هنوگنیا  ار  ددعتم  ياهتموکح  زا  ناطلسلا  لظ  لزع  لیالد  ارآکلم  ازریم  سابع 

تارادا رد  ناطلسلا  لظ  هک  تسا  نیا  حیحص  یلو  دناهتفگ . اهزیچ  ار  ناطلسلالظ  لزع  لیالد 
285 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دنداتـسرف راک  قیقحت  يارب  انطاب  وا و  یعمجباوبا  نوشق  هظحالم  يارب  ارهاظ  هاش  ار  ناـخ  رنگاو  لارنج  تشاد . ار  طلـست  لاـمک  شدوخ 
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نیا رد  دایز  تاراهظا  دورجاج  رد  مه  هیـسور ، راتخم  ریزو  یکروغلاد  تفرگ و  ار  ناطلـسلا  لظ  هیام  تعجارم  زا  دـعب  یغبنی  امک  رنگاو 
تـسد رد  گنفت  درک  مکح  ناطلـسلا ، لظ  هارمه  ياهراوس  زا  ندـیدناس  ماگنه  هک  ياهجرد  هب  دـندناسرت ، ار  هاش  اـتقیقح  درک و  باـب 

. دشاب هتشاد  تسد  رد  بوچ  يراوس  ره  گنفت ، ضوع  رد  دنریگن و 
زا درک  توعد  ناطلـسلا  لظ  نارکاچ  مادخ و  مامت  اب  ار  هاش  ترـضحیلعا  لومعم ، بسحرب  يزور  دومن . ار  وا  لزع  دـهعت  ناطلـسلا  نیما 

لوزعم ناطلـسلا  لظ  هک  دش  ناطلـسلا  نیما  هب  حیرـص  مکح  درک ، تعجارم  هاش  هک  يرـصع  تشاذـگ  مه  يدایز  شکـشیپ  لومعم  رارق 
ار هاش  طختـسد  اجنآ  هناخرادبآ . هب  دـنتفر  ناطلـسلا  نیما  اب  اجنآ  زا  دـندرک و  روضح  راضحا  ار  ناطلـسلا  لظ  ینامهم  زور  يادرف  دوش .

امکح دشن و  لوبق  درک  شالت  هچ  ره  دینک . افعتـسا  ناهفـصا  زج  ناتدوخ  هرادا  تایالو  عیمج  زا  دـیاب  امـش  هک  داد  ناشن  ناطلـسلا  نیما 
ار تایالو  ریاس  ازریم و  سیوا  ناطلـس  هلودلا  دمتعم  هب  دنداد  ار  سراف  دـندرک . ضوع  ار  اهتموکح  اروف  هتفرگ ، وا  زا  ار  ءافعتـسا  هضرع 

. درکیمن ار  راک  نیا  لوبق  تأرج  یسک  ناطلسلا  لظ  سرت  زا  زور  هس  ود  ات  هک  تسا  بجع  یلو  دنداد . نیریاس  هب  روطنیمه  مه 
دنتخاس . همدقم  نیا  رد  يدایز  فیناصت  مه  نارهت  ياههچب 

وک هداب  زا  رپ  ماجوک  هداز  ریما  يراگ  »
یتفین  ریگب  نیز  جاقیتفر  يدرک  بوخ  ناج  هدازهاش  وک  هداس  ياههچب  نآ 

نم تخت  وک  یچپوت و  وکنم  تختیاپ  ناهفصا  وک 
نم  تخب  نیا  نیبب  ادخ  يانم  تخس  ياهمکح  وک 

دوب  هچ  نم  هایس  زور  نیادوب  هچ  نم  هانگ  اباب  هاش 
هزانرپ هلودلا  مراص  وکهزاریش  وک  ناهفصا  وک 

دوب  هچ  نم  هایس  زور  نیادوب  هچ  نم  هانگ  اباب  هاش   286 ص : نارهت ، تشذگرس  هزابرس  وک  یچپوت و  وک 
اباب هاش  هب  امن  مضرعادخ  رهب  مظعاردص 

دوب  هچ  نم  هایس  زور  نیادوب  هچ  نم  هانگ  ابابهاش  امن  شکشیپ  ارم  كراپ 
هگیم ور  تهایس  زور  نیاهگیم  ار  تهانگ  اباب  هاش 

دوب هدرپس  شارب  زا  ریشدوب  هچب  هلودلا  لالج 
دوب  هچ  نم  هایس  زور  نیادوب  هچ  نم  هانگ  اباب  هاش  دوب  هدروخن  يزیچ  هللا  و 

هسب تفرگ  مزا  زاریشزاریش  هسوه  رد  مظعاردص 
دوب » هچ  نم  هایس  زور  نیادوب  هچ  نم  هانگ  اباب  هاش  هسفق  رد  ملد  غرم 

: دسیونیم دوش  رانکرب  ددعتم  ياهتموکح  زا  هکنآ  زا  شیپ  ناطلسلا  لظ  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا 
دبع ترضح  زا  هک  ناطلـسلا  لظ  تعجارم  رد  دندرب . فیرـشت  هپتناشود  دندش . راوس  هاش  ق ). ه .  ) هنس 1305 یلوالا  يدامج  هعمج 6  »

هدازهاش دندوب . هتشاد  هاگن  ار  هکسلاک  دوب ، هدش  بایفرـش  دش  دراو  زورما  ناهفـصا  زا  ینعی  دوب ، هتفر  هپتناشود  میقتـسم  طخ  هب  میظعلا 
. دوب هدادن  یبوخ  باوج  هدازهاش  دـندوب  هدومرف  هدازهاش  هب  قارع  رفـس  بابرد  دـعب  دوب . هدـش  تافتلا  فرط  یلیخ  دوب و  هدیـسوب  نیمز 
ماکز و هطساوب  حبص  نم  دندروآ . فیرـشت  رهـش  دندوب . هداد  هکـسلاک  هب  هزاجا  ار  هدازهاش  دعب  هصالخ  دش . دهاوخ  فوقوم  هللا  ءاشنا 

هلودلا لیکو  رـسپ  میحرلا  دبع  یجاح  ندـید  یلقـسابع  ازریم  یجاح  رـسپ  هناخ  اجنآ  زا  متفر . هلودـلا  نیما  هناخ  مدـشن  راوس  اوه  يدرس 
لظ هناخ  اجنآ  زا  درب  دوخ  كراپ  هدایپ  تشادرب  ارم  دمآ  هلودلا  نیما  هک  مدوب  هدیباوخ  هزات  مدیباوخ  هدروخ  راهان  مدمآ  هناخ  دعب  متفر .

وا نم و  اب  اهتدم  دناهتخاس  هزات  هک  هناخلگ  رد  متفر . ناطلسلا 
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دایز تنکم  بسن و  بسح و  ردق و  تلالج  تسا  نیا  منامگ  اما  دنتـسه  لقاع  گنرز و  یلیخ  هک  تسا  نیا  ناشدوخ  يار  دومرف  تولخ 
. دـندومرف شیامرف  روج  تصـش  تعاس  کی  رد  دـندرک . روصت  مدرم  هک  ار  هچنآ  اـت  تسا  هدرک  یفرعم  لـقع  هب  ار  ناـشیا  رتشیب  ناـشیا 

فیرعت رد  ولغ  یهاگ  دب و  ناطلـسلا  نیما  زا  یهاگ  هداد  هولج  کلملا  دـبع  ار  دوخ  یهاگ  دـنتفگ  دـب  ناشدوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  یهاگ 
مدمآ ». هناخ  اجنآ  زا  دوب . هیاپ  نآ  هن  هیام و  ار  نیا  هن  اما  هدومرف 

دسیونیم ق ،). ه .  ) هنس 1305 لوالا  يدامج  هبنشهس 17  خیرات  رد  هنطلسلا  دامتعا  زاب 
هدرک هلگ  ار  شلبق  زور  لمع  هدازهاش ، داماد  کلملا ، لالج  هب  نم  نوچ  میتفر . ناطلـسلا  لظ  هناخ  قافتا  هب  دـمآ . حبـص  هلودـلا  داـمع  »

هچ رگا  دربب . هدازهاش  تمدـخ  حبـص  ناشدوخ  اب  ارم  دوب . هدومرف  دوب  هتفر  اجنآ  زورید  هک  هلودـلا  دامع  هب  دوب  هدرک  ضرع  مه  وا  مدوب 
لفاغ اما  دنادیم . لقاع  یلیخ  ار  شدوخ  هدازهاش  نیا  دز  اوهرداپ  ياهفرح  درک  طولخ  نم  اب  یتدم  متفر  دبال  اما  متـشاد  تهارک  تیاهن 

تسین » یلقاع  یناتالراش  يزابهقح و  هکنیا  زا 
هک دـمآ  نایمب  یلقـسابع  ازریم  یجاح  رـسپ  زا  زین  یمان  دـش  لقن  ناطلـسلا  لظ  هرابرد  هک  هنطلـسلا  دامتعا  تارطاخ  زا  تسخن  شخب  رد 

دوب راکوکین  ریخ و  يدرم  هرود  نآ  لاجر  رگید  فالخرب  هک  دوب  يرصان  هرود  رد  یمان  تیصخش  زا  یکی  دوخ  یلقـسابع  ازریم  یجاح 
انـشآ ياهزادنا  ات  هلحم  نادیفـسشیر  هرود و  نآ  نامدرم  یعامتجا  تیعـضو  هب  يدایز  هزادنا  ات  ناوتیم  يو  یناگدنز  رب  يرورم  اب  هک 
یجاح هب  زین  ياهراشا  هک  تسا  هتسیاب  میزادرپب  هیدوعسم  ترامع  ناطلسلا و  لظ  هرابرد  دوخ  نخس  هلابند  هب  هکنآ  زا  شیپ  نیاربانب  دش .

. دوب همشچرس  رد  یبنلا  دبع  خیش  یجاح  دجسم  یناب  يو  هک  تسا  ینتفگ  مینکب  مه  یلقسابع  ازریم 
: دسیونیم یلقسابع  ازریم  یجاح  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 

زا یلو  تسا ] ق ) ه .  ) لاس 1304 روظنم   ] مرادن يربخ  وا  خیرات  نیا  زا  لبق  یتلود  ياهراک  زا  دوب . ینیوزق  الصا  یلقـسابع  ازریم  یجاح  »
دشیم دوب  هدیسر  مساقلا  وبا  ازریم  شمود  رسپ  هب  وا  زا  دعب  لغش  نیا  هدوب و  سیونرکشل  دش  موحرم  هک  دمحم  ازریم  شلوا  رـسپ  هکنیا 
ینوریب رد  هچوک  رـس  ياهچغاب  اهیتایبماش و  هچوک  لیاوا  رد  ياهناخ  تسا . هدوب  سیونرکـشل  دیاش  اهنیا  زا  لبق  ازریم  هک  دننزب  سدـح 

تشاد  ام 
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قباس و سوریس  نابایخ  لیاوا  رد  همـشچرس و  هار  راهچ  نییاپ  رد  اهیتایبماش  هچوک  هک : دسریم  رظن  هب  يرورـض  حیـضوت  نیا  اجنیا  رد 
هچوک ق ) ه .  ) لاس 1301 رافغلا  دبع  میسرت  هشقن  قبط  تسا . هتشاد  رارق  یبنلا  دبع  خیش  دجسم  زا  رتنییاپ  یلعف و  ینیمخ  یفطصم  دیهش 

یلقـسابع ازریم  هچوک  مانب  یبرغ  یقرـش  ياهچوک  تشاد و  رارق  همـشچرس  رازاـب  زا  رتنییاـپ  همـشچرس و  ناـبایخ  دادـتما  رد  اـهیتایبماش 
. تسا هدرکیم  طوبرم  مهب  ار  اهیتایبماش  هچوک  همشچرس و  نابایخ 

: دسیونیم شنخس  هلابند  رد  یفوتسم  هللا  دبع  يراب 
لوکا نارذگشوخ  صاخـشا  زا  تفگیم  دیدیم  سک  ره  یلقـسابع - ازریم  جاح  ار - وا  هناشراهچ  هراوق  هدـنگ و  مکـش  ندرگ و  رطق  »

ازریم هفایق  یلصا  طوطخ  دیناوتیم  دییازفیب  هک  يدیفس  دنلب  اتبسن  هشوگود  شیر  هدیـشارت و  گرزب و  يرـس  هراوق  لکیه و  نیارب  تسا 
. دینک مسجم  دوخ  دزن  ار 

نیمه هطـساو  هـب  زاونناـمهم و  وگهلذـب و  تبحـصشوخ و  هدـیمهف و  كریز و  هلـصوحرپ و  رادهگنرـس و  تـسار ، كر و  يدرم  ازریم 
اههداوناخ رارسا  ناتسربق  وا  هنیـس  دنتـشاد . يونـشفرح  وا  زا  دوب و  مدرم  هنوگهمه  الامجا  نایعا و  ناگدازهاش و  مدرـس  وا  لزنم  قالخا 

لح داتفایم ، قافتا  یعازن  رهوش  نز و  ای  ردـپ  رـسپ و  ره  نایم  دـنک ، هدافتـسا  ءوس  مدرم  یگدـنز  ياـیاوز  نتـسناد  زا  هکنیا  نودـب  دوب .
. دوب هتسب  ازریم  نابز  تسد و  هب  نیبامیف  ماتیا  لکشم و 

مادک زا  ریصقت  ای  روصق  هک  دادیم  صیخشت  دادادخ  شوه  اب  ازریم  درکیم  راهظا  وا  دزن  تشاد و  ياهلگ  هوکش و  یـسک  زا  یـسک  رگا 
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ار اهنآ  نیب  دزادرپ و  یکـشتم  تمـالم  هب  اـی  یکاـش و  تحیـصن  هب  ترورـض  بسح  رب  هک  تشاد  یتسار  یکر و  ردـقنیا  و  تسا . فرط 
. دناریگب دریگب و 

تفگیم وا  هب  هدنک  تسوپ  فاص و  هفافل  یشوپهدرپ و  چیه  نودب  دیسریم  شرظن  هب  وا  حالص  هچنآ  درکیم  یتروشم  وا  زا  یسک  رگا 
. دوب زاب  سک  همه  يارب  شلد  لثم  وا  هناخ  رد  و 

تایوتحم هک  وا  هیاریپیب  هداس و  هرفس  رس  رد  تسناوتیم  دوب  لیام  رـضاح و  سکره  دندروآیم و  ار  ازریم  راهان  دشیم  رهظ  هک  نیمه 
یکی فلکت  چیهیب  دوب  لومعم  ياذغ  زا  رتدایز  هدع  رگا  دنیـشنب و  دوب  هتفر  راک  هب  تقد  یهتنم  نآ  خبط  رد  هیلوا و  داوم  نیرتهب  زا  نآ 
هفاضا ياهویم  تساـم و  رینپ و  داـنق و  هللا  ریخ  ناـکد  گـنلاب  ياـبرم  ریـس  هس  ود  یکی  هدز و  همخت  هیور  ود  هشتآود  کگنـس  اـت  هس  ود 

لیبق نیا  زا  دزی و  کمـشپ  اولقاب و  ناهفـصا و  زگ  يرـصع  دندروآیم . نیرـضاح  يارب  ار  اهياچ  اهنایلق و  نیرتهب  راهان  زا  دعب  دـشیم 
ات حبص  لوا  زا  ازریم  فیضم  راک و  رد  اهیکاروخ 
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هک یهاگ  راکـشیپ و  ریزو و  اب  مکاح  ياهیراکمه  اهینامیپمه و  دـشیم . ییاریذـپ  ایریب  صاخـشا  روج  همه  زا  دوب و  رارقرب  بش  لیاوا 
زا رگا  دیدرگیم . متخ  وا  ینایمرداپ  عالطا و  اب  ازریم و  هناخ  رد  همه  قالط  یتامدقم  تارکاذم  دیدرگیم  لاحم  رهوش  نز و  نیب  قفاوت 
اب تیلست  زا  دعب  تفریم  وا  هناخ  هب  ناموت  رازهدص  يوتحم  یسابرک  هسیک  اب  دیـشوپیم و  ار  دوخ  یکـشم  يابع  ازریم  درمیم  وا  ياقفر 
رد زورما  دیـشاب  هتـساوخن  ناتردـپ  ییاراد  لیم  فیح و  زا  يریگولج  يارب  تسا  نکمم  تفگیم  هداوناخ  رتگرزب  هب  میالم  رایـسب  ناـبز 

یـسک زا  یـسک  دوبن  مسر  دراوم  هنوگنیا  رد  مراد  دـیهاوخب  رتداـیز  مه  ردـق  ره  ماهدروآ و  هارمه  لوپ  نم  دـینک ، زاـب  ار  وا  ياـههبعج 
ءوس وا  ضرغ  هک  دنتـسنادیم  بوخ  اریز  درکیم  لوبق  سک  همه  ازریم  زا  یلو  دریذـپب  یـسک  زا  تدـعاسم  فـیلکت  اـی  دـهاوخب  يزیچ 

. دش دهاوخن  وگزاب  سک  چیه  دزن  تقو و  چیه  عقوم  هب  کمک  نیا  تسین و  هدافتسا 
ندنالوبق هناخ و  مناخ  هب  ماغیپ  هلیسو  هب  فراعت ، تیلست و  ندش  لدبودر  زا  دعب  دندوب  ریغص  وا  دالوا  تشادن و  یگرزب  رـسپ  یفوتم  رگا 

هب دنتشاد  جایتحا  هک  ياهزادنا  ات  دوشب  غامد  يوم  ای  دنکب  هداوناخ  راک  رد  هلخادم  هکنیا  نودب  رتگرزب  ردارب  لثم  داتـسیایم و  تدعاسم 
. درکیم مایق  ریغص  هفرص  تیاعر  اب  متخ  نفد و  نفک و  ياهراک  مامت 

یجاح یپ  داتـسرفیم  ازریم  تساوخیم  کمک  ناموت  جـنپ  الثم  ازریم  زا  دورب و  البرک  ترایز  هب  هک  تساوخیم  تعاـضبمک  کـی  رگا 
قودنـص ود  رد  هک  نکسلم  نیچ  هاش  رانا  راب  کی  دوب و  نکدابآدارم  بحاص  تشاد و  هناخ  همـشچرس  رازاـب  رد  هک  یلاـچخی  یلعبرک 

مکاح هلودـلا  دامع  يارب  ار  راـنا  نیا  دـنک و  هیارک  هوـالع  مه  لاـم  کـی  تفگیم  راوز  هب  دادیم  شرافـس  دـشاب  هدـش  مکحم  هتـسب و 
رایسب ار  نکرانا  هکنیا  زا  هتشذگ  هلودلا  دامع  یلو  تخادرپیم  مه  ار  نآ  دوبن  شیب  ناموت  شـش  جنپ  لام  کی  هیارک  دربب . ناهاشنامرک 

 ... درکیم ماعنا  ناموت  یس  تسیب  راچان  ازریم  هیده  هدنروآ  هب  تشادیم  تسود 
هتخاس ییامن  بآ  نودب  ضوح  هچغاب  هشوگ  کی  رد  هدرک  ادج  يردق  همشچرس  بآ  زا  دوب  ازریم  یناتسبات  ینوریب  ام  هچوکرـس  هچغاب 

دـندوب و هتخاس  یلگ  زارد  ياهوکـس  اهنآ  هلـصاف  رد  دوب و  ضوح  نیا  فارطا  نوران  اـت  ود  یکی  تشاد  يراـج  بآ  هشیمه  هک  دـندوب 
زا تشاد ...  ياهشوگرد  مه  یکچوک  هناخرادبآ  کی  رـصتخم و  قاتا  ود  یکی  دوب . هدـش  هدرتسگ  هتفاب و  هزادـناب  ین  ریـصح  اهنآ  يور 

مدرـس لاـس  هاـم  تشه  تـفه  رد  هچغاـب  نـیا  هـک  میوـگب  مناوـتیم  داتـسیایم ...  هچغاـب  نـیا  رد  مد  اهرـصع  هـک  یئاههیـشاغ  بـسا و 
. تسا هدوب  روشک  ماکح  ءارزو و  لوا  هجرد  ياههدازهاش 

یجاح دجسم  ادتبا  هک  تخیر  یلقسابع  ازریم  ار  يدجسم  حرط  هچغاب  نیا  رد  لبق  لاس  ود  زا 
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. تشگ فورعم  دوب  دجسم  زامن  شیپ  رایع و  مامت  يدهتجم  ملاع و  يدرم  هک  یبنلا  دبع  خیش  یجاح  دجـسم  هب  اهدعب  یلقـسابع و  ازریم 
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ار ربخ  هاش  نیدلا  رصان  ياهتمدخشیپ  زا  یکی  دش  موحرم  یلقسابع  ازریم  یجاح  هک  ه ق ).  ) لاس 1310 لوالاعیبر  مهن  رد  هک  دوبن  ثبع 
ره رد  صاخشا  شامق  نیا  زا  دینک » تافتلا  نمب  ار  يرگیلقـسابع  ازریم  یجاح  مراد  اعدتـسا  نابرق   » دوب هتفگ  هبیاطم  روطهب  هداد  هاش  هب 

هچوک و زا  اهنآ  تایلمع  یلو  دنتـشاد  يونـشفرح  اهنآ  زا  مه  لحم  لها  يزادناهار و  راک  لحم  یلاها  ياهراک  رد  هک  دـندوب  ياهلحم 
تفریمن »...  رترود  دوخ  هلحم 

ناطلسلا لظ  عوضوم  هب  میدرگیمزاب 
ات دیدرگ و  راذگاو  وا  هب  تالحم  راسناوخ و  تموکح  نآ  ياج  هب  دش و  هتفرگ  يو  زا  كارا - قارع - تموکح  ق ). ه .  ) لاس 1309 رد 
هاش نیدـلا  رفظم  هرود  رد  دـش و  هتـشک  هاـش  نیدـلا  رـصان  هک  ق ). ه .  ) لاـس 1313 رد  تـشاد ...  هـمادا  عـضو  نـیا  ق ). ه .  ) لاس 1310

دنام  یقاب  وا  تسد  رد  هتشذگ  دننام  ناهفصا  دزی و  تموکح 
لیطعت وا  بایغ  رد  ناهفصا  مدرم  دمآ . نارهت  هب  سولج  تینهت  ضرع  يارب  دیـسر و  تنطلـس  هب  هاش  یلع  دمحم  ق ). ه .  ) لاس 1324 رد 

ار يو  لزع  هدوـمن  یهارمه  ناـیکاش  هتـساوخ  اـب  مـه  سلجم  دـندش . راتـساوخ  زکرم  زا  ادـج  ار  وا  لزع  دـندرک و  یعاـمتجا  یموـمع و 
درک . بیوصت 

لومتم لوا  دوخ  تایح  نامز  رد  هکنیا  رب  هوالع  هاش  یلع  دـمحم  هاش و  نیدـلا  رفظم  هاش ، نیدـلا  رـصان  تنطلـس  نامز  رد  ناطلـسلا  لـظ 
سلجم ییاراد  نویسیمک  ق -). ه .  ) لاس 1324 سلجم - لوا  هرود  رد  تشاد و  يرمتـسم  مه  ناموت  رازه  شـش  داتفه و  یلاس  دوب  ناریا 

. داد لیلقت  ناموت  رازه  هدزاود  هب  ار  وا  قوقح 
رد ق ). ه .  ) یلوالا 1326 يدامج  اـت  ق ). ه .  ) رفـص 1326 خـیرات  زا  ناطلـسلا  لظ  هاش ، یلع  دـمحم  تسد  هب  سلجم  ياتدوک  ماگنه  ات 

نایم شرـسپ ، هلودلا ، لالج  ندـش  ینادـنز  هدوب و  اهنمجنا  نادـهاجم و  تسد  رد  هک  ناطلـسلا  لظ  هناخ  نتـسب  پوت  هرابرد  هدوب  زاریش 
هک يرصق  ناج  ومع   » دوب هدرک  فارگلت  يوب  هاش  یلع  دمحم  هک  نانچ  دش . هلدابم  یتخس  یبدا  یسامح و  ياهفارگلت  هدازردارب  ومع و 

: دوب هداد  خساپ  ناطلسلا  لظ  و  دیدرگ » ناسکی  كاخ  اب  دوب  هدش  نادزد  نارگبوشآ و  هنال  یتخپیم و  یهاش  يادوس  نآ  رد 
تسپ هچ  دنلبرس و  هچ  تشیعم  قاط  قاورلیحر  تسا  ترورض  نوچ  رد  ود  طابر  نیا  زا   » 291 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسشن » كاخب  یلو  ینامز  تفرگ  اوهیباترپ  ریت  هک  هر  زا  ورم  رپ  لاب و  هب 
: دوب هدرک  فارگلت  هلودلا ، لالج  شدنزرف ، يراتفرگ  هرابرد  و 

تسرپورسخ » هن  دنامب و  ورسخ  هن  دوش  مک  لالج  رس  زا  ییومرس  رگا  »
: دسیونیم دادماب  يدهم 

هب هک  یششوک  همه  اب  نکل  دیشوک . یلیخ  هار  نیا  رد  دوب و  یهاشداپ  يدهعیلو و  بلاط  شردپ ، هاش  نیدلا  رصان  نامز  زا  ناطلـسلالظ  »
شیارب هدرک ، هرخـسم  ار  وا  مدرم  هک  دومنیم  شـشوک  راـک  نیا  رد  يردـقهب  تفرگن و  ياهجیتن  درکن و  لـصاح  یتـیقفوم  دروآ  لـمع 

: دوب نیا  راعشا  هلمجزا  دندناوخیم  دنلب  يادص  اب  اهرذگرس  هچوک و  رد  اههچب  دندوب و  هتخاس  يراعشا 
هشیمن هاش  هچول  هدزاشهشیمن  هام  هروک  هراتس 

؟ یتخاسیم كال  ردرس و  ؟ یتخاسیم كراپ  هک  يدوب  وت 
یتشک وت  ار  هلودلا  مراصیتشپ  هب  يداد  اتتشپ 

يدرک  هویب  ات  رهاوخيدرک  هویگ  اتاشفک 
هک دوب  فورعم  تسا . هدـمآ  هحفص 377  یفوتـسم ، هللا  دبع  هتـشون  نم  یناگدنز  حرـش  لوا  دلج  زا  تسخن  تیب  هلابند ، رد  تیب  هس  نیا 

- دوب پچ  ناطلسلا  لظ  تسار  مشچ  تسا -. هدناروخ  مومسم  هوهق  ار  دوخ  ینت  رهاوخ  یمظع  وناب  رهوش  هلودلا  مراص  ناطلسلا ، لظ 
لامآ و هب  ندیـسر  يارب  دـیدیم ، لزلزتم  یتاهج  هب  ار  وا  یهاشداپ  نوچ  دوخ ، هدازردارب  هاـش ، یلع  دـمحم  تنطلـس  ناـمز  رد  هکنیا  اـت 
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تراـمع ناطلـسلا  لـظ  هناـخ  نتـسبپوت  لـلع  زا  یکی  نیارباـنب  تیلاـعف . هنوـگره  هـب  درک  عورـش  تنطلـس  ینعی  دوـخ ، هـنیرید  يوزرآ 
يارب هناهب  هک  شرگید  تلع  دوب و  هاش  یلع  دـمحم  اب  وا  ینلع  تیدـض  ق ). ه .  ) لاس 1326 رد  سلجم  نتسب  پوت  هب  ماگنه  هیدوعـسم -
کی اهنآ ، يریگتسد  ناهاوخهطورشم و  عفد  سلجم و  نارابمب  ماگنه  هب  هک  دوب  نیا  داد  نایتلود  تسد  هب  وا  هناخ  تراغ  نتـسب و  پوت 

وا دوب  فوخایل  لنلک  رانک  رد  هک  هناخپوت  هدنامرف  جنپریم  دروآرد و  ياپ  زا  ار  یچپوت  دنچ  رزوم  اب  ناطلسلا  لظ  ترامع  هرجنپ  زا  رفن 
نانآ عفد  يارب  دنشابیم  زکرمتم  اجنآ  رد  يرامشیب  هدع  هکنیا  نامگ  هب  نایتلود  تهج  نیا  زا  دیدرگ . یمخز  یتخس  هب  زین 

292 ص : نارهت ، تشذگرس 
دندرک  تراغ  ار  هلودلا  لالج  شرسپ ، ناطلسلا و  لظ  هناخ  یبارخ  زا  دعب  دنداد و  رس  يوس  نادب  ار  اهپوت 

نادناخ ناگدازهاش  نیرتعامط  نیرتملاظ و  نیرتردتقم  شطلـست  تردق و  نامز  رد  هدربمان  تفگ  دیاب  ناطلـسلا  لظ  هرابرد  یلک  روطهب 
ياهراک هلمجزا  تسا ...  هدوب  زین  یسولپاچ  قلمتم و  هداعلاقوف  درم  دوخ  قوفام  لباقم  رد  فاصوا  نیا  همه  نتشاد  اب  و  هدوب ...  هیراجاق 

زین ناطلسلا  لظ  نامز  رد  هدوب و  ناهفصا  ریزو  ناطلسلا  لظ  تموکح  زا  لبق  هک  رقاب  ازریم  رـسپ  کلملا  جارـس  نیـسح  ازریم  نتـشک  يو 
مومـسم ار  وا  تشاد  هک  ياهنیدقن  عمط  هب  ق ). ه .  ) لاس 1297 رد  دعب  دومن و  رانکرب  اهراک  مامت  زا  ار  وا  دعب  يدنچ  دوب  راکـشیپ  یتدم 

. دومن هرداصم  ار  وا  لاوما  مامت  درک و 
. درک فرصت  ار  وا  لاوما  مامت  تشک و  ق ). ه .  ) لاس 1309 رد  زین  ار  دوخ  ریزو  کلملا  ریشم  يراصنا  ناخ  هللا  بیبح  ازریم  رگید 

ریز رد  تسب و  بوچ  هب  وا  لاوما  طبـض  عمط  هب  ار  نوران  ياپ  هب  فورعم  دجـسم  یناب  ناهفـصا و  هموکحلا  بیاـن  ناـخ ، میحر  نینچمه 
ار نانآ  نادـنزرف  دومن و  طبـض  فنع  ربج و  هب  ار  دوخ  یـشابشارف  يرون  ناخ  یلق  یفطـصم  كالما  هناخ و  تخاس . شکـاله  هجنکش 

هفخ ریگتـسد و  ق ). ه .  ) بجر 1299 متفه  تسیب و  رد  ار  يرایتخب  یناـخلیا  ناـخیلق  نیـسح  رتمهم  همه  زا  درک و  زورهیـس  تخبهریت و 
 ... تخادنا سبح  رد  ار  ناخ  یلق  یلع  یجاح  دعسا و  رادرس  ناخ  رایدنفسا  شنارسپ  دومن و 

ناهفصا رد  يوفص  يابیز  ياهنامتخاس  بیرخت  اهنابایخ و  ناتخرد  عطق  ناطلسلا  لظ  زیمآنونج  دیاش  تشز و  رایـسب  ياهراک  رگید  زا 
: هلمجزا دوب ... 

، دابآتداعس رصق  غاب و  - 1
، تسد تفه  ترامع  - 2

، هناخ هنییآ  - 3
، نادکمن رصق  - 4
، نیرب تشهب  - 5
، نییآ تشهب  - 6
، ناتسروگنا - 7
، ناتسماداب - 8

، ناتسجنران - 9
293 ص : نارهت ، تشذگرس 

، یگنرفهالک - 10
، تخت غاب  - 11

، ولابولآ غاب  - 12
، سواط غاب  - 13
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، ناهج شقن  غاب  ترامع و  - 14
، دابآحتف غاب  - 15

، هتسدلگ - 16
، فرشا رالات  - 17

، دیشروخ ترامع  - 18
، هدیشوپرس - 19

، یناخورسخ ترامع  - 20
، کشرز غاب  - 21
، باخرچ غاب  - 22
، دومحم غاب  - 23

، ازریم یفص  غاب  - 24
، هناخشوق غاب  - 25

، رظن غاب  - 26
، بیرج رازه  غاب  ردرس  ترامع و  - 27

. تسا هتشادن  ار  قوف  تاغاب  تیمها  هک  رگید  ترامع  غاب و  لهچ  هب  کیدزن  و  امنناهج ، ترامع  - 28
لثم یمحریب  تواسق و  هب  ار  یـسک  تساوخیم  تقو  ره  هاش  نیدـلا  رفظم  هک  دوب  يدـح  هب  ناطلـسلا  لظ  یمحریب  تواسق و  دـنیوگ 

سرد مه  اب  تیلوفط  مایا  رد  درکیم  تیاـکح  دـعب  و  تسا » ناطلـسلا  لـظ  لـثم  اـنیع  اـقآ  نیا  دیـسانشیمن  ار  اـقآ  نیا  : » تفگیم دـنزب 
کشجنگ نتفرگ  هب  راداو  ار  اهزینک  اههجاوخ و  اههچب ، مالغ  البق  هک  ناطلـسلا  لظ  میتفریم ، نوردنا  هب  هک  رـصع  فرط  میدناوخیم و 

رد ار  اهنآ  هدروآرد و  ار  اهکشجنگ  مشچ  وقاچ  خیم و  اب  وا  دـندروآیم  کشجنگ  شیارب  هدرک  ار  وا  رما  تعاطا  زین  نانآ  دوب و  هدرک 
شوگ دز و  ناطلسلا  لظ  هب  یلصفم  کتک  دیـسر و  هاش  هبترم  کی  دننکیم . زاورپ  روطچ  الاح  نیبب  شاداد  تفگیم  درکیم و  اهر  اوه 

دیشک و مه  ارم 
294 ص : نارهت ، تشذگرس 

ورن ». هار  هرسپ  نیا  اب  اهدعب  تفگ 
هب دراد  یباتک  يو  تشذگرد . نونج  تلاح  هب  یگلاس و  داتفه  نس  رد  ق ،). ه .  ) لاس 1336 ناضمر  مود  تسیب و  رد  ناطلسلا  لظ  يراب 

. دراد یتاحیضوت  زین  اهراکش  عاونا  هرابرد  هک  يدوعسم  تشذگرس  خیرات  مان 

هیدوعسم ترامع 

ناطلسلا لظ  هاگتماقا  ارسمرح و  لماش  ینوردنا  تمسق  زا  تسا . هدوب  ینوردنا  ینوریب و  تمـسق  ود  ياراد  هیدوعـسم  تارامع  هعومجم  »
هدنام یقاب  ترامع  جنپ  طقف  دهدیم . لیکشت  ار  هیدوعـسم  یلعف  هعومجم  هک  ینوریب  تمـسق  زا  تسا  هدنامن  یقاب  يرثا  رـضاح  لاح  رد 

: زا دنترابع  هک 
ابیز و رایـسب  یفقـس  اب  ترامع  نیا  هنیآ  رالات  تسا . یمـسر  مسارم  تهج  یعیـسو  ياهرالات  ياراد  ترامع  نیا  هناخناوید : ترامع  - 1

ترامع نیا  یلـصا  يامن  شخبتنیز  ناگتـشرف  لگ و  زا  ییاهـشقن  اب  سیفن  رایـسب  ياهيربچگ  تسا  هدـش  هدـناشوپ  عیدـب  ياهیـسرا 
. دشابیم ناتسلگ  خاک  يدورو  هدننکیعادت  ترامع  نیا  يدورو  تسا .
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. تسا دنلب  ياهنوتس  رانک  رد  يراکیشاک  يربچگ و  هارمه  هب  ابیز  رایسب  ییامن  ياراد  انب  نیا  هناخضوح : هناخهرفس و  ترامع  - 2
هب تانیئزت  هتبلا  هدـیدرگ و  ثادـحا  داعبا  نامه  اـب  يداوج و  دیـس  تراـمع  هب  هیبش  ياهشقن  اـب  تراـمع  نیا  یکلملا : ریـشم  تراـمع  - 3
زا یکی  هبیتک  يور  رب  هک  تیب  نیا  تسا و  هدـش  نیئزت  سیفن  راکرپ و  يربچـگ  اب  یکلملا  ریـشم  ترامع  نیمزریز  دراد . يرتشیب  بتارم 

: تسا تمسق  نیا  فیصوت  رد  هدش  هتشاگن  اهرد 
تسین  نیا  زا  هب  ینیمزریز  نیمز  يور  ردتسین  نیمز  يور  رد  هک  تسا  نیمز  ریز  نیا 

. دزیگنایمرب ار  نارذگهر  نیسحت  دوخ  يابیز  رایسب  ياهیراکیشاک  اهیربچگ و  اب  ترامع  نیا  یلصا : يدورو  ردرس  ترامع  - 4
اهيربچگ و گرزب و  ياهیسرا  ياراد  هتفرگ  رارق  یکلملا  ریـشم  ترامع  هناخهرفـس و  نایم  هک  ترامع  نیا  يداوج : دیـس  ترامع  - 5

. تسا هدید  دوخ  هب  ار  يدایز  تارییغت  نامز  لوط  رد  ترامع  نیا  دشابیم . سیفن  ياهيراجح  رانکرد  ابیز  رایسب  یشاک  ياهولبات 
295 ص : نارهت ، تشذگرس 

رابنا ناونعهب  سپس  هتشاد  رارق  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رایتخا  رد  يرادا  ياضف  ناونعب  لاس  داتفه  زا  شیب  لوط  رد  هیدوعـسم  ترامع 
 ... تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  یطاقسا  لیاسو 

رد هک  ياهجدوب  اب  دش و  یخیرات  ترامع  نیا  هیلخت  هب  رجنم  ماجنارـس  شرورپ  شزومآ و  ترازو  داشرا و  ترازو  يریگیپ  هناتخبـشوخ 
دشابیم . روشک  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  رایتخا  رد  نونکا  دیدرگ و  زاغآ  نآ  يزاسزاب  تمرم و  راک  دش  هتفرگ  رظن 

: دیوگیم نآ  هرابرد  هدرک و  هراشا  هیدوعسم  ترامع  هب  دوخ  تارطاخ  رد  زین  هیرووف  رتکد 
تمسق رد  هک  وا  ترامع  داتسرف . نم  یپ  ار  دوخ  هکسلاک  هدش ، دراو  نارهت  هب  تسا  زور  ود  هک  هاش ، دشرا  رـسپ  ناطلـسلا  لظ  هدازهاش  »

ردمد ینالوارق  نیمرتحم  زا  کی  ره  هناخ  رد  لثم  تسا و  نآ  يور  ياهناخالاب  هک  دراد  للجم  يدورو  رد  هدـش  عقاو  رهـش  یقرـش  لامش 
. دننکیم يرادساپ  نآ 

یلـصا ترامع  هب  دـعب  میرذـگیم  دراد  یلگ  رپ  ياههچغاب  بآ و  رپ  ياهضوح  هک  یگرزب  طاـیح  زا  متـشذگرد ، نیا  زا  هکنآ  زا  سپ 
ماـقم تمظع  تراـمع و  یگرزب  زا  نآ  یگرزب  هک  درب  یگرزب  رـالات  هب  ارم  یمـالغ  دراد . دـنلب  يردرـس  گرزب و  ییاـهرد  هک  مسریم 

.« دنکیم تیاکح  نآ  بحاص 

دابآتنطلس رصق 

هراشا

ناریمـش هموح  ءزج  تسا و  عقاو  کـهلق  قرـش  یمین  رتـمولیک و  کـی  شیرجت و  یقرـش  بوـنج  يرتمولیکراـهچ  رد  دابآتنطلـس  رـصق 
. دوریم رامشهب 

. مینکیم لقن  انیع  ار  نآ  اجنیا  رد  هک  هتشون  رصق  نیا  هرابرد  یحرش  هیرووف  رتکد 
.(: ق ه .  ) مرحم 1308  30»

، بآ رپ  عیـسو و  غاب  کی  نورد  ترامع  دنچ  زا  هک  تسا  نارهت  جراخ  هاش  یقالیی  تارامع  نیرتگرزب  نآ  مئامـض  دابآتنطلـس و  رـصق 
بوسحم رـصق  يزکرم  تمـسق  هک  میـسریم  یعیـسو  يانب  هب  یتخردرپ  نابایخ  زا  روبع  يدورو و  رد  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  تسا . بکرم 

. دیامنیم لصتم  یلکش  عبرم  ترامع  ای  جرب  کی  هب  ار  نآ  يولهپ  زا  يرتعافترا  مک  تمسق  دوشیم و 
. دیوجیم هانپ  ترامع  نیا  هب  دشاب  غراف  محازم  مدرم  رش  زا  دنک و  تحار  دهاوخیم  تقو  ره  مظعاردص 
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رد تسا و  ینوریب  ترامع  نآ  زا  دـعب  گرزب و  یـضوح  نآ  رگید  فرط  رد  هناخزپشآ و  هناخرادـبآ و  رب  تسا  لمتـشم  روبزم  تراـمع 
يردق غاب  هت  رد  ینوردنا  ترامع  تسا . هدیـشک  قفا  هب  رـس  ناتخرد  نایم  زا  هک  دراد  رارق  دابآتنطلـس  تعاس  جرب  تسار  تسد  تمس 
سکع زا  طـقف  هزوم  نیا  دـناوخیم  یعیبـط  خـیرات  هزوـم  ار  نآ  هاـش  هک  تسا  ناـمتخاس  نآ  یکیدزن  رد  تسا و  ینوریب  پچ  فرط  رد 

. دناهدرکرپ اهسکع  نیمه  زا  ار  نآ  ياهراوید  مامت  هدش و  تسرد  تاناویح 
. تسا ریظنیب  دوخ  عون  رد  هک  هدش  هتخاس  طسو  رد  گرزب  رالات  کی  اب  ییارسرس  نآ  مود  هقبط  رد  تسا و  هقبط  ود  ینوریب  ترامع 

، کیراب هراوف  کی  اب  یضوح  رالات  طسو  رد  تسرد  دناهدش . نیزم  دنراد ، هتوب  لگ و  شقن  هک  يرمرم  ياهگنس  اب  رالات  نیا  ياهراوید 
. دنیامنیم رتمک  ار  رون  شبات  تدح  دنراد  ناولا  ياههشیش  هک  اههرجنپ  دنکیم و  رتکنخ  ار  اوه  دناشفایم و  بآ  زا  يزیرناراب 

عقوم زا  ریغ  یعقوم - رتمک  یلو  دنیـشنیم . لامـش  هبور  يرالات  رد  نییاپ ، هقبط  رد  الومعم  هاش  تسا . قاتا  هقبط  ود  رالات ، نیا  روداـترود 
رد ندزمدق  دنارذگیم و  ندزمدق  هب  غاب  رادهیاس  ياهنابایخ  رد  ار  تاقوا  رتشیب  دورن  راکـش  هب  رگا  اریز  دنامیم ، قاتا  رد  راهان - فرص 

رارق ملزنم  رواجم  تسرد  هک  غاب  نیا  رد  شدرگ  زا  مناوتب  ات  مه  نم  دوخ  دربیم . تذـل  نآ  زا  زور  زا  یتعاس  ره  رد  هک  تسا  يراکغاب 
. مربیم عتمت  دراد  نآ  اب  كرتشم  يرد  هتشاد و 

. تسین مین  رهش  رد  ینام  زومرم  جرب  هب  تهابشیب  هدش و  هتخاس  اههاگشتآ  زا  یکی  دیلقت  هب  تعاس  جرب 
یناـکلپ جرب  روداـترود  دوشیم . رتکچوک  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  بیترت  هب  هک  تسا  يزکرم  روحم  کـی  لوح  هقبط  دـنچ  زا  بکرم  جرب  نیا 

ار ریوصت  هکنآ  زا  دعب  دمآ و  شیپ  دید و  ارم  هاش  مدوب  جرب  نیا  یحارط  لوغـشم  نم  هک  یماگنه  زورید  ددـنویپیم . یباتهم  هب  هک  تسا 
دعب تسین . هایـس  هزادـنا  نیا  هک  جرب  نیا  هک  تفگ  داد و  ناشن  نم  هب  ار  غاب  پچ  تمـس  ناتخرد  تشگنا  اب  درک و  قیبطت  جرب  لـصا  اـب 

ار ناتخرد  هیاس  دیـشک و  ریوصت  يور  طخ  دـنچ  هلجع  اب  تفرگ و  نم  زا  ار  دادـم  دـشکب  نم  خر  هب  یـشاقن  رد  ار  دوخ  رنه  هکنیا  يارب 
. دنک هولج  رتنشور  دوب  هدیبات  نآ  رب  رون  هک  جرب  زا  یتمسق  ات  درک  رتهایس 

. مدزن یشاقن  هب  یتسد  رگید  متشاذگ  یقاب  لاح  نامه  هب  هدرمش و  مرتحم  ار  ترضحیلعا  يراکتسد  مه  نم 
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زا تسا و  مرح  لها  ترامع  طایح  رود  اترود  هاش . تهج  یهاگباوخ  دراد و  یهوکـشاب  رالات  تسین  تیمها  زا  یلاـخ  زین  نوردـنا  ياـنب 
دوشیمن ». هدید  یتوافت  اهنامتخاس  ریاس  ياهقاتا  اهنآ و  نیب  ثیح  نیا 

غاب يدابآ  نیا  ياـج  هب  دـیناچوک و  یلعوب  راـصح  هب  ار  کـیباضر  راـصح  یلاـها  هاـش  نیدـلا  رـصان  روتـسد  هب  ق ). ه .  ) لاـس 1276 رد 
قرـش رد  دابآمتـسر و  کیدزن  رد  هک  دوب  کیباضر  راصح  دابآتنطلـس  میدـق  مان  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  درک . ثادـحا  ار  دابآتنطلس 

ياهزات تانق  دابآتنطلـس  غاب  يارب  دـندرب و  هپتناشود  هب  ار  کیبراصح  تاـنق  بآ  نینچمه  تشاد  رارق  نارواـین - هینارقبحاـص - هداـج 
. دندرک ثادحا 

: دسیون غاب  نیا  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا 
یلو تسافـص  هجرد  یلعا  هب  نآ  یبونج  زادـنامشچ  دراد و  ار  زایتما  تیاهن  ثیح  ره  زا  هچ  رگا  هدـش  انب  ناریمـش  رد  هک  نارواین  رـصق  »
دوب نیا  نویامه  دنلب  رظن  روظنم  نیاربانب  لیلد  نیمه  هب  تسا . دودسم  هوک  عافترا  تلع  هب  نآ  لامش  دراد ، رارق  زربلا  هوک  هنماد  رد  نوچ 
هگلج دـشاب . زاتمم  یقـالیی  تاراـمع  ریاـس  زا  ییاـشگلد  افـص و  رد  زاـب و  فرط  همه  زا  هک  دوش  اـنب  یتنطلـس  یتراـمع  ناریمـش  رد  هک 

نتخاس هب  مادقا  لباق ، ناسدـنهم  نارامعم و  لبق  لاس  ود  زا  دوب و  هدـش  باختنا  كرابم  يانب  نیا  ناکم  يارب  دابآمتـسر  هیرق  هب  کیدزن 
هناخمرح تراـمع  نیا  یقرـش  تمـس  رد  هک  دـش  ررقم  هدیـسر و  ماـمتا  هب  نآ  ینوریب  تراـمع  تاـقوا  نیا  هدومن ، هکراـبم  تراـمع  نیا 

ترامع نیا  غاب  رد  دنروایب و  رمثم  راجشا  نیحایر و  لگ و  عاونا  ماسقا و  تایالو  فانکا  فارطا و  زا  دوش و  هتخاس  یلاع  تیاهن  یگرزب 
دیدرگ ». دابآتنطلس  هب  موسوم  نویامه  يانب  نیا  دننک و  سرغ 
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: میناوخیم زین  راثآلارثآملا  رد 
دابآتنطلس غاب  »

تاتویب يرسارس و  يارس  هاگباوخ و  جرب  یگنرفهالک و  ترامع  زا  هعیار  رثآم  هعراب و  راثآ  رب  دشابیم  لمتشم  هک  تسا  ناریمـش  هگلج 
 ... نایر و تاتابن  رمثم و  راجـشا  لوصا  هب  رماع  تارواجتم  تاعطق  راشرـس و  لوادـج  ضایف و  تاراوف  راـخز و  ضیرع  هریحب  يراوج و 

[ هنطلسلا دامتعا  ناخ  یلع  یجاح   ] هدنراگن دلاو  داتفا و  باختنا  رایتخا و  داینب  ناینب و  نیا  يارب  دابآمتسر  هیرق  کیدزن  هگلج  نیمه  سپ 
لیمج یعاسم  لیلج  رثا  نیا  سیسأت  ترامع و  سرغ و  ءایحا و  رد  ار 
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يرجه جنپ  دصیس و  رازهکی و  لاس  هدیدرگ و  موقرم  موظنم و  شمامتا  خیرات  اب  یگنرفهالک  هباتک  رد  شلامتها  بتارم  شمان و  تسا و 

ترـضحیلعا مکح  هب  دراد  ناهاگلزنم  غاب  جراخ  مه  هکرابم  باکر  نیمزتلم  يارب  تسا و  هعونتم  هیلاـع  تاراـمع  ياراد  هک  غاـب  نیا  رد 
تانق هتـشر  ود  غاب  نیا  دـش و  ثادـحا  ینویامه  جرب  هب  لصتم  ینوردـنا  ترامع  بونج  فرط  رد  يراوتـسا  تیاهن  اب  يرالات  يرایرهش 

تسا ». گنسرف  کی  کیدزن  هدش  هتخارفا  هتخپ  تشخ  زا  اجکی  شطیحم  دراد و  صوصخم 
ترامع یکی  دـشابیم  یقاب  یمیدـق  ياـنب  ود  تسا  هداـهن  داـینب  دابآتنطلـس  عیـسو  غاـب  ثادـحا  نمـض  هاـش  نیدـلا  رـصان  هک  هچنآ  زا 
فلتخم تاقبط  رد  هک  هبوکـشا  دنچ  جرب  رب  لمتـشم  يانب  يرگید  دناهتخاس و  تانق  رهظم  رب  هک  یلاع  ياهیربچـگ  هب  نیزم  هناخضوح 

دابآتنطلس نوچ  تسا و  هتفر  راکب  هریغ  يراکهنیئآ و  يربچگ و  يراکسنرقم و  زا  ناریا  يرامعم  هفیرظ  يرنه  فلتخم  ياههنومن  نآ 
تسا  شترا  طوبرم  تاماقم  هزاجا  بسک  دنمزاین  یتنطلس  يانب  ود  نیا  دیدزاب  اعبط  دوریم  رامشب  مهم  یماظن  نکاما  زا 

: دیوگیم نینچ  دابآتنطلس  هرابرد  کلامملا  ریعم  یلعتسود  اما 
نیا رد  هاش  هک  یتاقوا  دوب و  هناخلوارق  شش  غاب  رود  دوب . هار  اجنآ  ات  گنسرف  عبر  هس  دوب و  یتنطلس  ياهغاب  نیرتگرزب  زا  دابآتنطلس 
رداچ غاب  فارطا  رد  دندوب  باکر  رد  هک  یناگرزب  فارـشا و  دـندادیم . ساپ  زابرـس  نت  هدزاود  هناخلوارق  ره  رد  دربیم ، رـس  هب  رـصق 

هک دوب  ياهبترمود  يانب  غاب  ود  نیا  نیب  درکیم . لزنم  نآ  رد  مظعاردص  دوب و  زین  گرزب  غاب  زا  مدق  هاجنپ  هلصاف  هب  ياهچغاب  دندزیم .
. دوب نآ  ياضعا  هناخگنفت  هناخرادبآ و  لحم  درکیم و  هاگن  وس  ودره  هب 

. دوب هدامآ  ینزوراپ  نیرمت  بآ و  يور  شدرگ  يارب  یجرک  دنچ  نآ  رد  عقاو و  یعیسو  رختسا  انب  نیا  يوربور 
دومنیم ناروف  یفاص  بآ  گنـس  ود  هتـسویپ  نآ  یـشاک  ضوح  هراوف  هک  دوب  ییابیز  هناخضوح  هقبط و  هس  ترامع  گرزب  غاب  طـسو 

. دندوب هتفای  تنیز  فیرظ  ياهيربچگ  اب  درکیم و  هاگن  هناخضوح  هب  لخاد  زا  هبترم  هس  ره  ياهقاتا 
هناورپ هرپبش و  عاونا  زا  اهبنارگ  ياههعومجم  روبزم  ترامع  زا  قاتا  دنچ  رد  تشگیم . ترامع  رود  هب  یناوید  نوریب  زا  موس  هبترم  رد 

زا شیب  هتخیوآ و  راویدب  صوصخم  ياههبعج  رد 
299 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدیچ نیرولب  ياههظفحم  رد  دندوب  هدـش  هداد  بیترت  هیهت و  هیاپمآ  صاخ  زرط  هب  هک  ناغرم  نیرتابیز  نیرتگنرشوخ و  زا  مسق  تسیود 
. دوب هدش 

دوخ هک  دشیم  یهتنم  ياهقبط  ود  ترامع  هب  اهنابایخ  نیا  زا  یکی  تشاد . دادتما  غاب  ياهتنا  ات  ترامع  يوس  راهچ  زا  ضیرع  ياهنابایخ 
هزادـنا هب  شوحو  رویط و  یـضعب  لاکـشا  شیاهقاتا  ریاس  هناخضوح و  نیا  ياهراوید  هاـش  روتـسد  هب  هک  دوب  ياهناـخضوح  ياراد  زین 

يانب هب  اهنآ  زا  هک  تفاییم  دادـتما  رگید  نابایخ  ود  ترامع  یبونج  تمـس  زا  دوب . هدـش  شقن  یعیبط  خـیرات  ياهباتک  يور  زا  یعیبط 
تشاد و هناگادج  یطایح  هک  دوب  عقاو  يرگید  گرزب  ترامع  اجنیا  رد  دـشیم  هدیـشک  یقرـش  لامـش  تمـس  هب  هک  دیـسریم  يرگید 

طایح نیا  رد  ار  هیزعت  دشیم ، ناتسبات  اب  فداصم  يراوگوس  مایا  هک  ییاهلاس  دوب و  هدیشوپ  شوقنم  نیگنر و  ياهیشاک  زا  شیاهراوید 
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. دندرکیم اپرب 
تمـسق رد  دـندنارپیم . شروضح  رد  ار  اهرتوبک  تفریم و  نآ  ياشامت  هب  هاش  هاگ  هک  دوب  هناخرتوبک  جرب  غاـب ، ياهتمـسق  زا  یکی  رد 

بونج هبور  غاب  نیمز  دوب . بصن  نآ  يالاب  زین  یگرزب  تعاس  تشگیم و  نآ  رودب  نوریب  زا  یچیپاچیپ  هلپ  هک  دوب  یعفترم  جرب  رگید ،
دوب فورعم  لاچ  غاب  هب  تمسق  نیا  دندنارورپیم . هویم  ياهتخرد  نآ  تشپ  ياهتمسق  رد  ربگ  ياهنابغاب  هک  تشاد  همادا  ییاج  ات 

داتفا قافتا  دابآتنطلس  رد  هک  یمهم  عیاقو 

دابآتنطلس زا  راجاق  هاش  یلع  دمحم  رارف  یکی  داد  يور  دابآتنطلس  رد  هاش  نیدلارـصان  زا  سپ  هیراجاق و  هرود  رد  هک  یمهم  عیاقو  زا 
. دابآتنطلس رد  هاش  دمحا  نتسشن  تخت  رب  يرگید  دوب و  سور  ترافس  فرط  هب 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  تیاده  هنطلسلا  ربخم 
نوریب تیامح  تخت  زا  دندروآ و  دابآتنطلـس  هب  هدنگرز  زا  یناریا  قازق  يدنه و  راوس  سور و  قازق  ياهدع  تعیاشم  هب  ار  هاش  دمحا  »

هللا ءاش  نا  تفگ : یشاب . یبوخ  هاشداپ  میراودیما  دنتفگ : دندرک . لابقتسا  نیسسؤم  هنطلسلا و  بیان  تفرگ . رارق  تنطلس  تخت  رب  دمآ و 
دنتشاد ». عانتما  هناخروق  پوت و  میلست  زا  هتسشن و  رگنس  تشپ  دابآتنطلس  فارطا  روخالیس  جوف  یتلود و  يرایتخب  هتسد  ... 
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: دسیونیم نایناریا  يرادیب  خیرات  رد  زین  ینامرک  مالسالا  مظان 

.(: ق ه .  ) يرخالا 1327 يدامج  هبنشکی 29  زور  »
هناخترافـس رد  هدنگرز  هب  دنتفر  تلم  فرط  زا  رابرد  سیئر  قباس و  رظان  هدازهاش  هلودلا ، قثوم  هدازهاش  کلملا و  دـضع  بانج  زورما 

. دابآتنطلس هب  دنربب  هتفرگ  ازریم  یلع  دمحم  شردپ  زا  ار  ازریم  دمحا  دهعیلو  هک  سور 
رتکچوک رـسپ  دینک و  راذگاو  نم  هب  ار  وا  مراد . هداعلاقوف  یـسنا  مدنزرف  نیا  هب  نم  تفگ : هدرک  عانتما  رـسپ  نداد  زا  ازریم  یلع  دـمحم 

. دوشیم جراخ  هیراجاق  هداوناخ  زا  تنطلس  دیهدن  ار  دهعیلو  يازریم  دمحا  رگا  دنیوگیم  روبزم  تارضح  دینک . بوصنم  تنطلس  هب  ارم 
دننکیم تئارق  ياهحیال  هدیناشن ، تنطلس  تخترب  ار  وا  دابآتنطلس و  هب  دندروآ  هداد  تکرح  ار  ازریم  دمحا  هدرک  یضار  ار  وا  هرخالاب 

اذـل دروآ  دراو  تلم  هب  هداعلاقوف  تراسخ  تسناوتن و  ار  تنطلـس  نارگ  راب  نیا  لـمح  ترـضحیلعا  ردـپ  نوچ  : » نومـضم نیا  هب  بیرق 
بوصنم ناریا  یهاشنهاش  تنطلس  تمس  هب  ار  ترضحیلعا  راذگاو و  ینویامه  ترضحیلعا  هب  ار  تنطلـس  هتفریذپ و  ار  وا  يافعتـسا  تلم 

.« دندومن
هب میامنب و  ار  مردـپ  زا  هدراو  تاراسخ  ناربج  ات  دـیامرف  تیانع  قیفوت  ارم  دـنوادخ  هک  مراودـیما  : » تفگ باوج  رد  هاش  دـمحا  ناـطلس 

دوخ ییاد  يرگید  داد و  نذا  ار  هنطلـسلا  بیان  کلملا  دضع  یکی  هداد  سولج  نذا  ار  رفن  ود  هاگنآ  منک » تمدـخ  دوخ  تلم  تکلمم و 
لها زا  رگید  یعمج  هدازماما و  دمحم  دیس  اقآ  شردارب و  یناهبهب و  دمحم  دیس  اقآ  دندوب  هدمآ  هک  میود  هقبط  دیناشن . ار  ناطلـسلا  لظ 

ار هاش  نآ  زا  دعب  دنتـسیایم . ییالکم  تارـضح  دننیـشنیم . میامع  لها  هقبط  نیا  زا  رگید  یعمج  هلودلا و  قثوم  هلودلا و  ءالع  میامع و 
.« رهش هب  دندمآ  رگید  تارضح  اب  هنطلسلا  بیان  کلملا  دضع  نوردنا  يوت  دنربیم 

هینارقبحاص ای  نارواین  رصق 

: تسا هدمآ  راهآ  بارکش  رکذ  رد  رابدور ، هرد  يایفارغج  رد  مان  نیا  تسا . هدوب  يودرک  نارواین  یناتساب  مان 
نیلوا تسا و  خسرف  ود  بارکش  ات  هک  دنسریم  يودرک  هیرق  هب  دنورب  دنهاوخب  ناریمش  فرط  هب  هدایپ ]  ] هاگ ره  بارکش ]  ] هطقن نیا  زا  »

« تسا ناریمش  هیرق 
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301 ص : نارهت ، تشذگرس 
تسا يودرگ  مان  نیا  رگید  هنوگ  دناهدوب . ير  میقم  ناریمـش و  رد  نارهم  هید  زا  ود  ره  نیا  تسا و  هدوب  هنیبوچ  مارهب  ردارب  مان  يودرک 
نخس زیورپ  ورسخ  یهاشداپ  نارود  رد  يودرگ  زا  راب  نیتسخن  یـسودرف  همانهاش  رد  دوب . نارهم  نادناخ  زا  نیبوچ و  مارهب  ردارب  مان  هک 

. تسا هدمآ  نایم  هب 
نامدار  هینیمرا  رادهپسنایدنا  نوچ  روپاش و  يودرگ و  وچ 

دوب . پسنشگ  مارهب  رسپ  يودرک  ای  يودرگ  هک  مینادیم 
: میناوخیم نارواین  يامنناهج  مان  ریز  نادلبلا  ةآرم  رد 

لـصف رد  دندوب و  هدومن  انب  یئزج  یترامع  دوشیم  هدید  نارواین  رـصق  الاح  هک  یلحم  رد  هاشیلعحتف ...  نایتشآ  دلخ  ناقاخ  رما  هب  ادتبا  »
دهع نیا  رد  دندوزفا . نآ  رب  يردق  هاش ...  دمحم  یضام  زورهب  رایرهش  دومنیم . تماقا  لوزن و  لحم  نیدب  یناقاخ  بکوم  یهاگ  قالیی 

یجاح هنطلسلا  دامتعا  هدنراگن  دلاو  ترشابم  هب  نارواین  رد  نویامه  رما ...  هب  یلاع  یترامع  رصق و  هتخاس و  وحم  ار  انب  نآ  دهم  تلدعم 
ار نآ  دوب  رادومن  اج  همه  رهـش  ات  زربلا و  هوک  هنماد  يارحـص  رب  فرـشم  نوچ  دش و  هدوزفا  نآ  رب  زین  نآ  زا  دعب  دـش و  انب  ناخ ...  یلع 

دناهدناوخ ». امنناهج 
: تسا هدمآ  نارواین  رصق  هرابرد  زاب  ق ). ه .  ) لاس 1268 عیاقو  لیذ  باتک  نیمه  رد  نینچمه 

. ... دنزاسب نارواین  رد  ناکد  باب  دص  کی  رب  لمتـشم  يرازاب  دنیامن و  انب  نارواین  هبـصق  رد  یناطلـس  دـیدج  تارامع  دـش ...  مکح  »... 
نارواین رصق  يامرف  فیرشت  هدومرف  قالیی  تمیزع  مامت  یهوکش  اب  ق ]). ه .  ) 1268  ] نابعش مراهچ  تسیب و  هبنشکی  زور  نویامه  بکوم 

تسا ». هدومن  لصاح  یقنور  نارواین  هبصق  دندش .
: تسا هدمآ  نینچ  هینارقبحاص  هب  نارواین  رصق  يراذگمان  تلع  زین  راثآلا  رثآملا و  رد  »

تبهوم هتفای و  هییشت  دیواج  تنطلس  لوا  نرق  زا  سپ  نوچ  هداتفا و  نارواین  هبـصق  رد  هک  تسا  هینارقبحاص  هب  روهـشم  کشوک  رگید  «و 
رصتخم و هناخالاب  کی  زا  ترابع  يزاغ  هاش  دمحم  موحرم  هاش  تنطلـس  رد  رـصق  نیا  عضو  هدیدرگ و  موسوم  ینویامه  ناونع  نومیم و 

دوب نیبنجوذ 
302 ص : نارهت ، تشذگرس 

هک یلاع  رایسب  يرصق  ات  دنداد  یلمعلاروتسد  فلؤم  دلاو  هب  دندربیم  فیرـشت  ناهفـصا  رفـس  هب  ینویامه  سدقا  ترـضحیلعا  هک  یتقو 
نامه رد  دیدج  رـصق  نیا  ناخ  ییحی  هلودـلا  ریـشم  بآم  تلالج  بانج  طسوت  هب  ایناث  دومن و  ثادـحا  اجنآ  رد  دوب  امنناهج  هب  موسوم 

دیدرگ ». فورعم  بقل  نیا  هب  دش و  ءاشنا  عضوم 
: دسیونیم هینارقبحاص  هرابرد  خیراوتلا  لضفا  باتک  فلؤم  کلملا  لضفا  نیسحمالغ 

ترـضحیلعا ناگدنب  دوب  لادـتعا  زا  جراخ  هدـش و  مرگ  اوه  نوچ  يرجه ، هدراهچ  دصیـس و  رازه و  مارحلا  مرحم  مشـش  هبنـشجنپ  زور  »
نارواین ینعی  هینارقبحاص  یتنطلـس  قالیی  غاب و  يامرففیرـشت  تفالخ  زکرم  زا  هدومرف  قالیی  تمیزع  هاش ] نیدلارفظم   ] نویامه سدـقا 

کلم دشابیم و  يودرک  هیرق  نیا  میدق  مسا  تسا . عقاو  لامش  تمس  رد  نارهت  یخسرف  ود  ناریمش  هحفـص  رد  هک  دندش  يودرک  ینعی 
 ... هاش نیدلا  رصان  هب ...  ار  نآ  تسا  هدوب  هلودلا  رخف  هیلاع  هیلع  هموحرم 

دندومرف تمحرم  لذب و  هلودلا  رخف  هموحرم  هب  تسا  عقاو  يودرک  یلیم  کی  رد  هک  ار  رذیچ  هیرق  مه  هاش ] نیدلارصان  . ] درک شکـشیپ 
رما هاش ) نیدلا  رـصان   ) تسا هدـش  روهـشم  نارواین  هب  دـعب  تسا و  هدوب  يودرک  هیرق  نیا  میدـق  مسا  دـهد  رارق  قالیی  لزنم  اجنآ  رد  هک 
ایهم هتخاس و  دـیواج  لوا  هجرد  هعیـسو  ياهنابایخ  اب  اجنآ  رد  تسا  مرا  کشر  هک  ییاـهغاب  دـنراد  اـپرب  عیفر  ياـنب  اـجنآ  رد  هک  دومرف 
نوچ دـندیناسر . اجنآ  يراجح  هینبا و  فراـصم  هب  ناـموت  رازه  تسیود  بیرق  دـنداد . بیترت  هیماـس  ياـهقاور  هیلاـع و  روصق  دـندرک .
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خیرات نآ  زا  دنناوخب و  هینارقبحاص  هب  ار  نارواین  هک  دش  رقم  رما و  هدمآرد  لوا  نرق  هب  هک  دیسر  لاس  یس  هب  هاش ) نیدلا  رصان   ) تنطلس
هک تسا  هیرق  لهچ  رب  لمتـشم  ابیرقت  كولب  نیا  هک  تسا . ناریمـش  كولب  تاهد  زا  یکی  ناکم  نیا  و  دندناوخ . هینارقبحاص  ار  ازفاحرف 

مرحم مشـش  زور  هک  هاش ] نیدلا  رفظم   ] ترـضحیلعا ناگدنب  هصالخ  دوشیم ...  عقاو  كولب  نیا  رد  ابلاغ  نارهت  هفالخلاراد  یلاها  قالیی 
یتنطلس رـصق  هناخضوح  رد  رـصع  ماگنه  هزور  همه  زور  هد  تدم  ات  دندش . هینارقبحاص  قالیی  يامرففیرـشت  ق ) ه .  ) 1314  ) لاس نیا 

دندومرف ». دقعنم  ار  ع )  ) ابع لآ  سماخ  ترضح  يرادازع  یناوخهضور و  سلجم 
: دسیونیم نارهت  فارطا  رصق  نیرتابیز  نارواین  ناونع  ریز  ناریا  رد  اهنییآ  اهمدآ و  رد  زین  انرسالراک  مادام 

رد ياهزات  کبس  هب  رصق  نیا  نامتخاس  تسا . نارواین  رصق  ناتسبات  قالیی  هاگتماقا  نیرتابیز  »
303 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد یتح  تسا . هدیدرگ  ثادـحا  دراد  طلـست  ناریمـش  هگلج  رـساترس  رب  هک  ياهرظنم  شوخ  كراپ  طسو  رد  زربلا و  لابج  هلـسلس  هنماد 
زا یتمسق  هاش  دربیم  تذل  رایـسب  کنخ  شوخ و  ياوه  ساسحا  زا  ناسنا  ابیز  ياهغاب  نیا  روانت  ناتخرد  هیاس  ریز  مرگ  رایـسب  ياهزور 

ناهارمه زا  يریثک  دادعت  هراومه  هک  دـنکیم  باجیا  هاش  رایـس  یگدـنز  كرحترپ و  هیحور  دـنارذگیم . رـصق  نیا  رد  ار  ناتـسبات  هلچ 
بسا نیز  يور  يرابرد  ناگرزب  زا  ياهدع  هک  دنیوگیم  تهج  نیا  هب  دنتفیب . هار  يو  لابند  هب  اهتحایـس  ریـس و  نیا  رد  هک  دنـشاب  هدامآ 

. دنشاب تکرح  يایهم  قاری و  رضاح  ادن  نیلوا  درجم  هب  ات  دنباوخیم 
. دزپیم ار  غرممخت  باتفآ  میقتسم  شبات  هک  تسا  مرگ  يردق  هب  اوه  ناتسبات  ماگنه  نارهت  رد 

تاعافترا يوس  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب  رهـش  یلاـها  هم  هاـم  زا  تسا و  روهـشم  اـج  همه  رد  یملاـسان  هب  رهـش  نیا  ياوه  لـصف ، نیا  رد 
. دننکیم تمیزع  تختیاپ  لامش  رد  ناریمش 

قـالیی ياـههناخ  هـک  ییاـهنیمز  لـحم  دـناهدش . ثادـحا  مـه  زا  هدـنکارپ  روـطهب  ناریمـش  ياـهنیمز  رد  يداـیز  ياـهیدابآ  اههدـکهد و 
تسا ». هدش  ادها  اهنآ  هب  هاش  فرط  زا  هدیدرگ  انب  نآ  رد  هناگیب  ياهروشک  ياهیگدنیامن 

: دسیونیم هیرووف  رتکد  دسیونیم . هچ  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  هینارقبحاص  رصق  نارواین و  هرابرد  هیرووف  رتکد  مینیبب  اما 
رد هینارقبحاص  یبونج  تمسق  هدش . هتخاس  دنافرشم  يدابآ  نیا  رب  لامـش  زا  هک  ییاههپت  هنماد  رد  نارواین  يالاب  رد  هینارقبحاص  رـصق  »

ار باتفآ  شباـت  يولج  تسرد  دـناوتیمن  دراد  تشد  يوس  هبور  هک  نآ  ياـهغاب  هک  اریز  تسین  بوخ  تنوکـس  يارب  نادـنچ  ناتـسبات 
. دباتیم نآ  رب  عنامالب  هعشا  زور  مامت  تهج  نیا  هب  دریگب .

نارکون نالوارق و  لزنم  عافترا  مک  يانب  هب  نآ  زا  روبع  زا  سپ  هک  تسا  یعیـسو  نابایخ  برغم ، فرط  هب  هینارقبحاص  يدورو  ياهتنا  رد 
غاب نیا  هب  دابآنسح  زا  نم  هک  یعقوم  تسا . نآ  فرط  هب  رـصق  یلامـش  يامن  هک  میـسریم  یغاب  هب  یقاط  ریز  زا  نتـشذگ  اب  میـسریم .

زادنایب یحرف  ساسحا  نآ  ياوه  یکنخ  زا  مدیشک و  هزات  یسفن  مدید  ار  لگ  رد  روصحم  ياهـضوح  دنمونت و  ناتخرد  هیاس  مدیـسر و 
. مدرک

. دنکیم لصتم  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  رتعافترا  مک  یترامع  هک  دراد  رارق  يزاوتم  هداس  رایـسب  ترامع  ود  هینارقبحاص  رـصق  فرط  نیا  رد 
. دراد لوا  هقبط  رد  یمیظع  رالات  یطسو  ترامع  نیا 
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نیا هب  تسا  رگید  یلکـش  هب  یبونج  تهج  رد  رـصق  هرظنم  تسا . قاتا  يداـیز  دادـعت  زا  بکرم  طـقف  رگید  تراـمع  ود  هک  یتروص  رد 

. تسا هدش  هتخاس  يدنلب  يور  اتعیبط  اهنامتخاس  دراد  بیش  نیمز  نوچ  هک  ینعم 
. هناخرادبآ هناخزپشآ و  يدورو  رد  یکیدزن  رد  ینعی  تسا . رصق  هب  هدیبسچ  یقرش و  تمسق  رد  نوردنا 

اهنت ار  رالات  نیا  دـنارذگیم و  دراد  رارق  گرزب  رالات  ریز  رد  هک  ترامع  کنخ  نیمزریز  رد  ار  دوخ  تاـقوا  اـبلاغ  اـهزور  ترـضحیلعا 
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اجنآ رد  دیآیم و  رالات  هب  راهن  فرـص  زا  سپ  هاش  دشاب  دعاسم  اوه  رگا  هاگ  اما  دناهتخاس . دیع  مایا  ياهمالـس  یمـسر و  ییاریذپ  يارب 
. دنیشنیم

. دنرتشوخ رتتحار و  اهینوردنا  ریاس  زا  اجنیا  رد  هاش  مرح  ارهاظ  تسا و  یتنطلس  ياهنوردنا  نیرتهب  زا  یکی  هینارقبحاص  نوردنا 
هدرک و بارخ  ار  نآ  هاش  نیدلا  رصان  هک  تشاد  رارق  هاشیلعحتف  رصق  اقباس  هتخاس  ار  هیلاح  ترامع  هاش  نیدلا  رـصان  هک  یلحم  زا  رتالاب 

. دومن انب  عیسو  كراپ  نیا  نایمرد  نآ  ضوع  هب  ار  دوخ  رصق 
یگرزب ناویا  تسا  رتگرزب  همه  زا  هک  نآ  يولج  هتخاس و  مرح  نانز  يارب  دـنراد  قاتا  هس  القا  کی  ره  هک  ادـج  ادـج  لزنم  لهچ  بیرق 

زین پچ  فرط  رد  سدـقا و  هنیما  هب  صوصخم  تسا  ییازجم  تراـمع  تسار ، فرط  رد  هتـشذگ  لزاـنم  نیا  زا  تسا . هدـش  هداد  بیترت 
هاگتـسد دنچ  هک  هلودلا  سینا  ترامع  دنکیم . ادج  مرح  لها  ریاس  لزانم  زا  ار  اهنآ  يراوید  هک  هلودلا  سینا  صوصخم  رگید  یترامع 

دوب ». هدش  هتخاس  هاش ، ردام  ایلعدهم ، يارب  اقباس  تسا 
: دسیونیم ناریا  ياهغاب  باتک  رد  ربلیو  دلانود 

کهلق و مان  هب  ییاهلحم  هیحان  نیا  رد  دـیدرگ . ثادـحا  نارهت  لامـش  رد  عقاو  تاناریمـش ...  رد  یتنطلـس  غاـب  نیدـنچ  مهدزون  نرق  رد  »
دـنمونت و ناتخرد  هیاس  هب  نارهت  يامرگ  زا  ناتـسبات  لصف  رد  ناگدازهاش  ناهاشداپ و  تشاد . دوجو  نارواـین  دابآتنطلـس و  شیرجت و 

نتـشون هدـیقع و  راهظا  هک  دوشیم  تفای  ناوارف  تاناریمـش  رد  طاـقن  لـیبق  نیا  دـندربیم . هاـنپ  ناتـسهوک  کـنخ  ياهبـش  ناور و  بآ 
دابآ هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  هک  دابآتنطلـس  الثم  دـشابیمن . ریذـپناکما  زین  اهنآ  ماـمت  ماـن  رکذ  یتح  تسین . رودـقم  اـهنآ  نوماریپ 

. میریگیم هدیدان  زین  ار  هینارماک  هدش و  ناریو  سودرف  غاب  تسا  یماظن  تاسیسأت  وزج  نونکا  دیدرگ ،
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هدمآ رگید  هوکشرپ  ياهمان  ییابیز  ظاحل  زا  مان  نیا  تسا . هدیدرگ  تمرم  هدش و  يرادهگن  بوخ  نارواین  رد  عقاو  هینارقبحاص  خاک  زا 
نیا دشاب . دعس  هراتسود  رد  ینارق  وا  دلوت  ماگنه  هک  تسا  یسک  دلوت  لحم  نآ  يانعم  نوچ  تسا . هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  خیرات  رد 

. دیدرگ دابآ  رگید  عقوم  ره  زا  شیب  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد  مهدزون  نرق  طساوا  رد  هیحان 
. تسا هوکـشرپ  یلاع و  ياهرظنم  ياراد  نارهت و  رهـش  رب  طلـسم  تهج  نیا  هب  هدـش و  انب  هوک  تازاوم  هب  هیحان  نیا  رد  یلـصا  ناـمتخاس 

طـسوت نآ  یلامـش  هیحاـن  زا  هک  یتروص  رد  درادـن . یبوـخ  نادـنچ  عـضو  هدـش  عـقاو  نارهت  هب  ور  اـی  بوـنج و  فرط  رد  هک  ییاـهغاب 
هک هدش  لیکـشت  لماک  نامتخاس  نیدـنچ  زا  دابآترـشع  دـننام  هیحان  نیا  تسا . هدـمآ  لمع  هب  تبقارم  بوخ  رابرد  ترازو  نادـنمراک 

دودح رد  ادـتبا  دـننک  یگدـنز  نآ  رد  دـنناوتیم  یتحارب  شاهمدـخ  يرابرد و  ناوناب  زا  یکی  هک  تسا  يردـقب  اهنآ  زا  کی  ره  تعـسو 
. تشاد دوجو  اهنامتخاس  لیبق  نیا  زا  نامتخاس  لهچ 

رد دندوب  هدیناشوپ  یشاک  زا  ار  اهنآ  فک  هک  ییاهرهن  رد  بآ  يدایز  رادقم  هک  يروطب  دوب . یـصاصتخا  تانق  ياراد  هینارقبحاص  يانب 
نامتخاس ولج  ینعی  دراد  ناوارف  ناتخرد  هک  ياهطقن  ینعی  هیحان  نیا  دـننام  لـگنج  تمـسق  زا  اـهرهن  تشاد . ناـیرج  غاـب  نیا  هشوگ  ره 

. دوشیم رهاظ  یلصا 
دروم نیا  رد  دـنچ  ره  تسا . هتفر  نیب  زا  نآ  بونج  هبور  يزکرم  زابور  ناویا  هدـش و  اـنب  یـسناسنور  يراـمعم  کبـس  هب  ناـمتخاس  نیا 
رولب فیرظ  ياهغارچ  لهچ  نامتخاس  نیا  رالات  رد  تسا ...  هتشاد  تافانم  هدشیم  نآ  زا  هک  ياهدافتسا  عون  اب  اوه  يدرـس  تسا  نکمم 

تشاد رارق  ونایپ  فرط  کی  رد  کی  ره  هک  بارضم  فیدر  ود  اب  یلومعم  ریغ  گرزب و  رایسب  يونایپ  ناسنا و  دق  هب  ینیچ  ياهنادلگ  و 
رب یلیم  دص  هلـصاف  کی  عافترا و  اپرازه  تشه  اب  زربلا  یناتـسهوک  ربعم  رزخ و  رحب  زا  يردنب  زا  ار  میظع  يونایپ  نیا  دروخیم  مشچ  هب 

اـصوصخم تسا  هدـیدرگ  دوقفم  ای  هتفر  نیب  زا  لقن  لمح و  ماگنه  اهالاک  سانجا و  لـیبق  نیا  زا  يرادـقم  دـندرکیم . لـمح  رتش  تشپ 
يدـح ات  زین  نایناریا  هقیلـس  زا  نامتخاس  نیا  رد  تسا  هتفر  راک  هب  راجاق  نیطالـس  ياهنامتخاس  زا  یـضعب  رد  هک  هشیـش  گرزب  ياهماج 
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راوید تسا . هدـش  هدافتـسا  اهقاتا  تنیز  يارب  هدـش  يزودبالق  يزودـلگ و  تفبرز و  ياههچراپ  ای  ابیز و  ياهیلاق  زا  ـالثم  هدـش . تیعبت 
تسا ». هتفای  تنیز  ءارعشلا  کلم  ناخ  دومحم  راک  یشاقن  ياههدرپ  اب  اهورهار  زا  یکی 

306 ص : نارهت ، تشذگرس 

هپتناشود

هراشا

شوگرخ يدایز  دادـعت  هراومه  کچوک  هوک  هپت و  نیا  رد  نوچ  تسا و  شوگرخ  ینعم  هب  ناشود  هک  هدـمآ  خـیراوتلا  لضفا  باتک  رد 
رب هاش  نیدلارصان  روتـسد  هب  ق ). ه .  ) لاس 1269 هب  هک  هتـشاد  رارق  نارهت  میدق  قرـش  رد  هپتناشود  هقطنم  دندیمان  هپتناشود  ار  نآ  دوب 

. دش هتخاس  يرصق  غاب و  نآ  هپت  يالاب 
: تسا هتشون  نینچ  ق ). ه .  ) لاس 1269 هپتناشود  هرابرد  نادلبلا  ةآرم  رد  هنطلسلا  دامتعا 

هدیدرگ هپتناشود  ترامع  نتخاس  رومأم  لاس  نیا  رد  تشاد  بقل  هلودلا  بجاح  تقو  نآ  رد  هک  فلؤم  دـلاو  هنطلـسلا  دامتعا  موحرم  »
بکوم هک  هیناثلايدامج  میود  هبنـشکی  زور  دوب ، هدومن  هلیمج  یعاسم  تمدـخ  نیا  ماجنا  رد  نوچ  دومن و  اـنب  یتراـمع  روبزم  هپت  يور 
هلودـلا بجاح  هب  ار  كرابم  شوپنت  هجیلک  بوث  کی  دـیدج  ترامع  هب  دورو  زا  دـعب  دـندیدرگ ، هپتناشود  ياـمرف  فیرـشت  نویاـمه 

نیا هیلاع  تارامع  هینبا و  تروص  هدـش و  هدوزفا  هپتناشود  تراـمع  رب  ق ]) ه .  ) لاس 1295  ] نالا یلا  نارود  نآ  زا  دـندومرف و  تمحرم 
دندش ». هیراجاق  رصق  يامرففیرشت  هپتناشود  زا  نویامه  بکوم  زور  نآ  رد  مه  تسا .

بآ تقوچیه  تسا و  عیـسو  رایـسب  هک  هپتناشود  يارحـص  : » دسیونیم باتک  نامه  رد  نینچ  ار  لاس 1278  هپتناشود  هنطلـسلا ، دامتعا 
دش ». يراج  تانقنآ  بآ  لاسما  دوش ، ثادحا  تانق  هتشر  کی  دوب  هدش  مکح  لبق  لاس  هس  هتشادن 

: دسیونیم ق ) ه .  ) لاس 1288 خیرات  ریز  رد  زین  و 
دندومرف ». راذگاو  هفیرش  هصاخ  تمدخشیپ  روضح  نیما  هب  ار  هپتناشود  هکرابم  تارامع  تاقالیی و  یتنطلس  تاکرابم  تاغاب  هرادا  »

: دسیون ق ) ه .  ) لاس 1279 خیرات  ریز  رد  زاب  و 
دننکیم ». انب  هپتناشود  ربارب  رد  یگرزب  رایسب  هچایرد  يراج و  هپتناشود  تانق  بآ  »

: هدمآ باتک  نامه  ق ) ه .  ) خیرات 1292 ریز  رد  نینچمه 
يارحص رد  گنج  هرادا  تایقرت  نومن و  رفظ  نوشق  ناحتما  تهج  هب  نابعش  رهش  مهدفه  زور  »

307 ص : نارهت ، تشذگرس 
ياهریشمش زا  عصرم  ریشمش  هضبق  کی  روفلایف  دوب  عوبطم  لماک و  تیاهن  نوچ  دش . هدمع  گرزب  قشم  كرابم  روضح  رد  هپتناشود 

دندومرف »...  تمحرم  مظعا  رالاسهپس  فرشا  باطتسم  بانج  هب  نویامه  صوصخم 
تسا هتشون  نآ  هرابرد  هدرک و  هراشا  هاپس  گرزب  قشم  نیا  هب  دوخ  هنازور  تارطاخ  رد  هنطلسلا  دامتعا  هک  تسیروآدای  روخرد 

هاش متفر . هناخ  رد  اجنآ  زا  متفر . متـشاد  تاغاب  هب  قلعتم  اهراک  یـضعب  هلودلا  ءالع  هناخ  دوز  حبـص  يرمق : هنس 1292  نابعش  هبنش 17  »
ثایغ ازریم  هناخ  کیدزن  ات  نم  تفر . دنهاوخ  اشامت  هب  مه  هناخمرح  دندرب . فیرشت  دوشیم  رفن  رازه  هدزناش  هک  نوشق  ناس  هپتناشود 

مدمآ »...  هناخ  هدومن  یهارمه 
: تسا هدمآ  هپتناشود  هرابرد  زین  راثآلا  رثآملا و  رد 

يانعمب قسوج  عمج  قساوج   ] قساوج عیمج  ناـیم  رد  زورما  هک  تسا  نآ  یبونج  هینبا  غاـب و  هپتناـشود و  هوک  حطـس  تاراـمع  رگید  «و 
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عقوم و نسح  هب  ماقم  نیا  هدـش  هتخاـس  نیچ  هناـخراگن  نییآ  رب  هلمج  هک  یتنطلـس  روصق  و  نیعم ] گـنهرف  اـهخاک . اهرـصق  اهکـشوک ،
موحرم فلوم  دـلاو  ار  ساسا  نیا  لصا  هتفای و  صاصتخا  رگید  تیزم  نیدـنچ  و  بآ ] يدایز   ] هایم ترازغ  حور و  ترثک  اوه و  ياـفص 
بـسح رب  نویامه  سولج  زا  مشـش  لاس  قباطم  ترجه  زا  هن  تصـش و  تسیود و  رازهکی و  خـیرات  رد  هنطلـسلا ...  دامتعا  ناخیلع  جاـح 

زا تامـضنم  تاقحلم و  نادـنچ  تسا  فلوم  هدـنب  رظن  تبقارم و  تحت  رد  ابلاغ  هک  لاح  ات  لاس  نآ  زا  اما  دومن  اپرب  عاطم  یناهج  مکح 
 « تسا هداتفا  عاعشلا  تحت  اهنآ  قیرب  ناعمل و  بنج  رد  نیتسخن  انب  هک  هدش  هدوزفا  لیصا  رثا  نیا  رب  لیبق  ره 

: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  هپتناشود  رد  لیس  زا  یشان  یبارخ  و  ق ،). ه .  ) لاس 1302 هرابرد  هنطلسلا  دامتعا 
.(: ق ه .  ) هنس 1302 نابعش  هبنشود 10  »

نیما لویت  هد  دابآیلع  هب  تسا ، لوا  کـجیلم  ناـمهم  نوردـنا  سدـقا  نیما  دـنیامرفیم . رهـش  هب  تعجارم  مرح  اـب  دابآترـشع  زا  زورما 
حبص نم  دنرآیم . فیرشت  رهش  ادرف  دنوریم  هزوریف  رصق  هنادرم  دندومرف . لیم  ماش  هنادرم  هاش  بشما  تسا . کجیلم  هدرپس  هک  سدقا 

. متفر دابآترشع 
308 ص : نارهت ، تشذگرس 

دـندومرف و لیم  راهان  دـندرب . فیرـشت  هپتناشود  یناقوف  ترامع  هاش  مورب . هزوریف  رـصق  رـصع  میاـیب  رهـش  هک  مدرک  لـصاح  یـصخرم 
بورغ هب  تعاس  کی  مه  نم  دندرب . فیرشت  هزوریف  رصق  هراوس  دندوب . هدومن  تانیسحت  دندومرف و  حیرفت  غاب  رد  رـصع  دندوب  هدیباوخ 

. دندش دراو  مه  هاش  هزوریف  رصق  هب  نم  دورو  نراقم  و  تسا . نیرب  تشهب  اعقاو  مورب  هزوریف  رصق  هک  هتـشذگ  هپتناشود  یلاوح  زا  هدنام 
رد نابایخ  روط  هچ  دـیاب  بآ  نـالف  زا  هک  دـندومرفیم  تبحـص  ناطلـسلانیما  اـب  دـندوب . دنتـسه  ریما  ریزو و  ـالاح  هک  لاـفطا  زا  یعمج 

. يزادنیب رهن  نالف  رد  يزاسب و  هپتناشود 
. مدوب هداتـسیا  اجنآ  ماهتـشاک  هتخاس و  ترامع  نابایخ و  غاب و  رازه  تسا  لاس  هدزاود  دوب و  متـسد  غاب  هک  نم  دـنداد . تاشیامرف  یلیخ 

دیاب اهتخرد  نامه  زا  میـشورفب . میراد و  دایز  تخرد  دیاب  هک  دـندومرف  لیام  نم  فرط  هب  يرـس  رخآ  رد  رگم  دـندزن  نم  هب  یفرح  ادـبا 
هب هدـش  فوخم  قرب  هعـشا  دـعر و  شرغ  زا  هدرک  شدرگ  يردـق  دـنداتفا . هار  لافطا  اـب  زاـب  دـعب  مداد ...  ناـکت  يرـس  مه  نم  تشاـک .
هب رـصع  مدوب  هدیدن  نافوط  اوه و  روطنیا  دوخ  رمع  رد  هک  درک  هکرعم  نامـسآ  تساخرب . یبیرغ  هماگنه  هبترم  کی  هک  دندمآ  ترامع 

نیب رد  مدرک  رهش  هب  تعجارم  ماش  زا  دعب  مدرک . ضوع  همانزور  ماشرس  رد  نم  تفرگ . مارآ  اوه  دندومرف . فرـص  ماش  هدش  لدبم  بش 
اجک تـفگ  دـمآیم  رهـش  زا  يراوـس  تـسا . ياهماـگنه  دـش  موـلعم  مدـید . ناـیرج  رد  یمیظع  هناـخدور  هپتناـشود  هزوریف و  رـصق  هار 

هک دش  هدینـش  بآ  يادص  هپتناشود  کیدزن  میدمآ  هدرک  ادخ  هب  لکوت  تسا . دودسم  هار  هدرک و  بارخ  ار  هپتناشود  لیـس  دیوریم .
هدرک بارخ  ار  هپتناشود  هناخدور  نامه  هک  میدروخرب  یمیظع  هناخدور  هب  هوک  ریز  ات  دوب . ناـیرج  رد  غاـب  هبور  بآ  ياـهرهن  لـصتم 
طـسو هناخلوارق  ات  هار  نیب  رد  هدرک  روبع  اجنآ  زا  هتخاس . ناریو  ار  یبرغ  یلامـش و  ياهراوید  بلغا  غاـب و  لامـش  فرط  رد  رـس  دوب و 

هناخ دراو  راهچ  تعاس  میدرک . روبع  هکـسلاک  اب  یهاگ  هدایپ ، یهاـگ  هراوس ، یهاـگ  میدروخرب . بالیـس  لیـس و  هب  لـصتم  هپتناـشود 
. مدش

.(: ق ه .  ) نابعش 1302 هبنشهس 11 
مدوب هدیـشک  تمحز  غاب  نیا  رد  مدـش . ناشیرپ  یلیخ  تخوس . ملد  اعقاو  مدـش  هک  غاب  دراو  متفر  هپتناشود  فرط  هتـساخرب  دوز  حـبص 

جراخم ناموت  رازه  هد  چیه ! هن  هدنام  غاب  هن  دزوسب . ملد  زاب  هک  دوب  نیارب  یـضتقم  یگراوخکمن  اما  دـنازوسیم  ار  مغامد  هاش  هچ  رگا 
لوا لکـش  هب  هرابود  اـت  هصـالخ  هدـش  نش  زا  رپ  غاـب  هدـنک  هشیر  زا  بآ  ار  اـهتخرد  هدـیباوخ ، همه  اـهتانق  دوشب . لوا  تروصب  اـت  دراد 
يارب دوب  هدرک  راضحا  بش  ار  یـشابینقم  یـشابرامعم و  هک  مدید  ار  ناطلـسلا  نیما  متفر . هزوریف  رـصق  اجنآ  زا  دشکیم . لوط  ددرگرب 

یشابینقم یشابرامعم و  اب  ناطلسلا  نیما  راک ...  نیمه 
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وا هب  ناشمـشچ  حبـص  لوا  هک  دـندوب  هدرک  راضحا  رهـش  زا  ار  کچوک  کجیلم  مدـنام . اجنآ  مه  نم  دـندرک . تکرح  هپتناشود  فرط 

کی دییامرفب  میتفگ  میدرک و  ضرع  ار  هپتناشود  لیـصفت  میتفر  اهام  کجیلم  نتفر  زا  دعب  هدرک  رادیب  ار  هاش  دش . ادیپ  کجیلم  دـتفیب .
رس دندش  راوس  مه  هاش  دزادنیب . هار  ار  جوف  دش  رومام  کلملا  فیس  تسین . هراچ  رگید  الا  و  دنوش ، رـضاح  گنلک  لیب و  اب  زابرـس  جوف 

اههشوگ نآ  رد  نم  نک . نانچ  نک و  نینچ  هک  دـندرک  ناطلـسلا  نیما  هب  باطخ  زاب  دـندیدرگ . ملاـتم  داـیز  دـندش . هپتناـشود  دراو  هار 
رکفتم و تشذگدب . هاش  هب  یلیخ  هتفرمهیور  دنتـشک . هدمآ  نوریب  دوب  هدروآ  بالیـس  بشید  هک  يوق  يرام  غاب  هب  دورو  مدوب . هداتـسیا 

لیلد دینادیمن  رگم  مدرک  ضرع  تسا . ناشیرپ  ناشلایخ  یلیخ  مدید  نم  دندومرف . لیم  راهان  دـندمآ . کلملادـضع  هد  هینامیلـس  ناریح 
يالب عفر  دش و  نینچ  هک  دمحلا هللا  دـسریم . همدـص  وا  هب  الب  عفر  يارب  ایند  رد  دراد  هقالع  هچ  ره  هب  صخـش  هک  تسا  نیا  یتخبـشوخ 

. درادن یعنام  درک  كرابم  دوجو  زا  یگرزب 
مه نم  درک . مهاوـخن  هقیاـضم  بکرم  درم و  زا  تسا . رـضاح  مه  نوـشق  جاوـفا  منکیم . راـب  ار  تلود  هنازخ  تفگ : مه  ناطلـسلا  نـیما 

رهـش فرط  هب  هلـصافالب  راهان  زا  دعب  دندناوخ . همانزور  دنتـسشن . ورف  ریغت  زا  يردـق  دوشیم . تسرد  منکیم . راک  هلعف  لثم  مرـضاح و 
. دیآیم دراو  تامدص  تهج  نیا  هب  هدش  دب  هاش  بلق  نوچ  دنیوگیم  مدرم  دندمآ .

.(: ق ه .  ) هنس 1302 نابعش  هبنشراهچ 12 
جوف دش  مولعم  درکیم . تعجارم  هک  مدید  ار  ماظن  ریزو  هار  نیب  رد  میتفر . هپتناشود  ناخ  دومحم  ازریم  قافتا  هب  هتشذگ  هتسد  زا  هس  ... 

لوغـشم نابغاب  زابرـس و  هلمع و  رفن  رازه  ود  هتبلا  دوب . یبیرغ  هماگنه  میدش  هک  هپتناشود  دراو  درکیم . تعجارم  هدناسر  هدرب  ار  ریالم 
دندوب »...  راک 

هک هدمآ  نآ  ياهانب  هپتناشود و  هرابرد  یعماج  حرـش  تسا ، هدـش  هتـشاگن  هاش  نیدـلا  رفظم  نامز  هب  هک  مه  خـیراوتلا  لضفا  باتک  رد 
: تسین فطل  زا  یلاخ  نآ  ندناوخ 

.(: ق ه .  ) لاس 1314 یناثلاعیبر  مشش  هبنشهس ، زور  »
عیسو يارحص  رد  هدش  هپتناشود  يامرففیرشت  دابآتنطلس  زا  هاش ] نیدلا  رفظم  روظنم   ] یناورسخ نویامه  سدقا  ترـضحیلعا  ناگدنب 

زا دعب  دنداد . ناس  كرابم  روضح  رد  تسا ، هلودلا  نیع  هدازهاش  باون  هب  هدرپس  هک  یتنطلس  یخلیا  ياهنایدام  هپتناشود  غاب  تسد  ریز 
، دش رکذ  هپتناشود  زا  یمسا  نوچ  دندومرف . تعجر  دابآتنطلس  هب  نویامه  سدقا  ناگدنب  ناس ، مامتا 
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تـسا شوگرخ  مسا  ناشود  دنوش . علطم  دـننارهت  لها  زا  جراخ  هک  یناسک  ات  دوش  هتـشون  نآ  یناب  انب و  حرـش  یفارغج و  هک  دـمآ  مزال 
تنطلس دهع  رد  اجنآ  ياهنابایخ  غاب و  ترامع و  دناهدیمان . هپتناشود  ار  نآ  هدش  هدید  دایز  شوگرخ  کچوک  هوک  هپت و  نیا  رد  نوچ 

 ... راجاق هاش  نیدلا  رصان  ... 
یگنسرف زا  رتمک  تفاسم  هب  هفالخلاراد  یقرـش  تمـس  رد  تسا  هتـشگ  حیرفت  راکـش و  لحم  روهام  هرد و  هپت و  نآ  تسا و  هدش  هتخاس 

ه.  ) هن تصش و  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  درادن . یلاصتا  ادبا  زربلا  هوک  هتـشر  هب  هک  هدمآ  نوریب  ارحـص  طسو  زا  گرزب  رایـسب  هپت  نیا 
هتخاس دنسپلد  یتراع  دنلب  هپت  نیا  يالاب  رد  هک  تفای  قلعت  گرزب  ناطلس  نآ  يار  دوب  هاش  نیدلا  رصان   ] يرادجات لاس  مشش  هک  ق ... ).

دوب و هلودـلا  بجاح  هب  بقلم  تقو  نآ  رد  هک  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  یلع  یجاح  موحرم  هب  دوش . هناـهاش  حـیرفت  لـحم  یهاـگ  هک  دوش 
خروم روضح و  مجرتم  هنطلـسلا ] دامتعا   ] هلودلا عیـض  ناخ  نسح  دـمحم  موحرم  ردـپ  تشاد - ار  یتنطلـس  مظعا  رابرد  يرگیـشابشارف 

تخاس و یترامع  هپت  يالاب  رد  موحرم  نآ  دناسر  ماجنا  هب  ار  تمدخ  نیا  هک  دـش  ررقم  دراد - هدـیدع  تافینـصت  هک  تسا  ناریا  یتلود 
. دش هدوزفا  لوا  يانب  رب  يرصق  تلود  رما  هب  لاس  هب  لاس 
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. تفر راک  هب  اجنآ  رد  يربچگ  يراکیشاک و  یشاقن و  يراجن و  يراجح و  ییانق و  ییانب و  عاونا 
مامح هناخمرح و  هناخناوید و  ياهطایح  ینوردنا و  ینوریب و  تارامع  روصق و  رب  لمتشم  هک  هدمآ  تسد  هب  هپت  يالاب  رد  يرهش  هچمین 

هدیدع تارامع  لزانم و  هپت  نآ  فارطا  رد  و  دیدرگ . هناخزپشآ  هناخهوهق و  هناخرادبآ و  باجح و  نانابـساپ و  مادـخ و  هلمع و  لزانم  و 
نابایخ روطهب  هعیسو  ياههار  راجحا ، عفر  در و  یندیرب و  هوک  هب  اهلاس ، یسب  و  دش . انب  تنطلس  باکر  نیمزتلم  مادخ و  صاوخ  يارب  زین 
زگره تسا و  هپت  نآ  رود  هک  ینیمز  هطوحم  رد  و  دـش . بیترت  تسا  کبـشم  ياهراوید  نیزم و  ياههرجحم  هب  دودـحم  اهنآ  نیفرط  هک 

. دراد نایرج  اجنآ  یضارا  غاب و  رد  بآ  گنسرف  شش  زا  زواجتم  لاح  هک  دندرک  يراج  تانق  هتشر  نیدنچ  دوب  هدیدن  بآ 
هیاـس رد  درک  سرغ  روراـب  راجـشا  نآ  رد  هک  تسا  عـبرم  عرذ  رازه  تسیود  ردـق  هب  عیـسو  یغاـب  تاراـمع  هپت و  نیا  بوـنج  فرط  رد 
اجنآ رد  تسا  نوگانوگ  ياهلگ  نیحایر و  هب  حـشوم  هک  نوزوم  تسار و  ياهنابایخ  تسا . هدـش  عقاو  اهربونـص  اهرادیفـس و  اـهرانچ و 
یلاع ياهردرـس  دیازفایم و  برط  دـجو و  دـیادزیم و  مغ  نیزح  ره  زا  اجنآ  رادهراوف  ياهـضوح  اهلگ و  هزوک  اهرهن و  دوشیم . هدـید 
هینبا زا  هنیآ  يراکسنرقم و  تعنص  رد  هک  تسا  یفیرظ  هناخضوح  یناتحت و  رب  لمتـشم  هک  تسا  یترامع  غاب  یقرـش  تمـس  رد  دراد .

هچایرد رختـسا و  نآ  زا  رتالاب  هبترم  کی  عیـسو و  رودم  ضوح  زین  هناخـضوح  ترامع و  نیا  یقرـش  بناج  رد  دیآیم و  رامـشهب  هعیدب 
هک دراد  رارق  یمیظع 
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رد و  تسا . هریغ  دیب و  راجشا  اهراز و  نمچ  اهنابایخ و  رختسا  نیا  فارطا  رد  و  دوشیم . جرفت  رفـس و  ریـس و  نآ  يور  یجرک  قیاق و  اب 

عبـس ناگدنرد و  يارب  تسا  يراج  اهنآ  نایم  زا  بآ  رهن  هک  نوگانوگ  ياهقاور  اهقاتا و  هک  تسا  یـشحو  غاب  هچایرد  نیا  یبونج  بنج 
هدینـش اجنآ  زا  فلتخم  ياهادص  دناهتخاس  تسا  گنرف  شحوغاب  هینبا  عضو  هب  هک  شوحو  ریاس  گرگ و  گنلپ و  ربب و  ریـش و  لیبق  زا 

رویط يارب  هصوصخم  هینبا  جورب و  رگید  بناج  زا  دوشیم و  هداد  همعط  اهنیا  هب  زور  ره  دـنراد و  اهدایرف  ناگدـنرد  ناریـش و  دوشیم و 
رد شحوغاب  اـهرتشیپ  دـناهدرک  عمج  اـجنآ  رد  هدروآ  هجراـخ  زا  هچ  ناریا و  هلخاد  زا  هچ  شوحو  رویط و  ماـسقا  عاونا و  هک  دـناهتخاس 
دـش ترامع  هناخ و  دوب  نارهت  رد  هک  شحوغاب  دیدرگ  انب  غاب  نیا  دـش و  هتخاس  هک  هپتناشود  دوب  ناریمـش  هزاورد  کیدزن  رهـش  دوخ 

دندروآ ». هپتناشود  غاب  هب  ار  ناروناج  رویط و  شوحو و 
تسا هتـشاد  رارق  ناتابکا  نابایخ  رازهلال و  غاب  یکیدزن  رد  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  خیراوتلا  لضفا  فلؤم  هک  یلبق  غاب  هک  مینادب  تسین  دب 

: دسیونیم نینچمه  خیراوتلا  لضفا  فلؤم  يراب 
. دندرک ثادحا  هفالخلاراد  رهش  هزاورد  ات  هپتناشود  زا  عیسو  نابایخ  هاش ] نیدلا  رصان   ] هاجمج هاشنهاش  نآ  تنطلـس  هریخا  تاونـس  رد  »
زا هک  تشاد  رارق  قباس  هلاژ  نادیم  نابایخ و  ياهتنا  رد  هک  تسا  هپتناشود  هزاورد  هلمج  نیا  رد  رهش  هزاورد  زا  روظنم  هک  تسا  ینتفگ  ]

کی لوط  هب  تسا  یعیسو  نابایخ  هپتناشود  یبونج  قرش  بناج  زا  و  دوب ]. رتسگهیاس  دنلب  راجشا  ياراد  يراج و  بآ  رهن  نآ  تمـسود 
رصق هب  یهتنم  نابایخ  نیا  تسا . گنراگنر  ياهلگ  ایقاقا و  تخرد  هب  رتسگهیاس  رجشم و  رهن و  ياراد  نابایخ  نآ  فرط  ود  هک  گنسرف 

اب عیدب  دراد  یغاب  عیفر و  تسا  ییانب  رصق  دوخ  تسا و  هدش  هتخاس  یتنطلـس  هصاخ  هیلاع  روصق  اهغاب و  زا  مه  اجنآ  هک  دوشیم  هزوریف 
هوکـشاب ترامع  رـصق و  نیا  تسا . هدـش  بصن  نآ  ياهقاور  ياـهراوید  هب  بوخ  رایـسب  ياهیـشاک  هک  دراد  یعینم  فیرظ  هناـخضوح 
هاگراکش هار  رس  رد  دراد و  بآ  گنسود  هک  تسا  یتانق  ياراد  هزوریف  رصق  تسا . هدش  هتخاس  یعونـصم  لگنج  کی  طسو  رد  تسرد 

.« تسا هتفرگ  رارق  دورجاج 

هپتناشود هرابرد  نادرگناهج  ياهتشاددای 

. دنیوگیم هچ  هپتناشود  هرابرد  ناریا  هب  مزاع  یسایس  نارومأم  ای  یجراخ و  نادرگناهج  مینیبب  اما 
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: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  انرسالراک  مادام 

هدـش ثادـحا  زربلا  هنماد  رد  یتشد  طسو  رد  يرتم  دـص  راهچ  ابیرقت  عافترا  رد  یگنـس  هتخت  يالاب  رد  هپتناشود ...  یگنرفهـالک ...  »... 
ییابیز رایسب  زادنامشچ  تسا ، طلسم  تشد  مامترب  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  رود  هک  یعیسو  ياهغاب  یگنرفهالک و  يالاب  هلـصاف  زا  تسا ... 

انیع دنتـسه و  ییوشک  هاتوک و  درگ  اههرجنپ  دراد . یمک  عافترا  نآ  فقـس  تسا  یتشک  کـی  نلاـس  هب  هیبش  هاـش  رـالات  دوشیم . هدـید 
رد دناهتشاذگ  گنر  زبس  لمخم  ياههدخم  اهنآ  تشپ  رب  هک  تسا  يرودم  ياهتکمین  هب  زهجم  قاتا  دنروآیم  دایب  ار  یتشک  هندب  هنزور 
رد دوشیمن . هدـید  ناریا  ياجک  چـیه  رد  تسد  نیا  زا  ياهناخ  ثاثا  ریغ  کی  نآ  رانک  رد  دـناهداداج و  ار  یتخرد  هنت  یعون  قاتا  طسو 

ار نامتخاس  ینوریب  تمـسق  هاگتـسد  ود  نیا  هک  یگنرفهالک  لکـش  هب  یقرـش و  کبـس  هب  تسا  يرگید  رالات  رالات ، نیا  یناقوف  تمـسق 
هارمه هک  یماگنه  اهنز  یلو  تسین  يربخ  قربوقرز  لمجت و  زا  نآ  رد  هکنآ  اب  تسا . رتراداج  ینوردـنا  تمـسق  اـما  دـنهدیم  لیکـشت 

هیبش تسرد  هپتناشود  تیعقوم  ظاحل  زا  دننکیم . یتحار  ساسحا  رتشیب  رگید  قالیی  ياهخاک  زا  نامتخاس  نیا  ینوردنا  رد  دنتـسه  هاش 
درک لمح  تسد  اب  دیاب  مه  ار  بآ  یتح  زیچ  همه  اجنآ  ات  دوش . کیدزن  یگنرفهالک  ترامع  هب  دناوتیمن  هکسلاک  تسا . باقع  هنایشآ 

...
يزوسلد هقالع و  شیاهریـش  يارب  اـصوصخم  اـهنآ  همه  هب  تبـسن  دـنکیم و  يرادـهگن  اـهغاب  نیا  رد  دوخ  ياـهناویح  هعومجم  زا  هاـش 

: منکیم لقن  ناگدنناوخ  يارب  ار  نآ  زا  ياهنومن  نم  هک  دهدیم  ناشن  ياهداعلاقوف 
مـسارم يرازگرب  راتفرگ  رهـش  رد  هک  هاش  دـییاز . هچب  يریـش  مرحم  ياـهزور  نیلوا  رد  ه ش ،).  ) 1257 ق /). ه .  ) 1296 لاس 1878 / رد 
تـسدب قیقد  عالطا  ریـش  هچب  ردام و  جازم  تمالـس  زا  هکنیا  يارب  دنک . ندـید  وئاز  زا  تسناوتن  تلود ] هیکت   ] دوب شاهیکت  رد  يرادازع 

رد هچب  دـننک  هاگآ  ار  يو  اهنآ  لاح  زا  تعاس  مین  هب  تعاس  مین  ره  هدرک و  رئاد  غاب  نارهت و  نایم  صوصخم  راـپاچ  ندادروتـسد  دروآ 
یلیخ اهراپاچ  دـید  هک  هاش  دوب . هدـناشوپ  ار  نارهت  ياههچوک  یتح  ارحـص و  ینیگنـس  فرب  هام  نآ  رد  دوب و  هدـمآ  اـیند  هب  هیوناژ  هاـم 

ات دننک  ریاد  ریش  سفق  لباقم  رد  تسرد  زین  یکچوک  رتفد  دنشکب و  هپتناشود »  » هب فارگلت  میـس  هتـشرکی  داد  روتـسد  دننکیم  ریخات 
دـشیم رقتـسم  ناگدازریـش  ریـش و  راـنک  رد  هک  يروماـم  بیترت  نیا  هب  ددرگ . رارقرب  میاد  طاـبترا  نارهت  رد  هاـش  رـصق  اـب  قیرط  نیا  زا 

راک طوبرم  يدـصتم  هکنآ  درجم  هب  دراذـگب . نادازون  وئاز و  تکرح  لاح و  تکرح  لاح و  ناـیرج  رد  ار  هاـش  ياهظحل  ره  تسناوتیم 
هرباخم یط  دیناسر  مامتا  هب  ار  یشکمیس 

313 ص : نارهت ، تشذگرس 
روصت هک  هچنآ  زا  رتدوز  یلیخ  یفارگلت  طاـبترا  ندرک  ریاد  راـک  داـیز  ياـهيراوشد  دوـجو  اـب  هک  دوـمن  مـالعا  هاـش  رـصق  هب  یفارگلت 

زا يریگمـشچ  شاداپ  تشادمـشچ  دوخ  لمع  تعرـس  تمه و  نداد  ناشن  مارگلت و  نیا  هرباخم  زا  وا  هتبلا  تسا . هدش  هار  هبور  تفریم 
هاـش تسد  هب  تلود ]  ] هیکت رد  ار  مارگلت  نیا  یتقو  دوب  هداد  ناـیاپ  تسا  بوخ  اـهناویح  لاـح  هلمج  اـب  ار  مارگلت  نوچ  یلو  تشاد  هاـش 

نادنبادآ يدصتم  هک  تفشآرب  نانچ  تسا  بوخ  اهناویح  لاح  هلمج  ندناوخ  زا  یلو  دوب  تحاران  هزات  ربخ  ندیـسرن  زا  هکنآ  اب  دنداد 
تفرگ ازسان  مانشد و  داب  هب  دوب  هدرک  باطخ  ناویح  لگنج  تشد و  هاش  ینعی  ریش  هب  هدناسر و  دح  نآ  هب  ار  یخاتسگ  یبدایب و  هک  ار 

شرانکرب راک  زا  داد  روتـسد  هظحل  نامه  رد  دنکیم و  باطخ  ناویح  وا  هب  هک  تسا  یـسک  ناویح  تسین  ناویح  ریـش  دیـشک  دایرف  دـعب 
. ششوک شالت و  همهنآ  يارب  یبسانم  شاداپ  هچ  یتسار  هب  دننک و 

دنک ندید  اههچب  ردام و  زا  تسناوتن  تشاذگ و  رگج  يور  نادند  هاش  نیدلا  رصان  تشاد  همادا  یبهذم  مسارم  هک  زور  هد  تدم  نآ  رد 
تخاتیم و داب  قرب و  تعرـس  هب  هپتناشود  هداج  رد  دندید  ار  وا  هک  دوب  هدـشن  حبـص  شـش  تعاس  زونه  مسارم  نایاپ  زور  يادرف  یلو 

دندوب هدنگ  ورمورـس  ملاس و  همه  دـمحلا هللا  هک  ولوچوک  ناگدازهاش  اهلگنج و  تشد و  هکلم  ندـید  زا  هکیلاح  رد  مه  زور  نامه  بش 
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تشگزاب ». نارهت  هب  دیسریم  رظن  هب  یضار  لاحشوخ و  رایسب 
نویامه ترضحیلعا  عبط  عوبطم  نکاما  زا  یکی  هپتناشود  : » تسا هتـشاد  هپتناشود  هب  شاهمانرفـس  رد  یهاتوک  هراشا  زین  نیرگ  لئوماس 

هیاپ رد  تفر . الاب  دـیاب  بیرغ ، زرط  ياههلپ  زا  هدـش  انب  يزورفم  عفترم  هوک  هعطق  هلق  رد  دراد . تفاسم  لـیم  هس  ردـق  هب  رهـش  زا  تسا و 
مه هب  هوکـشاب  ياهریـش  هلمج  نآ  زا  دـناهتخادنا  سفق  رد  اـجنآ  رد  ار  ناریا  یـشحو  تاـناویح  و  تسا ، دوـجوم  یگرزب  غاـب  هوـک  نـیا 

دسریم ».
: دسیونیم دوخ  تارطاخ  زا  رگید  ياج  رد  دعب  و 

تسا ». هپتناشود  رد  هاش  ترضحیلعا  یناتسبات  ترامع  ماهدید  نم  هک  یگنشق  رایسب  يراکهنییآ  ياهترامع  زا  یکی  »
تسا هدروآ  هپتناشود  هرابرد  ناریا  هب  دوخ  رفس  تارطاخ  باتک  مراهچ  لصف  رد  زین  هاش ، نیدلا  رصان  صوصخم  کشزپ  هیرووف ، رتکد 

314 ص : نارهت ، تشذگرس 
شدرگ رد  ای  یقالیی  ياهرـصق  رد  ار  امرگ  مایا  دوریم و  نوریب  نارهت  زا  شدرگ  دـصق  هب  زییاپ  طساوا  ات  راهب  طـساوا  زا  لاـس  ره  هاـش  »
رخاوا رد  اـبلاغ  یلو  دـناشکیم . ار  دوخ  يودرا  فرط  نآ  هب  یهاـگ  فرط و  نیا  هب  یهاـگ  دیـشک  شلیم  هک  اـجک  ره  هب  دـنارذگیم و 

. دنکیم تکرح  زربلا  ياههنماد  فرط  هب  نارهت  زا  دنکیم  تدش  هب  عورش  امرگ  هک  دادرخ 
رد ناتسبات  یقالیی  رفس  زا  ریغ  هچ  تسا . یقیقح  يدرگارحـص  تسا و  هدادن  تسد  زا  ار  یتایلیا  تعیبط  هاش  نیدلا  رـصان  هک  تفگ  دیاب 
مه نیا  رگا  دـنارذگیم و  دورجاج  لحاوس  هپتناشود و  رد  راکـش  هب  ار  مایا  زور  تشه  زور  تشه  یهاگ  ناتـسمز  زا  یتح  مه و  زییاـپ 

یناثلا عیبر  متفه  زا  هک  نانچ  دوریم . تختیاپ  کیدزن  ياهرـصق  هب  ای  میظعلا  دبع  هدازهاش  هب  تمدخـشیپ  دنچ  اب  ار  تاقوا  بلاغ  دـشابن 
رد یمود  یخـسرف و  ود  رد  یلوا  هک  دورجاج  رد  مجنپ  تسیب و  ات  مهدزیـس  زا  هپتناشود و  رد  هاـم ] ناـمه   ] مهدزاود اـت  ق ). ه .  ) 1307
هاش نیدلا  رـصان  میدوب  هدشن  رود  نارهت  زا  دایز  یتدـم  هکنیا  دوجو  اب  میدوب . لوغـشم  راکـش  هب  دـناعقاو  تختیاپ  قرـشم  یخـسرف  جـنپ 
زا یلاـخ  دـندرکیم  تکرح  ناور  تخت  هدـفه  هکـسلاک و  یـس  رد  هک  ناـشیا  ناـس  هرظنم  تشاد و  دوخ  هارمه  ار  نز  دـصناپ  هب  بیرق 

. دوبن تبارغ 
یتسپ و رگا  دراد و  ونازراهچ  لاـح  هب  ار  رفن  ود  شیاـجنگ  ناورتخت  یلو  دننیـشنیم  نز  راـهچ  اـبلاغ  قیتع  دـهع  ياههکـسلاک  نیا  رد 

. دباوخب اهنآ  رد  دناوتیم  یتحار  هب  رفن  کی  دشابن  اهرطاق  ياپ  ندیزغل  هار و  ياهیدنلب 
تخت ود  طسو  هب  ار  نآ  دناهتخیوآ و  هدرپ  ار  نآ  فرط  راهچ  درادـن و  رتشیب  رد  کی  هک  بوچ  زا  تسا  ياهدیـشوپرس  رتسب  ناور  تخت 
یـسک بقع  رد  يرگید  دوشیم  هتـسب  ولج  رد  یکی  دنربب  ار  ناور  تخت  نیا  دیاب  هک  رطاق  ود  دـندنبیم  مکحم  دناهتـسب  رطاق  ود  هب  هک 

درف هب  رـصحنم  هلیـسو  نیگنـس  بوکرم  نیا  اصوصخم  درادـن  نیا  زا  رتهب  ياهلیـسو  ناریا  رد  ترفاـسم  يارب  دـسرتب  تسا  يراوس  زا  هک 
. تسا رتتحار  بتارم  هب  هواجک  زا  تسا و  ناوسن  نارفاسم 

هک یبرغ  هشوگ  زا  یکی  دراد . دوجو  هار  ود  اجنآ  هب  هداج  زا  هدـش و  هتخاس  ازجم  هپت  کی  يور  رب  ینابایب  راـنک  رد  هپتناـشود  تراـمع 
اهنآ يور  رب  هدیـشک و  راوـید  ار  نآ  فرط  ود  دوـشیم و  تمـسق  ود  ادـتبا  ناـمه  زا  هـک  یبوـنج  علــض  زا  يرگید  تـسا و  زاـب  نآ  رس 

. دناهدرک ریوصت  ییاهشقن 
نایارسهجاوخ قاتا  هب  ادتبا  یتخس  ییالابرس  یط  زا  سپ  مینک  تکرح  تمس  نآ  هب  تسا  ترامع  یلومعم  هار  هک  ریخا  هار  نیمه  زا  رگا 

پچ و تمـس  هب  ندـیچیپ  زا  سپ  دوشیم  ادـیپ  نوردـنا  ياهراوید  میتشذـگ  هک  اجنآ  زا  تسا و  عقاو  تسار  تسد  فرط  هک  میـسریم 
نیا زا  نتشذگ 

315 ص : نارهت ، تشذگرس 
ترامع هک  تسا  تمسق  نیمه  يور  رب  دوشیم و  رهاظ  تسا  رتدنلب  نآ  رگید  ياهتمسق  مامت  زا  هک  هپتناشود  هطقن  نیرتیبرغ  اهراوید 
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یبوخ هب  ار  فارطا  نابایب  مامت  نارهت و  هرظنم  ناوتیم  اجنآ  زا  هک  دراد  ياهدیشوپرس  یباتهم و  ترامع  نیا  دناهتخاس  ار  هاش  صوصخم 
ریش راهچ  نومیم و  کی  نآ  رد  هک  دراد  یـشحوغاب  هدش و  عقاو  ترامع  یبونج  هداج  رانک  رد  هپت و  نییاپ  رد  هپتناشود  غاب  درک  اشامت 
نیا تسه و  يدنوامد  سرخ  جنپ  دورجاج و  لحاوس  زا  گنلپزوی  کی  ناردنزام و  زا  ربب  هس  زاریش  فارطا  ياههوک  هب  قلعتم  هدام  رن و 

. دننکیم اپرب  یبیجع  ياغوغ  دوشیم  کیدزن  اهنآ  هب  یسک  هک  تقو  ره  دناهتسب  تخرد  ياههدنک  هب  ار  اهنآ  ياپ  هک  اهسرخ 
هاش ناهارمه  هک  تسا  یکچوک  ياههناخ  ناتخرد  ریز  رد  رترود  يردـق  تسا  عقاو  غاب  راوید  رانک  رد  قرـشم  فرط  رد  یهاش  لبطـصا 

. تسا هنطلسلا  دامتعا  نکسم  هب  هدیبسچ  نم  لزنم  دنراد  لزنم  اجنآ  رد 
 ... مدیسر تساوخ  روضح  هب  ارم  مدوب و  هدیدن  ار  وا  نونکات  هک  هاش ، یلگوس  هلودلاسینا  تمدخ  هب  نم  افداصت  اجنیا  رد 

یلومعم ياهراکـش  نامه  هب  هک  نم  یلو  وهآ  هن  دـش  هدـید  یهوک  زب  هن  هک  اریز  دوبن  تکرب  ریخ و  اب  نادـنچ  هپتناـشود  رد  هاـگراکش 
متشگرب ». یلاخ  تسد  مدروآ و  هناخ  هب  يزیچ  دوخ  اب  زاب  مدوب  هدرک  تعانق 

هک یباتک  رد  دوب  هدمآ  ناریا  هب  زمیات  همانزور  راگنربخ  ناونعهب  ه ش ).  ) 1268 ق /). ه .  ) 1307 م /).  ) لاس 1889 رد  هک  زین  نزرک  جرج 
: دنکیم هراشا  هپتناشود  هب  تسا  هتشون  ناریا  هرابرد 

دصاقم نآ  هب  رهـش  زا  هک  تسا  هدوب  ییاههداج  حالـصا  داجیا و  یقالیی ، ياههاگتماقا  نامتخاس  رد  ینویامه  هقالع  دروم  راثآ  زا  یکی  »
نآ لثم  يرگید  هداج  تسا و  کهلق  ات  دناهتشاک  مه  تخرد  ار  شفارطا  هک  يرورم  روبع و  لباق  هداج  هکنانچ  تسا  هدیدرگیم  یهتنم 

یقالیی دصقم  ات  قرشم  تمـس  هب  نارهت  زا  دناهتـشاک  مه  رانک  يزیربت  ناتخرد  شفرط  ود  رد  دراد و  اج  يدحاو  هلیـسو  ندنار  يارب  هک 
. دناهتخاس یگنس  تاعافترا  رب  ییانب  هک  تسا  رگید 

دراد و هلصاف  لیم  هس  ود  رهش  ات  هک  یتشد  رد  تسا  ییامندب  یگدمآرب  مه  گنس  هتخت  نآ  تسا و  شوگرخهپت - هپتناشود - لحم  نیا 
تسا نارهت  فارطا  یناتسهوک  طاقن  رد  هاش  بوبحم  هاگراکـش  اجنآ  لاح  رهب  یلو  دراد  یتشز  هرظنم  بابان  هطقن  نآ  رد  مه  رـصق  دوخ 

هیاس شوخ  عیسو و  غاب  هوک  نیا  نییاپ  رد  دنرادیم . هاگن  رایغا  زا  یلاخ  ینویامه  هاگراکش  صتخم  ار  هیحان  نیا  و 
316 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دناهتشاد هاگن  ار  یتنطلس  تاتویب  یشحو  تاناویح  نآ  ینالوط  ددعتم و  ياهسفق  رد  هک  تسیا 
هک لحم  نآ  تیبوبحم  اما  دندوبن . رتشیب  مه  ات  دـنچ  دنتـشاد و  يدـب  هنال  یلو  دـندومنیم  یبوغرم  ياههنومن  نم  رظن  رد  تاناویح  دوخ 
هب نارق  هنـالاس 500  تسا  غاـب  هزاورد  راـنک  رد  هک  کـچوک  هناـخهوهق  هک  دوشیم  راکـشآ  اـجنیا  زا  دوریم  رامـشهب  ناریا  شحوغاـب 

دزادرپیم ». هراجا  ناطلس  ترضح 
یتح دـندمآیم و  حـیرفت  شدرگ و  هب  هپتناشود  رد  ار  نیدرورف - هدزیـس  ردبهدزیـس - زور  يرـصان  هرود  مدرم  زا  یـشخب  تسا  ینتفگ 

هب اهراب  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا  هکنانچ  دینارذگیم . اجنآ  رد  ار  ردبهدزیـس  زا  یتمـسق  هاگ  زین  هاش  نیدلا  رـصان  دوخ 
: دنکیم هپتناشود  هب  نیدرورف  مهدزیس  زور  رد  هاش  نیدلا  رصان  نتفر 

. متفر اجنآ  هتشذگ  هتسد  هدزاود  دندرب . فیرـشت  هپتناشود  هب  هاش  تسا  دیع  هدزیـس  هک  .(: » ق ه .  ) هنس 1300 یلوالايدامج  هبنشود 23 
دنتفر ». غاب  نایم  هراوس  دندروآ . فیرشت  هاش  راهچ  تعاس  دندمآیم  هدمآ و  رهش  لها  زا  دایز  تیعمج 

.(: ق ه .  ) هنس 1301 یناثلا  يدامج  هبنشهس 4 
رفن رازه  بیرق  دایز  تیعمج  متفر  هپتناشود  هاش  زا  لبق  حبـص  ققحم  قافتا  هب  نم  دوریم . هپتناشود  هب  هاـش  تسا . دـیع  هدزیـس  زورما  »

دندمآ راجاق  رـصق  دنیامرف  فقوت  اجنآ  دنتـسناوتن  تیعمج  ترثک  زا  راهان  زا  دعب  دندومرف  لیم  راهان  دـندروآ  فیرـشت  هاش  دـندوب  اجنآ 
...« 

.(: ق ه .  ) هنس 1304 بجر  هبنش 8 
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مراذگب دیدج  نابایخ  رد  هک  دوب  هدش  ررقم  زابرـس  رفن  هاجنپ  زور  مامت  دعب  متفر  هپتناشود  فرط  دوز  رایـسب  حبـص  تسا . دیع  هدزیـس  »
زیزع لوا  مدوب . نویاـمه  بکوم  دورو  هرظنم  متفر . هوک  يـالاب  مدوخ  متـشاذگ  دـنناسرن  همدـص  اـهتخرد  هب  هک  دـنوش  مدرم  روبع  عناـم 

مشاب ». رضاح  بش  دندومرف  دندروآ  فیرشت  هاش  دعب  مدرک . شکشیپ  یکچوک  نیبرود  اقلمت  دندروآ . فیرشت  ناطلسلا 
.(: ق ه .  ) هنس 1312 لاوش  هبنشهس 6 

هاش راهان  زا  دعب  متساوخیم  دنروآیم . فیرشت  اجنیا  نویامه  ناگدنب  لاس  ره  تسا . دیع  هدزیـس  زورما  متفر . هپتناشود  مکحلا  بسح  »
هب یغرم  بابک  منامب  دندومرف  منک . تعجارم 

317 ص : نارهت ، تشذگرس 
رازه هاجنپ  زا  زواجتم  زور  نیا  رد  لاسره  مدمآ . بش  دعب  هدوب  اجنآ  هدـنام  برغم  جـنپ  ات  مدومن و  فرـص  دـش  تمحرم  كرابم  تسد 

هک مه  ییاهنیا  مدـیدن و  رفن  دصـشش  دـصناپ  زا  رتدایز  لاسما  مدـیدیم . يداش  شیع و  لامک  اـب  هپتناـشود  يارحـص  رد  درم  نز و  رفن 
تسا ». نارهط  تهجیب  ینارگ  زا  مدرم  تلاسک  رتشیب  دندمآ . رظنب  مومغم  مومهم و  دندش  هدید 

نیدرورف مهدزیس  زور  رد  هنطلـسلا  دامتعا  هک  دوش  هراشا  هتکن  نیا  هب  هدمآ  نایم  هب  نیدرورف  هدزیـس  زا  نخـس  هک  اجنیا  رد  تسین  دب  اما 
. تفگ یگدنز  دوردب  ناهگان  يرمق  لاوش 1313  مهدفه  هبنشراهچ  زور  اب  ربارب  يدیشروخ  لاس 1275 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  راجاق  هرود  نارگتسایس  رد  ناساس  کلم  ناخ 
هب هناخب  تشگزاب  زا  سپ  تفر  میظعلا  دبع  هدازهاش  ترایز  هب  هنطلـسلا  دامتعا  دوب  يرمق  لاوش 1313  مهدزون  هک  زورون  مهدزیس  زور  »

ناطلسلا نیما  ناخ  رغصا  یلع  ازریم  هک  درک  ترهـش  مایا  نامه  تفر . ایند  زا  هوهق  فرـص  زا  سپ  یتعاس  تساوخ و  هوهق  لومعم  تداع 
تسا ». هدرک  مومسم  ار  وا  تشاد  وا  اب  هک  هداعلاقوف  ینمشد  هطساو  هب  مظعاردص 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  زین  هلودلا  نیما 
دمحم هدومن  رایتخا  یـشیع  جرفت و  قیرط  دوخ  قازم  کـلم و  هب  سک  ره  هتفرگ  ارحـص  هار  مدرم  هاـش و  ةداـعلا  بسح  زورون  مهدزیـس  »

تشگرب و رهش  هب  رتدوز  رصع  تشاد  رظن  رد  یغاب  هناخ و  يرادیرخ  اجنآ  هک  هتفر  میظعلا  دبع  هاش  هبصق  هب  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح 
هدیسر صوصخم  قاتا  هلپ  هب  تشاذگ  مدق  نوردنا  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  تخادرپ . دوخ  ياهراک  هب  تسشن و  جازم  هوق و  تحـص  اب 

تفگ »...  تایح  دوردب  تاجافم  گرم  هب  تفایرد و  ار  وا  لجا  کیپ  هک  دوب 
ه.  ) لاوش 1313 مهدزون  هک  زورون  مهدزیس  ار  هنطلسلا  دامتعا  یناهگان  تشذگ  رد  خیرات  راجاق  هرود  نارگتسایس  رد  ناساس  کلم  ناخ 

دامتعا گرم  ییاون  نیسحلا  دبع  رتکد  هتـشون  نارهت  هاگـشناد  پاچ  لوا  دلج  نادلبلا  ةآرم  باتک  راتفگـشیپ  رد  اما  تسا  هدرک  رکذ  ق ).
دامتعا تارطاخ  همانزور  باتک  ححـصم  راشفا  جریا  ياقآ  دـناهدرک . رکذ  زورون  هدزیـس  اـب  ربارب  ق ). ه .  ) لاوش 1313 رد 18  ار  هنطلـسلا 

نیدرورف زور 13  هلودلا  نیما  ناخ  یلع  ازریم  طبض  ربانب  دناهتشون  رظندیدجت ) اب   ) هنطلسلا
318 ص : نارهت ، تشذگرس 

تشذگرد . ةأجف  هاش ) لتق  زا  لبق  هام  کی  بیرق  .( ) ق ه .  ) لاس 1313 لاوش  قباطم 19 
. تسا هدمآ  راجاق  هرود  نارگتسایس  باتک  رد  ناساس  کلم  ناخ  نخس  همادا  رد 

هلودـلا نیما  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  هضرع  هاش  هب  ار  شیومع  توف  هعقاو  کلملا  بیدا  ناـخ  رقاـب  دـمحم  زورون  هبنـش 14  بش  نامه  »
هدومن »...  رهم  ار  اهقاتا  برد 

: تسا هدمآ  نینچ  تسا  هدش  هتشاگن  ییارون  دیهش  دمحم  ملق  هب  هک  هنطلسلادامتعا  رثا  همانباوخ  ای  هسلخ  باتک  راتفگشیپ  رد 
تایح دوردب  نارهت  رد  هتکس  ضرم  هب  یگلاس  نس 54  رد  هاش  نیدلا  رـصان  هعقاو  زا  لبق  زور  تسیب  لاوش 1313  هبنشجنپ 18  بش  رد  »

تفگ »
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: دسیونیم تسا  هتشون  ییارون  دیهش  هک  لاوش  هبنش 18  جنپ  خیرات  نتسناد  تسردان  نمض  باتک  نیا  رگید  پاچ  رد  ییاریتک  دومحم 
تسا » هتشذگرد  ق ). ه .  ) لاوش 1313 مهدزون  رد  يو  هکنآ  لاح  »

هک تفاـیرد  ناوـتیم  یبوـخ  هب  شتارطاـخ  هماـنزور  رد  هنطلـسلا  داـمتعا  ياهتـشاددای  زا  تاحفـص  نیرخآ  رد  هاـتوک  یـسررب  کـی  اـب 
. تسا هداتفا  قافتا  دوب  ق ). ه .  ) لاس 1275 زورون  مهدزیس  اب  ربارب  هک  ق ). ه .  ) لاوش 1313 مهدفه  هبنشراهچ  زور  رد  وا  تشذگرد 

: تسا هدمآ  نینچ  هنطلسلادامتعا  همانزور  مهدزناش  دلج  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نیدب  تسا . ناسآ  هداس و  رایسب  زین  خیرات  نیا  نتفای 
هنـس يادـتبا  زا  دوخ  لاح  حرـش  همانزور  هب  منکیم  عورـش  ادـخ  يایلوا  يدـه و  ءایبنا  تمه  هب  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  تساوخ  هب  »

قیفوتلا » هللااب  یحیسم و  شش  دون و  دصتشه و  رازه و  سرام  هام  متسیب  هدزیس و  دصیس و  رازه و  لاوش  جنپ  هعمج  قفاوم  لیئیچیپ 
. دباییم همادا  لاوش  هبنشکی 14  ات  دوشیم و  زاغآ  لاوش  هعمج 5  خیرات  اب  تارطاخ  همانزور  سپس 

319 ص : نارهت ، تشذگرس 
اـب 11 ربارب  لاوش  هبنـشود 5  زور  و  ش ). ه .  ) نیدرورف 1275 مهد  اـت  لاـس 1275  نیدرورف  لوا  اـب  تسا  ربارب  زور  هد  نیا  هک  تسادـیپ 

زور نیمه  رـصع  رد  هک  دشابیم  نیدرورف  اب 13  ربارب  لاوش  هبنشراهچ 17  زور  نیدرورف و  اب 12  ربارب  لاوش  هبنشهس 16  زور  نیدرورف 
لاس نیدرورف  مهدزیس  اب  ربارب  دناوتیمن  يرمق  لاس 1313  لاوش  زور 19  ای  لاوش  زور 18  هک  تسادیپ  و  درذگیم . رد  هنطلسلا  دامتعا 
اجک زا  یناساس  کلم  ناخ  هتشون  رد  زورون » هبنش 14  بش   » نینچمه لاوش و  ای 19  هابتشا 18  نیا  تسین  مولعم  دشاب  يدیشروخ   1275

. دناهدرب راک  هب  دوخ  ياههتشون  رد  ار  یتسردان  خیرات  نآ ، هب  هجوت  نودب  زین  نارگید  هتفرگ و  همشچرس 
و ق ) ه .  ) هلاس دـصناپ  رازه و  یقیبطت  میوقت   » هب هعجارم  اـب  تسا  هدرک  هابتـشا  خـیرات  رکذ  رد  هنطلـسلا  داـمتعا  هک  مینک  ضرف  رگا  لاـح 

نامه کشریب  دـمحا  داتـسا  فیلأت  هلاس  رازه  هس  یقیبطت  همانهاگ  هب  هعجارم  اب  زین  رلهام و  دراودا  دلفنتـسو و  دـنانیدرف  فیلأت  يدـالیم »
مینیبیم هک  دـیآیم  تسد  هب  م ).  ) لـیروآ 1896 مود  و  ه ش ).  ) زورون 1275 مهدزیـس  اب  ربارب  ق ). ه .  ) لاوش 1313 مهدفه  هبنشراهچ 

. تسا هدشن  هابتشا  راچد  زین  هنطلسلا  دامتعا 
: دسیونیم هپتناشود  هرابرد  دادماب  يدهم  میریگیمیپ . هپتناشود  هرابرد  ار  دوخ  نخس  هلابند  اما 

.« تسا هدنام  یقاب  نآ  زا  يراثآ  رصتخم  بارخ و  یلک  هب  نونکا  دوب و  عقاو  نارهت  رهش  نوریب  هپتناشود  ترامع  »

هینامیلس

هلودلا داضتعا  ولناوق  راجاق  ناخ  نامیلس  ریما  مان  هب  و  تسا . هدوب  بالود  ءزج  هتـشذگ  رد  دراد و  رارق  نارهت  یقرـش  بونج  رد  هینامیلس 
تسا  هدوب  کناهفصا  نآ  نهک  مان  تسا و  هنطلسلا  بیان  کلملا  دضع  يالعا  دج 

: دسیونیم نینچ  نآ  میدق  مان  هینامیلس و  هرابرد  دوخ ، تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
.( ق ه .  ) هنس 1300 هجحلا  يذ  هبنشجنپ 22  »

هزوریف رـصق  فرطب  دندمآ و  هپتناشود  راهان  زا  دعب  دندومرف . لیم  دابآترـشع  راهان  دنوریم  هپتناشود  بش  دنچ  فقوت  تهج  هب  هاش 
زمکب قافتا  هب  رصع  مدوب  هناخ  مه  نم  دنتفر . راکشب 

320 ص : نارهت ، تشذگرس 
يدیدج تانق  رفح  شیامرف  دنتـشاد  هاگن  ار  هکـسلاک  دـندومرف  روبع  نم  لزنم  کیدزن  زا  تعجارم  رد  نویامه  ناگدـنب  متفر  هپتناشود 

: تسا نیا  شلیصفت  تانق  نیا  دنداد . هپتناشود  تهجب 
هـس ینعی  دوب . میـسقت  تکارـش  تیعر  رفن  دـنچ  تلود و  نیب  ام  هدـش  عقاو  بالود  بنج  نارهت و  میدـق  تاـهد  زا  یکی  هک  کناهفـصا 

هک یتـقو  تـشاد . بوـخ  ربـتعم  تاـنق  هتـشر  هـس  یناـجیهال . تاداـس  هلودـلا و  رخف  هموـحرم  زا  رگید  گـناد  هـس  دوـب  هصلاـخ  گـناد 
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کناهفصا دندناسر  دابآتنطلس  فرصم  هب  هدومرف  طبض  ار  کناهفصا  بآ  هاش  دوب  غاب  نایم  زا  تانق  يارجم  نوچ  دش ، انب  دابآتنطلس 
یناجیهال تاداس  هلودلا و  رخف  هثرو  رگید  ماهـس  کلملا  دضع  دنتخورف  کلملا  دضع  هب  ار  کناهفـصا  نیمز  لبق  لاس  هد  دـش . کشخ 

هینامیلس ناخ  نامیلـس  شرـسپ  مسا  هب  ار  کناهفـصا  درک و  رفح  ثادحالا  دیدج  تانق  درک . جرخ  ناموت  رازه  هدراهچ  بیرق  دیرخ . ار 
مه فرط  نیا  زا  دندومرف و  هظحالم  ار  اجنآ  يدابآ  هک  نویامه  ناگدنب  هطـساو  نیا  هب  تسا  هپتناشود  کیدزن  نوچ  درک . دابآ  دیمان و 
زا درک  ضرع  هاش  هب  تسا  كالما  لـصاح  زا  نم  جرخ  ماـمت  مرادـن و  دوخ  لـغاشم  زا  لخادـم  نم  هکنیا  تاـبثا  تهجب  کـلملا  دـضع 

دناوتب صخـش  تانق  هتـشر  کی  هطـساوب  هک  یتروص  رد  دندرک  لایخ  هاش  میرادیمرب . لصاح  ناموت  رازهجنپ  راهچ و  لاس  رد  هینامیلس 
نادوجآ تشادرب . ار  لخادـم  نیا  درک و  رفح  يدـیدج  تانق  دـیاب  دراد  دایز  یـضارا  هپتناشود  درادرب  لصاح  ناـموت  رازه  جـنپ  راـهچ 

ناخ دمحم  ازریم  دـعب  دادـن . یبآ  دیـشارت و  جرخ  ناموت  رازه  راهچ  دـش  تانق  رفح  هب  رومام  دوب  وا  هدرپس  بیج  فرـص  هک  صوصخم 
زا هکلب  تانق  دوخ  زا  هن  مه  نآ  دومن . يراج  یبآ  رـصتخم  درک  جرخ  ناموت  دصناپ  رازه و  راهچ  بیرق  تشاذگ  شیپ  مدق  هلودـلا  لابقا 

دـضع تقو  ره  هاش  دیـسرن ...  ییاج  هب  دومن ، اهداد  درک ، اهـضرع  دـمآ  دایرف  هب  کلملا  دـضع  هراچیب . کلملا  دـضع  تانق  بآ  يدزد 
غلبم نامه  هب  ار  تانق  یلماع  مه  دندومرف ، لدع  مه  تشادن  تانق  بآ  زا  يدـیما  مه  فرط  نآ  زا  دوب ، لجخ  يردـق  دـیدیم  ار  کلملا 
ادیپ هپتناشود  تهج  هب  دیدج  یتانق  دنتـسه  نیا  ددصرد  الاح  دنداد . کلملا  دـضع  هب  دوب  هدـش  جرخ  هک  ناموت  دـصناپ  رازه و  تشه 

دوش ». هچ  دعب  ات  دندرک  راک  نیا  رومأم  ارم  دننک ،
شفارطا درک و  دابآ  ار  نآ  دیمان  هینامیلس  ار  اجنآ  ناخ  نامیلس  شرسپ  مان  هب  دیرخ و  ار  کناهفصا  هک  کلملا  دضع  ناخ  اضریلع  يراب 

هلودلا قوثو  هب  دشیمن  راتکه  هس  ود  زا  شیب  اعومجم  شتحاسم  هک  ار  هینامیلس  نآ  ثراو  کلملا  دضع  گرم  زا  سپ  دیـشکراوید . ار 
زا سپ  دنتخورف . ناموت  رازهودویس  غلبم  هب  دش  ریزوتسخن  يدیشروخ  لاس 1295  رد  هک  قوثو ] نسح  ]

321 ص : نارهت ، تشذگرس 
رد بناجا  رکـشل  ندوب  اب  عبطلاب  تکلمم  رد  دش ، هدرب  جراخ  هب  یفعتـسم و  تنطلـس  زا  يولهپ  هاش  اضر  هک  يدیـشروخ  رویرهش 1320 

لاــس 1321 رد  زین  نـیگنن 1919 ] دادرارق  دـقاع   ] هلودـلا قوـثو  ینت  ردارب  ماوـق ] دـمحا   ] هنطلــسلا ماوـق  دـش و  داـجیا  جرموجره  ناریا 
تبث هب  ار  هینامیلس  درب و  راکب  ار  شیوخ  ذوفن  هدرمش و  منتغم  دوخ  يارب  ار  عقوم  نیرتهب  هلودلا  قوثو  دیدرگ . ریزوتسخن  يدیـشروخ 

بیترتیب باسحیب و  تالیکـشت  نیا  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دیدرگ  یلخاد  تاحوتف  هب  لوغـشم  لاجر  یلومعم  تکلمم و  مسر  قبط  داد و 
هقرو دیناسر و  تبث  هب  ار  نارهت  یقرش  تمـس  یـضارا  تقیقح  رد  هدیناسر و  رتم  نویلیم  جنپ  یـس و  هب  ار  هینامیلـس  رتم  رازه  یـس  ياجب 
هکلب اهنویلیم  دسریم و  شورفب  رتشیب  يردـق  دـیاش  لایر و  ات 2000  يرتم 700  زا  روبزم  ياـهنیمز  نونکا  تفرگ و  دوخ  يارب  تیکلاـم 

دنشابیم . ندرب  هدافتسا  هب  لوغشم  هدرک  تمدخ  هناگیب  هب  نآ  یناب  هک  لحم  نیا  زا  وا  باقعا  ناموت  اهدرایلیم 
تشاد و يدنلب  يرتم  دنچ  دوب و  هتخاس  هینامیلـس  ترامع  يارـسرس  يور  رد  هک  ار  يدبنگ  رویرهش 1320 ، هیـضق  زا  شیپ  هلودلا  قوثو 

حطـس اب  تشادرب و  ار  نآ  یلک  هب  دوشن  هتفرگ  وا  زا  دشاب و  هتـشادن  يدایز  شیامن  هکنیا  يارب  دشیم ، هدید  الماک  تفاسم  اهگنـسرف  زا 
هک تسا  ییاهنیمز  زا  هریغ  هلودلا و  قوثو  نادیم  ون  نارهت  یـضارا  نونکا  مه  دومن و  ناسکی  يواسم و  ترامع  ياهتمـسق  ریاس  مابتشپ 

تسا . هتفرگ  رارق  هینامیلس  یضارا  رد  زین  نایحیسم  ناتسروگ  دوب . هدناسر  تبث  هب  دوخ  مان  هب  هلودلا  قوثو 
تسا هدنامن  ياجرب  یمان  زج  نآ  زا  زورما  هک  دشابیم  بالود  نارهت  قرش  رد  هزاوآرپ  یضارا  زا  رگید  یکی 

بالود

سپ يوفص و  هرود  يوراب  جرب و  زا  جراخ  رد  نارهت  رهش  هعسوت  زا  شیپ  قباس و  رد  هک  تسا  هدوب  یمیدق  هنهک و  رایسب  یهید  بالود 
ياهنیمز زا  رتشیب  دـشیم  فرـصم  نارهت  رد  هک  يرابهرت  یفیـص و  تشاد  رارق  نامز  نآ  نارهت  یقرـش  بونج  قرـش و  رد  هک  دوب  نآ  زا 
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. تسا هدوب  هد  نیا  فارطا 
« بآ  » و ولد »  » بولقم لود »  » هملک ود  زا  بکرم  ار  بالود  مان  نامیرک  نیسح  رتکد  ياقآ 

322 ص : نارهت ، تشذگرس 
رد ملاعلا  دودح  رد  هکنانچ  دندناوخیم  مان  نیدب  دناهدرکیم  بورشم  اههاچ  زا  ولد  اب  هک  ار  ییاهیدابآ  نیشیپ  راگزور  رد  هک  دننادیم 

. تسا هدیدرگ  رکذ  اجنآ  بآ  تیفیک  رد  رهنلا  ءاروام  ياهرهش  زا  هدزب »  » رهش فیصوت 
رتشیب دور و  نآ  لاس  زا  یضعب  يوردنا  هک )  ) یک تسدور  کشخ  یکی  ار  ناشیا  زرب و  تشک و  رایسب  مدرم و  مک  تسا  یکرهش  هدزب  »

تساهبالود » اههاچ و  زا  ناشبآ 
هک هدرک  تراشا  مهم  نیدب  نادلبلا  مجعم  رد  زین  يومح  توقای  هکنانچ  تسا  نیتسخن  فرح  حتف  هب  هملک  تسرد  ظفلت  لالدتـسا  نیدـب 

: تسا نینچ  شنخس  همجرت 
عـضوم دنچ  رد  نآ  دناهتفگ و  زین  حتف  هب  دننک و  تیاور  یلوا  مض  هب  نانادثیدح  رتشیب  تسا و  رخآ  رد  ءاب  هملک و  لوا  حـتف  هب  بالود 

دـمآرد و هکم  هب  هک  تسا  بوسنم  اجنآ  هب  ير  خـیاشم  ناینیـشیپ  زا  يزار  مساق  ير و  ياههید  زا  بالود  تسا ... : هلمج  نآ  زا  تسا و 
تشذگرد . اج  نامه 

: تسا هدرک  دای  بالود  مان  اب  هاگیاجراهچ  زا  زین  يومح  توقای  كرتشم 
هلـصاف هب  ياهدکهد  و  - 4 ورم . رد  نزاخ  بـالود  - 3 ير . رد  تسا  ياهدـکهد  - 2 تسا . دادـغب  یقرـش  يوس  رد  كرابم  بـالود  - 1»

زاوها » زا  گنسرف  راهچ 
دمحم و  ق ) ه .  ) لاس 227 رد  یفوتم  یبـالود  حابـص  نب  دـمحم  لاوحا  رد  هکناـنچ  دروخیم  مشچب  ناوارف  نهک  عباـنم  رد  بـالود  ماـن 

تسا هدش  هتـشون  يرجه  ای 320  لاس 310  هب  یفوتم  يزار  قارو  یبـالود  داـمح  نب  دـمحم  و  ق ) ه .  ) یفوتم 275 یبالود  نب  لیعامـسا 
دشابیم  ربعلا و ...  ظافحلا ، رکذت  یناعمس ، باسنا  اهباتک  نیا  هلمجزا 

بایـسارفا اب  يدادشیپ  رهچونم  ناتـساد  رکذ  رد  یـشعرم  ناتـسربط  خیرات  هللا و  ءایلوا  نایور  خیرات  رایدنفـسا و  نبا  ناتـسربط  خـیرات  رد 
تخاس  هاگرکشل  نارهت  بالود  لحم  رد  بایسارفا  هک  تسا  هدمآ 

: دنادیم دولآلگ  بآ  ار  بالود  ینعم  بالود  ناونع  ریز  يراتفگ  رد  هدوتس  رهچونم  رتکد  ياقآ 
323 ص : نارهت ، تشذگرس 

زج دنک  نایب  تسا  هتفایرد  ار  نآ  يوغل  ینعم  یسررب  تقد و  هجیتن  رد  هک  ار  بالود  هیمست  هجو  دهاوخیم  هدنراگن  رـصتخم  نیا  رد  ... 
. تسا لود »  » ینعی هملک  لوا  زج  رد  ام  ثحب  میرادن  يدیدرت  نآ  رد  تسا و  بآ »  » اعطق هملک  نیا  مود 

الثم تسا  دایز  تاغل  رد  نآ  ریظن  تسا و  هدـش  لدـب  ات »  » هب لاد »  » جرخم تبارق  هطـساوب  هدوب و  لوت »  » لـصا رد  کـش  نودـب  هملک  نیا 
. دوشیم ظفلت  كرید »  » دوریم راکب  هتشر  ریمخ  هناچ  ندرک  نهپ  يارب  هک  یبوچ  كریت » »

رد نانمـس ) ياهید  زا   ) هخرـس دـنوامد و  ناساول و  ناغرب و  تاهد  ناقلاط و  توملا و  هرد  ناملید و  ناتـسهوک  نالیگ و  رد  لوت »  » ظـفل
« بآ  » ظفل اب  زین  طاقن  نیا  رسارس  رد  تسا و  هریت  دولآلگ و  ینعمب  میدق ) ير   ) میظعلا دبع  ترـضح  ياهیدابآ  ناریمـش و  تاهد  رتشیب 

هطساوب تالود  هد  رد  ظفل  نیا  هنافساتم  تسا ...  حلطصم  هدربمان  ياهید  یلاها  نیب  دولآلگ » بآ   » ینعمب وا » لوت   » تسا و هدش  بیکرت 
هک تسا  وا » لوت   » نامه تسرد  بالود »  » حیـضوت نیا  ربانب  تسا ...  هدـش  شومارف  العف  یلحم  هجهل  نتفر  تسد  زا  نارهت و  هب  یکیدزن 

زیلاج یبالود - و  بآ - خرچ  بالود - هک : دناهدش  روآدای  هلمج  نیا  هیـشاح  رد  هدوتـس  رهچونم  رتکد  ياقآ  تسا . دولآلگ  بآ  ینعمب 
. دنتسین هشیر  کی  زا  ام  ثحب  دروم  بالود  هملک  اب  دننکیم - يرایبآ  بالود  اب  هک  یغاب  و 
. میوشیم رتکیدزن  لحم  نیا  مان  كرد  هب  بالود  یعیبط  عضو  هب  ییانشآ  اب  نیا  زا  هتشذگ 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. تسا عقاو  هیاپهس  هوکهتشر  لاچوت و  ياههوک  هنماد  رد  بالود 
سپ هرد  هراهب  بآ  و  دابآراد )  ) دابآ هاش  هرد  بالیـس  دـنکیم  بورـشم  زین  زورما  هدرکیم و  بورـشم  ار  بالود  میدـق  رد  هک  ییاـهبآ 
هگلج هب  دابآسمـش »  » و دابآكرابم »  » و نازیول »  » و نایـش »  » زا نتـشذگ  زا  سپ  هدش و  عورـش  يدابآ  برغم  زا  دابآ  هاش  هرد  تسا . هعلق 

کهلق شیرجت و  دنبرد  هعلق  سپ  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هتفرگ  همـشچرس  لاچوت  هلق  زا  مه  هعلق  سپ  هناخدور  دوشیم . متخ  بالود  لامش 
نونکا هدوب و  دولآلگ  یتسر  ياهنیمز  زا  روبع  تلعب  هناخدور  ود  نیا  دیآیم . بالود  يدابآ  هب  امیقتـسم  هدرک و  عطق  ار  ناریمـش  هداج 

. تسا هدش  بالود  هب  يدابآ  نیا  هیمست  هجو  ءاشنم  هناخدور  ود  نیا  بآ  ندوب  دولآلگ  دنتسه  زین 
: دناهدش ثادحا  يدابآ  نیا  يارب  زین  ییاهتانق  میدق  زا  ببـس  نیمه  هب  تسین . یفاک  بالود  یتعارز  ياهنیمز  يارب  هناخدور  ود  نیا  بآ 

بورـشم يارب  ار  نآ  بآ  هاش  نیدـلا  رـصان  هک  هپتناشود  تانق  یمامح ، یلع  تانق  رادرـس ، تانق  یناخمیرک ، تانق  تایحلا ، نیع  تانق 
ار نآ  يارجم  رالاسهپس  موحرم  هک  رالاسهپس  تانق  ماجنارس  تسین و  مولعم  نآ  میدق  مان  دوب و  هدنادرگرب  هپتناشود  غاب  ندرک 
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. تسا هدش  شومارف  زین  تانق  نیا  یمیدق  مان  تسا  هدروآ  دوخ  دجسم  غاب و  هب  هدینادرگرب و 

. دندشیم یباتفآ  بالود  یتعارز  ياهنیمز  يالاب  رتمولیک  هدزاود  ات  جنپ  زا  تانق  هتشر  تشه  نیا 
هپتناشود هداج  رانک  هدـنک و  ریز  زا  ار  نآ  يارجم  یگزات  هب  هدـشیم و  یباتفآ  هناخبارـض  ریز  لـبق  يدـنچ  اـت  اـهتانق  نیا  زا  یکی  یتح 

هنماد تعـسو و  دـیاش  دـشن . مولعم  دـناهدشیم  یباتفآ  یتعارز  ياـهنیمز  جراـخ  هزادـنا  نیا  اـت  اـهتانق  نیا  هکنیا  تلع  دـناهدروآ . نوریب 
. دشاب نآ  یلصا  تلع  ود  یلامش  هگلج  كاخ  یتسس  ای  بالود  لامش  یتعارز  ياهنیمز 

اهنآ بآ  اعطق  دـناهدروآیم و  دوخ  اب  ار  كاخ  تارذ  هدـمآیم ، سر  كاخ  يور  يرود  تفاسم  زا  هک  اـهتانق  نیا  ياـهبآ  هکنیا  ضرغ 
. تسا هدش  بالود  هب  لحم  نیا  ندیمان  يارب  يرگید  هنیرق  زین  اهتانق  بآ  ندوب  دولآلگ  نیمه  هدشیم و  دولآلگ 

هناخ هن  ای  تشه  رد  طقف  دوشیمن . هدید  هطقن  نیا  رد  زین  رود  هتشذگ  زا  يراثآ  تسین و  يربخ  تشک  يارب  بآ  ياههاچ  زا  بالود  رد 
دیاش دنتـسین و  یمیدق  مه  اههاچ  نیا  دسریم و  ندـیماشآ  فرـصم  هب  اهنت  تسا و  مک  مه  اهنآ  بآ  هک  هدـش  رفح  بآ  هاچ  يدابآ  نیا 
هدـش هاچ  ندـنک  هب  روبجم  یندـیماشآ  بآ  يارب  بالود  یلاها  هتفر  رگید  ياهلحم  يرایبآ  يارب  بـالود  ياـهتانق  ياـهبآ  هکنیا  زا  دـعب 

. دنشاب
شلاـت شخب  زا  ریغ  بـالود . شلاـت  هلمجزا  دوـشیم ، قـالطا  زین  شلاـت  ياهـشخب  زا  یکی  هب  بـالود  هـملک  نارهت  بـالود  زا  هتـشذگ 

یلو دشابیم  نشور  فاص و  دراد  نایرج  ناتـسهوک  رد  یحاون  نیا  ياهبآ  نوچ  دنتـسه و  یناتـسهوک  مامت  رگید  شخب  راهچ  بالود ،
نیا تلع  نیمه  هب  دنتـسه و  دولآلگ  همه  دـنراد  نایرج  هگلج  رد  لحم  نیا  ياههناخدور  تسا و  عقاو  هگلج  رد  بـالود  شلاـت  شخب 

. تسا هدش  روهشم  شلات  بالود  هب  هیحان 
ندـش دولآلـگ  كاـخ و  ندوـب  یـسر  تلع  هب  هک  مینیبیم  میروـخیمرب و  بـالوت  هملک  هب  زین  ناـقلاط  كرهـش  عرازم  یماـسا  نـیب  رد 
رگید لیالد  نیا  رکذ  اب  تسا . هدنام  حیحـص  ملاس و  اجنیا  رد  هملک  نیا  یلـصا  ظفلت  تسا و  هدش  هدناوخ  مان  نیدـب  هقطنم  نیا  هناخدور 

هب لود  زا  بکرم  دـناوتیمن  نیاربانب  دـشاب و  هریت  دولآلگ و  نآ  ياـهبآ  هک  تسا  ینیمزرـس  ینعم  هب  بـالود  هملک  هک  دـنامن  يدـیدرت 
دشاب . بآ  ولد و  ینعم 
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نوتاخ هکلم  هدیس 

هراشا
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. دراد دوجو  نوتاخ  هکلم  هدیس  مان  هب  يرجآ  یبرض  ششوپ  اب  یتشخ  هداس  هعقب  ناسارخهب  نارهت  هار  رانکرد  بالود  یبونج  تمسق  رد 
: دسیونیم هعقب  نیا  يانب  هرابرد  يوفطصم  ياقآ  فورعم  سانشناتساب 

دناسریم انب  عضو  تسا . نایامن  ماب  فرط  زا  هتسار  هتفخ و  ياهرجآ  اب  میدق  رایـسب  شوپ  کی  ياهدبنگ  حرط  هب  هعقب  نیا  يرجآ  قاط  »
رد مه  یبرـض  شـشوپ  یمور و  ياهقاط  اـب  يرجآ  ناویا  دـناهدومن  ریمعت  ار  نآ  فلتخم  عقاوم  رد  هتـشاد  دوجو  یمیدـق  یتشخ  هعقب  هک 

دشابیم و فرط  راهچ  رد  رادوت  قیمع و  نیشنهاش  راهچ  اب  لیطتسم  هطوحم  لماش  مرح  ینونک  يانب  دناهدوزفا . لامش  تمـس  نآ  لخدم 
هک دراد  رارق  کبشم  نیبوچ و  يرجحم  دقرم  يور  رب  دشاب . رفن  کی  انب  ود  ره  رامعم  ایوگ  دراد  تهابش  یلو  دیـس  هعقب  لخاد  هب  یلیخ 

ناـمز راـثآ  زا  مرح  لـخاد  یلعف  تروص  تفگ  ناوتیم  یفاـک  ناـنیمطا  اـب  تسا و  هیراـجاق  دـهع  زا  یکبـشم  یبوچ  حیرـض  رد  طاـحم 
. دناهدومن يراکیشاک  ریمعت و  ار  نآ  دعب  هک  تسا  راجاق  هاشیلعحتف 

دامع يازریم  کلملا  عیدب  تنب  هنطلـسلا ، مرتحم  هب  هبقلم  مناخ  تنطلـس  هیلع  باون  هک  دیآیمرب  نآ  یـشاک  رمرم و  گنـس  ياههبیتک  زا 
كاخ هب  نوتاخ  هکلم  هدیـس  ترـضح  راوج  رد  ار  وا  دیاب  هک  تسا  هدید  باوخ  رد  راجاق  هاش  یلعحتف  نب  ازریم  یلع  دـمحم  نب  هلودـلا 
هتشاد روظنم  شیوخ  نفدم  يارب  مه  یلحم  داد و  ماجنا  هتـسیاش  يوحن  هب  ق ). ه .  ) رفظملا 1309 رفص  رهـش  رد  ار  هعقب  ریمعت  اذل  دنراپس 

. تسا
. تسا هدوب  قرشم  فرط  زا  نآ  زا  لبق  یلو  دشابیم  یناویا  قاور و  رب  لمتشم  لامش  فرط  زا  هعقب  یلعف  لخدم 

هلودلا و دیؤم  ردام  نوتاخ  هکلم  هدیس  هب  طوبرم  ار  هعقب  نیا  يوق  لامتحا  هب  دنراد  راکورـس  خیرات  اب  رتشیب  هک  دنمـشناد  مدرم  يرایـسب 
ناریا خـیرات  بسچلد  عیاقو  زا  يونزغ  دومحم  ناطلـس  زیمآدـیدهت  توعد  لباقم  رد  شنکفادرم  خـساپ  هک  دـننادیم  یملید  هلودـلا  رخف 

« ۀیضرملا ۀیضرلا  ۀنوتاخ  ای  کیلع  مالّسلا  ۀیلعلا ..  ۀلیلجلا  هکلم  ای  کیلع  مالّـسلا  : » دوشیم زاغآ  بیترت  نیا  هب  لحم  نیا  همانترایز  تسا .
ۀنوفدـملا  » هلمج همانترایز  رخآ  رد  ماجنارـس  و  اضّرلا » تخد  اـی  رفعج و  نب  یـسوم  تنب  اـی   » هک دوشیم  باـطخ  رطـس  دـنچ  زا  سپ  و 

رظن راهظا  هتبلا  دنکیم . قیبطت  نوتاخ  هکلم  هدیس  تشذگرـس  اب  نآ  ياهتنا  همانترایز و  لوا  هلمج  رارق  نیدب  دوشیم و  هدناوخ  يّرلاب »
دروم دومن  لقن  هچنآ  زا  شیب  ماقم  نیا  رد  هدوب ، ربتعم  یخیرات  كرادم  جاتحم  هراب  نیا  رد  یعطق 
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دنکیمن . ادیپ 

رد هک  تسا  هلودلا  دجم  ردام  هلودلا و  رخف  نز  نیورش  نبا  متسر  دبهفصا  رتخد  نیریـش  هدیـس  راتفگ  نیا  رد  یملید  نوتاخ  هکلم  هدیس 
. تخاسب ار  دابآدیس  رصق  دابآدیس و  هید  ير 

زا تسا  یملید  ير و  رد  تسا  یکـشوک  دابآدیـس   » تسا نینچ  شاهمجرت  هک  دراد  یلوق  باب  نیا  رد  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی 
لاس هب  ار  کشوک  دروآ  دوجو  هب  هیوب  نب  هلودلا  رخف  نب  هلودلا  دجم  ردام  متسر ، دبهفصا  رتخد  نیریـش  هدیـس  ار  ود  ره  نآ و  ياههید 

درک ثادحا  راهچ  دون و  دصیس و 

نوتاخ هدیس  نکفادرم  خساپ 

: تسا هدمآ  نینچ  همانسوباق  رد  يونزغ  دومحم  ناطلس  هب  نوتاخ  کلم  هدیس  خساپ  تیاکح  اما  و 
رـصنع ریما  ردام  روظنم   ) دوب مردام  هداز  مع  رتخد  دوب و  هدهاز  هفیفع و  هدازکلم و  ینز  يدنتفگ  هدیـس  ار  وا  دوب و  هاشداپ  ير  هب  ینز 

دوب يرـسپ  ار  وا  تفای  نامرف  هلودـلا  رخف  نوچ  دوب  هلودـلا  رخف  نز  و  دایز ) نب  ریگمـشو  نب  سوباق  نب  ردنکـسا  نب  سوواکیک  یلاعملا 
هلودلا دجم  نیا  نوچ  لاس  کی  یـس و  دـنار  یمه  یهاشداپ  دوخ  هدیـس  دـندنکفا و  يو  رب  یهاشداپ  مان  يدـنتفگ و  بقل  هلودـلا  دـجم 

درک و یمه  تولخ  ناکزینک  اب  هتـسشن  هناخ  رد  یلو  دوب  یمه  يو  رب  کلم  مان  ناـمه  تسیاـشن ، ار  یهاـشداپ  دوب  فلخاـن  دـش  گرزب 
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نب دومحم  ناطلـس  وت  دـج  نوچ  هک  تسنآ  نیا  زا  دوصقم  دـنار . یمه  یهاشداپ  لاس  دـنا  یـس و  ناتـسهق  ناهفـصا و  ير و  هب  شرداـم 
ار يو  مناتـسب  ير  میاـیب و  نم  هن  رگا  يریذـپب و  جارخ  ینک و  نم  ماـنب  هکـس  هبطخ و  هک  دـیاب  تفگ : داتـسرف و  لوسر  يوـب  نیکتکبس 

هـشیدنا ارم  دوب  هدنز  نم  يوش  ات  هک  ار  دومحم  ناطلـس  يوگب  تفگ  دادب  همان  دمایب و  لوسر  نوچ  تفگب  رایـسب  دـیدهت  منک و  بارخ 
متفگ تساـخرب . لد  زا  هشیدـنا  نیا  ارم  داـتفا  نم  هب  لغـش  تفاـی و  ناـمرف  يو  نوچ  ینک  ير  دـصق  دوـب و  هار  نیا  رگم  ارت  هک  دوـب  نآ 

تـسهاگآ يادخ  ییایب  رگا  نونکا  دمآ  دـیابن  ینز  نم  نوچ  گنجب  ار  یهاشداپ  وا  نوچ  هک  دـناد  تسا  لقاع  یهاشداپ  دومحم  ناطلس 
ملاع همهب  منکشب  ارت  نم  رگا  دوشم  هتسکش  یکیرگشل  ود  زا  دشابن  نوریب  ود  زا  هچنآ  زا  ماهداتسیا  ار  گنج  تخیرگ و  مهاوخن  نم  هک 

ارم وت  رگا  حـتف و  رعـش  مه  دـسر و  دوب و  همان  حـتف  مه  ارم  دوب  هتـسکش  ار  هاشداپ  دـص  هک  متـسکشب  ار  دومحم  ناطلـس  هک  مسیون  همان 
هچ ینکشب 

327 ص : نارهت ، تشذگرس 
ینز دومحم  ناطلس  هک  دنیوگ  دشابن  رخف  سب  ینز  نتسکش  هک  حتف  رعش  هن  دسر و  همان  حتف  هن  ارت  متسکشب  ار  ینز  ییوگ  تشون  یناوت 

دشن . يو  ضرتعم  درکن و  ير  دصق  دومحم  ناطلس  دوب  هدنز  يو  ات  نخس  کی  نیدب  تسکشب  ار 
. دراد رارق  بالود  رد  هک  تسا  ییاههعقب  زا  رگید  یکی  ع )  ) یلع نب  لها  هدازماما  نینچمه 

تراهم زا  هک  دراد  یشوپود  دبنگ  تسا . رتکیدزن  نارهت  رهـش  هب  نوتاخ  هکلم  هدیـس  هعقب  زا  دراد و  رارق  بالود  بونج  رد  مه  هعقب  نیا 
بلطم انب  رظن  زا  تسا  يرجآ  نآ  هیقب  هدش  هدیـشوپ  گنر  هزوریف  یـشاک  اب  دبنگ  ییالاب  زا  یمک  تمـسق  دنکیم . تیاکح  نآ  هدـنزاس 

هب مرح  لخاد  رد  دـنکیم  لوتقم  ار  هدازماما  لیباب  هک  ییاتـسور  درم  ریوصت  دراد  مزال  دایز  ریمعت  دوشیمن و  هدـید  نآ  رد  یتیمها  لباق 
. تسا هدش  هدومن  زین  رگید  دنچ  ياههدازماما  رد  هنحص  نیا  دناهدرک و  یشاقن  چگ  يور  هناداتسا  ریغ  وحن 

لاس هب  خروم  هک  تسا  هدیدرگ  بصن  هدـش و  هتـشون  یـشاک  گرزب  تشخ  رب  قیلعتـسن  طخ  هب  رعـش  تیب  هدزاود  ناویا  نیفرط  راوید  رب 
: ددرگیم لقن  اجنیا  رد  نآ  تایبا  زا  یخرب  هدوب  يرمق   1308

؟ هاگرخ نیردنا  هتفخ  ادخ  رون  مادکهاج  تلالج و  تکوش و  نیا  زا  هللا  كرابت 
هارمگ قفانم  روج  هتشگ ز  دیهشتسا  یلع  نبا  لها  هدازآ  هدازماما 

هاگیب هگ و  دنک  ار  ادخ  راک  هک  دزسيرسپ  نینچ  نیا  دش ز  ادخ  ریش  هچ  ردپ 
هانگ  تسوا  ياضر  قفو  هب  هن  رگا  باوثتعاط  دوب  وا  يالوت  هب  رگا  هانگ 

ردرس يال  هتشون  یشاک  رب  خسن  طخ  هب  یلوتم  مان  ضیوعت  تاملک و  یخرب  رد  یتارییغت  رـصتخم  اب  راعـشا  نیمه  ه ش ).  ) لاس 1324 رد 
. دناهدومن بصن  هعقب  هطوحم  يدورو 

یفرعم نینـسح  ردارب  نینمؤملا و  ریما  نارـسپ  زا  هدش  حیرـصت  مه  همانترایز  رد  دیآیمرب و  قوف  راعـشا  زا  هک  روطنامه  دـقرم  بحاص 
نیا هب  لـصتم  یـضارا  رد  ار  دوخ  تاوـما  مدرم  يرایـسب  تسا  هعقب  نیا  يذاـحم  هک  نارهت  دـیدج  ناتـسروگ  ثادـحا  رثا  رب  تسا  هدـش 

دنسانشیم . درز  لگ  هدازماما  مان  هب  رتشیب  ار  هدازماما  نیا  مدرم  هدوت  هک  دنامن  هتفگان  دنیامنیم . نفد  هاگترایز 
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نت لهچ  هعقب 

. دنکیم زواجت  رتم  هس  زا  یکدنا  نآ  یلخاد  علض  ره  لوط  هک  تسا  یکچوک  هداس و  شوگراهچ  یتشخ  هعقب  بالود  یقرـش  لامـش  رد 
زا رتمیدق  هعقب  يانب  لصا  هک  دسریم  رظن  هب  تقد  یمک  زا  سپ  دناهدوزفا . لامش  فرط  زا  هعقب  لخدم  رب  یبرض  ششوپ  اب  یناویا  اریخا 

دقرم بحاص  فرعم  هک  همانترایز  یتح  هتـشون و  هنوگچیه  دناهدومن . دیدجت  هیراجاق  دهع  لیاوا  رد  ار  نآ  قاط  هک  دشاب  هیوفـص  دـهع 
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. تسا هدش  هتخاس  چگ  اب  بروم  یمک  هعقب  طسو  رد  یلومعم  دقرم  درادن و  دشاب 
رد نیوانع  نیا  لاثما  و  درمناوج ، نت  ود  داتفه و  ماما ، هدزاود  نارتخد ، تفه  نارتخد ، لـهچ  نت ، تفه  نت ، لـهچ  ماـنب  یتراـیز  نکاـما 

دریگ . رارق  صوصخم  قیقحت  یسررب و  دروم  هک  تسا  نیا  لباق  دراد و  دوجو  ناریا  طاقن  زا  يرایسب 
بالود مان  هک  ار  یقهیب  خیرات  باتک  زا  هلمج  کی  دـنادیمن . درومیب  مییامن  متخ  بالود  عاقب  هرابرد  ار  دوخ  تبحـص  هک  نآ  زا  شیپ 
کیدزن ناتـسربط  هار  هب  هدمآ  دورف  بالود  هب  دومحم  ریما  دندیـسر  ير  هب  نوچ  دیامن و  لقن  تسا  هدیدرگ  رکذ  نآ  رد  ير  دابآیلع  و 

ود نیب  تفاسم  خسرف  مین  دوب . تفاسم  گنسرف  مین  رکـشل  ود  ره  نایم  نیوزق و  هار  هب  تخاس  هاگرکـشل  دابآیلع  هب  دوعـسم  ریما  رهش و 
هارراهچ شوحولوح  ياهنابایخ  نارهت و  ناسارخ  هزاورد  هلحم  لماش  نونکا  ناـمز  نآ  رد  دوعـسم  ناطلـس  دومحم و  ناطلـس  هاگرکـشل 

موصعم و هدراهچ  هب  فورعم  ناتسروگ  میظعلا و  دبع  ترضح  هزاورد  نوریب  تاسیـسأت  اهنامتخاس و  فارـشالا و  ردص  نابایخ  هدازرل و 
زا یکی  مــکح  رد  ه ش ]).  ) 1331  ] العف هدـیدرگ  لصتم  نارهت  رابودـنبیب  رهـش  هب  کنیا  مه  بالود  هدـکهد  تسا  داـبآحرف  هدـکهد 

مظعم يدابآ  هتشگ  عقاو  لامش  نهآهار  طخ  رتمولیک 4  رانک  دابآحرف  یبرغ  بونج  رد  زین  دابآیلع  دوریم . رامشهب  رهـش  رانک  تالحم 
تسپ و حطـس  رد  دوشیم و  هدناوخ  هلودلا  دجم  دابآیلع  مانب  دراد و  قلعت  هلودلا  دـجم  هثرو  هب  نآ  مظعا  تمـسق  هک  تسا  یقنوررپ  و 

بونج فرط  هب  ور  یمک  میدق  نامز  رد  روبزم  يدابآ  ییوگ  رادومن و  میدق  راثآ  يرجه و  لوا  نورق  ياهلافـس  تاعطق  نآ  یبونج  دنلب 
. تسا دوب  عقاو 

نارهت يوپاقیلاع 

، نیوزق يوپاقیلاع  زا  دنترابع  هک  میاهتشاد ، تختیاپ  راهچ  رد  وپاقیلاع  مان  هب  انب  راهچ  ناریا  رد 
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. نارهت يوپاقیلاع  زیربت و  يوپاقیلاع  ناهفصا ، يوپاقیلاع 
هک تسا  یکرت  تاحالطـصا  زا  دیآیمرب  نآ  مود  هملک  زا  هک  روطنامه  دـنلب  یلاع و  رد  ینعم  هب  وپاقیلاع  مان  نارهت . يوپاقیلاع  اما  و 

هیوفص هرود  زا  شیپ  ناریا  رد  یلو  دش . موسوم  یلاع  باب  حالطصا  نآ  ياج  هب  ینامثع  تکلمم  رد  ادعب  دوب و  موسرم  هیوفـص  دهع  رد 
نارود زا  شیپ  تلود  هزاورد  یلعف  لـحم  ناهفـصا  رد  ـالثم  دـناهدومنیم . قـالطا  ار  برد  هملک  اـهخاک  گرزب  رد  اهرهـش و  هزاورد  هب 

هب مه  زونه  يرجه  مهن  نرق  راثآ  زا  کشوک  برد  ماما و  برد  یخیراـت  ياـهانب  رهـش  ناـمه  رد  دـشیم و  هدـیمان  تلود  برد  يوفص 
- ير برد  هلحم  هواس  رهـش  رد  و  ناناولهپ - هزاورد  نالی - برد  هلحم  ناشاک  رد  دوشیم . هدناوخ  يوفـص  دـهع  زا  شیپ  ياهمان  نامه 

. تسا لوغم  دهع  زا  رتمیدق  یتح  يوفص و  هرود  زا  شیپ  ياهمان  زا  ير - هزاورد 
ییابیز هوکـشاب  رایـسب  ردرـس  اقباس  دراد ، رارق  رمرم  تخت  نادیم  لامـش  علـض  رد  رمرم  تخت  طایح  يدورو  رد  العف  هک  یلحم  رد  يراب 

هنحص رمرم  تخت  طایح  تمس  زا  تشاد و  یلاع  ياهیربچگ  اهیراکسنرقم و  یلعف - كرا  نادیم  هناخهراقن - میدق  نادیم  هب  ور  هک  دوب 
روبزم ردرس  دوب . هریغ  نابرد و  ياهقاتا  للجم و  یتشه  رب  لمتشم  دوشخبیم و  تنیز  ار  نآ  راوید  يالاب  یشاک  يور  وید  متسر و  گنج 

ه  ) لاس 1309 رد  دشیم . هدناوخ  وپاقیلاع  مانب  هدیدرگ  ثادحا  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  هرود  رد  ناتـسلگ  خاک  رگید  ناوارف  راثآ  دننام 
رمرم نوتـس  ود  هک  تسا  عقاو  رمرم  تخت  طایح  لخدم  ناکم  فالتخا  رتم  دـنچ  اب  لحم  نامه  رد  نونکا  دـنتخاس و  مدـهنم  ار  نآ  ش ).

. دراد رارق  تمس  ود  رد  فیرظ  کچوک و 
كرا رد  يالاب  رد  هنحص  نیمه  يور  زا  هک  تسا  متسر  وید و  گنج  هنحص  ياهیـشاک  هدنام  یقاب  نارهت  وپاقیلاع  يانب  زا  هک  يرثا  اهنت 

ه  ) لاس 1314 رد  دندرک و  يرادهگن  تاتویب  هرادا  رابنا  رد  ار  نآ  هدربمان  يانب  یبارخ  ماگنه  تسا و  هدـش  هتخاس  زاریـش  رد  ناخ  میرک 
نیا هحول  دندومن  بصن  روبزم  هاگـشزرو  یلـصا  لخدـم  يوربور  راوید  يالاب  یلعف  لحم  رد  هیدـجما  هاگـشزرو  نامتخاس  نمـض  ش ).
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. تسا ق ). ه .  ) لاس 1273 خروم  يزاریش و  یلق  دمحم  ياضما  هب  یشاک 

هلودلا قوثو  هناخ 

هچوک ریبکریما ، نابایخ  رد  همشچرس و  هلحم  رد  زورما  تسا  هدنام  ياج  رب  نارهت  رد  هیراجاق  هرود  زا  هک  یخیرات  ياهانب  زا  رگید  یکی 
. دراد رارق  ریزو  دومحم  ازریم 
330 ص : نارهت ، تشذگرس 

زا یکی  يارب  راجاق  هاش  دـمحم  نامز  رد  ه ش ).  ) 1211 ق /). ه .  ) لاس 1253 رد  تسا  فورعم  هلودـلا  قوثو  هناخ  هب  هزورما  هک  اـنب  نیا 
یکدـنا ات  تسا  هتـسیاب  میزادرپب  انب  نیا  حرـش  هب  هکنیا  زا  شیپ  دـش . هتخاس  ینایتشآ  هلودـلا  ماوق  دـمحم  ازریم  مانب  هیراجاق  هرود  لاجر 

. مییوگب نخس  ینایتشآ  هلودلا  ماوق  دمحم  ازریم  هرابرد 
ناریا سانشرس  لاجر  زا  کی و  هجرد  نایفوتـسم  زا  ینامز  ینایتشآ  هلودلا  ماوق  یقت  دمحم  ازریم  رـسپ  هلودلا  ماوق  یفوتـسم  دمحم  ازریم 

وا ياج  هب  راضحا و  ناسارخ  زا  هنطلـسلا ، بیاـن  ازریم  ساـبع  مکی  تسیب و  رـسپ  ازریم ، هزمح  هکنیا  زا  سپ  ق ). ه .  ) لاس 1265 رد  دوب .
ازریم هزمح  لاس  نیمه  رد  دـش . هداتـسرف  ناسارخ  تموکحب  هنطلـسلا  بیان  مهدزیـس  رـسپ  شردارب  هنطلـسلا - ماسح  ازریم - دارم  ناطلس 

يراکـشیپ ترازو و  هب  زین  ینایتشآ  یفوتـسم  دـمحم  ازریم  دـش و  بوصنم  ناـجیابرذآ  يرادناتـسا  هب  هدـش و  هلودـلا  تمـشح  هب  بقلم 
رسپ ازریم  نودیرف  هک  يرمق  لاس 1270  رد  دش . هلودلا  ماوق  هب  بقلم  دـمحم  ازریم  يرمق  لاس 1268  رد  دـیدرگ . نییعت  يو  تنواعم ) )
تمس هب  مظعاردص  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  گرزب  ردارب  ماظن  ریزو  هللا  لضف  ازریم  دش ، ناسارخ  رادناتسا  هنطلـسلا  بیان  ازریم  سابع  مجنپ 

. دنام رارقرب  یقاب و  روبزم  ياهتمـس  رد  يرمق  لاس 1271  رخاوا  ات  دیدرگ و  بوصنم  ناسارخ  يراکـشیپ  يوضر و  سدق  ناتـسآ  تیلوت 
ازریم دش و  نییعت  ناسارخ  يراکشیپ  تمسب  هلودلا  ماوق  دمحم  ازریم  وا  ياجب  راضحا و  نارهت  هب  ناسارخ  زا  ق ). ه .  ) لاس 1272 لوا  رد 
ینعی ق ). ه .  ) لاس 1276 دودح  ات  هلودلا  ماوق  ترازو  دیدرگ . نییعت  يوضر  سدق  ناتسآ  تیلوت  تمس  هب  کلملا  دضع  نیـسح  دمحم 

دیماجنا . لوط  هب  تسا  زیختسر »  » دجبا فورح  هب  شخیرات  هدام  هک  ورم  روآ  حاضتفا  تسکش  خیرات 
. داتفا قافتا  هنوگنیدب  ورم  هناحضتفم  تسکش  اما 

. دوب هار  نیرتلهس  نیرتهب و  هار  نیا  درکیم و  روبع  باغرم  هرد  هار  زا  دورب ، ورم  فرط  هب  تساوخیم  ناریا  نوشق  تقو  ره  نیا  رب  قباس 
نیب نیگنن  رایـسب  سوحنم و  هماندهع  بجومب  هلودلا  نیما  ناخ  خرف  یگدنیامن  هب  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  ترادـص  نارود  رد  باغرم  هرد 

نایناریا يور  رب  یلک  هب  ه ش ،).  ) دنفسا 1235  14 م /).  ) سرام 1857 مراهچ  اب  ربارب  ق ) ه .  ) نابعش 1273  ) سیراپ رد  ناریا  ناتسلگنا و 
یلباق رادـمامز  هک  تقو  تلود  ق ). ه .  ) رد 1276 هرخالاب  دوب . سخرـس  تمحزرپ  هار  دنام  یقاب  ناریا  يارب  هک  یهار  هناگی  دش و  هتـسب 

هب دـناهدز  نیمخت  راوس  هداـیپ و  زا  رفن  رازه  تصـش  دودـح  رد  ار  نآ  هدـع  هک  نوشق  زیهجت  تاـمهم و  هیهت  زا  سپ  دوـبن ، نآ  سأر  رد 
یهدنامرف
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هدنامرف هلودلا  تمـشح  هک  دوب  رارق  راک  زاغآ  رد  دندرک . تکرح  ورم  فرط  هب  سخرـس  هار  زا  اهنمکرت  اب  گنج  يارب  هلودلا  تمـشح 

ازریم نامه  ینعی  هلودلا  ماوق  منامیم ، یکمک  تارفن  نداتسرف  تازیهجت و  تامهم و  هیهت  يارب  ودرا  بقع  رد  نم  هکنیا  هناهب  هب  اوق  لک 
یکیدزن هب  ودرا  هک  یتقو  تفر  درک و  لوبق  مه  یفوتـسم  دـمحم  ازریم  اقآ  داتـسرف . رکـشل  یهدـنامرف  يارب  ار  ینایتشآ  یفوتـسم  دـمحم 

دندرک و رایتخا  ینیشنبقع  زیرگ  گنج و  اب  دنتخومآیم  گنج  نمض  رد  هتخومآ و  نانآ  هب  ناگناگیب  هک  ياهشقن  قبط  دیسر  اهنمکرت 
نمشد بیقعت  لاح  رد  رکشل  دندومن  بیقعت  ار  اهنآ  دناهدرک  رارف  هدروخ و  تسکش  اهنمکرت  هکنیا  لایخ  هب  اهنآ  هدنامرف  ناریا و  شترا 

زا رگید  عمج  یگنـشت و  زا  یعمج  دندیـسر  یفلع  بآیب و  يارحـص  هب  هار  ندوب  دلب  یـشیجلا و  قوس  یلحم و  تاعالطا  نتـشاد  نودب 
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نجت هناخدور  ریـسم  اهنمکرت  هک  دوب  یبآ  بآ  نیا  یبآ  هچ  اما  دندیـسر  بآ  هب  ییامیپهار  یتدم  زا  سپ  هکنیا  ات  دندش  فلت  یگنـسرگ 
کی طقف  دوخ  يارب  دندوب و  هتخادنا  ارحـصب  هدنادرگرب  دندوب  هدـش  اهنمکرت  سابل  هب  سبلم  هک  هناگیب  نارـسفا  ییامنهار  روتـسدب و  ار 

. دوب هدش  قالطاب  هب  لیدبت  ارحص  هیقب  هدراذگزاب و  هار 
یتسد هک  ییاهقالتاب  يوت  رد  اـمامت  دـنبنجب  تساوخ  ناریا  نوشق  اـت  دـندش و  روهلمح  ناریا  شترا  هب  لـمع  نیا  ءارجا  زا  سپ  اـهنمکرت 
فلت یلکب  اهنآ  زا  يدـنا  رازه و  یـس  دودـح  رد  یمازعا  نوشق  رازه  تصـش  زا  دـندش . هتـشک  روصحم و  هدرک  ریگ  دـندوب  هدرک  داجیا 

- تلود سرت  زا  یناریا  نیخروم  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتکحـضم  دـندرک و  ینیـشنبقع  سخرـس  فرط  هب  هیقب  دـندش و 
افتکا دندش  راضحا  ناسارخ  زا  هلودلا  ماوق  هلودلا و  تمـشح  هکنیا  رکذ  هب  طقف  دناهدرکن و  يراهظا  هتـشونن و  يزیچ  باب  نیا  رد  هاش -

دوشیم .
: تسا هدمآ  نینچ  ق ). ه .  ) خیرات 1276 لیذ  ورم ، نداد  تسد  زا  هرابرد  يرصان  مظتنم  خیرات  رد 

ماوق اب  هدیـشک و  ورم  هب  رکـشل  ناهج  هاش  ورم  همکارت  هیبنت  يارب  تلود  رما  هب  ناسارخ  نارمکح  هلودلا  تمـشح  باون  لاس  نیا  رد  مه  »
دندرک »!! تعجارم  همکارت  رارف  عالق و  یضعب  حتف  تابراحم و  زا  دعب  هتفر  بوص  نادب  ناسارخ  ریزو  هلودلا ،

حرش ناونع  اب  ار  هاش  نیدلا  رصان  سپس  هاش و  دمحم  هاشیلعحتف ، ياهتـسکش  خیراوتلاخسان  فلؤم  رهپـس  کلملا  ناسل  یقت  دمحم  ازریم 
عـضو اب  ار  وا  تسکـش و  هلودلا  ماوق  رـس  رب  هزوک  هساک و  مامت  ابیرقت  ورم  ییاوسر  تسکـش و  زا  سپ  دسیونیم . يریگناهج  تنطلس و 

دراو ياهناحضتفم  عیجف و 
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اهتیرومام رد  شردپ  دوخ و  هک  ياهنیدقن  تارهاوج و  تساوخیم  هاش  نیدلا  رـصان  هک  دوب  نیا  يارب  رتشیب  مه  راک  نیا  دندرک و  نارهت 
. دریگب وا  زا  ار  دندوب  هدروآ  تسدب 

هالک کی  هک  دـش  رومأـم  هاـش  فرط  زا  هناـخشارف  بیاـن  نکنک ،» میحر   » دوش نارهت  دراو  هلودـلا  ماوق  دوب  رارق  هک  يزور  دـنیوگیم 
هب هدرک و  وا  ياپ  نت و  رس و  رب  هدوسرف  تفلک  تخت  هویگ  تفج  کی  سردنم و  هماج  ریز  هد  هتفرگنر و  یـسابرک  يابق  کی  يدمن و 

ریاس دـننک و  تعیاشم  ار  وا  بضغ  ناـشارف  راـبرد  اـت  دروآرد و  رهـش  هب  ار  وا  رکنم  تئیه  عضو و  نیا  اـب  هدومن  شراوس  ینـالاپ  يوباـی 
. دنتفرگ هاش  يارب  یتفگنه  يدقن  همیرج  نانآ  زا  دعب  دندینادرگ و  نارهت  رهش  رد  هدرک  غالا  راوس  یبلاق  دقراچ ]  ] اب ار  ناگدرکرس 
هرخالاب یناریا  زابرس  رفن  رازه  لهچ  یس  ندش  هتشک  ناسارخ و  مهم  رهش  راهچ  زا  یکی  یناسارخ و  ملـسم  وبا  نطو  ورم ، نتفر  تسد  زا 

ياهیمیدقت نداد  زا  سپ  يو  زا  تارهاوج  هنیدـقن و  يدایز  غلبم  هاش  نتفرگ  و  هلودـلاماوق ...  تمذـم  رد  رعـش  دـنچ  نتخاس  هب  دـش  متخ 
نیمه هون  هلودلا  قوثو  و  تفای ...  تاجن  گرم  زا  کلامملا  یفوتسم  فسوی  ازریم  یعاسم  هطساوب  هلودلا  ماوق  هاش ، نیدلا  رصان  هب  مزال 
ةرـصن ازریم  زوریف  ینعی  شاهنیباـک  ءارزو  زا  رفن  ود  دوـخ و  يارب  ییزج  رایـسب  یغلبم  نتفرگ  اـب  ار  دادرارق 1919  هک  تسا  هلودـلا  ماوق 

ياج تسا و  زارد  نآ  ناتـساد  هک  دروآرد  ناتـسلگنا  یگیامحلا  تحت  هب  ار  ناریا  تسب و  اهـسیلگنا  اب  هلودلا  مراص  ازریم  ربکا  هلودلا و 
. تسین اجنیا  رد  نآ 

مه يروما  رد  طخشوخ و  ریرحتشوخ و  نایبشوخ  زادـنامه  تشپ  هدوب  يدرم  هلودـلا  ماوق  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـجنیا  رد 
. دراد اوق  لک  یهدـنامرف  هب  یطابترا  هچ  اهزیچ  نیا  ماـمت  ندوب  دـجاو  اـما  دوب  ریـصب  تیاـفک و  اـب  هدوب  شدوخ  ياـهراک  هب  طوبرم  هک 

تسا . هتشادن  مه  عالطا  ییزج  نآ  زا  هلودلا  ماوق  هک  تسا  يرگید  زیچ  هاپس  یهدنامرف 
: دسیونیم هناخ  نیا  هرابرد  مغیض  اویش  هلودلا . قوثو  هناخ  ای  هلودلا  ماوق  هناخ  هب  میدرگیم  زاب  يراب 

شدوخ طسوت  رگید  تیاور  ثرا و  مکح  هب  ياهتفگ  هب  اهدعب  دش و  هتخاس  هلودـلا  ماوق  يارب  زاغآ  رد  انب  نیا  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  »
ياهانب رگید  دننام  هناخ  يرامعم  هک  تسا  صخشم  نامتخاس  هشقن  هب  هجوت  اب  هناخ  يرادیرخ  زا  لبق  ات  دش ...  يرادیرخ  هلودلا ] قوثو  ]
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هیراجاق
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زا هدـمآ  دوجوب  انب  رد  هک  یتارییغت  هلمجزا  تسا . هدـمآرد  ینونک  تروص  هب  یتارییغت  ماجنا  زا  سپ  هک  هدوب  ینوریب  ینوردـنا و  ياراد 
هب ار  ینوریب  ینوردـنا و  لاـمتحا  هب  تمـسق  نیا  هک  تسا  ریزو  دـمحم  ازریم  هچوـک  ضیرعت  روـظنم  هب  ناـمتخاس  زا  یتمـسق  نـتفر  نـیب 

. درکیم طبترم  رگیدکی 
ییاپورا ياهروشک  اب  نایناریا  طابترا  ندش  دایز  زا  سپ  هک  تسا  انب  تارییغت  رگید  زا  يراکهنیآ  رالات  هب  یناتسبات  ناویا  لیدبت  نینچمه 

ار دوخ  یلبق  یگتخپ  زین  گنر  ظاحل  زا  دـنمرنه  ملق  رب  هوالع  یگدوزفا  نیا  هک  هدـش  هدوزفا  یـشوقن  انب  یلخاد  تانیئزت  رد  تفای . جاور 
هک تسا  یخیرات  دروخیم ، مشچ  هب  انب  لخاد  تانیئزت  رد  هک  یهجوت  لباق  هتکن  تسا . زیامتم  لماک  روطهب  یلبق  ياههراگن  زا  درادـن و 

. دهدیم ناشن  ار  انب  سیسات  لاس  ق ). ه .  ) لاس 1253 خیرات  نیا  تسا  هدش  تبث  راک  ياپ  رد  يزاریش  یلعفطل  طسوت 
رد بوچ  رجآ و  اب  هک  تسا  ینراـقت  مظن و  دـنکیم  فوطعم  دوخ  هب  ار  هدـننکدیدزاب  رظن  هک  یلماـع  نیتسخن  اـنب  نیا  هدـهاشم  ماـگنه 

يرد تفه  دوشیم . بوسحم  نآ  ییابیز  لماوع  نیرتمهم  هلمجزا  انب  ياـه  يرد » تفه   » نتـشاد تسا . هدـمآ  دوجو  هب  ناـمتخاس  ياـمن 
نآ حرط  يارجا  لاح  نامز  هب  ندش  رتکیدزن  اب  هک  هدشیم  ارجا  رود  رایـسب  ياههتـشذگ  زا  هک  تسا  يرامعم  ياهرـصنع  زا  یمهم  ءزج 

. دوریم لاوز  هبور 
طایح نیا  هنیرق  تسا  هدش  هیبعت  هچغاب  دـنچ  ضوح و  کی  طایح  نیا  رد  میوشیم  دراو  ینوریب  طایح  هب  انب  يدورو  رد  زا  روبع  زا  سپ 

زا ار  اهـضوح  میدـق  رد  هک  تسا  ضوح  هچغاب و  ياراد  مه  طاـیح  نآ  دوشیم . بوسحم  ینوردـنا  طاـیح  هک  تسا  يرگید  طاـیح  زین 
. دنوشیم طبترم  رگیدکی  هب  ورهار  دنچ  طسوت  طایح  ود  نیا  دندرکیم . هدافتـسا  هنازور  فرـصم  يارب  نآ  زا  دندرکیم و  رپ  تانق  بآ 
ینوریب و طایح  زا  نامتخاس  لخاد  تمـسق  هب  دورو  تسا  ماب  رد  یناوریـش  کی  ریگداب و  ود  دوجو  دنکیم  رظن  بلج  هک  يرگید  لماع 
، اههلپ زا  سپ  تسا  هدـش  کح  نآ  يور  یـشوقن  هک  یگنـس  ياههرازا  اـب  ییاـههلپ  دوشیم . ماـجنا  هلپهار  ود  قیرط  زا  ینوردـنا  طاـیح 
رد نآ  رگید  دـحاو  ود  نییاپ و  هقبط  رد  نآ  دـحاو  ود  هک  تسا  دـحاو  راهچ  انب  رد  هتفرگ  رارق  ياهورهار  عومجم  میراد . ار  ییاهورهار 

تلعب مود  هقبط  ياـهورهار  یلو  دـنوشیم  طوبرم  رگیدـکی  هب  یبنت  هنیئآ و  رـالات  طـسوت  نییاـپ  يورهارود  تسا . هتفرگ  رارق  ـالاب  هقبط 
. دریگیم ماجنا  طایح  قیرط  زا  اهنآ  یطابترا  هار  اهنت  تسین و  طبترم  رگیدمه  هب  نامتخاس  لخاد  زا  یناوریش  دوجو 

. دنهدیم لیکشت  کچوک  قاتا  هس  ورهار و  ود  هناخهرفس  ای  یبنت  هنیآ و  ياهمانب  گرزب  رالات  ود  مه  يور  ار  یلوا  هقبط 
334 ص : نارهت ، تشذگرس 

انب یقرش  علـض  رد  رگید  قاتا  هس  ورهار و  یبرغ و  علـض  رد  قاتا  هس  ورهار و  کی  هک  دراد  دوجو  قاتا  شـش  ورهار و  ود  مود  هقبط  رد 
نیمزریز تسا . انب  نایم  رد  ریگداـب  ود  یناوریـش و  کـی  دوجو  نآ  تلع  دـنرادن و  هار  رگیدـکی  هب  قاـتا  شـش  نیا  تسا . هدـش  هتخاـس 

. دش دراو  نآ  هب  ناوتیم  رد  ود  طسوت  ینوردنا و  طایح  زا  اهنت  هک  هتفرگ  رارق  یبنت  هنیآ و  رالات  نیریز  تمسق  رد  نامتخاس 
گنر یبآ  رادباعل  ياهرجآ  قیرط  زا  بونج  لامـش و  علـض  ود  رد  نیمزریز  یعیبط  رون  تسا . بوچ  اب  يزاسهرگ  عون  زا  اهرد  شیارآ 

. دوشیم نیمات  گنچاپ  هب  موسوم 
زا فقـس  تشخ و  زا  اهراوید  تسا . هیراجاق  هرود  حـلاصم  اب  بساـنتم  زین  تسا  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  ناـمتخاس  نیا  رد  هک  یحلاـصم  ... 

يراکسنرقم و چگ  يور  یغرم  لگ و  یـشاقن  يراکهنیآ  زا  دـنترابع  تسا  هتفر  راکب  انب  نیا  رد  هک  یتانیئزت  تسا . هدـش  هتخاس  هچریت 
. دهدیم لیکشت  ابیز  ياهیراکسنرقم  ار  انب  تانیئزت  نیرتشیب  تسا . هدش  هدناشوپ  داب  ربا و  ياهیشاک  اب  اهقاتا  فک  يربچگ 

رالات رد  هک  يروطب  دـش . یگنرف  اهیـشاقن  تانیئزت و  ددـجم  ياهیزاسزاب  اب  یلو  تسا  هدوب  یناریا  لماک  روطب  اـنب  ياهیـشاقن  ادـتبا ، رد 
ياهیال ریز  رد  تانیئزت  هیلک  يزاسزاب  تلع  هب  انب  یبرغ  تمسق  رد  دروخیم ...  مشچب  یگنرف  نارتخد  ریواصت  زا  ییاهلاتسپتراک  هنیآ 
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. تسا هدش  ناهنپ  چگ  زا 
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يراجاق يرامعم  رصانع 

ریگداب

، ناختاب جـنهداب ، نوچ  يرگید  ياهمان  هب  ریگداب  هتبلا  تسانب . رد  ددـعتم  ياهریگداب  دوجو  یناریا  يرامعم  یمیدـق  زغن و  ياـهیگژیو  زا 
. تسا فورعم  زین  ناشیخ  ای  دوشیخ و 

ریگداب کی  دـندادیم . ماجنا  ار  نامتخاس  لخاد  ياوه  هیوهت  نینچمه  اهریگداب  هدوب . اههناخ  ياوه  ندرک  کنخ  اهریگداب  یلـصا  راـک 
فارطا رد  دوب . رتم   2 ریگداب 2 * شوگراهچ  ياههزادـنا  دوشیم . هتخاس  اههناخ  ماب  يادـنلب  هب  ات  هک  تسا  هشوگراـهچ  یجرب  عقاو  رد 

جرب و نایم  هب  ریگداب  لاناک  زا  اههرپ  نیا  اب  دروخرب  زا  سپ  داب  دوب . هرپ  راهچ  ياراد  هک  دـشیم  يزاساج  یمئاق  ياهفاکـش  ریگداب  جرب 
. تفاییم هار  نامتخاس 

دنناـم هب  یهاـگ  هک  رادمن  یهاـگیاج  زا  ریگداـب  يارجم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  مرگ  ياوـه  هک  دوـب  بیترت  نیا  هـب  اـهریگداب  راـک  زرط  اـما 
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  يامرگ  درذگیم و  هدوب  ياهچضوح 

هک تسا  حیـضوت  هب  مزـال  ددرگیم  قاـتا  ياوه  ندـش  عوبطم  ثعاـب  هدوـب و  کـنخ  دوـشیم  دراو  قاـتا  ناـیم  هب  هک  ییاوـه  هجیتـن  رد 
. دهد ماجنا  ار  هدنکم  هاگتسد  راک  دوش و  هدرپس  داب  تسد  هب  مرگ  ياوه  ات  دنتخاسیم  داب  تهج  هب  تشپ  ار  ریگداب  ياهفاکش 

هب هدومیپ و  ار  دوخ  لماکت  لحارم  نامز  تشذـگ  زا  سپ  هک  دـناهدوب  شکاوه  هناـهد  کـی  رب  لمتـشم  هداـس و  رایـسب  ادـتبا  رد  ریگداـب 
رـصنع ود  تروص  هب  اهنآ  یلک  لکـش  دوشیم و  هدـهاشم  ناریا  کشخ  مرگ و  ياهرهـش  رد  رتشیب  اهریگداب  دـندمآ  رد  ینونک  تروص 

 ... دوشیم عقاو  یناوریش  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  اهرالات - اهنیشنهاش - نیفرط  الاب و  رد  فعاضم 

هنیآ رالات 

نانامهم زا  ییاریذپ  صوصخم  قاتا  نیا  دشابیم  رتگرزب  یبناج  ياهقاتا  رگید  زا  دراد و  رارق  هناخ  یلامش  تمـس  رد  فکمه و  هقبط  رد 
هناخ ینوردنا  شخب  زا  تسا و  هدوب  تقو  نارادمتسایس  و 
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قاتا نیا  ياهیـسروا  دراد  دوجو  هچقاط  راهچ  یبوچ و  رد  هس  یـسروا ، هرجنپ  تفه  یـسروا و  هس  دادعت  قاتا  نیا  رد  دشابیم ...  ازجم 
یگنر ياههشیـش  نیا  يور  هک  دراد  دوجو  اهنآ  رد  یگنر  ياههشیـش  فیرظ و  یبوچ  تانیئزت  تسا و  هدش  يراکهدنک  ياههرگ  ياراد 

زا راک ، رد  نانز  ریواصت  دندش ، يزاسزاب  لبق  يدنچ  هک  دوب  هتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  اهشقن  نیا  تسا . هدش  یـشاقن  نادنمرنه  طسوت 
هک دنتخیمآ  رگیدکی  هب  یناریا  شوقن  اب  نانچ  نآ  ار  یگنرف  شوقن  یناریا  نادنمرنه  نیادوجواب  تسا . هدش  جیار  هاش  نیدلا  رـصان  نامز 

. دراد هرود  نیا  يزاسریوصت  اب  يرتشیب  ییانشآ  هب  زاین  هدوب و  لکشم  ادتبا  رد  اهنآ  صیخشت 

هناخهرفس ای  یبنت  رالات 

تیعقوم لیلد  هب  تمسق  نیا  تسا . هدش  عقاو  انب  یبونج  علـض  رد  هک  تسا  ییاهقاتا  رگید  زا  دوشیم  هدیمان  زین  هناخهرفـس  هک  یبنت  رالات 
. تسا موسوم  نیشنناتسمز  هب  دوخ  صاخ  ییایفارغج 
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ریاس هب  تبـسن  يرتالاب  ترارح  هجرد  زا  هداد و  لیکـشت  ار  لزنم  ریگباتفآ  تمـسق  نیرتشیب  هناخ  زا  شخب  نیا  لاس  درـس  لوصف  رد  اریز 
يالاب تمسق  رد  دوشیم . بوسحم  قاتا  نیا  نیشنهاش  هک  دراد  دوجو  یگتفرورف  کی  یبنت  لامـش  تمـسق  رد  تسا . رادروخرب  انب  طاقن 

. تسا هتفرگ  رارق  ریگداب  ناکم  نیا  فقس 

یبناج ياهقاتا 

قاتا ود  لماش  فرط  ره  رد  هناخهرفـس  هنیآ و  رالات  فرط  ود  رد  مود  لوا و  هقبط  رد  دـنوشیم  ناونع  زین  یبناج  ياههراوشوگ  هک  اهقاتا 
یناقوف هقبط  رد  هباشم  ياهقاتا  زا  رتکچوک  یلامـش  علـض  رد  فکمه  هقبط  رد  عقاو  یبناج  ياهقاتا  دـشابیم . قاـتا  ود  نیب  زیلهد  کـی  و 

ود نایم  رد  رد ، کی  قیرط  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  وکـس  کی  فک  مه  هقبط  یبناج  قاـتا  يولج  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دنـشابیم و 
رتکچوک یبونج  ياهقاتا  هب  تبـسن  قاتا  نیا  داـعبا  هک  تسا  عبرم  رتم   3 دودح 4 * یلامش  قاتا  هزادنا  دنتـسه . هنیرق  لماک  روطهب  هرجنپ 

. دـنوشیم زاب  قاتا  ود  نایم  زیلهد  هب  يرگید  ورهار و  هب  اهرد  نیا  زا  یکی  هک  دـنارتمیتناس  تصـش  ضرع  هب  ییاهرد  ياراد  اهقاتا  تسا 
زیلهد راهچ  ددع و  تشه  نامتخاس  لکرد  اهقاتا  نیا  عومجم  دوشیم . بوسحم  یبونج  یلامش و  قاتا  ود  نیب  یطابترا  هلیـسو  زیلهد  نیا 

ینوریب و طایح  هبور  اهقاتا  همه  دـنرگیدکی . هباشم  لماک  روطهب  اهقاتا  نیا  تانیئزت  دـنراد . هار  دوخ  رانک  ياهورهار  هب  یگمه  هک  تسا 
دناهدش . رپ  زمرق  درز و  یبآ ، نیگنر  ياههشیش  طسوت  هک  دنتسه  یسروا  ياههرجنپ  ياراد  ینوردنا 
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نارهت دیدج  ياههلحم 

دابآریما

رد ار  دابآسابع  هیرق  یـساغآ ، ازریم  یجاح  وا  زا  شیپ  هکناـنچمه  هیراـجاق ، يارزو  مسر  هب  تسـشن  ترادـص  هب  هکنآ  زا  سپ  ریبکریما 
دابآفسوی کلامملا ، یفوتـسم  فسوی  ازریم  دابآماظن و  کلملا ، ماظن  دعب  هدرک و  دابآ  ناریمـش  يزورما  هداج  ود  نیب  نارهت ، زا  جراخ 

يرـس هک  یتاریرحت  ای  تحارتسا  يارب  تفاییم  یتغارف  هک  تقو  ره  دومن و  ثادـحا  ار  دابآریما  يدابآ  غاب و  ترامع و  دـنتخاس  ریاد  ار 
رد الثم  دیوگیم . نخس  دابآریما  هب  دوخ  نتفر  زار  رکم  هتشون  هاش  نیدلارصان  هب  هک  یتالـسارم  رد  تفریم و  اجنآ  هب  تساوخیم  غراف 

: دسیونیم نینچ  تالسارم  نامه  زا  یکی 
ناخنامیلـس لاوس  باوج و  تاریرحت و  لوغـشم  ماش  ات  هتفر  دابآریما  هب  دـعب  مدرک . صخـشم  ار  اههناخزابرـس  ياج  متفر  حبـص  زورما  »

مدرک » تعجارم  تغارف  زا  دعب  مدوب 
ریبکریما هب  تبـسن  ار  شاهنادرمناوجان  راتفر  رد  وا  نادجو  باذع  ار  شتلع  ناوتب  دیاش  هک  تفریم  دابآریما  هب  مک  یلیخ  هاش  نیدلارـصان 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  رهپس  کلملا  ناسل  ناخ  یقت  دمحم  لاح  نیا  اب  تسناد 
زا یهورگ  مظعاردـص و  فرـشا  باـنج  دز و  نوریب  همیخ  هفـالخلا  راد  زا  ق ). ه .  ) هدعقیذ 1268 مهدفه  هبنشهس  زور  رادجات  رایرهـش  »

دورف دابآریما  هیرق  رد  باکر  تمزالم  هب  هدایپ  راوس و  هاپـس  هناخکروبنز و  هناخپوت و  هاـگرد و  ناـیعا  هاپـس و  ناـگرزب و  ناـگدازهاش و 
رد دـندوب  التبم  الب  نادـب  زین  هاگرکـشل  مدرم  تشاد و  ینوزف  زور  ات  زور  ناریا  کلامم  رتشیب  رد  ابو  ضرم  تقو  نیا  رد  هکنیا  اب  دـندش 

دنارب ». نیوزق  ات  چوک  هب  چوک  دابآریما  زا  درکن و  هار  يروتف  هاشنهاش  مزع 
رانچاپ . رذگ  رد  يرگید  تشاد و  رارق  لاچ  مامح  رذگ  رد  یکی  هک  تشاد  رازاب  هلحم  زین  هناخ  بابود  ریبکریما  دوزفا  دیاب 

338 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رتمولیککی نآ  يانهپ  مین  رتمولیک و  ود  دودح  رد  نآ  يازارد  تسا  برغ  هب  قرـش  زا  نآ  يانهپ  بونج و  هب  لامـش  زا  دابآریما  يازارد 
. تسا

: دوب حرش  نیدب  بونج  هب  لامش  زا  يدابآ  نیا  عضو 
ای عبنم  بآ و  هیفصت  هاگتسد  يارب  یلحم  نتخاس  تسا ، هدش  هداد  نآ  رد  يدیشروخ  لاس 1325  رد  يرییغت  اهنت  هک  دابآریما  تانق  رهظم 
رد  ) دناهدرک ظفح  ار  دوخ  قباس  عضو  تانق  نییاپ  ياههچغاب  ناتخرد و  دوشیم . عمج  نآ  رد  ندش  هیفـصت  زا  سپ  بآ  هک  يرابنا  بآ 

تـسد هـب  یــضارا  نـیا  یناـهج  مود  گـنج  نارود  رد  هـکنیا  زا  شیب  دوـب و  رازتـشک  اـههچغاب  نـیا  نییاـپ  يدیــشروخ ) لاس 1325 
یلعف رختسا  ایوگ  هک  دوب  يرختـسا  يدابآ  قرـشم  فرط  رازتشک ، نیا  تسد  ریز  دشیم  تشک  وج  مدنگ و  اهنآ  رد  دتفیب  اهییاکیرما 

دروخیم مشچ  هب  نآ  هعلق  الاب و  غاب  رد  سپـس  دوب . ناتـستوت  رازتشک  بونج  رختـسا و  برغ  رد  تسا . هدـش  هتخاـس  نآ  لـحم  رد  زین 
جراخ رد  دوب و  رتکچوک  الاب  غاب  هعلق و  زا  هتفرمهیور  نییاپ  غاب  هعلق و  دشیم  هلصاف  یبرغ  یقرش و  ینابایخ  نییاپ  الاب و  غاب  هعلق و  نایم 

نیا کیدزن  دوب . راک  هب  ه ش -).  ) 1324 - 1320 اهییاکیرما - رارقتـسا  زا  لبق  ات  هک  دوب  یبایـسآ  نآ  یبرغ  بونج  جنک  رد  نییاپ و  غاب 
ناـنابهورگ و یهاـگ  دـندرکیم و  اـجنآ ، رد  یتـحارتسا  دنتـشذگیم  هار  نیا  زا  سوبوتا  اـب  هک  ینارفاـسم  هک  دوب  ياهناـخهوهق  بایـسآ 

. دندمآیم اجنیا  هب  تحارتسا  ياچ و  فرص  يارب  هیدیشمج  زا  نازابرس 
نامتخاس ود  یکی  زین  الاب  غاب  رد  دوب و  یناریا  نازابرـس  تسد  رد  زین  يدنچ  دتفیب ، ییاکیرما  نایرکـشل  تسد  هب  دابآریما  هکنیا  زا  شیپ 

. دنتشاد نامتخاس  تسد  رد  يرجآ 
زا هچنآ  هک  دنتخاس  لحم  نیا  رد  ددعتم  ياهانب  دوب  ییاکیرما  نایرکشل  تسد  رد  دابآریما  هامرذآ 1324  ات  ه ش ).  ) لاس 1320 رخاوا  زا 

: تسا حرش  نیدب  دوب  یقاب  ه ش ).  ) هامنمهب 1327 رد  اهنآ 
دابآریما شورف  زا  سپ  یهام  دنچ  دوب . ییاکیرما  نایرکشل  ناتـسروگ  دوب و  هدش  انب  گنـس  زا  نآ  ياهراوید  مامت  هک  يراوید  راهچ  - 1

. دوب لحم  نیا  رد  ناشیا  ناگدرم  داسجا  هاش  اضر  دمحم  هب 
. دنداد لاقتنا  اکیرمآ  هب  ار  ناشداسجا  یتشک  هرایط و  اب  سپس 

. دوب يروتوم  لیاسو  ریاس  لیبموتا و  ریمعت  زکرم  هک  گرزب  نامتخاس  کی  - 2
. دوب ناتسبات  يامنیس  رتائت و  يارب  مه  ياهطوحم  نآ  يولهپ  هک  یناتسمز  يامنیس  رتائت و  يارب  گرزب  نامتخاس  کی  - 3

اهمامح و نیا  تسا . ییوشور  هاگتـسد  کـی  ماـمح و  هاگتـسد  کـی  قاـتا و  هدراـهچ  مادـک  ره  هک  ( U) وی لکـش  هب  نامتخاس  جـنپ  - 4
دوب ییوشور  نیدنچ  شود و  نیدنچ  قاتا  کی  رد  ینعی  دوب  زابرس  اهییوشور ،

يرادهب ياهنامتخاس  هاگتسد  هدزاود  - 5
339 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تسا ياج  رب  ش -). ه .  ) لاس 1327 العف - هک  کچوک  نامتخاس  هاگتسد  ود  هاجنپ و  - 6
هیفـصت ار  بآ  بعکم  رتمدـصراهچ  تعاس  راهچ  تسیب و  ار  نآ  کچوک  روتوم  هک  یفاـص  تفه  روتوم و  ود  اـب  هیفـصت  ناـمتخاس  - 7

. درکیم
. هیفصت لحم  ولج  رد  رابنا  بآ  ای  عبنم  کی  - 8

. نآ تسد  ریز  نکتخر  نامتخاس  هاگتسد  دنچ  اب  ابیز  يراکیشاک  رختسا  کی  - 9
. تلو قرب 220 و 380  اب  روتومجنپ  لماش  قرب  هناخراک  - 10

. دنکیم دیلوت  خی  ولیک -  36000 راورخ - تسیب  دص و  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  هک  يزاسخی  هناخراک  - 11
: زا دنترابع  دندوب  هتخاس  اهییاکیرمآ  زا  شیپ  یناریا  نازابرس  هک  ییاهنامتخاس  اما 
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. هاگتسد جنپ  اهنآ  ولج  رد  یناویا  اب  يرجآ  ياهنامتخاس  - 1
ناروتسر و نآ  هاگتسد  کی  دنراد و  تنوکـس  نآ  هاگتـسد  جنپ  رد  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  هک  دیدج  نامتخاس  هاگتـسد  تشه  - 2

صاصتخا دوخ  هب  دابآریما  يرادا  تالیکشت  سیئر  ار  نآ  هاگتـسد  کی  هاگـشناد و  يوک  رتفد  نآ  هاگتـسد  کی  تسا  مامح  هناخباتک و 
نیا رب  هوـالع  دراد . تباـث  ياـهجامآ  هـک  دـناهتخاس  يزادـناریت  يارب  ینادــیم  یناریا  نازابرــس  داـبآریما  یبرغ  تمــسق  رد  تـسا . هداد 

. دنزومآیم يزادناریت  لحم  نیا  رد  هیدیشمج  راوس  گنه  تسا . هدش  هتخاس  هطوحم  نیا  رد  زین  نارسفا  تحارتسا  يارب  ینامتخاس 
یبرغ بونج  فرط  هب  ار  هرد  نیا  هراـهب  بآ  هک  دـناهتخاس  هکرد  نیوا و  هرد  بالیـس  ندـنادرگرب  يارب  يدـس  نادـیم  نیا  یکیدزن  رد 

. دربیم نارهت 
. دش هدناوخ  هاگشناد  يوک  سپ  نآ  زا  دیدرگ و  نارهت  هاگشناد  لیوحت  ه ش ).  ) هامرذآ 1324 رد  دابآریما 

مود یللملانیب  گـنج  رد  تسا . عـقاو  نارهت  رهـش  یبرغ  لامـش  يرتـمولیک  ود  رد  هیرق  نیا  دـسیونیم : داـبآریما  هراـبرد  یغـالب  تـجح 
زا بآ  گنـس  راهچ  ياراد  دابآریما  تانق  ناریا - ییایفارغج  گنهرف  تسا - نارهت  هاگـشناد  ءزج  العف  دوب و  اهییاکیرمآ  یماظن  هاگودرا 

. دوشیم دراو  یبرغ  لامش  زا  نارهت  رهش  یخسرف  کی 

هیلالج

: میناوخیم نینچ  هیلالج  هرابرد  راثآلا  رثآملا و  رد 
یکشوک رب  هلودلا  لالج  هدازهاش  الاو  فرشا  باون  فیرش  بقل  هب  تسا  بوسنم  هک  هیلالج  »
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دراد » لاعتشا  ناوضر  هضور  کشر  ناوج  یغاب  تفگش و 

: دسیونیم هرابنیا  رد  دوخ  تارطاخ  رد  هنطلسلادامتعا  ناخ  نسح  دمحم  هکنانچ  دوب  دابآترصن  نآ  زا  شیپ  هیلالج  مان 
ناطلسلا لظ  نامهم  تسا  میدق  دابآ  ترصن  هک  هیلالج  ترامع  رد  هاش  حبص  زورما  يرمق : هنس 1303  یناثلاعیبر  هبنشراهچ 14  »

. نارهت یبرغ  لامش  فرط  رهش  قدنخ  هلصافالب  تسا ، یغاب  طسو  رد  ترامع  نیا  دنتسه .
. مدرک شدرگ  يردق  متفر  دوز  رایسب  حبص  هدرک . ار  اجنآ  جراخم  ناموت  رازه  هاجنپ  هدازهاش  هتبلا 

يارب ار  قاتا  ندرک  مرگ  روتسد  دورولا  يدل  دندومرف . لیم  راهان  کیرات  هناخلگ  قاتا  رد  دندروآ و  فیرشت  هاش  دعب  دیرابیم  مه  ناراب 
دوب »...  دهاوخ  هچ  عضو  تسا  مولعم  دندوب  مه  کجیلم  ياهیچناکیزوم  دمآ  دهاوخ  هک  دنداد  کجیلم 

: دسیونیم دابآترصن  هعلق  هرابرد  زین  دادماب  يدهم 
هدوب امرفنامرف )  ) هلودلا ترـصن  ازریم  زوریف  روبزم  هعلق  یناب  ادتبا  رد  هدش و  فورعم  هیلالج  هب  هزورما  هک  تسا  نامه  دابآترـصن  هعلق  »

دوخ رتخد  هکنیا  زا  سپ  وا  دیدرگ و  لقتنم  کلامملایفوتـسم  فسوی  ازریم  هب  دعب  تشاذـگ  دابآترـصن  ار  نآ  مان  شبقل  تبـسانم  هب  و 
راذگاو يو  هب  زین  مه  ار  دابآترصن  داد . ناطلسلا  لظ  ازریم  دوعسم  گرزب  رسپ  هلودلا  لالج  ازریم  نیـسح  ناطلـس  هب  ار  هنطلـسلا  مدمه 

یـضارقتسا کناب  دزن  يرگید  يدابآ  دنچ  مامـضنا  هب  هیلالج  دـش . هدـیمان  هیلالج  هلودـلا ، لالج  بقل  تبـسانم  هب  خـیرات  نیا  زا  دومن و 
هب لزان  یلیخ  ياهب  هب  ار  اهنآ  وا  دیسر و  امرفنامرف  ازریم  نیـسحلا  دبع  گرزب  رـسپ  موس  هلودلا  ترـصن  ازریم  زوریف  هب  دوب و  ورگ  سور 

یـضارا هزورما  دنتخاس و  دوخ  يارب  هدومن  يرادـیرخ  اهنآ  زا  ار  هیلالج  یـضارا  مدرم  دـعب  تخورف و  ویگ  بابرا  هیداحتا و  میحر  جاح 
دهدیم . لیکشت  ار  نارهت  بوغرم  بوخ و  یلیخ  دابآ و  رایسب  گرزب  تمسق  روبزم 

نارهت رد  ق ). ه .  ) لاس 1288 یطحق  هدمآ  نایم  هب  دابآترصن  هعلق  مان  عیاقو  نآ  رد  دادیور و  يرصان  هرود  رد  هک  یمهم  عیاقو  زا  یکی 
. تسا رارق  نیا  زا  ناتساد  دیدرگ  تشه  داتشه و  یطحق  هب  فورعم  هک  تسا . ناریا  ياهرهش  ریاس  و 
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نآ زا  دومن  رایسب  ششوک  هار  نیا  رد  دشاب  هدرک  قلخ  هب  یکمک  هکنیا  يارب  دوب  شترادص  لوا  نوچ  رالاسهپس  ناخنیـسح  ازریم  جاح 
ور نارهت  هب  یگنسرگ  زا  هک  ار  فارطا  يارقف  هلمج 

341 ص : نارهت ، تشذگرس 
هب تشاد و  ررقم  اـهنآ  يارب  هیموی  توق  هدروآ  درگ  دابآترـصن  هعلق  رد  ار  نارهت  دوـخ  تعاـضبیب  صاخـشا  نینچمه  دـندوب و  هدروآ 

دنتفای . تاجن  تکاله  زا  يدایز  هدع  ریخ  لمع  نیا  هطساو 
: دسیونیم هیلالج  هرابرد  زین  نامیرک  نیسح  رتکد 

هاش اضر  دـهع  هب  تسا  هدوب  عقاو  مک  ياهلـصاف  رد  رهـش  یبرغ  لامـش  رد  تسا و  نایراجاق  دـهع  زا  میدـق  دابآترـصن  ای  هیلالج  يدابآ 
نارهت و هاگـشناد  لامـش  رد  نارهت  رهـش  لخاد  رد  لحم  نیا  نونکا  دنتخاس  زکرم  رد  میقم  ياهرکـشل  هژر  يارب  اجنآ  رد  یگرزب  نادیم 

. دوشیم هدناوخ  هلالكراپ  مان  هب  هدمآرد و  كراپ  تروص  هب  نآ  زا  یشخب  هزورما  و  تسا . عقاو  جرک  رهن 
یمسر دانسا  رتفد  رد  ه ش ).  ) دادرخ 1313 مجنپ  خیرات  رد  هک  هدش  انب  هیلالج  یضارا  رد  زین  نارهت  هاگشناد  هک  تسا  يروآدای  روخرد 

. تسا هدیسر  تبث  هب  هدش و  يرادیرخ  نارهت  هرامش 18 
ییاراد فراعم و  نیترازو  رادیرخ :

. اهنآ ردام  ویگ و  بابرا  راغص  هیداحتا و  هب  فورعم  رجات  اقآ  میحر  جاح  نیکلام :
هب هدوب  بآیب  هبورخم و  خـیرات  نآ  رد  هک  هیلـالج  تاـنق  گـناد  شـش  مامـضنا  هب  عبرم  زگ  راـهچ  رازه و  ود  تسیود و  هلماـعم : دروم 

. موقرم یضارا  طسو  دوجوم  يانب  هاگتسد  کی  مامضنا 
. دابآریما هیلالج و  یضارا  دحرس  هب  لامش  فرط  زا  نآ : دودح 

هب اقرش  ثادحالا  دیدج  روپهاش  نابایخ  هب  فورعم  يزگ  لهچ  نابایخ  هب  ابونج  دابآدیشمج . هیلالج و  یضارا  دحرـس  هب  برغ  فرط  زا 
نارق تشه  ناموت و  کی  دون و  دصهن و  رازه و  دون  تمیق : هیلالج . ضایب  یضارا 

هینادوجآ

: دسیونیم هینادوجآ  هرابرد  ناریمش  یخیرات  يایفارغج  رد  هدوتس  رهچونم  رتکد 
قرـش رد  غاـب  هلاـچ  یـضارا  تسا : ریز  رارق  هب  تسا  هدروآ  تسد  هب  هینادوـجآ  هراـبرد  ه ش ).  ) لاس 1325 رد  هدـنراگن  هک  یتاـعالطا  »

ناخ اضر  اقآ  صوصخم  نادوجآ  دوب . کلام  ینارواـین  یلع  ردـیح  یجاـح  ار  یـضارا  نیا  رتشیب  تسا  هدوب  نارواـین  كـالما  نارواـین و 
غاب هب  ار  نآ  بآ  تخادرپ و  راک  هب  نآ  یمیدـق  تانق  رد  دـیرخ و  کلام  هدرخ  زا  ار  یـضارا  نیا  هکرابم  هناـخروق  ریزو  هنطلـسلا  لاـبقا 

. داد صاصتخا  هینادوجآ 
342 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد ادعب  غاب  نیا  درک . عطق  ار  اجنآ  ياهتخرد  داتفا و  کلملا - دـضع  رـسپ  روخآریم - تسد  هب  هینادوجآ  غاب  صوصخم  نادوجآ  زا  دـعب 
. تفرگ رارق  زوریف  رگشلرس  دیشمج و  بابرا  کلمت 

. دوب نیوزق  هزاورد  شورفبوچ  ناینیما  هللا  دبع  یجاح  هراجا  رد  اهتدم  تشگیم  تسد  هب  تسد  هک  یماگنه 
تـسد هب  کتخرد  زوج  دش و  کلملا  لضاف  مهـس  هینادوجآ  دـندیرخ . مه  اب  ار  کتخرد  زوج  هینادوجآ و  یلیکو  یلع  کلملا و  لضاف 

تسا . زاستیچ  تسد  رد  ه ش -).  ) 1325 العف - دش و  هتخورف  يرتمید »  » هب سپس  هینادوجآ  داتفا . یلیکو  یلع 
هچ الصا  تسا  وا  هب  بوسنم  عقاو  رد  زین  هینادوجآ  دوب و  هاش  نیدلا  رصان  صوصخم  نادوجآ  هک  ناخ  اضر  اقآ  مینیبب  هک  تسین  دب  لاح 

. تسا هدوب  هراک 
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: دسیونیم هرابنیارد  دادماب  يدهم 
تمدخـشیپ  ) مالـسالا دـیدج  لیعامـسا  اقآ  رـسپ  ق ). ه .  ) دـلوتم 1259 هنطلـسلا  لابقا  صوصخم  نادوجآ  یـشابساکع  ناـخ  اـضر  اـقآ  »

زا راک  زاغآ  رد  ناخ  اضر  اقآ  تسا . کلامملا  میکح  یقنیلع  ازریم  ردارب  و  هاش ) نیدلا  رصان  هاش و  دمحم  یـشابتمدخشیپ  هاشیلعحتف و 
تـشگزاب زا  و  هاش - یـشابساکع  هتبلا  یـشابساکع - بقل  هب  ق ). ه .  ) لاس 1280 رد  سپـس  دوب و  هاش  نیدلا  رـصان  روضح  ناتمدخـشیپ 

. دیدرگ بقلم  هاش  بیج  فرص  نزاخ  تمس  هب  صوصخم  تمدخشیپ  یشابساکع و  ياهتمس  رب  هوالع  اپورا  زا  هاش  نیدلا  رصان 
هاش نیدلا  رصان  تنطلس  نامز  رد  بیج  فرص  نزاخ  )

تخادرپ هلاوح  دـهدب  یـسک  هب  یماعنا  تساوخیم  هاش  نیدـلا  رـصان  تقو  ره  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  يرابرد و  مرتحم  مهم و  لغاشم  زا 
ياهلوپ بیج و  فرـص  هرادا  هب  مک  ياـهلوپ  دـشیم . هداد  هاـش  هب  هوشر - شکـشیپ - ناونعهب  هک  یهوجو  دادیم . روبزم  هرادا  هب  ار  نآ 

بیج فرـص  هرادا  يدـصتم  نامز  نآ  رد  ار  بیج  فرـص  نزاـخ  دـشیم . هداد  لـیوحت  هصاـخ  تاـهوجو  باـسح  هب  هنازخ  هب  ار  داـیز 
( دنتفگیم زین  هرصلا  نیما  هاش  دمحم  نامز  ات  كرابم و  بیج  فرص  رادلیوحت  نویامه و 

سیئر يرمق  لاس 1301  زا  تفر  اپورا  هب  هاـش  هارمه  هب  ق ). ه .  ) ياهلاس 1290 و 1295 رد  اپورا  هب  هاش  نیدلا  رصان  مود  لوا و  رفـس  رد 
. دش هناخروق  ریزو  و 

: دسیونیم ناضمر 1301 -  15 دوخ - هنازور  ياهتشاددای  رد  هنطلسلا  دامتعا 
ق) ه .  ) لاس 1302 رد  و  دش » شکـشیپ  لمع  توافت  زا  لاسره  رد  ناموت  رازه  هدزناپ  ضوع  رد  صوصخم  نادوجآ  هب  هناخروق  تسایر  »

بیان ازریم  نارماک  همینولاسکی  رـسپ  ناخیلعحتف  تباـین  هناـخروق  ترازو  رب  هوـالع  ق ) ه .  ) لاس 1304 رد  دـش . هنطلـسلا  لابقا  هب  بقلم 
ریما هک  هنطلسلا 

343 ص : نارهت ، تشذگرس 
اهیچپوت و عازن  تلع  هب  هناخپوت  سیئر  ماظن ، نیما  ناخ  قداص  دمحم  هک  ق ) ه .  ) لاس 1306 رد  تسا ...  هتشاد  زین  ار  دوب  هدش  هناخپوت 

نتفرگ اـب  ار  هناـخپوت  هاـش  دـش . علخ  تانوئـش  بصاـنم و  زا  هناـخپوت  تراـمع  زا  اـهیچپوت  ندرک  صخرم  مالـس و  زور  رد  اهیچقـسن 
یـصخش غاب  ناریمـش  هینادوجآ  رد  یناهگان  گرم  هب  ق ). ه .  ) لاس 1307 طساوا  رد  يو  داد  هنطلـسلا  لابقا  هب  شکـشیپ  ناـموت  رازهجنپ 

ای مومـسم  هوهق  اب  ولود  راجاق  ناخیلع  نیـسح  جاح  دوخ  هلودـلا  بجاح  هلیـسو  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  هک  دـش  فورعم  درک و  توف  دوخ 
ناریا هکلم  هلودـلا  غورف  هک  دـش  نیا  مه  شتیمومـسم  تلع  هک  دـنیوگیم  تسا و  هدرک  مومـسم  ار  وا  يرجق  هوهق  نامز  نآ  حالطـصاب 

. تشاد هدوارم  هقشاعم و  وا  اب  ابلاغ  دوب و  وا  هاوخرطاخ  هلودلا  ریهظ  ناخیلع  نز  هاش و  نیدلا  رصان  رتخد 
دنیامن . مومسم  ار  وا  هک  داد  روتسد  دش و  هاگآ  هیضق  زا  دوخ  داماد  هلودلا  ریهظ  هلیسو  هب  هاش  نیدلا  رصان 

: تسا هتشون  نینچ  هنطلسلا  لابقا  توف  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا 
. دوشیم هتفگ  مه  زمکب )  ) زامکب هک  تسا  یـسراف  زامگب  ففخم  زمگب  . ] دـمآ زمگب  حبـص  يرمق  هنس 1307  هیناثلايدامج  هعمج 10  »

هنطلسلا لابقا  توف  ربخ  دناهتشاذگ ]. مان  دوخ  يارب  ار  نیا  اهینمرا  اهینامثع و  تسا . بارش  يراسگهداب و  ینامهم . هودنا  مغ و  ینعمب ،
. داد نمب  ار 

. دنوریم مدید  یچهوهق  کی  رادبآ و  ود  متفریم  دابآتنطلس  هک  حبص  زورید  مدش . ملاتم  یلیخ 
. دوریم تسا  ناریمـش  هک  شدوخ  غاـب  هینادوجآ  هب  ننفت  ضحم  هعمج  زورما  هک  تسا  هنطلـسلالابقا  زا  دـش  مولعم  تسیک ؟ زا  مدیـسرپ 

رـضاح ار  شاهکـشرد  دوب . هدرک  لیم  ياچ  دوب . هتـساخرب  دوب . هدرک  یباوخ  دوب . هدروخ  يراهان  یغامدرت  لاـمک  اـب  دوب  هتفر  هک  اـجنآ 
ار ابطا  زا  یـضعب  دـندوب  هدرک  ربخ  ار  کلامملا  میکح  هچرگا  دوشیم . توف  هأجف  تومب  هداـتفا  سپاو  هک  دـیایب  رهـش  هک  دـندوب  هدرک 

هدروآ ار  وا  شعن  دندوب  هدرب  ار  هلودلانیما  گرزب  هکسلاک  شش  تعاس  بش  دوب . هدرک  توف  دوب  هداتفا  هک  تعاس  نامه  اما  دوب . هدرب 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


انشآ مه  اب  میدوب  هچب  مالغ  ود  ره  هک  هاش  نیدلارصان  تلود  لوا  زا  تشاد . لاس  تشه  لهچ و  صخـش  نیا  دندوب . هدرک  شاهناخ  دراو 
دراد لام  رورک  کی  هتبلا  دش . تانوئـش  بسانم و  ياراد  دوب . لقاع  لباق و  رایـسب  مه  شدوخ  درک . تدـعاسم  یلیخ  وا  يارب  ایند  میدوب .

دش ». همه  سأی  هیام  دندوب و  لاحشوخ  هکلب  دندوبن  ملاتم  يرکون  هنطلسلا  لابقا  لثم  توف  زا  مدیسر  هک  هاش  تمدخ  ... 
344 ص : نارهت ، تشذگرس 

رالاسهپس غاب 

ای ناتـسراهب  غاب  اب  ار  نآ  ياهدـع  هک  تسا . رالاسهپـس  غاب  هدـنام  ياـج  رب  یماـن  طـقف  نآ  زا  هزورما  هک  نارهت  فورعم  ياـهغاب  زا  یکی 
مشاه و دیـس  اقآ  هچوک  نیب  یلعف ) يروهمج   ) قباس دابآهاش  نابایخ  رد  غاب  نیا  هکیلاح  رد  دـننکیم . روصت  یکی  قباـس  ياروش  سلجم 

. تسا رالاسهپس  غاب  نابایخ 
رد نابایخ  نیا  تیفورعم  ددرگیم . قباس  دابآهاش  نابایخ  هب  یهتنم  نآ  بونج  دوشیم و  هاقناخ  ناـبایخ  هب  یهتنم  نآ  لامـش  ناـبایخ  نیا 

شورفب نآ  رد  هنادرم  هنانز و  ياهشفک  عاونا  زا  یبوغرم  عون  هک  دوب  ددعتم  ياهیشورفشفک  دوجو  تلعب  رتشیب  هتـشذگ  ههد  نیدنچ 
دـضع ازریم  دمحا  ناطلـس  رـسپ  يو  دشابیم . دش ، دلوتم  ق ) ه .  ) لاسب 1271 هک  ازریم  هللا  هیجو  هب  طوبرم  رالاسهپـس  غاـب  نیا  دیـسریم .
رـصان نز  هلودـلا  سمـش  ردارب  راجاق و  هاشیلعحتف  متـشه  لهچ و  رـسپ  ازریم  لوچم  هب  فورعم  هک  تسا  يدـضع  خـیرات  فلؤم  هلودـلا 

. تسا هدش  زین  مظعا  رالاسهپس  مظعم و  رادرس  رادرس ، ناخریما  کلملا ، فیس  بقل  راهچ  ياراد  جیردتب  و  دوب . هاش  نیدلا 
هدفه نس  رد  ینعی  یناوج  ناوفنع  رد  ق ). ه .  ) لاس 1288 رد  دش و  هاش  تمدخـشیپ  دعب  هچبمالغ و  ادتبا  رد  هیجو  اقآ  ای  ازریم  هللا  هیجو 
ریـشم هب  برقت  هطـساوب  تسا  مولعم  دعب  دوب و  رالاسهپـس  هلودلا  ریـشم  ناخ  نیـسح  ازریم  جاح  صوصخم  تمدخـشیپ  شناونع  یگلاس 

 ... درک یقرت  جیردتب  هلودلا 
لغاشم زا  ماظن  هوجو  لک  راد  لیوحت  ای  رادهنازخ  هصاـخ و  تمدخـشیپ  شتمـس  هک  یگلاـس  نـس 24  رد  ق ). ه .  ) لاس 1295 لـیاوا  رد 

ناخ نیـسح  ازریم  جاح  دش . راذگاو  يو  هدـهعب  زین  نارهت  ياههناخلوارق  روما  هب  یگدیـسر  يدـصت و  دوب  هدـش  لخدرپ  یلیخ  رادـنان و 
ناسارخ تلایا  هب  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  جاح  نوچ  و  دربیم . دوخ  اب  ار  وا  لخاد  جراخ و  ياهتیرومام  اهرفس و  مامت  رد  رالاسهپس 

- لاـس نیمه  رد  دوب و  رالاسهپـس  هارمهب  ناـسارخ  نوشق  تساـیر  تمـس  اـب  ازریم  هللا  هیجو  دـش . نییعت  يوضر  سدـق  ناتـسآ  تیلوـت  و 
نیدلا رفظم  نامز  رد  ق ،). ه .  ) لاس 1317 رد  مظعم و  رادرس  هب  بقلم  ق ،). ه .  ) لاس 1313 رد  و  دیدرگ . کلملا  فیس  هب  بقلم  - 1298

دوب هدـش  ناریا  لوا  زارط  نیلومتم  زا  یکی  هکیلاح  رد  يرمق  لاس 1322  رد  دیدرگ و  مظعا  رالاسهپـس  هب  بقلم  دوب  گنج  ریزو  هک  هاش 
شایصاصتخا للجم  هربقم  رد  ناریج - غاب  میظعلا - دبع  ترضح  نحص  ير  رهـش  رد  تشذگرد و  نارهت  رد  یگلاسکی  هاجنپ و  نس  رد 

. تفر انف  داب  هب  تشگ و  اروثنم  ءابه  وا  دالوا  هلیسوب  شگرم  زا  سپ  يو  ییاذک  ییاراد  نآ  دش و  هدرپس  كاخب 
هک ار  دابآفسوی  زا  گناد  هس  هک  دـشابیم - شترا  ناتسرامیب 501  مان  هب  نونکا  تسا -. دابآفسوی  ناتـسرامیب  يانب  وا  هیریخ  راثآ  زا 

لامـش رد  هک  یغاب  یـضارا  رد  ار  ناتـسرامیب  هک  تساوخ  رالاسهپـس  رما  ادـتبا  رد  درک . ناتـسرامیب  فراـصم  فقو  دوب . هدـش  وا  کـلم 
نتخاس دوب و  هدش  عقاو  رهش  رد  غاب  نوچ  دیامن  انب  دوب  رالاسهپس  غاب  هب  فورعم  تشاد و  نارهت  دابآهاش  نابایخ 

345 ص : نارهت ، تشذگرس 
یضارا رد  رهش  نوریب  رد  ار  ناتسرامیب  دیدرگ و  فرـصنم  لایخ  نیا  زا  تبـسانم  نیا  هب  تشادن  یبوخ  نادنچ  رهـش  يوت  رد  ناتـسرامیب 

نابایخ نیا  مان  دش  روآدای  هک  دراداج  دمآ  نایم  هب  قباس  دابآهاش  نابایخ  زا  نخـس  نامراتفگ  زا  شخب  نیا  رد  نوچ  داهن . انب  دابآفسوی 
هبنـش 18 : » دسیونیم هراب  نیا  رد  زین  هنطلـسلا  دامتعا  تسا . هدـش  هدـیمان  کلملا  فیـس  نابایخ  کلملا  مجن  هشقن  قبط  هیراجاق  هرود  رد 

متفر »...  همجرتلا  راد  هب  هلودلا  ءالع  نابایخ  کلملا و  فیس  نابایخ  زا  هدایپ  حبص  زورما  يرمق : هنس 1310  هدعقیذ 
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هیماظن و نابایخ  قرش  تمـس  رد  ه ق ).  ) لاس 1309 پاچ  کلملا  مجن  هشقن  قبط  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  هناخ  هک  دوزفا  دـیاب 
. دراد رارق  ناخ  زوریف  هچوک  لامش  رادرس و  غاب  هچوک  برغ  رد  رالاسهپس و  دجسم  هچوک  بونج  رد 

يدواد دـمحم  دیهـش  هچوک  مانب  زورما  دـش و  رایاشخ  شمان  اهدـعب  رادرـس  غاب  هچوک  تسا و  ناتـسراهب  نابایخ  ناـمه  هیماـظن  ناـبایخ 
هب نآ  رگید  رـس  دوشیم و  هدیمان  یـضر  فیرـش  نابایخ  زورما  هک  تسا  رالاسهپـس  دجـسم  هچوک  رد  نآ  رـس  کی  هک  دوشیم  هدناوخ 

. دسریم زورما  ریبکریما  نابایخ 
رد نوـنکا  یلو  تشاد  رارق  ناتـسراهب  ناـبایخ  رد  نآ  کـچوک  رد  هک  تسا  یناـهبهب  یتـلود  ناتـسریبد  هنطلـسلا  داـمتعا  هناـخ  هدـنامزاب 

. دوشیم زاب  يدواد  دمحم  دیهش  هچوک  ای  رادرس  غاب  هچوک  هب  نآ  يدورو 
يدورو رد  رانک  رد  نینچمه  دوب . رایـسب  ياهقاتا  اب  طایح  هس  ياراد  هک  تفریم  ناتـسریبد  نآ  هب  لاس  دـنچ  ههد 1330  رد  زین  هدنراگن 

نامز رد  الامتحا  هک  تشاد . رارق  نیمز  ریز  رد  هک  تشاد  رارق  یمیدق  یمامح  رد  دشیم . زاب  ناتسراهب  نابایخ  هب  هک  یناهبهب  ناتـسریبد 
هدرک شاهناخ  ناکم  هب  یهاتوک  هراشا  شتارطاخ  همانزور  رد  هنطلـسلادامتعا  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدوب  وا  هناخ  مامح  هنطلـسلا  دامتعا 

: دسیونیم يو  تسا .
رالاسهپـس دجـسم  هب  زور  کـی  هک  هلاـسهمه  مسر  هـب  نویاـمه  ناگدـنب  مدـنام . لزنم  زورما ...  يرمق : هنـس 1311  ناضمر  هبنشکی 24  »

تسا یباصق  ناکد  شايذاحم  رد  تسا  هیماظن  نابایخ  هب  فرشم  هک  ماهناخ  ردرس  هناخالاب  دندروآ . فیرشت  زورما  دندروآیم  فیرـشت 
هرانق هب  يراورپ  قاچ  دنفـسوگ  نیدـنچ  زور  ره  فالخب  تسا و  یباصق  ناکد  رد  یبالقنا  مدـید  يرهظ  تقو  تسا  نم  هناـخالاب  رظنم  و 
ربـعم نوچ  هک  دـش  موـلعم  درک . قـیقحت  مداتـسرف  یمدآ  هدـیدرگ . ناوارف  تشوـگ  هک  هدـش  هزجعم  هچ  هک  مدرک  بجعت  تسا . هتخیوآ 

ایرد رطاخ  مولعم  ات  دـناهدز  هرانق  هب  هار  رـس  یباصق  نیکاکد  رد  يراورپ  دنفـسوگ  دـنچ  هنطلـسلا  بیان  مکح  هب  تسا  اـجنیا  زا  نویاـمه 
نویامه رطاقم 

346 ص : نارهت ، تشذگرس 
ریزو کلملا  ماظن  هنطلـسلا و  بیان  ياهمدآ  هاش  ندرب  فیرـشت  زا  دـعب  هچنانچ  تسا . ناوارف  ناشتختیاپ  رد  دنفـسوگ  تشوگ  هک  دوش 

دندرب » ناشدوخ  ار  يراورپ  دنفسوگ  دنچ  نیا  هدز  مه  هلک  هب  نارهط 
347 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياهرازاب 

هراشا

ياهرازاب نامه  تسا  هدناماجب  نآ  نیـشیپ  تروص  زا  هک  يرهظم  اهنت  نارهت  رد  نونکا  تسا . میدـق  نارهت  هید  یلـصا  هتـسه  رازاب  هلحم 
. تسا نآ 

گنر زونه  لاح  نیا  اب  تسا  هدش  هداد  اهنآ  ياهفقـس  رد  هژیو  هب  ناوارف  تارییغت  هدمآ و  لمع  هب  هدمع  تاحالـصا  زین  اهنآ  رد  هچرگ 
ياههتـشر ياراد  تسا و  هدـش  هدیـشک  يولوم  نابایخ  ات  نادـیمهزبس  زا  نارهت  ياـهرازاب  تسا  هدرک  ظـفح  ار  شیوخ  نیـشیپ  تیهاـم  و 

تعـسو ار  اجنآ  بسامهت  هاش  نکل  دـسریم  بسامهتهاش  نایوفـص و  دـهع  زا  شیپ  هب  نارهت  رازاـب  ساـسا  تسا ...  یناوارف  مخوچـیپرپ 
رازاب قدنخ  رانک  رازاب  ریظن  تسا  هتفر  نیب  زا  نیشیپ  ياهرازاب  زا  يرایسب  نامز  نیا  رد  دروآ ...  دوجوب  ون  ياهانب  داد و  هعسوت  دیشخب و 

اهرگرز . رازاب  اهزاس و  یبلح  رازاب  دننام  تسا  هدش  رتدودحم  رتکچوک و  زین  اهرازاب  زا  یخرب  اهشورفنوتوت . رازاب  اهیغرم ،
. دباییم دادتما  يولوم  نابایخ  رد  عقاو  اهشورف  لام  رازاب  ياهتنا  ات  دوشیم و  عورـش  نادـیمهزبس  زا  هفالخلا  راد  رازاب  هلحم  یلک  روطهب 
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. مییوگیم نخس  نآ  زا  دوخ  ياج  رد  هک  دوب . قدنخ  رانک  رازاب  میدق  نارهت  رد  نارهت  رازاب  نیرتفورعم 
: دسیونیم رازاب  هرابرد  نوزرک  درل 

( هاش نیدـلا  رـصان   ) یلعف هاش  هرود  رد  تختیاپ  ياهتمـسق  ریاس  لثم  لاغـشا و  رهـش  هنهک  شخب  رد  ار  یعیـسو  هطوحم  نارهت  ياهرازاب  »
هار زا  نآ  تسا و  هرامعلاسمـش  لباقم  نالاد  زا  رازاب  یلـصا  لخدـم  تسا . هدرک  لصاح  ناوارف  يرورـض  تاحالـصا  هدـمع و  تارییغت 

مـشچ رد  هک  دوشیم  یهتنم  ینحنم  یفقـس  اب  رون  مک  ياتـسار  هب  دوشیم  هدـیمان  نادـیمهزبس  دراد و  ناور  بآ  ضوح و  هک  ياهطوحم 
. تسانشآ کین  دناهدمآ  نیمز  قرشم  هب  هک  ینادرگناهج 

تسانب شوخ  عیسو و  ياهارسناوراک  ياراد  دراد و  هار  ینادیم  ای  طایح  هب  مه  ابلاغ  تسا و  يرجآ  دبنگ  ياراد  رـسارس  نارهت  ياهرازاب 
بسا نیز  زا  ار  قرش  سانجا  عاونا  اجنآ  رد  ناوتیم  و 

348 ص : نارهت ، تشذگرس 
یکی راکشآ  ییادتبا و  تافاشتکا  زا  دوجوم و  شورف  يارب  اههفرغ  یضعب  رد  ییاپورا  تاعونصم  درک . يرادیرخ  يروخ  ياچ  ینیـس  ات 

. دوشیم هدید  مه  اپورا  تخود  یناریا  سابل  هک  تسا  نیا 
رد تسا  لوصح  لباق  مک  جرخ  اب  تسادـیوه و  يزراب  تروص  هب  هک  یناریا  كرد  لباق  ریغ  یلو  عیاـش  یلیخ  ياههقیلـس  زا  رگید  یکی 
راج ینادعمش  نتفر  اب  رولب  هب  تبسن  نییاپ  دارفا  ات  هاش  زا  تاقبط  همه  نایم  رد  ایوگ  هک  تسا  یناوارف  هقالع  نآ  دوشیم و  هدید  اهرازاب 
نیا زا  رپ  ياهسفق  مدـش  دراو  هک  نایعا  هقبط  زا  يدارفا  ای  هدازهاـش  ره  هناـخ  هب  تسه . لـیبق  ره  زا  تـالآرویز  اـی  ینیچ  فورظ  غارچ و 

. دنراذگیم مه  رانک  يزیم  يور  ار  اهبنارگ  ءایشا  لومعم  بسحرب  مدید و  سانجا 
منزیمن یفرح  نارهت  ياهرازاب  رد  دتـس  داد و  ياههنحـص  ای  راـک و  بسک و  تاـجرد  تـالماعم و  یگنوگچ  اـی  اـهناکد  عضو  هب  عجار 

یتح هک  يدـح  هب  دـناهتفگ  ار  نآ  فصو  اهراب  دوشیم و  هدـید  نیمز  قرـشم  ياهرهـش  ریاس  رد  هک  تسا  نایم  رد  یطاسب  ناـمه  نوچ 
ياهرازاب همه  زا  شیاسآ  هافر و  یمومع  لـماوع  اـهناکد و  هزادـنا  رباـعم و  ضرع  راـک و  دنـشاب  هتفرن  مه  نیمز  قرـشم  هب  هک  یناـسک 

بوسحم رتبقع  زیربت  مه  يدـح  ات  مدـید و  ادـعب  هک  زاریـش  ناهفـصا و  ياـهرازاب  هب  تبـسن  هچ  رگا  تسا . رتهب  ماهدـید  نم  هک  یقرش 
قرـشم ياهرازاب  نیرتروآسای  زا  دـنوریم  اجنآ  هب  بایمک  ءایـشا  دـیرخ  دـیما  يواکجنک و  هقالع و  اب  هک  یناسک  رظن  زا  یلو  دوشیم ،

ره يداهنـشیپ  ياـهتمیق  هب  تبـسن  ار  ییاـنتعایب  ياـهتنم  دوشیم و  راتـساوخ  ار  یندرکنرواـب  یتمیق  يالعادـح  هدنـشورف  تسا . نیمز 
تـشپ رب  ار  دوخ  سانجا  هک  تساهلالد  تسد  رد  الماک  اهزیچ  لیبق  نیا  زا  شرف و  باـیمک و  ياـهالاک  شورف  دـهدیم . ناـشن  رادـیرخ 

يراکانیم سم و  زلف  سانجا  ای  لمخم  يزودهلیلم و  یمشیربا و  هچراپ  دیاب  هک  تسا  دارفا  نیا  زا  دننکیم و  لمح  نایئاپورا  هلحم  هب  غالا 
. درک يرادیرخ  دشاب  هتشاد  اپورا  هب  اهنآ  ندرب  رد  هقالع  رفاسم  دیاش  هک  بابح  شوقنم و  ياههنیئآ  شرف و  ای 

دوب دـهاوخن  رداق  یناسآ  هب  رذـگدوز  رفاسم  اما  دنـشابیم . یمیلک  مولعم  رارق  زا  نآ  هنظم  سنج و  عون  تبـسانم  هب  مه  اهلالد  نیا  رثکا 
دروآ . تسد  هب  ار  بولطم  عاطم 

: دسیونیم نزرک  درل  لوق  زا  یمجن  رصان 
تسیب دودحرد  زور  رد  هک  دوب  رهش  کی  هلزنم  هب  اهنت  نارهت  هفالخلا  راد  رازاب  دش  رازاب  دراو  ناوتیم  لخدم  هس  هلیسوب  نادیمهزبس  زا  »

ياهورهار تشاد . یبترم  دـجاسم  اـههناخنامهم و  اـههارراهچ ، اـهورهار ، هچوک ، دادیم و  ياـج  دوخ  رد  ار  تیعمج  رفن  رازه  تسیب  اـت 
اوه رون و  هک  دوب  هدش  هیبعت  يروط  اههنزور  نیا  دوب و  هتفرگ  رارق  ياهنزور  يرجآ  ياهدـبنگ  ریز  شاهدیـشوپ  رـس  چـیپ  رد  چـیپ  عیـسو 

هاگهدـعو و اههراکیب و  يارب  یبسانم  هاگـشدرگ  تختیاپ  تراجت  بسک و  لحم  نیرتگرزب  رب  هوـالع  رازاـب  درکیم . ذوفن  رازاـب  لخادـب 
اجنآ رد  هک  دوب  یمدرم  ماسقا  عاونا و  تاقالم  ياج 

349 ص : نارهت ، تشذگرس 
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ناهد هک  ار  یبیذاکا  تاعیاش و  هکنیا  ای  دـنروآ و  تسدـب  یتاعالطا  زور  رابخا  زا  دـننک و  یبایزرا  ار  اـهراک  اـت  دـندیدیم  ار  رگیدـکی 
دننک ». شخپ  اج  نامه  زا  دشیم  غالک  لهچ  غالک و  کی  ددرگیم و  اهرهش  رد  ناهدب 

جنپ نیا  دوشیم . یهتنم  گرزب  رازاب  هب  ددرگیم و  زاغآ  نادـیمهزبس  زا  ضیرع  هبـسنلاب  نـالاد  جـنپ  دنـسیونیم : ناـمیرک  نیـسح  رتکد 
عون همه  اههرجح  نیا  رد  ددـنویپیم . رگیدـکی  هب  دراد  رارق  ناگدنـشورف  ياههرجح  نآ  يوسود  رد  هک  ییاهورهار  اب  لـخاد  زا  نـالاد 

. دسریم شورف  هب  اهالاک 
رازاب اهجارـس ، رازاب  اهرگرز ، رازاب  اهـشورف ، رهاوج  رازاب  نوچمه  تسا  بلاج  رایـسب  اهنالاد  زا  یتمـسق  ره  لوط  رد  فانـصا  عاـمتجا 

تسا . ناهفصا  رد  اهرازاب  کبس  روآدای  هویش  نیا  اهشورفشرف و  رازاب  اهزودشفک ،
یلاجنج وهایه و  دربیم  رـس  هب  ناریا  رد  ق ). ه .  ) ات 1277  1275 م /).  ) ات 1861 لاس 1859  زا  هک  سورپ ، ریفـس  بیان  شکورب ، شیرنه 

رد  » تسین یقاب  نآ  زا  يرثا  زورما  هک  دسیونیم  نآ  تانیئزت  هرابرد  سپـس  درکیم  لکـشم  ار  ندز  فرح  هاگ  هک  دـنکیم  فیـصوت  ار 
اهرازاب فقـس  یهاگ  راوید و  رد و  رب  یناریا  ياهفرحریغ  نادـنمرنه  هک  ییاهیـشاقن  نیرباع  اـهنآ و  ساـنجا  اـهناکد و  زا  ریغ  رازاـب  نیا 

یهاگ دنراد . یفلتخم  تاعوضوم  دنتسه و  زمرق  هایـس و  ياهگنر  هب  اهیـشاقن  نیا  تسا . ییاشامت  دناهدرک  اهقوس  راهچ  رد  اصوصخم 
یشاقن هب  ار  تاناویح  يایند  زا  ییاهناتساد  مه  ینامز  تسا و  هتفرگ  رارق  اهنآ  نومضم  خیرات  دیدج  عیاقو  ینامز  يریطاسا و  ياهناتـساد 

. دناهدیشک
نیا زا  ییاههنومن  ینامثع  ناریا و  هیـسور و  ناریا و  ياهگنج  كاحـض ، دیـشمج و  ریظن  یمیدق  ناهاشداپ  ناناولهپ  دیفـس ، وید  متـسر و 

ار نمشد  فیرح و  دوخ  ریشمش  هبرض  اب  دناهدرک و  لاغشا  یناریا  ناناولهپ  نانامرهق و  ار  یلـصا  هنحـص  هک  ییاهگنج  تسا . اهیـشاقن 
دناهدرک . همین  ود  اپ  ات  رس  زا 

رامآ قبط  دوب . شرتسگ  هب  يور  هک  تفگ  ناوتیم  یلو  تشادن  یقنور  نادنچ  يرجه  مهدزیـس  نرق  طساوا  رد  نارهت  رازاب  هک  دـنچ  ره 
نیلوا نوچ  دناهدشیم  هتخاس  ریبکریما  روتسد  هب  کش  نودب  هک  دندوب  سیسأت  لاح  رد  ارسناوراک  ناکد و  يدادعت  ق ). ه .  ) لاس 1269

. دشیم جرد  هیقافتا  عیاقو  همانزور  رد  ابترم  تامادقا  نیا  تفرگ و  ماجنا  ریبکریما  طسوت  نارهت  تعنص  تراجت و  قنور  يارب  تامادقا 
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: دسیونیم ریما  يارسناوراک  هرابرد  شکورب  شیرنه 
اب ارسناوراک  نحص  تسا  ارسناوراک  نحـص  هک  دنوشیم  یگرزب  طایح  دراو  رد  نیا  زا  دراد و  رازاب  فرط  هبور  یگرزب  رد  ارـسناوراک  »

دناهتفرگارف ییاههفرغ  هقبطود  رد  ار  نحص  روداترود  تسا  هدش  هتخاس  ابیز  یضوح  نآ  طسو  رد  هدش و  شرف  گرزب  ياهگنس  هتخت 
ياهالاک دننیـشنیم و  راجت  اههفرغ  نیا  رد  دـنراد و  طایح  فرط  هب  هدـش  يراکتبنم  کبـشم و  ياهبوچ  اب  ییاـههرجنپ  ناـشهمه  هک 

رد ارـسناوراک  نیا  دراد و  اـبیز  ياهيراکیـشاک  هک  تسا  گرزب  ردرـس  کـی  اـههفرغ  لخدـم  دـننکیم . هـضرع  شورف  يارب  ار  دوـخ 
دهدیم ». لیکشت  ار  نارهت  یتراجت  گرزب  هعومجم  کی  تقیقح 

هدش هدرب  مان  مه  تلود  يارسناوراک  مان  اب  نآ  زا  هک  ریما  يارسناوراک  هرابرد  ق ). ه .  ) لاس 1269 هب  طوبرم  نارهت  هفالخلا  راد  رامآ  رد 
: تسا هدش  هدروآ  ریز  رامآ  تسا ،

، باب ورود 23  یناقوف  باب ، ورود 23  یناتحت  باب ، لوا 46  نالاد  باب ، اهنالاد 128  باب  زا  باب : یف 367  باب  تلود 5  يارسناوراک  »
یناتحت باب ، میس 42  نالاد  باب ، ورهار 4  يور  يرخف  باب ، رهار 4  باب ، ورود 8  یناقوف  باب ، ورود 8  یناتحت  باب ، میود 24  نالاد 
یناتحت ورود  يرخف  باب ، یناقوف 4  باب ، یناتحت 4  باب ، تسا 16  مامتان  رازاب  تمس  هک  ینالاد  باب ، ورود 21  یناقوف  باب ، ورود 21 

نیـشنرجات 26 لوا  هچمیت  باب  ررقم 119  هطوحم   4 تسا ، عقاو  ارـسناوراک  رد  هک  ییاههچمیت  تیاب  زا  باـب . یناقوف 4  يرخف  باـب ،  4
، باب یناتحت 10  باب ، میود 21  هچمیت  باب  ورهار 4  باب ، هچمیت 4  نالاد  نایم  باـب ، ردرـس 10  اب  یناقوف  باب ، ورود 8  یناتحت  باب ،
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ورهار 4 يور  يرخف  باب ، ورهار 4  باب ، ردرس 10  اب  یناقوف  باب ، ورود 8  یناتحت  باب ، میس 30  هچمیت  باب . هلیوط 1  باب ، یناقوف 10 
، باب رادارسناوراک 4  فرط  نالاد  نایم  باب ، ورود 11  یناقوف  باب ، ورود 11  یناتحت  باب ، مراهچ 42  هچمیت  باب ، نالاد 4  نایم  باب ،

یناقوف باب ، ورود 36  یناتحت  باب ، ارسناوراک 120  نمض  تیاب  زا  باب ، یناقوف 7  يرخف  باب ، ورهار 8  بابود ، یناقوف  بابود ، یناتحت 
ورهار 20 يور  يرخف  باب ، ورهار 20  باب ، ورود 36 
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باب » دلج 8  يرخف  باب ،

هزاورد و 367 نیـشنرجات و 5  ياهنالاد  گرزب و  ياههچمیت  یناقوف  یناتحت و  ياـهنالاد  رد  ناـکد  ارسناوراک 128  نیا  رگید  نخـس  هب 
تسا . هتشاد  ناکد  باب 

ه.  ) 1279 م ).  ) لاس 1862 رد  هک  تسا  ونیبوگود  تنک  روترآ  فزوژ  هتـشون  یبلاطم  نارهت  میدق  رازاب  هرابرد  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
: دسیونیم ناریا  رد  لاس  هس  باتک  رد  ونیبوگ  دوب . نارهت  رد  هسنارف  ترافس  رادهدهع  ق )

هبـسک دـشابیم . رهـش  هنکـس  زا  یمیظع  تمـسق  عاـمتجا  لـحم  تسا ، کـنخ  ناتـسبات  رد  مرگ و  ناتـسمز  لـصف  رد  هک  مه  رازاـب  نیا  »
ام هک  یـصوصخم  هقیلـس  اب  ار  دوخ  يـالاک  هتـسشن و  دـناهدرتسگ ، دوخ  هرجح  ناـکد و  رد  هک  ییاـهیلاق  يور  ونازود و  اـی  ونازراـهچ و 

يرادیرخ الاک  اهنآ  زا  هک  دنیامنیم  توعد  ار  نیرباع  یهاگ  دناهدیچ و  میاهدرک  شلیمکت  سپـس  هدومن و  دیلقت  اهنآ  زا  اهینیمزبرغم 
اصوصخم هک  دنتسه  نز  نارادیرخ  نیا  زا  تمـسق  کی  دنتـسه . دیرخ  لوغـشم  دننکیم و  تکرح  اهرازاب  رد  مدرم  ماسقا  عاونا و  دننک .

ياهغالا يور  ار  دوخ  عاتم  لیجآ  رینپ و  هرک و  هویم و  ناگدنـشورف  دنوشیم ...  هدید  رگید  ياهاج  زا  رتدایز  اهزازب  اهـشافک و  رازاب  رد 
ناهد رد  بآ  دـنناسریم و  نارباع  شوگ  هب  ار  دوخ  عاتم  نساحم  زاوآ  یط  دـنناوخیم و  زاوآ  فلتخم  ناحلا  اـب  هدرکراـب  دیفـس  اـبیز و 

فلتخم ياـهگنهآ  هب  ار  فلـس  يارعـش  راعـشا  نایادـگ  ناـیانیبان و  وهاـیه ، دـمآ و  تـفر و  نـیا  طـسو  رد  دـنزادنایم . هار  ناگدـنونش 
اب دناهدز  لاش  رپ  ار  دوخ  نادملق  هک  یلاح  رد  اهازریم  دنیوگیم و  هناسفا  دـنلب  يادـص  اب  هشوگ  کی  رد  درگهرود  نالاقن  دنیارـسیم و 
اب دروخرب  هجیتن  رد  هدمآ  روشک  تسدرود  طاقن  زا  هک  رتش  راطق  کی  هک  دشکیمن  یلوط  یلو  دـننکیم . روبع  عامتجا  طسو  زا  تعرس 

ربعم نیا  رد  هنوگچ  رطاق  رتش و  راطق  نیا  هک  منادیمن  نم  دنکیم . دودسم  ناگمه  رب  ار  هار  هدـش  دراو  ناردـنزام  زا  هک  رطاق  راطق  کی 
رتش و ياهراطق  اهنت  هن  دراد ، جالع  هار  تقو  همه  رد  راک  همه  یناتـساب  روشک  نیا  رد  نوچ  یلو  دننکیم ، روبع  رگیدـکی  رانک  زا  گنت 

! دننکیم روبع  اهنآ  ياپ  تسد و  طسو  زا  مه  مدرم  هکلب  دنرذگیم ، رطاق 
یطارخ ار  گنراگنر  ياهنایلق  هک  طارخ  کـی  اـب  هتفرگ  شود  هب  يربت  هتخادـنا و  تشپ  يور  تسوپ  هتخت  هک  یـشیورد  رترود ، يردـق 

ار وا  هدایپ  شیاهرکون  هک  یلاح  رد  بسا و  رب  راوس  یناـغفا  هدازهاـش  کـی  ماـگنه ، نیمه  رد  تسا و  ندرک  تبحـص  لاـح  رد  دـنکیم 
. درذگیم توربج  هوکش و  اب  دننکیم ، بیقعت 
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اب ار  دوخ  هک  ییاهنآ  رهـش و  نویـسایس  یـشافک ، يزازب و  ياهناکد  لباقم  اهنز  ندزهناچ  نیرباع و  دـمآ  تفر و  لاوحا و  نیا  لـالخ  رد 

تلود فرط  زا  هک  ار  میمـصت  نالف  دـننکیم و  تبحـص  يروشک  یتلود و  لئاسم  هرابرد  اههرجح  اهناکد و  رد  دـننکیم  یفرعم  عـالطا 
رگید ياهتبحـص  زا  رتهزمـشوخ  هک  ار  هاش  نیدلا  رـصان  يارـسمرح  تاقافتا  اصوصخ  هتـشذگ و  بش  عیاقو  دننکیم و  دیقنت  هدش  هتفرگ 
یلاق ای  دنراذگیم و  ورگ  ار  دوخ  هناخ  هیثاثا  دننکیم و  ضرق  دنریگیم و  لوپ  دنهدیم و  لوپ  دـننکیم . تیاکح  رگیدـکی  يارب  تسا 
نداد نایلق و  ندرک  قاچ  ناشراک  هک  درگهرود  ياهشورفنایلق  دنریگیم . سپ  دناهتشاذگ ، ورگ  نیا  زا  لبق  هامشـش  هک  ار  ياهسبلا  و 

ياهناکتسا هتفرگ و  تسد  هب  ار  ياچ  ياهینیس  درگهرود  ياهیچهوهق  دننادرگیم و  رازاب  رد  ار  اهنایلق  ابترم  تسا  نایرتشم  تسد  هب  نآ 
راهان فرص  يارب  ار  نارباع  دنلب  يادص  اب  هداتسیا و  دوخ  ناکد  لباقم  اهزپشآ  دننکیم و  تمـسق  نایرتشم  نارادناکد و  نیب  ار  کچوک 
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. دننکیم توعد 
ناریا رد  اریز  دناسریم . مدرم  عالطا  هب  ار  تموکح  ماکحا  نیرخآ  دنلب  يادص  اب  دوشیم و  نایامن  رازاب  هشوگ  رد  یچراج  کی  یهاگ 

هک اههمانزور  ای  یهگآ و  هلیسو  هب  زگره  تلود  تساهازریم  یبهذم و  ياملع  صتخم  داوس  نتـشاد  دنتـسه و  داوسیب  مدرم  بلغا  نوچ 
کچوک ياههبصق  رد  اهيوسنارف  ام  هک  روطنامه  هکلب  دناسریمن ، مدرم  عالطا  هب  ار  دوخ  تامیمـصت  ماکحا و  دنرادن  یجراخ  دوجو 

دناوخیم و ار  دیدج  نیناوق  دنلب  يادص  اب  دنزیم و  لبط  يدابآ  نادیم  رد  هک  میراد  یمسر  لاّبط  نیناوق ، ماکحا و  غالبا  يارب  اهیدابآ  و 
رد ار  تلود  ماکحا  هک  تسا  نیا  ناشراک  دنراد و  صوصخم  يررقم  هک  دراد  دوجو  یچراج  يدایز  هدع  مه  ناریا  رد  دنونشیم ، مدرم 

. دنناسرب مدرم  عالطا  هب  اهرازاب 
رگا الثم  دننکیم . راک  مه  رگید  دارفا  يارب  دنتسه  تلود  مدختسم  امـسر  هکنیا  اب  دننکیمن و  راک  تلود  يارب  طقف  اهیچراج  نیا  یلو 

كدوک ناشنومان  دنلب  يادص  اب  تالحم  رازاب و  رد  اهنآ  دیهدیم و  یچراج  هب  یغلبم  دشاب  هدش  دوقفم  هک  دیـشاب  هتـشاد  یکدوک  امش 
. دنک میلست  شردپ  هب  تسا  هتفای  ار  وا  سک  ره  هک  دنناسریم  مدرم  شوگ  هب  ار  امش 

ياهتبحـص اهراک و  هرجح ، ناکد و  نابحاص  درک ، بورغ  باتفآ  هکنیمه  دوشیم و  يرپس  اهرازاب  رد  زور  تاعاس  قیرط  نیا  هب  يراـب 
.« دننکیم تعجارم  دوخ  هناخ  هب  دندنبیم و  ار  اهناکد  هدرک و  لیطعت  ار  دوخ 

قدنخ رانک  رازاب 

تسا هدنامن  ياجرب  نآ  زا  يرثا  زورما  یلو  تشاد  دوجو  میدق  نارهت  رد  هک  ییاهرازاب  رگید  زا 
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يوفـص هرود  يوراب  ینعی  نارهت  میدـق  يوراب  قدـنخ و  رانک  رد  يرازاب  دـیآیمرب ، نآ  مان  زا  هکنانچ  رازاب  نیا  دوب . قدـنخ  رانک  رازاب 
. تسا هدوب 

نادـیم اـت  هاشدجـسم  هارهـس  زا  هدوـب  يرازاـب  تـسا ، هدـشیم  ورـسخ  رـصان  ناـبایخ  همیمـض  قرـش  تمــس  زا  هـک  قدـنخ  راـنک  رازاـب 
رامـشهب رهـش  ياهرازاب  نیرتقنوررپ  زا  یکی  هک  رازاب  نیا  تسا . هتـشاد  دادـتما  هناخپوت  نادـیم  لیاوا  ات  نآ  زا  شیپ  هک  هراـمعلاسمش ،

. تفر نایم  زا  ورسخ - رصان  نابایخ  قباس  مان  هیرصان - نابایخ  ثادحا  ضیرعت و  هرامعلا و  سمش  ترامع  نتخاس  ماگنه  هب  تفریم 
زا یبآ  يورم ، هچرازاب  يادـتبا  رد  هرامعلا  سمـش  نادـیم  بونج  ینعی  رازاب ، نیا  ولج  زا  دوب  ولگرتش  رازاب  قدـنخ  رانک  رازاب  رگید  ماـن 

هارهس مان  دوب و  رتش  ندرگ  هیبش  شزیر  تلاح  تماخض و  رظن  زا  هک  تخیریم  ياهچضوح  رد  هدیهج  نوریب  هشوبنت  هلیسو  هب  هاش  تانق 
. دندوب هتفرگ  نآ  زا  ار  رازاب  و 

نیرتبوغرم دوب و  رهـش  ياهرازاب  نیرتنامیپورپ  هلمج  زا  قدـنخ ، راـنک  رازاـب  اریز  دـنتفگیم . زین  اـهربتفم  رازاـب  رازاـب  نیا  هب  نینچمه 
نیا هب  مه  اهربتفم  رازاب  مان  تفرگیم و  تروص  نآ  رد  زین  نایرابرد  رابرد و  دـیرخ  یتح  هک  اجنآ  اـت  دـمآیم . مهارف  نآ  رد  ساـنجا 
دوخ هک  اجنآ  ات  دندرکیم . میدقت  اراختفا  نآ  هبـسک  دیاب  ار  لوا  هجرد  نایرابرد  تساوخرددروم  سانجا  هک  دوب  هدش  هداد  نآ  هب  تلع 

ناونعهب هتفر  اجنآ  هبـسک  زا  یکی  ناکد  هب  هاـش  هاگدـنچ  زا  ره  هک  تروص  نیا  هب  درکیمن . یـشوپمشچ  رازاـب  نیا  ساـنجا  زا  مه  هاـش 
ربارب دـنچ  یعقاوم  نینچ  رد  سانجا  تمیق  هتبلا  هک  هدرکیم  دـیرخ  هب  فیلکت  ار  نایفارطا  هتخادرپ و  نآ  سانجا  یگدنـشورف  هب  کـیرش 

هب قلعتم  شورف  نیا  زا  هدـمآ  تسد  هب  دوـس  فـصن  دـندرکیم . رایـسب  دـیرخ  یهاوـختلود  ناـشن  هب  مه  ناـسولپاچ  دوـب و  یعقاو  تمیق 
زا هاش  دوجو  تکرب  زا  هک  دوب  نیا  تشاد  هزاغم  بحاص  يارب  راک  نیا  هک  مه  يرگید  زایتما  هاش . نآ  زا  رگید  مین  دوب و  ناکد  بحاـص 

ضوعالب ياهدیرخ  نایز  دنتفرگیمن و  رارق  يزواجت  يدـعت و  دروم  اهنآ  فرط  زا  هدوب  ناما  رد  نارکونهرق  دـننام  رگید  نایوگروز  رش 
رتنییاپ هیرـصان  نابایخ  فک  زا  عرذ  هس  ود  ات  دوب  يرازاب  دـندرکیم . یفالت  نآ  مود  هجرد  نیبستنم  اـهنز و  زا  زین  ار  نوردـنا  لوا  هقبط 
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تایرطع و رولب و  يزارخ و  كاشوپ و  كاروخ و  زا  هعتما  عون  همه  دـشیم و  زاـب  ناـبایخ  فرط  هب  نآ  یبرغ  ياـهناکد  ياـههرجنپ  هک 
. تشاد هریغ  هقیتع و 

بحاص مسا  دوب . دوخ  فارطا  ياهناکد  ياهنان  نیرتبوغرم  زا  نآ  نان  هک  دوب  یکگنـس  ییاونان  کی  یقرـش  بناج  یمیدـق  ياـهناکد  زا 
رود هب  ار  اهنآ  دنزادنین  هار  ادـص  رـس و  اههچب  ییاونان ، یغولـش  عقوم  رد  هکنآ  يارب  صخـش  نیا  اریز  دوب . هغجغج  یلع  جاح  ناکد  نیا 
زمرق گـنر  هب  رادتسوپ  ماداـب  هیبـش  يزیچ  راـخ و  اـی  هویم  یعون  زا  دوب  تراـبع  هک  هتخوس  ياـههتوب  ياـههغجغج  اـب  هدرک  عمج  دوخ 

ات دادیم  يزاب  ار  اهنآ  دادیم ، ادص  ندنابنج  اب  نآ  نورد  رد  شیاههمخت  هک  يرگج 
354 ص : نارهت ، تشذگرس 

درکیم . لوغشم  مرگرس و  ناشتبون  ندیسر 
: درب مان  مه  ار  رازاب  دنچ  ناوتیم  نارهت  هزاوآرپ  ياهرازاب  هلمجزا 

اهشورفنوتوت رازاب  - 1
. اهشورفنوتوت نالاد  مان  هب  تسا  هدنام  یقاب  نآ  زا  ینالاد  اهنت  نونکا  رازاب  نیا 

اهشافک رازاب  - 2
رامـشهب هفالخلا  راد  مهم  ياـهرازاب  زا  رازاـب  نیا  تسا . هدوب  نادـیمهزبس  زا  نآ  يدورو  لخدـم  تسا و  یقاـب  رازاـب  نیا  زا  یـشخب  زونه 

. تسا هدمآ  دوجوهب  نآ  رد  ینوگانوگ  ياههاگشورف  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یمیدق  یگنهامه  نآ  يایاقب  تفریم و 
اهشورفهالک رازاب  - 3

دشیم . هتخورف  هریغ  ییاراخب و  ياهتسوپ  هالک  كرت ، ياههنیف  يدمن ، ياهنیچقرع  یمشپ ، یتوهام ، ياههالک  عاونا  رازاب  نیا  رد 
اهزودنالاپ رازاب  - 4

دشیم و عورش  کچوک  قوسراهچ  زا  اهزودنالاپ  رازاب  تساهزودنالاپ  رازاب  تسا  روهشم  مه  زونه  هک  نارهت  ياهرازاب  زا  رگید  یکی 
. دیسریم گرزب  قوسراهچ  هب 

مه اـهزودنالاپ  رازاـب  تلع  نیمه  هب  دوب و  موسرم  راّـجت  نیب  رد  غـالا  يرادـهگن  فارـشا و  ناـیعا و  ناـیم  رد  بسا  تیبرت  هرود  نآ  رد 
داتـسا مییوگب . قوسراهچ  هراـبرد  مه  یمک  دـمآ ، ناـیم  هب  گرزب  کـچوک و  قوسراـهچ  زا  نخـس  هک  لاـح  تسین  دـب  تشاد . یقنور 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  نامیرک 
قوسراهچ تقیقح  رد  درکیم . تبقارم  ار  رهش  اجنآ  زا  هدرک  تماقا  قوسراهچ  مان  هب  رازاب  زا  یلحم  رد  رهش  هغوراد  نیشیپ ، راگزور  هب 

رد يو  ياهیتشگ  دادیم و  روتسد  دینشیم و  ار  اهشرازگ  تسـشنیم و  یتخت  يور  رب  قوسراهچ  رد  اهبـش  هغوراد  دوب . هغوراد  تختیاپ 
ياهتسد و  دندوب ، تبقارم  لوغشم  دمآ و  تفر و  رد  راجت  هبسک و  لاوما  ظفح  يارب  رازاب  ياهماب  يور  رب  بش  لد 

355 ص : نارهت ، تشذگرس 
دنتشگیم . اهرازاب  لخاد  رد  لعشم  اب  رگید 

: دسیونیم قوسراهچ  ای  وسراچ  وسراهچ ، هرابرد  نادلبلاةآرم  رد  هنطلسلا  دامتعا 
ریز رد  هک  تسا  يدبنگ  نآ  تسا و  هدـش  هدـیمان  مسا  نیا  هب  ابلاغ  دـشابیم و  رازاب  راهچ  ینعم  هب  هک  تسا  قوسراهچ  ففخم  وسراچ  »
هدش موسوم  مسا  نیا  هب  هیرق  هلحم و  زین  یهاگ  لحم و  نیا  دوشیم . یهتنم  رازاب  راهچ  تمـس ، راهچ  زا  هدش و  عقاو  ددعتم  نیکاکد  نآ 

تسا ».
: دسیونیم نینچمه  هنطلسلا  دامتعا 

يرگیچلعن و یمراهچ  یجارـس و  یمیـس  يزودیجرک و  رگید  تسا و  یفابل  یکی  هک  رازاب  راهچ  زا  تسا  ترابع  نارهت : رازاب  راـهچ  »
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تسین ». مدق  دص  زا  هدایز  نارهط  فورعم  گرزب  وسراهچ  ات  نآ  هلصاف  هک  ییوسراچ  هب  دوشیم  یهتنم  روطسم  رازابراچ 
. تسا هدش  هتخاس  راجاق  هاش  یلعحتف  دهع  رد  ود  تسیب و  تسیود و  رازه و  هنس  رد  نارهت  گرزب  يوسراچ  هنطلسلادامتعا  هتفگ  هب 

اهشورفنفک رازاب 

غاب  ) ناتـسروگ نیا  رانک  رد  تشاد ، رارق  اقآ  ربق  رـس  رد  نارهت  ناتـسروگ  هناخلاسغ و  نوچ  دوب . نارهت  ياهرازاب  نیرتبلاج  زا  رازاـب  نیا 
تایآ اب  یـصوصخم  ياهنفک  و  یمق ، ییالبرک ، يدهـشم ، ياهنفک  عاونا  رازاب  نیا  رد  دوب . اهـشورفنفک  رازاب  يولوم ) نابایخ  سودرف -

تفریم . شورف  هب  نآرق 
ياهتنا رد  هک  دوب  یللجم  هعقب  اقآ  ربق  رـس  تشاد . رارق  یلعف  هاگـشیاز  يرادرهـش و  لحم  رد  اقآ  ربق  رـس  ناتـسروگ  هک  مینادب  تسین  دب 

ياـهامنقاط مرح و  ناوـیا و  ماـفهزوریف و  دـبنگ  ياراد  هـعقب  نـیا  دوـب . عـقاو  یلعف - ینیمخ  یفطـصم  قباـس - سوریـس  ناـبایخ  یبوـنج 
وبا دیس  اقآ  نفدم  هعقب  نیا  دوب . راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  نارود  راثآ  زا  فلتخم  تانیئزت  سنرقم و  ياهقاط  يراکیـشاک و  يراکهنییآ و 

تسا . يو  نادناخ  فالخا و  یگداوناخ  هاگمارآ  هاش و  نیدلا  رصان  لیاوا  هاش و  دمحم  دهع  رد  نارهت  هعمج  ماما  مساقلا ،
356 ص : نارهت ، تشذگرس 

اهشورفلام رازاب 

نیا رد  دندیـشک . فقـس  زین  رازاب  نیا  يور  هب  اهدـعب  هتبلا  هک  دوب  فقـسیب  يرازاب  تشاد . رارق  اهزودنالاپ  رازاب  زا  رتنییاپ  رازاـب  نیا 
. دنروآیم ور  رازاب  نیا  هب  دنرخب  رتش  یتح  ای  رطاق و  غالا ، بسا ، دنتـساوخیم  هک  یناسک  تشاد و  دوجو  يددـعتم  ياههناخهوهق  رازاب 

هاگ دنتسبیم . هناخهوهق  نوریب  ار  دوخ  لام  دنتـسشنیم و  هناخهوهق  لخاد  یناراب  ياهزور  رد  هصاخ  بلغا ، لام  نابحاص  رگید  فرط  زا 
تقد دنتـسه ، ناویح  نس  هدـنهدناشن  هک  ار  شیاهنادـند  هب  درکیم ، هنیاـعم  ار  لاـم  ادـتبا  تساوخیم ، ار  یلاـم  دـمآیم و  يرادـیرخ 
دروم رگا  تشگیم و  رازاب  فارطا  رد  يرابدـنچ  یتح  دـشیم و  شراوس  ناحتما  يارب  هاگنآ  هدومن و  باـختنا  ار  نآ  سپـس  درکیم و 
دروم لام  درکیم و  تخادرپ  ار  لوپ  دندیـسریم ، قفاوت  هب  هک  یماـگنه  دـشیم و  زاـغآ  هلماـعم  يارب  وگتفگ  تفرگیم ، رارق  شدنـسپ 

. تفریم تسشنیم و  نآ  يور  رب  تفرگیم و  لیوحت  ار  شرظن 

اهرگسم رازاب 

رازاب تسویپیم  حـلاص  یطول  هاگرذـگ  و  حـلاص - یطول  هچوک  قرـش  رد  یهاگترایز  نت - تفه  هب  هک  گرزب  قوسراهچ  یبونج  رازاب 
رازاب نیا  ناگیاسمه  یچهوهق و  یلاقب و  دننام  ییاهرادناکد  هراچیب  دنتشاد و  ناکد  اهرگسم  تشاد  قاط  رازاب  هک  اجنآ  ات  دوب . اهرگسم 
هباتفآ نگل و  تشت و  گید و  تروص  هب  ار  هدش  نیسم  ياهقرو  هلاوح  هک  ار  اهنآ  ياهـشکچ  راجنهان  يادص  دیاب  برغم  ات  رحـس  زا  هک 

. دننک لمحت  دندروآیمرد ،
زا هک  ار  سم  میخض  ياههصرق  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  ناشراک  عضو  دندرکیم و  تسرد  تسد  اب  ار  یسم  مزاول  فورظ و  همه  اهرگسم 

، ساط يرود ، باقـشب ، لـثم  رتکچوک  يایـشا  اـهنآ  زا  دـندرکیم و  قرو  هتفرگ  شکچ  ریز  هب  دوب  هدـمآ  تسد  هب  اـهسم  هضارق  بوذ 
رادهقلح ياهگید  هنم و  جنپ  هنم ، هس  ود  گرزب  ياهگید  نتخاس  يارب  اما  دنتخاسیم  شوجهمـسو  هقالم و  ریگفک ، نادـجامک ، هبرـشم ،

ناملآ یناـمور و  هیـسور و  زا  رتم   2 و 1 *  70 داـعبا 140 * رد  ییاـهقرو  دـنتخاسیم ، سم  قرو  زا  هک  هنم  تسیب  اـی  هدزناـپ  هد  گرزب 
نآ نورد  دـیاب  يرگـسم  ياهراک  یـضعب  ماجنا  يارب  هک  دـندوب  گرزب  ردـقنآ  هک  دـشیم  هتخاس  ییاهگید  هاگ  رازاب  نیا  رد  دـمآیم .

دمآیمن . راک  هب  نآ  رد  يزیچ  وزاب  روز  رازباتسد و  نادنس و  شکچ و  تسد و  راک  زج  هک  دوب  ياهفرح  يرگسم  هفرح  دنتفریم .
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ینزملق هب  زین  ياهدـع  قشاق و ...  نادرگبآ و  یـسم و  گرزب  کچوک و  فورظ  اهگید و  نتخاس  رب  هوـالع  نینچمه  اهرگـسم  رازاـب  رد 

. دندروآیم دیدپ  اهنآ  يور  ابیز  ياهراگن  شقن و  صاخ  یتقد  تراهم و  اب  دندوب و  لوغشم  یسم  فورظ  يور 

نارگنهآ رازاب 

ینیمخ و یفطـصم  دیهـش  نابایخ  يرهمجرذوب - سوریـس و  ياهنابایخ  نیب  رازاب  نیا  تسا . یقاب  دوخ  ياـج  رب  زین  زونه  رازاـب  نیا  راـثآ 
تشاد . رارق  یلعف - دادرخ  هدزناپ 

نت لهچ  رازاب  یهارهس  زا  رازاب  نیا  رگید  نخـس  هب  تشاد . رارق  اـهزودنالاپ  رازاـب  يرهمجرذوب و  ناـبایخ  نیب  عقاو  رد  نارگنهآ  رازاـب 
يرهمجرذوب نابایخ  هب  هزورما  هک  دیـسریم  اهیمیلک  هلحم  هب  اهتنا  رد  ناجالدوع و  رازاب  ناـجالدوع و  رذـگ  هب  لامـش  رد  هدـش  عورش 

. دوشیم متخ 
رگنهآ و نت  هس  ود  زج  تسا و  هدـش  جراخ  دوخ  هیلوا  تروص  زا  هقرفتم  هنکـس  دورو  قباس و  هبـسک  نتفر  اـب  زورما  هک  نارگنهآ  رازاـب 
تسد و هلیـسو  هب  هک  دوب  ییاهرگنهآ  هب  قلعتم  رازاب  نیا  رـساترس  هتـشذگرد  تسا . هدنامن  نآ  زا  ياهناشن  مان و  هدمع  شورفنهآ  دـنچ 

ناوج هک  دوب  گرزب  ریگب ) هدـب و   ) هفرطود مد  کی  یگنـس و  لاغز  هروک  کی  لماش  ناـکد  ره  دـنتخاسیم . ینهآ  يایـشا  دـیلوت  رازبا 
رانک رد  زین  دندوب  وا  رایتسد  هک  برجم  هدـیزرو  رادکتپ  رگراک  راهچ  راکداتـسا و  کی  تخادرپیم و  ندـیمد  هب  نآ  تشپ  يدـنمروز 

راک ياهدـنک  يور  رب  یگرزب  نادنـس  ناـکد  طـسو  رد  دـندمآیم ...  رامـش  هب  مه  موزلم  مزـال و  دارفا  نیا  عمج  دـندرکیم . راـک  هروک 
دروآیم نوریب  هروک  زا  ربنا  اب  ار  هتخادگ  نهآ  داتسا  هک  بیترت  نیا  هب  دندرکیم . هرادا  ار  نآ  رگراک  راهچ  داتسا و  دوب و  هدش  هتشاذگ 

رظن رد  ار  هطقن  نامه  زین  نارادکتپ  دروآیم . دورف  ياهبرـض  تسیابیم  هک  ياهطقن  رب  تسد  شکچ  اـب  تشاذـگیم و  نادنـس  يور  و 
گنهآ و صاخ و  مظن  اب  نارگراک  مظنم  ياهکتپ  تفریم و  رامشهب  امنهار  تمالع و  داتسا  شکچ  دنتفوکیم . نآ  رب  ار  اهکتپ  هتفرگ و 

هروک هب  ار  نآ  هبترمود  ییاهن  لکـش  هب  نهآ  ندیـسر  يارب  دریگب . یلکـش  ابیرقت  نهآ  ات  دـمآیم  دورف  يرگید  زا  سپ  یکی  نیعم  راشف 
. دندادیم همادا  ار  راک  دندروآیم و  نوریب  يرگید  هتخادگ  نهآ  ددجم ، ندش  مرگ  هلصاف  رد  دنداتسرفیم و 
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زا تشاد و  مزال  زین  رایـسب  هبرجت  تراـهم و  نیرمت و  یندـب  يورین  روز و  رب  هوـالع  هک  دوب  يراوشد  ياـهراک  زا  يرگنهآ  يراـککتپ 

دورف لحم  ریغ  رد  ای  مه  يور  رب  اهکتپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب . نادنس  تخاونکی  مه و  رس  تشپ  بترم و  ندروآ  دورف  رتمهم  زیچ  همه 
رد هصاخ  ابلاغ  رفن  جـنپ  نیا  دـشیم . یتارطخ  داجیا  اسب  هچ  ندـیهج و  بجوم  دـمآیم و  نوریب  داتـسا  ربنا  راـیتخا  زا  نهآ  دـندمآیم و 

دوخ ندب  نییاپ  دنتـسبیم  رمک  هب  هک  یجامیت  ای  مرچ  هعطق  اب  طقف  دـندرکیم و  راک  شوپنت  نودـب  نایرع و  الاب  هب  رمک  زا  مرگ  لوصف 
. تخادنایم رگنهآ  هواک  ناتساد  دای  هب  ار  هدننیب  هک  دوب  ییاههراپمرچ  نامه  نیا  دنتشادیم و  ظوفحم  نهآ  ياههقرج  زا  ار 

كریگفک خیـس ، یـشارتگنس ، شکچ  ملق و  ملید ، شکنش ، ینابغاب ، لـیب  ییاـنب ، گـنلک  لـیب ، ـالومعم  اـهناکد  نیا  لوصحم  يایـشا 
رایسب اهرگـسم  رازاب  لثم  مه  نارگنهآ  رازاب  دوب . هیاپهس و ...  ربنا و  کچوک و  گرزب و  ياهلقنم  كزان ، تفلک و  ریجنز  عاونا  ییاونان ،

ياهنهآ تشرد  زیر و  ياههقرج  اهکتپ و  يادص  هتخادگ و  ياهنهآ  يوب  اههروک و  دـیدش  مد  دود و  نآ  رب  هوالع  دوب و  ادـص  رـس و  رپ 
ببـس زور  ره  تشاذـگیمن  اجهب  ملاس  روچقاچ  رداچ و  ابع و  ابق و  يرذـگهر  چـیه  يارب  دـیهجیم و  رازاب  طسو  هب  اـهناکد  زا  هک  هتفت 

دشیم . هعفارم  دنچ  داجیا 
: مینکیم هراشا  نآ  هب  رصتخم  روطهب  هک  تشاد  دوجو  میدق  نارهت  رد  مه  يرگید  ياهرازاب  اهرازاب ، نیا  زا  ریغ 
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ناشارتگنس رازاب 

زا یخرب  رانک  هشوگ و  رد  نینچمه  دنتخورفیم . ربقگنس  نآ  رد  هک  تشاد  رارق  اقآ ) ربق  رـس   ) اهـشورفنفک رازاب  یکیدزن  رد  رازاب  نیا 
. تشاد دوجو  یشارتگنس  ياههزاغم  شیپ  يدنچ  ات  هللا  دبع  هدازماما  هیوباب و  نبا  لثم  یمیدق  ياهناتسروگ 

اهشورفشرف رازاب 

: دسیونیم نینچمه  يو  تسا . ایند  ياهرازاب  نیرتبلاج  نیرتیندید و  زا  یکی  نارهت  ياهشورفشرف  رازاب  هک  هدمآ  لسروا  همانرفس  رد 
ياهشرف زا  ییاپورا  ياهروشک  لابقتسا  تساهشورفشرف . فنص  نیمه  دنک  هضبق  ار  نارهت  رازاب  هتسناوت  هک  یفنص  اهنت  دسریم  رظن  هب  »

، هشقن عونت  ثیح  زا  هک  ناریا  تفاب 
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تسا ». هدش  نارهت  رد  فنص  نیا  شرتسگ  ببس  تسا  ریظنیب  ایند  رد  تفاب  يزیمآگنر و  حرط ،
ياـههزاغم هـتفرگارف  ار  نآ  فارطا  ياـههلحم  رازاـب و  زا  یعیـسو  شخب  هـک  یـشورفشرف  ياهارــس  زا  يریثـک  دادـعت  رب  هوـالع  هزورما 

رانک و زا  يرایسب  لیعامسا و  دیـس  رازاب  نت ، لهچ  رازاب  اهیبابک ، رازاب  دابآسابع ، رازاب  اهطایخ ، رازاب  اهـشافک ، رازاب  رد  یـشورفشرف 
. تسا هدش  هدرتسگ  نارهت  گرزب  رازاب  ياههشوگ 

اهشورفرطع رازاب 

قمعمک ياههسفق  اب  يرظنم  شوخ  ياهناکد  تشاد  همادا  رازاب  يادتبا  نادیم  ینعی  نادیمهزبس  ات  هاشدجـسم  هار  هس  چیپ  زا  هک  رازاب  نیا 
يوب تشاد . رطع  هب  هتـشغآ  بلاج و  ياهبوکزرج  دوب و  هدش  هنیآ  فرط  راهچ  زا  اهنآ  لخاد  هک  ابیز  ياههنیآ  هبعج  هارمه  هدرک ، هشیش 

هب رازاب  نیا  رد  دوع ...  بالگ و  ربنع و  کشم و  یگنرف و  یناریا و  تاـیرطع  عیمج  دیـسریم . ماـشم  هب  یمدـق  هد  نیدـنچ  زا  رازاـب  نیا 
ناـبایخ فـک  ورهداـیپ و  زا  یتمـسق  هب  لیدـبت  بارخ و  تفرگ  تروـص  ادـعب  هک  ییاهیـشکنابایخ  رد  زین  رازاـب  نیا  دیـسریم . شورف 

. دش يرهمجرذوب 

اهیغرم رازاب 

رازاب نیا  زا  زورما  تشاد . رارق  اهیغرم  رازاب  نادیمهزبس و  تمـس  هب  گرزب  رازاب  هارهس  زا  دعب  ینعی  اهـشورفرطع  رازاب  زا  دعب  رازاب  نیا 
غرم و زا  ریغ  نینچمه  دنتـشاد . تماـقا  اـهشورفسورخ  غرم و  دـیآیمرب  شماـن  زا  هکناـنچ  رازاـب  نـیا  رد  تـسا . هدـنامن  ياـجرب  يرثا 

دیسریم . شورف  هب  رازاب  نیا  رد  زین  هدش  راکش  لواقرق  کبک و  نوملقوب ، زاغ ، سورخ ،
رازاب دـیز ، هدازماما  رازاب  یچلیا ، غاب  رازاب  اهـشورفلام ، رازاـب  کـیدزن  اهـشورفهاک  رازاـب  ناوتیم  میدـق  نارهت  ياـهرازاب  رگید  هلمجزا 

. درب مان  ار  عماج  دجسم  رازاب  اهکرت ، دجسم  رازاب  اهراسمس ، رازاب  اهجاّرس ، هزاورد  رازاب  یترضح ،
- یقرـش رازاب  نیا  دـندوب . تیلاعف  لوغـشم  نآ  رد  اهسیونباتک  اهفاحـص و  هک  درک  هراـشا  ناوتیم  زین  اهفاحـص  رازاـب  هب  نینچمه 

. تشاد رارق  نادیمهزبس  تمس  هب  اهرگسم  رازاب  هارهس  رد  یبرغ 
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. دنتفگیم اهزودابع  رازاب  نآ  هب  هک  دوب  هناخهّبج  نابایخ  یغرم و  رازاب  هب  اهشورفهتخود  رازاب  طسو  یبونج  لامـش  زا  مه  یهاتوک  رازاب 
. تفریم رامشهب  ترجا  رپ  يراک  هدنزرا و  ياهلغش  زا  یکی  يزودابع  هرود  نآ  رد 
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اههچرازاب

ماوق هچرازاب  اههچرازاب  نیا  زا  یکی  تساجرباپ . اهنآ  زا  یخرب  مه  زونه  هک  تشاد  دوجو  یناوارف  ياهرذـگ  هچرازاب و  میدـق  نارهت  رد 
راجاق هرود  هب  طوبرم  هچرازاب  نیا  يانب  دراد . رارق  نیوزق  هزاورد  یمیدق  لحم  و  قباس - روپاش - نادیم  یقرش  علـض  رد  هک  تسا  هلودلا 

. تسا
هچرازاب ود  نیا  دناهداد . ولقود  بقل  هچرازاب  ود  نیا  هب  تسا . عقاو  هلودـلا  ماوق  هچرازاب  ياهتنا  رد  هک  تسا  ریعم  هچرازاب  رگید  هچرازاب 

دننکیم . لصو  قباس - دابآ  لیلج  مایخ - نابایخ  هب  ار  قباس - روپاش - نادیم  اهنآ  ياههلابند  و 
: دسیونیم یلقرذگ  هلودلا و  ماوق  هچرازاب  ریعم و  هچرازاب  هرابرد  يرهش  رفعج 

تـسبنب ياهچوک  زا  سپ  ریعم و  هچرازاب  هب  اجنآ  زا  هک  دوب  یناکد  هناهد  دنچ  قاط و  دنچ  لماش  یلقرذگ )  ) رانچاپ هچرازاب  دادتما  رد  »
رهش یبرغ  رازاب  دیـسریم و  نیوزق  هزاورد  نادیم  هلودلا و  ماوق  هچرازاب  هب  كورتم  هتـسب و  زاب و  ياهناکد  هناهددنچ  لیوط و  ضیرع و 

رد هک  دوبن  نآ  زا  رتهب  زین  دوب  روهـشم  ياهرابنابآ  زا  زین  نآ  رابنابآ  دوب و  کلامملا  ریعم  راثآ  زا  هک  ریعم  رذـگ  تفرگیم »...  ناـیاپ 
دمآیمن مشچ  هب  يروآنزح  هکورتم  زج  تشاد  تخاسشوخ  یفقس  انب و  دوب و  ناکد  هناهد  نیدنچ  ياراد  هک  شاهچرازاب  هتـسار  مامت 

تشاد یقنور  تبسن  هب  هک  دودح  نیا  زا  یتمسق  اهنت  دندوب و  هدرک  لاغشا  دوخرـس  هیارک و  نودب  اهرگهتخیر  ار  نآ  ناکد  ود  یکی  هک 
تشاد ». هجوت  بلاج  عیسو و  ياهچغاب  اب  ياهناخهوهق  هک  دوب  هلودلا  ماوق  هچرازاب  دندشیم ، هدید  نآ  رد  ياهبسک  شیب  مک و  و 

رد نآ  ياهتنا  و  هیرینم - نادیم  کیدزن  زربلا - نابایخ  رد  نآ  يادتبا  هک  تسا  یلعـسابع  ییالبرک  هچرازاب  رگید  فورعم  ياههچرازاب  زا 
دوب . نارهت  یچکرمگ  هاش  نیدلا  رصان  دهع  رد  یلعسابع  ییالبرک  تسا . قباس - روپاش - نابایخ 
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. دراد تبسن  هاش  نیدلا  رصان  رسپ  هنطلسلا  بیان  ازریم  نارماک  هب  هک  تسا  ير  نابایخ  رد  هنطلسلا  بیان  هچرازاب  رگید 

غاب کیدزن  یچلیا  هچرازاب  ای  يورم  ناتـسریبد  بنج  يورم  هچرازاب  الثم  تسا . هدـنام  اجرب  یماـن  اـهنت  نونکا  زین  اـههچرازاب  ياهراـپ  زا 
قباس . سوریس  يولوم و  ياهنابایخ  هلصاف  رد  یجابنارفعز  هچرازاب  يزاسرولب و  نابایخ  رد  یبوچ  وسراهچ  هچرازاب  یچلیا ،

لیعامسا نابایخ  فرط  هب  يدود - نیشام  نیـشامراگ - زا  یبسا  نگاو  ياهطخ  زا  یکی  نوچ  هک  دنیوگیم  یجابنارفعز  هچرازاب  هرابرد 
رابرد و هب  بستنم  یجابنارفعز )  ) هچرازاب بحاص  هتـشذگیم و  یجابنارفعز  هچرازاب  ریز  زا  هتفریم و  مادـعا - نادـیم  قپاقاپ - هب  زازب 

تمحازم داجیا  هب  راداو  ار  شوشل  دـنکب ، بارخ  هدـنازرل  ار  شاهچرازاـب  هک  هدادیم  نآ  میب  تسا و  هدوب  نآ  هناـنز  ياـهبرطم  هتـسدرس 
عطق ار  نآ  رورم  روبع و  ندنک ، هلاچ  ناشیاهبسا  هار  ولج  طخ و  زا  ناشنتخاس  جراخ  نتـشاذگ و  خرچ  ریز  گنـس  اب  هدومن  اهنگاو  يارب 

دنک . عمج  ار  يدود  نیشام  طخ  راچان  مه  یناپمک  هجیتن  رد  دننکیم و 
يروهمج قباـس - داـبآ  هاـش  ناـبایخ  رد  باون و  ناـخ  یلعنیـسح  هب  قـلعتم  هک  تسا  باوـن  ماـمح  هچرازاـب  نارهت  ياـههچرازاب  رگید  زا 

تسا . هدوب  ینونک -
روخرد دوب . ناطلـسلا - نیما  کباتا - ناخ  رغـصا  یلع  ردـپ  هب  بوسنم  تشاد و  رارق  ناریا - هلودـلا - نیع  نابایخ  رد  یـشاباقس  هچرازاب 

اجنآ رد  روضح  نیما  غاب  اریز  دـشیم . هدـناوخ  روضح  نیما  نابایخ  مان  هب  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  یلعف  ناریا  نابایخ  هک  تسا  هجوت 
قیدص رهاظم  دمحم  تیکلام  هب  هلودلا  نیع  زا  سپ  دـش و  وا  هناخ  تفای و  قلعت  هلودـلا  نیع  هب  غاب  نیا  روضح  نیما  زا  سپ  تشاد . رارق 

. دش هدیمان  ناریا  نابایخ  ادعب  لیدبت و  هلودلا  نیع  هب  روضح  نیما  زا  نابایخ  مان  ورنیا  زا  دمآرد . نارگید  ترضح و 
، تداعـس هچرازاب  مساق ، جاح  هچرازاـب  یلعمـالغ ، جاـح  هچرازاـب  تشاد : دوجو  میدـق  نارهت  رهـش  حطـس  رد  مه  يرگید  ياـههچرازاب 

. دنتسه اههچرازاب  نیا  هلمجزا  دابآمساق  هچرازاب 
زونه اهنآ  زا  یخرب  مان  هک  تشاد  دوجو  نارهت  رد  زین  یفورعم  ياهرذگ  اههچرازاب  نیا  زا  ریغ 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


362 ص : نارهت ، تشذگرس 
: درب مان  ار  ریز  ياهرذگ  ناوتیم  اهرذگ  نیا  هلمجزا  تسا . هدنام  ياجرب  مه 

. یفوتسم هچوک  يرهمجرذوب و  نابایخ  نیب  هاش ، نیدلا  رصان  دهع  مظعا  ردص  کلامملا ،) یفوتسم   ) یفوتسم رذگ 
یفوتـسم و هچوک  يرهمجرذوب و  نابایخ  رد  عقاو  هاگنوخرد  لـصاف  دـح  رد  رذـگود  نیا  ماـیخ . ناـبایخ  ریعم و  هچرازاـب  نیب  یلق  رذـگ 

. دنتشاد رارق  مایخ - نابایخ  رانچاپ -
. مایخ نابایخ  رخآ  رد  عقاو  هناخلیف  رذگ 

. نیدلا رصن  دیس  ياهیکیدزن  مایخ ، نابایخ  رد  عقاو  رانچاپ  رذگ 
. تسا هدش  هزوم  نادیم  نونکا  هک  دوب  هپس  نابایخ  رد  عقاو  ناخ  یقت  رذگ 
. رتفد ریزو  رذگ  يولوم و  نابایخ  لامش  هلصاف  رد  عقاو  حلاص  یطول  رذگ 

. دندوب يولوم  نابایخ  رازاب و  یکیدزن  رد  رذگود  نیا  عقاو  اهیچکرخ  رذگ 
. تشاد رارق  مان  نیمه  هب  يدجسم  اهشافک و  رازاب  کیدزن  رذگ  نیا  یلو  دیس  رذگ 

. سوریس نابایخ  یلاوح  رد  عقاو  لیعامسا  دیس  رذگ 
. تسا هتشارفارب  مه  زونه  هک  تسا  یلاسنهک  رانچ  نآ  یمیدق  هناشن  زا  دراد و  رارق  نتلهچ  هدودحم  اب  رواجم  نت  تفه  رذگ 

. لیعامسا دیس  نادیم  هب  هدیسرن  رازاب  قرش  رد  عقاو  نت  لهچ  رذگ 
(. قدصم رتکد  ردپ  هللا  تیاده  ازریم  . ) رتفد ریزو  هچوک  روپهاش و  نابایخ  نیب  رذگ  نیا  رتفد  ریزو  رذگ 

رد یمیدق  ياهتنـس  زا  ياهناشن  ناونع  هب  هک  دناهدنام  یقاب  عضو  لکـش و  نامه  هب  يرییغت  كدنا  اب  رذگود  نیا  يداه  خیـش  اقآ  رذگ 
. دننکیم ییامندوخ  نارهت  زا  ینونک  رصع  ياهيروآون  ربارب 

يزاسرولب هب  فورعم  نابایخ  رواجم  نادیم و  زا  رتنییاپ  قباس - روپهاش - نابایخ  یبرغ ، علـض  تازاوم  هب  رذگ  نیا  یبوچ  وسراهچ  رذگ 
. دنیوگیم زین  یبوچ  وسراهچ  هچرازاب  ار  رذگ  نیا  دوشیم . متخ  مه  يولوم  نابایخ  هب  دراد و  رارق 

یهللا تمعن  هاقناخ  هدش و  فورعم  یبوچ  رذگ  هب  دندوب ، هدیناشوپ  بوچ  اب  ار  رذگ  نیا  فقس  نوچ  دندوب و  فقـسیب  الومعم  اهرذگ 
دراد . رارق  رذگ  نیا  یبرغ  علض  رد  زین  نارهت 
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نارهت هیمیدق  يایاکت  سرادم و 

هراشا

. تشاد همادا  دوب  لومعم  یمالسا  نیتسخن  نورق  رد  هک  یشور  نامه  هب  مّلعت  میلعت و  لاس  ياهلاس  دیدج  هویـش  هب  هسردم  جاور  زا  شیپ 
غارف هلحرم  نیا  زا  كدوک  نوچ  دـنتخومآیم . اهنآ  هب  ار  فیرـش  نآرق  سپـس  دـندادیم و  میلعت  ناـکدوک  هب  ار  اـبفلا  ادـتبا  اـهبتکم  رد 
نونف نآ  زا  سپ  درکیم . زاغآ  یبرع  وحن  فرـص و  زا  ار  سرد  تخادرپیم و  یبرع  نابز  يریگدای  هب  دشیم و  هسردـم  دراو  تفاییم ،

ثیدحلا ۀیارد  سپـس  هقف و  لوصا  ملع  سپـس  مالک و  قطنم و  نآ  لابند  هب  تفرگیم و  دای  نایب  یناعم و  قاقتـشا و  دننام  ار  بدا  رگید 
تئارق هب  ناـمز  لاـح و  ياـضتقا  هب  تفاـییم  تسد  نآ  زوـمر  هب  نوـچ  درکیم و  ضوـخ  نآ  تاحلطـصم  دـعاوق  رد  تفرگیم و  ارف  ار 

نیا زا  سپ  تخادرپیم . هیعرش  ماکحا  هب  قلعتم  ینآرق  تایآ  زا  ثحب  هب  دشیم و  مرگرس  حیحصت  ثحب و  ریـسفت و  تیاور و  ثیدح و 
دعاوـق تاحلطـصم و  لـئاسم و  سوـئر  رب  ار  يو  هک  تفرگیم  تسد  هب  ار  یباـتک  ادـتبا  درکیم و  زاـغآ  ار  یهقف  بتک  تـئارق  لـحارم 
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زا مکح  هدافتسا  لصا و  زا  عرف  طابنتسا  لالدتسا و  ثحب و  رد  ار  وا  هک  تخادرپیم  رگید  بتک  تئارق  هب  نآ  زا  دعب  دزاس . انشآ  ناهیقف 
زا نوچ  دشخب . طلست  اهنیا  زج  عوضوم و  نسح و  حیحص و  ثیدح  نآ و  قالطا  ای  ظفل  مومع  زا  طابنتسا  صن و  ثیح  زا  تنس  ای  باتک 

. تخادرپیم فیرش  باتک  ریسفت  هب  دشیم  هدوسآ  زین  اهنیا 
ياهیاپ بلاـط  رگا  تشذـگیمرد ، زین  هلحرم  نیا  زا  نوچ  درکیمن و  راـصتقا  دـناهدرک  جارختـسا  نارـسفم  رگید  هچنآ  هب  هلحرم  نیا  رد 

دیـسریم لامک  هب  شطابنتـسا  مهف و  تفاییم و  طلـست  ملع  رد  نوچ  ملع  بلاط  دـشیم . لوغـشم  تمکح  بتک  هعلاطم  هب  دوب  رتیملع 
ربتعم يدنـس  ار  درگاش  يدنمـشناد  داتـسا  هزاجا  تسـشنیم . يداتـسا  یـسرک  رب  دوخ  درگاـش  سپ  دادیم . تیاور  هزاـجا  ار  يو  داتـسا 

. دوب ینونک  يارتکد  هرود  نایاپ  دح  رد  سایق ، هب  نآ  دمآیم و  رامشهب 
ار نآ  لحارم  مک  شیب و  یفالتخا  اب  ملع  بلاط  کی  هتشذگ  رد  هک  یشور  زجوم  حرش  دوب  نیا 

364 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دشیم یط  لاس  ات 25  نایم 16  دادعتسا  فالتخا  بسحرب  لحارم  نیا  دومیپیم .

. میزادرپیم نآ  یخیرات  بیترت  هب  نارهت  همیدق  سرادم  رکذ  هب  راوتسرهف  تسین  دب  اجنیا  رد 
دناهتفر . نیب  زا  نونکا  سرادم  نیا  زا  ياهراپ  هتبلا 

: تسا نایراجاق  دهع  زا  شیپ  هب  طوبرم  اهنآ  سیسأت  خیرات  هک  یسرادم  فلا -
. تسا هدوب  دیز  هدازماما  تاقلعتم  زا  هسردم  نیا  دیز : هدازماما  هسردم 

. تسین اجرب  يرثا  هسردم  نیا  زا  نونکا  اما  تسا  هتشاد  رارق  نازودشفک  رازاب  تشپ  رد  هسردم  نیا  لاچ : هسردم 
یتاریمعت اجنآ  رد  هاش  نیدلا  رـصان  ردام  ایلعدهم  نوچ  دنیوگیم ، مه  ایلعدـهم  هسردـم  ار  هسردـم  نیا  كرا : رد  یـشابمیکح  هسردـم 

. تسا هدرک 
. دوب عقاو  نارهت  شخب 9  رد  هسردم  نیا  هیدمحم : هسردم 

. تسین ياجرب  يرثا  نونکا  زین  هسردم  نیا  زا  دوب . عقاو  هاگنوخرد  لحم  رد  هسردم  نیا  راصح : لاچ  هسردم 
هک تسا  بوسنم  يدابآزوریف  اضر  اقآ  الم  هب  هسردـم  نیا  دوب . عقاو  شخب 9  رد  سوریـس  نابایخ  برغ  رد  هسردم  نیا  هیئاضر : هسردم 

. تشذگرد ق ) ه .  ) لاس 1117 رد 
: دناهدش سیسأت  هاش  نیدلا  رصان  زا  شیپ  نایراجاق و  دهع  هب  هک  یسرادم  ب -

. تشاد رارق  هاشدجسم  یلامش  ناخولج  يورهبور  هسردم  نیا  افشلا : راد  هسردم 
. تسا هدادیم  تمکح  سرد  هسردم  نیا  رد  هولج  نسحلا  وبا  ازریم 

. دوب عقاو  رانماپ  هلحم  رد  هسردم  نیا  رانماپ : هسردم 
. دوب عقاو  ناجالدوع  رد  هسردم  نیا  میکح : هسردم 

. تشاد رارق  شخب 4  رد  ناخ  یلق  اضر  هیکت  لحم  رد  ناخ : یلق  اضر  هسردم 
: تسا هدمآ  هنوگنیدب  راثآلا  رثآملا و  باتک  رد  هسردم  نیا  رکذ  حلاص : ازریم  هسردم 

درکیم ». تماما  حلاص  ازریم  هسردم  هب  نارهط  رد  دوب و  هیبن  یهیقف  یبیرج  رازه  نیدباعلا  نیز  خیش  »
365 ص : نارهت ، تشذگرس 

: تسا هدمآ  نینچ  راثآلا  رثآملا و  رد  هسردم  نیا  مان  رکذ  مظعاردص : عیفش  ازریم  هسردم 
. دوب نافرع  بتک  نیسردم  دیدانص  زا  ناهفصا و  هشیمق  لها  زا  ياهشمق )  ) اضر دمحم  اقآ  »

تشاد ». یمه  تدافا  تضافا و  سلجم  مظعاردص  عیفش  ازریم  هسردم  رد  دمآ و  نارهط  هب  رمع  رخاوا 
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. دوب عقاو  نارهت  هاشدجسم  ناخولج  رد  هسردم  نیا  ردص : هسردم 
.( ق ه .  ) هسردم 1232 نیا  يانب  خیرات  تشاد . رارق  يورم  هچرازاب  رد  هسردم  نیا  يورم : ناخ  هسردم  ای  هیرخف  هسردم  ای  يورم  هسردم 

. تسا
. دوب عقاو  رازاب  رد  هسردم  نیا  هینسحم : هسردم 

: دندش هتخاس  هاش  نیدلا  رصان  راگزور  هب  هک  یسرادم  ج -
دمحم جاح  موحرم  ار  هسردم  نیا  درذگیم و  نآ  عماج  دجسم  هب  نارهت  هاشدجسم  زا  هک  يرازاب  لامش  رد  هسردم  نیا  هیفصآ : هسردم 

تسا . هتخاس  هیلع  تلود  هجراخ  لود  روما  ریزو  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم  هیاصولا  لام  زا  هلودلا  فصآ  ناخ  یلق 
: تسا هدمآ  راثآلا  رثآملا و  رد  دوب . عقاو  ناجالدوع  رد  هسردم  نیا  ناخ : اضر  اقآ  هسردم 

تارامع بنج  نارهط  تالحم  نم  ناجالدوع  هلحم  زا  کبنچرـس  رذـگ  لحم  رد  هک  هنطلـسلا  لابقا  ناخاضر  اـقآ  بآـمتلالج  هسردـم  »
بجوتـسم هللا  ۀمحر  نم  نیلفکب  هقیقحلا  یف  تسا و  هدومن  ءاشنا  ارقف  ماتیا  يارب  ياهسردـم  ایحا و  ار  ياهسانک  تاوم  ضرا  شوخ  هیلاع 

هدش ».
فورعم یناهبهب  هللا  تیآ  ناتسرنه  هب  هتفای و  عضو  لکـش و  رییغت  زورما  هسردم  نیا  نادیمهلاچ . هلحم  رد  هلودلا : نیما  ناخ  خرف  هسردم 

تسا . سوریس  نابایخ  رد  نآ  لحم  دوب . هدش  ادها  فراعم  ترازو  هب  هاش  اضر  نامز  رد  اریز  تسا .
. ير نابایخ  رد  هیحتف :)  ) حتفلا وبا  جاح  هسردم 

. یلو دیس  هعقب  کیدزن  رازاب  رد  کلملا : نزاخ  هسردم 
. یگناد هار  هس  رد  رانماپ  هلحم  رد  یگناد : هسردم 

(. يورم هسردم   ) هیرخف هسردم  یقرش  تمس  رد  میدق : رالاسهپس  هسردم 
366 ص : نارهت ، تشذگرس 

نیا تسا . هتـشاذگ  راگدای  هب  هلودـلا  دعـس  یفام  درک  ناـخ  یلع  ربنق  یجاـح  موحرم  ار  هسردـم  نیا  هیدعـس :)  ) ناـخ یلع  ربنق  هسردـم 
دراد . رارق  قرش  فرط  زا  سوریس  نابایخ  تشپ  اهیدوهی  هلحم  رد  هسردم 

دوب . هلودلا ، ترصن  ازریم ، نیسحلا  دبع  ردام  مناخ  هدازهاش  نیا  تشاد . رارق  جلگنس  هلحم  رد  هسردم  نیا  مناخ : هدازهاش  هسردم 
يرگیـشابرامعم و بصنم  هب  هک  رامعم  یناهفـصا  نسحلا  وبا  جاح  راثآ  زا  عقاو و  ییحی  هدازماما  هلحم  رد  هسردم  نیا  هیعینـص : هسردـم 

وبا جاح  هسردـم  هب  عقاو و  کیبهتـسپ  غاب  کیدزن  ییحی ، هدازماما  هچرازاـب  رد  هیعینـص  هسردـم  دوب . دـیدرگ ، لـیان  یکلملا  عینـص  بقل 
تسا . فورعم  مه  نسحلا 

. تشاد رارق  نارهت  رازاب  رد  هسردم  نیا  ناخ : هللا  دبع  هسردم 
. دوب عقاو  جلگنس  رد  هسردم  نیا  میرکلا : دبع  ازریم  هسردم 

انب نیا  سیسأت  دشابیم ، هکرابم  لبطصا  یفوتسم  مظاک  دیـس  ازریم  مان  هب  ير  نابایخ  برغ  رد  شخب 9  رد  هسردم  نیا  هیمظاک : هسردم 
هک نانچ  یقاب و  میدق  عضو  هب  هسردـم  نیا  تسا . یلاعلا  هلظ  ماد  یـشرفت  ربکا  یلع  دیـس  ازریم  اقآ  رـصعلا  دـهتجم  اهقفلا  دیـس  بانج  اب 

تسا . هدش  عقاو  ير  نابایخ  رد  دش  هتفگ 
دوب . عقاو  شخب 5  رد  هلودلا  ماظن  ناخ  یلعتسود  تاحلاص  تایقاب  هلمجزا  هسردم  نیا  کلامملا : ریعم  هسردم 

. دوب نیدلا ) رصان  دیس   ) نیدلا رصن  دیس  هعقب  هب  لصتم  هسردم  نیا  هیرینم : هسردم 
: تسا هدش  دای  نینچ  هسردم  نیا  زا  راثآلا  رثآملا و  رد  دوب . عقاو  رانماپ  رد  هسردم  نیا  یکاین : هسردم 

يدجسم هسردم و  رانمياپ  رازاب  رد  تسا . نارهط  تعامج  همئا  زا  یکاین  یلع  دمحم  دیس  اقآ  »
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367 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دزادرپیم هیعرش  مولع  سیردت  تعامج و  تماما  هب  اجنآ  رد  هصخشب  دوخ  هتخاس و  راصتخا  هب 

یلاعت ». هللا و  هملس 
. دوب عقاو  اروش  سلجم  بنج  رالاسهپس  هسردم  دیدج : رالاسهپس  هسردم 

تسا . روهشم  یگناد  هسردم  هب  نارهت  رد  هسردم  نیا  یناجیرال : رفعج  دیس  یجاح  هسردم 
نآ جرخ  ناموت  رازه  تصـش  بیرق  هک  دـش ، حاـتتفا  ق ). ه .  ) هدعقلايذ 1311 هبنشهس 6  زور  رد  هسردم  نیا  نیدلا : رـصن  دیـس  هسردم 

تخاس . ار  هسردم  نیا  وا  لام  زا  هک  دوب  ماظن  ریزو  یناشاک  نیسح  داتسا  رهاوخ  هنطلسلارینم  نآ  یناب  دش .
اهیناجیابرذآ یناوخهضور  تلع  هب  زورما  هک  دیز  هدازماما  یبرغ  علـض  لباقم  رازاب  اهشافک  رازاب  رد  نیقارعلا : خیـش  دجـسم  هسردم و 

تسا . روهشم  زین  اهکرت  دجسم  هب  اجنآ  رد 
مظعا کباتا  ریما  هب  روهـشم  یناهارف  ناخ  یقت  ازریم  هیاصولا  لام  زا  نارهت  رد  هرـس  هللا  سدق  نیـسحلا  دبع  خیـش  نیقارعلا  خیـش  موحرم 

. تسا هداد  ماجنارس  ماکحتسا  ناقتا و  لامک  رد  ریبکریما ] ]

يرصان هرود  رد  اههیکت 

لاس نارهت  هشقن  يور  زا  هک  اههیکت  نیرتفورعم  زا  یتسرهف  اـجنیا  رد  میتفگ . نخـس  تلود  هیکت  زا  لـصفم  روطهب  هتـشذگ  ياهـشخب  رد 
: میربیم مان  تسا ، هدش  جارختسا  ق ). ه .  ) 1275

. رازاب هلحم  هناخکروبنز ، رذگ  رد  هناخکروبنز : هیکت 
. هناخکروبنز هیکت  لامش  رد  رازاب و  هلحم  رد  یتشخ : هیکت 

. رازاب هلحم  رد  اهیچرطاق : هیکت 
. رازاب هلحم  رد  نت : تفه  هیکت 

. رازاب هلحم  رد  دابآکلم : هیکت 
. اهشورفلام نادیم  کیدزن  اهبرع ، رذگ  هچوک و  رد  نادیملاچ . هلحم  رد  اهبرع : هیکت 

368 ص : نارهت ، تشذگرس 
. یچلیا غاب  کیدزن  رازاب ، هلحم  رد  نیرفآادخ : هیکت 

. جلگنس هلحم  رد  اهیمق : هیکت 
. جلگنس هلحم  رد  رقاب : یجاح  هیکت 

. نادیملاچ هلحم  رد  فیرش : ناولهپ  هیکت 
. جلگنس هلحم  رد  اهيدابآتمه : هیکت 

. نادیملاچ هلحم  رد  یلعبجر : جاح  هیکت 
. رازاب هلحم  رد  نت : لهچ  هیکت 

. نادیملاچ هلحم  رد  اهراشفا : هیکت 
. نادیملاچ هلحم  رد  اهرگرز : هیکت 

. ناجالدوع هلحم  رد  کلوپرس : هیکت 
. ناجالدوع هلحم  رد  ناخ : بارهس  هیکت 
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. جلگنس هلحم  رد  اهینامرک : هیکت 
. جلگنس هلحم  رد  هناخغابد : هیکت 

. یتنطلس كرا  برغ  رد  جلگنس . هلحم  رد  ناریم : هیکت 
. یشابمیکح نیسح  ازریم  هچوک  رد  جلگنس  هلحم  رد  نیسح : ازریم  هیکت 

. اهراشفا هچوک  رد  جلگنس  هلحم  رد  اهراشفا : هیکت 
. ناجالدوع هلحم  رد  یهاش : طایح  هیکت 

. ناجالدوع هلحم  رد  یگناد : هیکت 
. ناجالدوع هیکت 

يرهمجرذوب نابایخ  لامـش  رد  ضوح  دجـسم  هک  دوش  هراشا  هتکن  نیا  هب  دراد  اج  اـجنیا  رد  ناـجالدوع . هلحم  رد  ضوح : دجـسم  هیکت 
ياجرب مان  نیمه  اب  ضوح  دجـسم  هچوک  مه  هزورما  دراد و  رارق  ناخ  یلق  اضر  هیکت  بونج  رد  قباس و  سوریـس  نابایخ  برغ  قباـس و 

ناـجالدوع هلحم  رد  ناـخ  مکلم  ازریم  يرنوساـمارف  نمجنا  اـی  هناخـشومارف  هلحم  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  دراد . دوجو  مه  دجـسم  تسا و 
تشاد . رارق  ضوح  دجسم  کیدزن 

. اهبرع هلحم  رد  ناجالدوع  رد  اهبرع : هیکت 
( رانماپ  ) ناریمش هزاورد  هلحم  رد  ناجالدوع ، رد  مارهب : اقآ  دجسم  هیکت و 

369 ص : نارهت ، تشذگرس 
. ناجالدوع هلحم  رد  ناخ : یلق  اضر  هیکت 
. ناجالدوع هلحم  رد  عقاو  همشچرس : هیکت 

. اهجلخ هلحم  جلگنس  رد  عقاو  اهجلخ : هیکت 
. يورم ناخ  غاب  یقرش  بونج  ناجالدوع و  هلحم  رد  عقاو  ناخ : زورون  هیکت 

. ناخ رهچونم  هچوک  نادیمهزبس ، کیدزن  كرا ، بونج  رد  عقاو  ناخ : رهچونم  هیکت 
. مناخ مامح  رذگ  نادیمهلاچ ، هلحم  رد  عقاو  ناخ : یلع  یطول  هیکت 

. نادیمهلاچ هلحم  رد  عقاو  يزاریش : مساقلا  وبا  هیکت 
. تسا هدش  تبث  ق ) ه .  ) لاس 1275 نارهت  هشقن  ساسارب  اههیکت  نیا  مان  دش  هراشا  هک  روطنامه 

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتشاد ، دوجو  میدق  نارهت  رد  مه  يرگید  ياههیکت  هچرگ 
هیکت اهيربرب ، هیکت  نزریپ ، هیکت  ناوید ، بحاـص  هیکت  مناـخ ، ماـمح  هیکت  یـساغازریم ، جاـح  هیکت  ریدـق ، ـالم  هیکت  هاـگنوخرد ، هیکت 

هناخروق . هیکت  نارواین و  هیکت  رالاسهپس ، هیکت  ناخ ، یلو  هیکت  دابآتنطلس ، هیکت  نیدلا ،) رصان   ) نیدلا رصن  دیس  هیکت  ریزو ،
370 ص : نارهت ، تشذگرس 

میدق نارهت  رد  ابو 

هراشا

نآ رد  دوب . ابو  يرامیب  عویش  دیناسر ، اهرهش  ریاس  نارهت و  مدرم  هب  یناوارف  بیـسآ  هک  هاش  نیدلا  رـصان  هرود  مهم  ياهدادیور  زا  یکی 
رهـش نیا  زا  رگید  یعمج  رارف  نارهت و  مدرم  زا  یعمج  نتفر  نـیب  زا  ببـس  عیاـش و  نارهت  رد  راـبکی  لاـس  دـنچ  ره  يراـمیب  نـیا  ناـمز ،
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ياهیوج رد  هدولآ و  رایـسب  هرود  نیا  رد  نارهت  بآ  دوب . یتشادهب  لئاسم  ندرکن  تیاعر  امومع  يرامیب  نیا  عویـش  یلـصا  لیلد  دشیم .
ندـیماشآ یتح  وشتـسش و  تهج  اهیوج  نیمه  بآ  زا  هزیکاپ ، نادـنچهن  ماخ  تاجیزبس  زا  هدافتـسا  رب  هوـالع  زین  مدرم  دوب . ناور  زاـبور 

. دندرکیم هدافتسا 
رباعم رد  یتشادـهب  لوصا  هب  هجوت  نودـب  ار  یتاناویح  دـشیمن و  يروآعمج  اههلابز  تشادـن . يرتهب  تیعـضو  مه  اـهنابایخ  اـههچوک و 

. دشیم ابو  عویش  بجوم  همه  نیا  دندیربیم و  رس  یمومع 
: دسیونیم ه ش )  ) اب 1235 ربارب  ق ) ه .  ) لاس 1273 رد  ابو  عویش  هرابرد  ونیبوگ  تنک 

زا دوخ  ناج  ظفح  يارب  دیامن  رارف  تسناوتیم  تشاد و  اپود  یـسکره  درک و  زورب  نارهت  ناریا و  رد  یتخـس  يابو  م ).  ) لاس 1856 رد  »
. دومن رارف  تختیاپ 

، تشادـن دوجو  ناراـمیب  هرامـش  نییعت  يارب  يراـمآ  نارهت  رد  هک  نیا  اـب  دزیریم و  تخرد  زا  گرب  ییوـگ  هک  دـندرمیم  ناـنچ  مدرم 
زا درک  زورب  يرامیب  هک  لوا  ياهزور  نامه  رد  دندرم ...  ابو  رثا  رب  نارهت  رهش  هنکس  موس  کی  زا  شیب  هک  میامنیم  روصت  نم  کلذعم 

مدرم هب  یضتقم  لیاسو  هب  هک  میدرک  دیکأت  رابرد  هب  ام  هلمج  نم  دش ، یتامادقا  يرامیب  هعسوت  زا  يریگولج  يارب  هسنارف  ترافس  فرط 
لیم دیـشوج  هقیقد  هدزناـپهد  هکنیا  زا  سپ  ار  بآ  هراومه  دنـشونن و  تسا ). هدیـشوجن  بآ  روـظنم   ) ماـخ بآ  هجوچـیه  هب  هک  دـنامهفب 

. دندیشونیم ار  يوج  ياهبآ  هشیمه  لثم  مدرم  دادیمن و  شوگ  فرح  نیا  هب  سکچیه  یلو  دنیامن ،
اجنآ ات  دننازوسب و  ار  تاوما  هسبلا  هک  میدوب  هدرک  دزشوگ  مدرم  هب  رابرد  ياهیچراج  هلیسوب  ام 

371 ص : نارهت ، تشذگرس 
هک دـنتفگیم  دنتـشادن و  هجوت  ام  تامادـقا  هب  مدرم  یلو  دـنزیرب . کهآ  ابترم  اههاچ  رد  دـنالاین و  ار  بورـشم  ياهبآ  تسا ، نکمم  هک 

. دنام میهاوخ  هدنز  هنرگو  درم  میهاوخ  ام  تساوخ  دنوادخ  رگا  دیآیم ، ادخ  فرط  زا  ضرم 
يراددوخ تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هویم  ندروخ  زا  دـنروخن و  ماخ  يزبس  اقلطم  مدرم  هک  دوب  نیا  میدرکیم  اـم  هک  ییاـهیروآدای  رگید 

. درکیمن رثا  یسک  شوگ  رد  اهفرح  نیا  نکیل  دنناشوجب ، رکش  اب  ار  اهنآ  دنراد  هویم  ندروخ  هب  لیم  هک  یتروص  رد  دنیامن و 
مدرک كرت  ار  نارهت  ضرم  نیا  زا  رارف  يارب  مدـید  نینچ  ار  عضو  هک  مه  نم  دـندرم  ابو  يرامیب  زا  زین  ام  نایفارطا  زا  نت  دـنچ  يدوز  هب 

هب هیـسور  هار  زا  ار  دوخ  هداوناخ  نارهت ، زا  رارف  رب  هوالع  هک  مدـش  ممـصم  اذـل  دـنیامن . توف  نم  هداوناـخ  ماـمت  هک  مدوب  كاـنمیب  اریز 
. متسرفب هسنارف 

ار هار  طسو  ياهیدابآ  مامت  هک  دوب  يردق  هب  يرامیب  عویش  یلو  میدش  راپسهر  زیربت  فرط  هب  هدرک و  كرت  ار  نارهت  ناتـسبات  طساوا  ام 
کی تهج  نیمه  هب  تسین و  لومعم  روشک  نیا  رد  هدوب  لومعم  مه  همیدق  راصعا  رد  یتح  هک  هنیطنرق  لوصا  دوب . هدرک  هنکس  زا  یلاخ 

دیامنیم . عطق  ار  نآ  ییادخ  زاجعا  ای  ناتسمز و  لصف  ندیسر  ارف  طقف  ددرگیم و  رشتنم  روشک  مامت  رد  قرب  تعرس  هب  يرسم  يرامیب 
توا 1892  9 : » دسیونیم هدرک  دای  ه ق )  ) لاس 1310 يابو  زا  دوخ  تارطاخ  رد  زین  هاش ، نیدلا  رـصان  صوصخم  کشزپ  هیرووف ، رتکد 

رهاظ نارهت  رد  شیپ  زور  شش  زا  ابو  هکنیا  رب  لمتـشم  تشاد  ار  مرحم  خیرات 13  هک  دیـسر  ياهمان  نارهت  زا  زورما  مرحم ...  اب 15  ربارب 
دنتسرفب ». هینارقبحاص  هب  ار  مرح  نانز  هیقب  اروف  هک  دندوب  هتساوخ  هزاجا  تسه و  زین  تخس  رایسب  هدش و 

. دنتشاد تنوکس  هواس  یکیدزن  رد  هک  دوب  يدنچ  شناهارمه  هاش و  نیدلا  رصان  ماگنهنآ  رد  هک  دش  روآدای  دیاب  اجنیا  رد 
دناسریم دیـسریم و  ام  هب  مادم  هک  يرابخا  دوجو  اب  : » دسیونیم ق ) ه .  ) لاس 1310 مرحم  اب 21  ربارب  توا  خیرات 14  رد  هیرووف  رتکد 

ار دوخ  يودرا  هک  يروطهب  میدـشیم . رتکیدزن  تختیاپ  هب  ام  زاب  هدرک ، تیارـس  زین  نارهت  رواجم  تاقالیی  تاناریمـش و  هب  یتح  ابو  هک 
هک تسا  راوس  اریز  هتفاین . هار  ام  نایم  رد  یـشوخان  نونکات  هک  تسا  هزجعم  اعقاو  میتخاس ...  لـقتنم  نارهت  یخـسرف  ود  رد  داـبآمساق  هب 

ام فرط  هب  اهیدابآ  مامت  زا  هک  نایادگ  جوف  نآ  زا  رتدب  دسریم و  نارهت  زا  عطقنیال 
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ابو هک  دنتفگیم  دندوب  هدمآ  ام  ندید  هب  هک  یناسک  تسین ...  راک  رد  مه  یتبقارم  هنوگچیه  دناهتفرگ و  ار  ام  روداترود  دناهدش ، هجوتم 
اب هاش  دـناهدرم . ابو  زا  درجورب ، نارمکح  رادرـس ، ناخ  ریما  رداـم  ناطلـسلالظ و  رداـم  مه  زوریرپ  دراد . تاـفلت  رفن  بـیرق 100  زور  ره 

یقاب یتقو  نارهت  زا  ندـش  رود  يارب  رگید  هوالعهب  تشگیمنرب ، دوخ  میمـصت  زا  زاب  دوب  هدـش  هودـنا  نزح و  راچد  راـبخا  نیا  زا  هکنیا 
تشگیمرب و دوب  هدـشن  رود  اهنآ  زا  نادـنچ  هک  دـنولا  ياـههنماد  هب  هاـش  دیـسر ، نارهت  رد  اـبو  زورب  ربخ  هک  عقوم  ناـمه  رد  رگا  دوبن .

دوب ». هدرک  هنالقاع  يراک  دنارذگیم  اجنآ  رد  ار  ناتسبات 
مرحم 1310 اب 22  ربارب  توا   15

ار دوخ  مه  ام  دنتفر ، رهش  هب  ام  زا  يدایز  هدع  میدمآ . دورف  دابآتنطلس  هب  میدز ، رود  لامـش  هب  برغم  زا  ار  نارهت  قدنخ  هکنآ  زا  دعب  »
هک نآ  زا  دعب  میروایب . تسد  هب  یتاعالطا  تختیاپ  عیاقو  زا  مینک و  تبحـص  ناشیا  اب  ات  میتخادنا  دـندمآیم  رهـش  زا  هک  یمدرم  نایم  هب 

.« میتفرگ شیپ  ار  دابآتنطلس  هار  پچ  فرط  زا  دندربیم ، ناتسربق  هب  دندروآیم و  رهش  زا  هک  میدید  ار  هدرم  هلفاق  کی 
مرحم 1310 ربارب 25  توا   18

. تسا راتـشک  لوغـشم  بیـشازد )  ) بوشازد دابآمتـسر و  هدنگرز و  شیرجت و  لثم  فارطا  ياهیدابآ  رد  نونکات  شیپ  زور  دنچ  زا  ابو  »
هب نتفر  هب  میمصت  هاش  هک  میتسناد  میتساخرب  باوخ  زا  هک  حبص  تهج  نیمه  هب  دندرم ، ضرم  نیا  هب  رفن  ود  دابآتنطلس  رد  مه  بشید 
زا یکی  هدیـسرن  هعلق  سپ  راـشبآ  هب  زونه  هچ  میتشاد  دوخ  كرت  رد  زین  ار  اـبو  اـما  میدرک  تکرح  اـم  هچرگا  تسا . هتفرگ  کناتـسرهش 

راـثآ و زین  رگید  یـضعب  رد  لزنم  هب  ندیـسر  زا  لـبق  میتشاذـگ و  اـجنآ  رد  دـیایب  تسناوتیمن  رتولج  دوب و  هدـش  ـالتبم  هک  ار  ناـهارمه 
 ...« تشاذگیمن یقاب  ياههبش  ضرم  نیا  هب  ناشیا  ندش  التبم  رد  هک  داتفا  دوهشم  یمئالع 

رفص 1310 اب 19  ربارب  ربماتپس   12
هدید اجنیا  رد  یـشوخان  نیا  هب  یـضیرم  رگید  خیرات  نیا  زا  رفـص و  مهد  ات  دوب  مرحم )  25  ) ام دورو  زور  زا  کناتسرهش  رد  ابو  عویـش  »

هرامـش هک  یتروص  رد  دومنن ، زواـجت  رفن  تسیب  زا  دوب ، هدرک  تیارـس  اـجنآ  هب  یـشوخان  هک  يداـبآ  رد  ودرا و  رد  تاوـما  هدـع  دـشن .
تـسد راک  نیا  هب  رید  هچرگا  دـمآ ، لمع  هب  هک  یطایتحا  رگید  دوب ، ضرم  طسوتم  تدـح  یکی  رما  نیا  تلع  دیـسر . هاجنپ  هب  ناـیالتبم 

. دش هدز 
373 ص : نارهت ، تشذگرس 

زا همه  دـندش  ضیرم  هک  يرگید  ناسک  درم  مرحم  رد 27  هک  ترامع  نالوارق  زا  رفن  کی  دنتفای و  افـش  هک  نوردـنا  نانز  نزود  زا  ریغ 
ص373 نارهت ؛  تشذگرس  دندوب . لبطصا  هناخزپشآ و  تاجهلمع 

زا یکی  رد  ابو  هب  التبم  رفن  کی  نآ  زا  رتشیپ  زور  دـنچ  هک  اریز  دـندوب . هدرب  اجنآ  هب  هناخزپشآ  زا  هک  تسا  هدوب  ییاهاذـغ  نوردـنا  هب  ا 
. دوب هدرم  هناخزپشآ  ياهرداچ 

يروف هجلاعم  رد  رگا  دش و  دـهاوخ  دودـحم  ضرم  تیارـس  دـننک  ادـج  نارگید  زا  ار  یلوا  ياهـضیرم  اروف  رگا  هک  دوب  نیا  نم  هدـیقع 
لاح رد  اج  همه  رد  اـبو  میدـشن ...  قفوم  ـالماک  یلو  میدرک  لـمع  مه  لکـش  نیمه  هب  ددرگیم ، رتمک  تاوما  ددـع  دوشن  یللعت  ضرم 

نتـشاد رظن  رد  اب  تافلت  رادقم  نیا  هتـشک و  ار  رفن  هب 800  کیدزن  يزور  رفـص  هرغ  ات  مرحم  زور 27  زا  نارهت  رد  یلو  تسا ، نداـتفارب 
تلع هب  دنتـشادن و  رارف  هلیـسو  هک  ارقف  هب  رتـشیب  مه  تاـفلت  نیا  تسا . داـیز  رایـسب  دوـشیم ، فـصن  ناتـسبات  رد  نارهت  تیعمج  هـکنیا 

. تسا هدش  دراو  دنتفرگیم ، رارق  هلمح  ضرعم  رد  رتشیب  یتسدگنت 
زا دنراذگیم و  زاب  ار  اهنآ  رس  مدق  دنچ  هب  مدق  دنچ  ره  رد  هک  تسا  بآ  ياهوج  ضرم  تیارس  هدمع  هلیسو  هک  دننادیم  نیعلطم  مامت 

ياهسابل زا  يرادقم  رفن  کی  رخاوا  نیمه  رد  هکنیا  هیضق  نیا  دهاش  دزاسیم . بورشم  ار  هناخ  هب  هناخ  دوریم و  رگید  هلحم  هب  ياهلحم 
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هک دیشکن  یلوط  تسش و  ناور  بآ  رد  ار  اهسابل  نیا  دیـسر ، نارهت  هب  نوچ  تشاد و  هارمه  دوخ  اب  دوب  هدرم  هار  نیب  رد  هک  ار  يرفاسم 
. درک زورب  رترود  طاقن  یضعب  یتح  يوج و  نآ  رواجم  ياههناخ  رد  ابو 

ياهنوناک رترود  لصاوف  رد  دزاس و  لـقتنم  رواـجم  هطقن  هب  ياهطقن  زا  ار  ضرم  هک  تسا  یفاـک  ییاـهنت  هب  دوخ  بآ  میـسقت  زرط  نیمه 
اهرهن و رانک  رد  ار  دوخ  ناگدرم  داسجا  هک  تسا  يراج  نیا  رب  تداع  ار  ياهدع  هک  صوصخب  دنک . داجیا  ضرم  تیارـس  يارب  ياهزات 

!« دننک هدولآ  ار  كاپ  بآ  لکش  نیا  هب  دنیوشب و  اهضوح 
یناثلا 1310 عیبر  هرغ  ربارب  ربتکا   23

هدام علق  رگید  هک  دوریم  دیما  نیاربانب  دشن . هدید  رهـش  لخاد  رد  هن  ام و  فارطارد  هن  ییابو  ضیرم  هنوگچـیه  ریخا  زور  دـنچ  نیا  رد  »
. دشاب هدش 

نارهت میتشگرب . تختیاپ  هب  تشاد  لاغتشا  راکش  هب  اجنآ  رد  هاش  هک  راصح  هخرـس  رد  تماقا  زور  دنچ  نارهت و  زا  يرود  هام  جنپ  زا  دعب 
زورما ات  میاهتفر  نوریب  رهش  نیا  زا  ام  هک  یخیرات  زا  اما  تسا . هدش  لوغشم  دتس  داد و  هب  قباسلا  یف  امک  رازاب  هتـشگرب و  يداع  عضو  هب 

هک دنادیم  ادخ 
374 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تسا هدش  ورد  گرم  ساد  تسد  هب  مدرم  زا  دادعت  هچ  رمع  نمرخ 
هدرپـس مناـبغاب  هب  ار  نآ  هک  دوخ  هناـخ  هب  هک  نیمه  یلو  دـنامهفن ، نم  هب  تسا ، هتـشذگ  مدرم  رب  هچنآ  زا  يزیچ  اـهنابایخ  عضو  هچرگا 

ياهقاتا رد  نم  تکرح  زا  دعب  شدـنزرف  ود  نز و  اب  هک  نابغاب  دـش . مریگتـسد  تباب  نیا  زا  یبلاطم  تیافک  ردـق  هب  متـشاذگ  مدـق  مدوب 
نوچ هتفر و  دوخ  ردارب  شیپ  دوـب  هدـنام  اـهنت  هک  شنز  هدرم و  اـبو  هب  ـالتبا  لـیلد  هب  شلفط  ود  هارمه  هب  دوـب ، هتفرگ  لزنم  نیمدختـسم 

ار اهرد  مامت  هک  اریز  تشادن  یفرـصم  رگید  اهدیلک  نیا  یلو  دروآ . ار  اهرد  ياهدـیلک  دـمآ و  نم  شیپ  ماهتـشگرب  نم  هک  تفای  عالطا 
. دندوب هدرک  زاب  البق 

هدومن و زاب  ار  اهنادنز  رد  دنک ، ظفح  ار  رهش  مظن  هک  دوبن  یسک  رگید  دوب و  هدرم  زین  نارهت ، هموکحلا  بیان  یـسیع ، ازریم  هک  اجنآ  زا 
هدرب ار  زیچ  همه  دوبن ، لمح  لـباق  هک  هچنآ  زا  ریغ  هدـمآ و  نم  هناـخ  هب  نادزد  نیمه  زا  هتـسد  کـی  دـندوب . هتخاـس  دازآ  ار  نیـسوبحم 

.« دننکب اج  زا  میدوب  هدیبوک  گرزب  قاتا  فقس  هب  مکحم  هک  مه  ار  یبالق  ات  دندوب  هدرک  یعس  یتح  دندوب ،

نارهت يابو  هرابرد  هنطلسلا  دامتعا  ياهتشاددای 

: دسیونیم كانلوه  يالب  نیا  هرابرد  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 
هتفر هتسد  زا  هس  منزیم . رداچ  هیرووف  رتکد  کیدزن  فرط  نیا  هب  ناکرـسیوت  زا  یـشوخان  سرت  زا  ق -) ه .  ) هنس 1310 مرحم  هبنش 19  »
هعمج بش  هجاوخ  ود  اب  ناطلسلالظ  ردام  هنطلسلا ، تفع  هک  دوب  نیا  دیسر  هک  نارهت  رابخا  رـصع  متفر . هناخبرد  دندروآ . فیرـشت  هاش 

رفن تسیود  يزور  القا  دنتفر . ادـخ  تمحر  هب  یعمج  رادرـس و  ناخ  ریما  ردام  فارـشالا و  ددـجم  دـندش  توف  ابو  زا  دـشاب  بشیرپ  هک 
 ... دشاب هچ  دیاب  نم  تلاح  تسا  مولعم  دنریمیم .

هن ای  تسا  هدنز  رگید  تعاس  ات  دنادیمن  یـسک  تسین و  تامم  تایح و  هب  رابتعا  چـیه  هک  ییاجنآ  زا  ق -) ه .  ) مرحم 1310 هبنشکی 20 
شاـک يا  دوب . هدـمآ  دوب  هدرک  یلوضف  تسا  نم  هناـخبرد  لوارق  هک  لـیکو  رغـصا  میوشیم ...  نارهت  دراو  عـقوم  هچ  مسیوـنب  منادیمن 

. دش توف  ابو  زا  هناخ ، لها  هیاد  رتخد  سیقلب ، هتفر ، بش  زا  تعاسکی  بشید  تفگ : تشادن . ار  ربخ  نیا  دمآیمن و 
رد دـنراتفرگ . ـالب  ناـیم  رد  هک  دوـب  موـلعم  همه  هرـشب  زا  هک  مدـید . يداـیز  تـیعمج  ناـبایخ  رد  ق ... -) ه .  ) مرحم 1310  21 هبنشود ،

فارطا تاهد و  مامت  رد  رهش و  ناریمش و  رد  تفگ : مدیسرپ . ابو  زا  مدیسر . ظعاو  نیدباعلا  نیز  خیش  هب  راجاق  رـصق  کیدزن  هناخهوهق 
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اب نم  دنکیم . هکرعم  ابو  نارهت 
375 ص : نارهت ، تشذگرس 

مدش . هناخ  دراو  هدومن  ادخ  هب  لکوت  بلق  توق  لامک 
رکـش مدوب . هدـیدن  دوخ  رمع  لاس  هاـجنپ  رد  هک  تشذـگ  تخـس  يروط  نم  رب  ماـمت  زور  یـس  ق ) ه .  ) رفص 1310 اـت 20  مرحم  زا 20 
هتبلا هک  دـندش  التبم  رفن  رازه  هس  تسیب و  دـنیوگیم  رهـش  فارطا  رهـش و  زا  دـشن . التبم  یـسک  دابآنسح  تیعمج  ناـیم  زا  هک  منکیم 

دندش . هجلاعم  اهنآ  زا  يدایز  دادعت 
هدش ...  مامت  یلک  هب  تفگ  ناوتیم  هکلب  هدرک ، ادیپ  یلک  فیفخت  مه  ابو  یشوخان  هللا  دمحب  يرمق - رفص 1310   22 هبنشراهچ ،

. دوبن لاس 1310  تدش  هب  راب  نیا  اما  درک . ادیپ  عویش  نارهت  رد  ابو  رگید  رابکی  ق ) ه .  ) لاس 1311 رد 
: دسیونیم لاس  نیا  يابو  هرابرد  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 

، هدیسر رفن  یس  یلا  جنپ  تسیب و  يزور  هب  رفن  جنپ  راهچ و  زا  تسا و  هدرک  تدش  نارهت  رد  ابو  هنس 1311 -، یناثلا ، عیبر  هرغ  هبنشجنپ ،
نم دوخ  صوصخلا  یلع  دنتشادن . تشحو  ردقنیا  مدرم  دوب  ماع  يالب  لاسراپ  يابو  هکنیا  اب  تسا . هدش  یلوتسم  مدرم  هب  یبیرغ  تشحو 

ملزلزت ...  رد  مئاد  كاروخ و  هن  مراد و  باوخ  هن  هک 
رهـش هب  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  هس  مدرک . تعجارم  راـهان  زا  دـعب  هناـخ و  هب  متفر  مه  زورما  يرمق - هنـس 1311  یناثلا  عیبر   5 هبنشود ،
الثم تسا ...  شوخان  یسک  هچ  درم و  یسک  هچ  هک  دنروآیم  ربخ  لصتم  نیریاس  یلع و  دیـس  مراد و  لزنم  هچغاب  نامه  رد  زونه  مدمآ 

دناهدرم . ابو  زا  رفن  ود  یلع  ریش  هناخ  رد 
هدزناپ هدراهچ و  هب  ییابو  ياهتوم  ددـع  هک  تفگیم  وا  متفر . کلملا  ماظن  هناـخ  هیماـظن ، هب  نم  ق -) ه .  ) یناثلا 1311 عیبر   6 هبنشهس ،

تـشحو هب  ار  هراـچیب  مدرم  رتـشیب  هـک  دوـشیم  نارهت  رد  لاـسما  هـک  ییاـهراک  زا  تـسا ...  هدـش  لـصاح  فـیفخت  ماجنارـس  و  دیـسر .
نیریاـس هب  دـنوشیم و  عـمج  شرود  رفن  هس  ود  دـنناباوخیم و  هچوـک  طـسو  رد  هدروآ  ار  شوخاـن  صخـش  هک  تـسا  نـیا  دزادـنایم ،

عمج لوپ  یغلبم  بیترت  نیا  هب  درادن و  اذغ  اود و  لوپ  تسا و  هتفرگ  ابو  نیا  هک  دنیوگیم 
376 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخ کیدزن  هام ، مهدراهچ  ات  مشش  زا  ار  یناقلاط  ای  يدنواهن  هلمع  رفن  کی  هکنانچ  دننکیم . دیدجت  ار  هلأسم  نیمه  ادرف  زاب  دننکیم .
دندروآ . مهارف  يدکت  بابسا  هتخادنا و  تروص  نیمه  هب  کلملا  جارس  یلاغز  يارسناوراک  رد  مد  نم ،

رد دـندوب  هدومرف  هاش  هکنیا  اب  تخادـنا . ارم  رداـچ  تساـخرب و  يدـیدش  داـب  رـصع  زورید  ق -) ه .  ) هنـس 1311 یناثلاعیبر   13 هبنشهس ،
هناخ هب  هدلاو  ندید  زا  دعب  زورما  درک ...  مورحم  تداعس  نیا  زا  ارم  تاکرادت  یضعب  ندوبن  رضاح  ابو  زا  تشحو  مشاب  رـضاح  دورجاج 

. مدید ار  ناملآ  ترافس  بیان  مه  تعجارم  رد  تسا . هدرک  ادیپ  فیفخت  یلیخ  ابو  هک  دروخیم  مسق  متفر . نازولط 
شیب فرط  نیا  هب  هام  مهدزای  زور  زا  هدرک و  ادـیپ  فیفخت  الاح  نکیل  و  دـناهدرم ، ابو  زا  رفن  داتـشه  زور  کی  هام  نیا  لوا  رد  تفگیم 

دنریمیمن ...  رفن  هس  ود  يزور  زا 
دناهدرم زور  دنچ  نیا  رد  هک  یفراعم  زا  دهاوخب . هچ  دنوادخ  ات  متسه  رهـش  رد  مه  زورما  يرمق - هنس 1311  یناثلا  عیبر   14 هبنشراهچ ،

هک دوب  نیا  مه  شگرم  ببـس  دش . موحرم  لبق  زور  جنپ  تشاد و  نس  لاس  راهچ  تسیب و  اهنت  هک  تسا  دهعیلو  رتخد  هلودـلا ، رمق  یکی 
یفراعم زا  دوب ...  هدش  لاهـسا  یق و  هب  التبم  هدروخ و  يدایز  هناودنه  بآ  شدوخ  دعب  دوب و  هدرم  هتفرگ و  ابو  هک  همین  لاس و  ود  لفط 

 ... دوب مظعا ، ردص  رسپ  ناخ ، دمحا  ازریم  دناهدش  بوخ  دناهتفرگ و  ابو  هک 

راجاق رصق  کیدزن  هناخهوهق 
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دب تسا . هدش  راجاق  رصق  کیدزن  هناخهوهق  زا  نخـس  هک  میدید  ق ) ه .  ) مرحم 1310 هبنشود 21  خیراتب  هنطلسلا  دامتعا  ياهتشاددای  رد 
. تسا عقاو  اجک  رد  زورما  هناخهوهق  نیا  مینیبب  تسین 

. تسا هدش  فورعم  نادنخ  دیس  هب  زورما  هک  دوب  ياهطقن  یکیدزن  رد  ناریمـش  هار  رختـسا  : » دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  یمارهب  هللا  دبع 
يارب اهیکاروخ  یچهوهق  کی  اجنآ  رد  دـنتفریم . شیرجت  کهلق و  هب  نامز  نآ  رد  هک  دوب  یـصاخشا  یگتـسخ  عفر  لـحم  رـصق  يـالاب 

. دوب هدید  هیهت  دندرکیم ، فقوت  رختسا  رانک  ناتخرد و  ریز  رد  اجنآ  رد  هک  یصاخشا 
دندرکیم ». ثکم  هناخهوهق  نیا  رد  هقیقد  دنچ  امتح  دنتشذگیم ، اجنآ  زا  هک  باود  ای  اههکشرد  رتشیب 

377 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا یضعب  : » تسا هدرک  هراشا  رختسا  نیا  هب  دیوگیم : نخس  ناریمش  هب  نتفر  زا  هک  اجنآ  دوخ  لاح  حرش  رد  زین  یقلاخ  هللا  حور  داشناور 
هب ات  دیشکیم  لوط  تعاس  کی  لقاال  بیترت  نیا  هب  دنتفرگیم و  اهیچکرخ  ار  ناشغالا  هناهد  دندیـسرتیم ، يراوس  غالا  زا  هک  اهمناخ 

اجنآ رد  تشاد . یگرزب  رختسا  هک  دوب  یبوخ  هناخهوهق  رصق  رد  تسا ...  هدنتسرف  هاگتسیا  الاح  هک  ییاجنامه  میدیسریم . رصق  رختـسا 
. میدیسریم کهلق  هب  ات  میداتفایم  هار  هرابود  دعب  میدرکیم ، یگتسخ  عفر  میدروخیم و  ياچ 

نادلبلا ةآرم  رد  نارهت  يابو 

هراشا درکیم  ادیپ  عویش  نارهت  هلمج  زا  ناریا  فلتخم  ياهرهش  رد  رابکی  لاس  دنچ  ره  هک  هیراجاق  هرود  يابو  هب  اهراب  نادلبلا  ةآرم  رد 
: تسا هدش 

ریثک یعمج  ناخ و  روفغ  هدرک  زورب  نارهت  رد  ابو  راجاق  ناخ  دـمحم  اقآ  تنطلـس  نامز  رد  يرجه  تفه  دون و  دـص و  رازه و  لاس  رد  »
چوک رهش  جراخ  زا  رفنتم و  نارهت  ياوه  زا  هاش  دمحم  اقآ  ترضح  درک ، تیارس  ودرا  هب  رهش  زا  ضرم  نیا  نوچ  و  دنتشذگرد . يرگید 

تشکب ». ار  نارهت  ير و  لها  زا  یقلخ  نوعاط  ابو و  لاس  نآ  رد  دندومرف . ماشتحا  اب  مایخ  لحم  ار  ناغماد  یلع  همشچ  هدرک 
دنکیم . ادیپ  عویش  نارهت  رد  ابو  راجاق  هاشیلعحتف  تنطلس  نامز  رد  و  ق ) ه .  ) راهچ لهچ و  تسیود و  رازه و  لاس  رد 

هلمجزا دشکیم . ار  ياهدع  هدرک و  ادیپ  زورب  ابو  نارهت  رد  مه  زاب  شـش ، لهچ و  تسیود و  رازه و  لاس  رد  ینعی  دعب  لاس  ود  نینچمه 
دنتشذگرد . ابو  ضرم  هب  راجاق  یشابیچقسن  ناخ  نسح  دمحم  يرون و  یفوتسم  یکز ، دمحم  ازریم 

ناگدازهاش زا  ياهدـع  نآ  زا  شیپ  دوشیم . عیاش  نارهت  رد  ابو  هرابود  راجاق ، هاش  دـمحم  نامز  رد  لاس 1251 و  رد  ینعی  دعب  لاس  جنپ 
نادلبلا ةآرم  رد  دندرکیم . يرادهگن  نارهت  رد  هدرک و  سوبحم  دنتـشاد  تنطلـس  ياعدا  هاشیلعحتف  توف  زا  سپ  مادـک  ره  هک  ار  راجاق 

: میناوخیم
تراـمع رد  هدروآ  رهـش  هب  ار  اـمرفنامرف  دـندرب و  شوـن  جرب  هب  هدرک  روـک  ماـقممئاق  رما  هب  ار  هنطلـسلا  عاجـش  نارهت ، یلزنم  کـی  رد  »

ود زا  دعب  دنداد . ياج  یتنطلس ) كرا  رد  عقاو   ) دیشروخ
378 ص : نارهت ، تشذگرس 

لاس نیمه  رد  تشذـگرد . کـلهم  ضرم  نادـب  لوالا 1251  عیبر  رد  امرفنامرف  تفاـی ، ماـمت  عویـش  نارهت  رد  اـبو  یـشوخان  هک  هاـم  هس 
دندرب فیرشت  تاناریمش  هب  یهاشداپ  ترضح  تفای . دادتـشا  هفالخلا  راد  رد  ابو  ضرم  دش ...  هتـشک  هاش  دمحم  روتـسد  هب  زین  ماقممئاق 

دنتشذگرد . ابو  ضرم  هب  نارهت  هفالخلا  راد  یلاها  زا  رفن  رازه  تشه  لاس  نیا  رد  و  ... 
بکوم درک و  نایغط  زورب و  هفالخلا  راد  رد  اـبو  ضرم  لاـس  نیا  رد  مه  : » میناوخیم ق ) ه .  ) لاس 1261 عیاقو  حرش  رد  نادلبلا  ةآرم  رد 
بحاص ناخ  مساق  یجرگ و  رادرهم  کیبيدرو  هللا  فراـعم ، زا  دـندش . فلت  يریثک  تاـفاضم ، رهـش و  زا  تفر و  ناـساول  هب  یهاـشداپ 

.« دنتشذگرد رگید  یعمج  یفام و  ناخ  هللا  حتف  ینیوزق و  عمج 
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هاش نیدلا  رصان  نارود  رد  ابو 

تافلت ببـس  هدرک  ادـیپ  عویـش  نارهت  رد  هلمجزا  ناریا و  مدرم  نایم  رد  ابو  يرامیب  رابکی  لاس  دـنچ  ره  زین  هاش  نیدـلا  رـصان  نارود  رد 
درک . زورب  هفالخلا  راد  ابو  زین  ق ) ه .  ) لاس 1269 رد  هلمجزا  دشیم . رایسب 

درک ». زورب  نارهت  هفالخلا  راد  رد  ابو  ضرم   » زین ق ) ه .  ) نینچمه 1278 لاس 1272 و  رد 
روبزم هام  رخاوا  رد  هدومن و  كاله  ار  رفن  دـصتفه  یناثلا  عیبر  هام  رد  دوب  هدرک  زورب  هفـالخلا  راد  رد  هک  اـبو  ضرم  لاس 1284 ...«  رد 

تسا ». هداهن  طاطحنا  هب  ور  مامت و  ضرم  دادتشا 
فیفخت دعب  دوب و  هدرک  زورب  هفالخلا  راد  رد  دهشم  راوز  تهج  هب  لبق  يدنچ  هک  ابو  یـشوخان  ق ) ه .  ) لاس 1285 ینعی  دعب ، لاس  کی 

ناساول تمـس  هب  لوالا ) يدامج   ) هام مراهچ  تسیب و  نویاـمه  بکوم  اذـل  دومن و  تدـش  تـالحم  یـضعب  رد  اددـجم  نوچ  دوب ، هتفاـی 
دومرف ...  تکرح 

تشادن . ینادنچ  تدش  یلو  درک  زورب  نآ  فارطا  نارهت و  رد  ابو  يرامیب  زین  رد 1288 
379 ص : نارهت ، تشذگرس 

لاح تسین . نارهت  رد  نآ  عویـش  ابو و  زا  ینخـس  رگید  دیـسر ، پاچ  هب  نادـلبلا  ةآرم  مراهچ  دـلج  هک  ق ) ه .  ) ات 1297 خـیرات  نیا  زا  و 
میربـخیب نآ  زا  هک  یحلاـصم  هب  اـنب  فلؤم  هکنآ  اـی  تسا  هدوب  نآ  عویـش  اـبو و  يراـمیب  دوجومدـع  ببـس  هب  رما  نیا  هک  تسین  مولعم 

یصوصخ ياهتشون  عقاو  رد  هک  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا  هک  یلاح  رد  دیامن . هراشا  يرامیب  نیا  هب  شباتک  رد  هتساوخن 
. دنکیم لقن  يرایسب  بلاطم  ياهلاس 1292  نارهت  رد  ابو  عویش  هرابرد  دوریم  رامشهب 

یتلود هناخضیرم 

هراشا

اپورا ياهناتسرامیب  کبس  هب  ياهناخضیرم  داد  روتسد  تشگیم ، زاب  ناتسگنرف  رفس  زا  هزات  هک  هاش  نیدلا  رـصان  ق ،) ه .  ) لاس 1290 رد 
ددرگ . ریاد  نارهت  رد 

: تسا هدمآ  نادلبلا  ةآرم  رد 
ود نیا  راختفا  هب  یطختـسد  هدیدرگ  هناهاش  رهاظم  رهم  نونفلاراد و  هکرابم  هسردم  يامرففیرـشت  یلعم  بکوم  نابعـش ، مهدجیه  زور  »

فرـش مولع  ریزو  هنطلـسلا ، داضتعا  الاو ، باون  راختفا  هب  یطختـسد  هدـیدرگ  هناهاش  رهاظم  رهم  رطاـخ  دنـسپ  فصولا  دـیاز  هلیلج  هریاد 
: تسا ریز  رارق  زا  نآ  داوس  هک  تفای  رودص 

تیافک هرادا و  نسح  هب  مه  دوخ  بایغ  رد  هک  نیا  هدوب و  ام  عوبطم  حودمم و  هشیمه  تلود  تامدخ  رد  امش  تبظاوم  هنطلـسلاداضتعا !
میدرک هدهاشم  یبوخ  نیا  هب  ار  هناخـضیرم  هسردـم و  راک  زورما  هک  دیاهتـشاد  هاگن  ار  هررقم  تامدـخ  ریاس  هسردـم و  رما  يروط  دوخ 

تمحرم هب  هک  میداتـسرف  سوبلم  زا  يرادرـس  بوث  کی  نامدوخ  ترـسم  اضر و  نیا  تمـالع  هب  درک . یـضار  ار  اـم  رطاـخ  رتشیب  رگید 
. « تسین یشیامرف  هدایز  دیشاب . راودیما  دایز  ام  هلماش  هلماک 

: میناوخیم نینچ  هناخضیرم  هرابرد  زین  يرصان  مظتنم  خیرات  رد 
هلیلج هریاد  ود  نیا  ماظتنا  عضو  هدش  یتلود  هناخـضیرم  نونفلاراد و  هکرابم  هسردم  يامرففیرـشت  یلعم  بکوم  نابعـش  مهدـجیه  زور  »

. « دندومرف رختفم  كرابم  سوبلم  يرادرس  بوث  کی  هب  ار  مولع  ریزو  هنطلسلا  داضتعا  باون  داتفا . كرابم  رطاخ  دنسپ 
ازریم نآ  سیئر  یلو  تشاد  رارق  هنطلسلا  داضتعا  ازریم  یلقیلع  رظن  ریز  ناتسرامیب  نیا  هچرگ 
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380 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دوب نونفلاراد  لوا  ياههرود  ياههدرک  لیصحت  زا  ابطالامظان  یسیفن ، ناخ  ربکا  یلع 

زا عراز  دـمحم  ریپ  دـنزرف  يرفک  هـب  فورعم  یهاـشنامرک  ناـخ  دـمحم  رتـکد  اـی  رتـکد  دـمحم  ازریم  یتـلود  هناخــضیرم  يدـعب  سیئر 
. دوب ناماس  نآ  ناناگرزاب 

یفرعم و هاش  نیدلا  رـصان  هب  هلودـلا  ربخم  ناخیلق  یلع  هلیـسو  هب  تشگزاب  نارهت  هب  سیراپ  رد  تماقا  لاس  هن  زا  سپ  ناخ  دـمحم  ازریم 
تـسایر تمـس  هب  دـعب  دوـب و  هاـش  بیبـط  زین  ياهرود  نوـنفلاراد و  مـلعم  هناـخفارگلت ، بیبـط  یتدـم  يو  تـفرگ . رارق  وا  فـطل  دروـم 

نامز نآ  یماع  مدرم  شوگ  هب  شیاهفرح  هکنیا  ببـس  هب  جیردت  هب  یلو  دوب  یقاب  اهتمـس  نیا  رد  یتدم  دش . بوصنم  یتلود  ناتـسرامیب 
دعب هب  لاس  نآ  زا  یلو  دوب  هاش  ياـبطا  ءزج  ق ) ه .  ) لاس 1300 ات  يو  داد . تسد  زا  ار  دوخ  لغاشم  یکییکی  دمآیم ...  نیگنـس  یلیخ 
بط شزومآ  یتلود و  هناخـضیرم  تسایر  طقف  شراک  دـشیمن و  رـضاح  رابرد  رد  رگید  هک  يروط  دـش . هتـشاذگ  رانک  زین  راـک  نآ  زا 

ه.  ) لاس 1304 زا  دش . هتـشاذگ  رانک  مه  نونفلاراد  بط  یملعم  زا  دعب  هب  ق ) ه .  ) لاس 1302 زا  دوب . نونفلاراد  رد  دـیدج ) بط   ) یگنرف
 ... يو ياج  هب  دندرک و  فاعم  زین  هناخضیرم  تسایر  زا  ار  وا  ق )
دش . بوصنم  هناخضیرم  تسایر  هب  لامک  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم 

نس 18 ات  دـش و  دـلوتم  شرفت  ناراوخ  رد  ق ) ه .  ) لاس 1261 هب  تسا . هدـش  دای  زین  راـثآلا  رثآـملا و  رد  وا  زا  هک  ناـخ  نسحلا  وبا  ازریم 
هدامآ ار  دوخ  هکنیا  زا  سپ  دعب  لاس  دـمآ و  نارهت  هب  ق ) ه .  ) رد 1279 تخومآ و  طخ  نسح  یبرع و  یسراف و  رهـش  نامه  رد  یگلاس 

. دش نونفلاراد  هسردم  دراو  دومن 
، یهاشنامرک ناخ  دـمحم  رتکد  ياـج  هب  ق ) ه .  ) رد 1304 ماجنارـس  دـیدرگ و  لـیان  بط  ملپید )  ) همانـشناد نتفرگ  هـب  ق ) ه .  ) رد 1291

نارود اب  نراقم  هک  لاـس  نیا  رد  دوب . ناتـسرامیب  نیا  سیئر  ه ق ،)  ) لاس 1316 ات  لاس ، تدم 12  يو  دش ...  یتلود  هناخـضیرم  سیئر 
رب ار  ناتـسرامیب  تسایر  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم  ياج  هب  ناـملآ ، ترافـس  مجرتم  بیبط و  رلوم ،  رتکد  دوب  مه  هاـش  نیدـلا  رفظم  تنطلس 

تفرگ . هدهع 
تفرگ و مان  انیس  ناتـسرامیب  سپ  نآ  زا  یلو  داد  همادا  دوخ  راک  هب  یتلود  هناخـضیرم  مان  نامه  اب  ش ) ه .  ) لاس 1319 ات  ناتسرامیب  نیا 

تشگ . لدب  فورعم  رایسب  یناتسرامیب  هب 
381 ص : نارهت ، تشذگرس 

نادیم ات  هناخپوت  نادیم  زا  قباس  هپس  نابایخ  زا  یـشخب  هیراجاق  هرود  رد  هچنانچ  دیآیم  رامـشهب  یفورعم  مان  زین  یتلود  هناخـضیرم  هتبلا 
. دوب فورعم  هناخضیرم  نابایخ  هب  دابآنسح 

هدیمان يدمحا  هناخـضیرم  مسا  هب  هاش  دمحا  دهع  رد  هک  یتلود  هناخـضیرم  مان  : » دـسیونیم یتلود  هناخـضیرم  مان  هرابرد  يرهـش  رفعج 
دیدرگ . موسوم  انیس ...  ناتسرامیب  هب  اهدعب  دش ،

رب تسا . هتشاد  رارق  قباس  هپس  نابایخ  رد  هناخروق  یلعف  لحم  رد  ایوگ  هک  دنکیم  دای  هیدمحا  مان  هب  یناتـسرامیب  زا  زین  يزیراپ  یناتـساب 
ره رد  هن . ای  تسا  یکی  يرهـش  رفعج  طسوت  هدـش  دای  يدـمحا  ناتـسرامیب  ناـمه  هیدـمحا  ناتـسرامیب  نیا  هک  تسین  راکـشآ  هدـنراگن 

 ...« دوب هدش  زاب  هزات  هاش  دمحا  يراذگجات  زا  دعب  هک  هیدمحا  هناخضیرم  « ؛ دنکیم دای  نینچ  ناتسرامیب  نیا  زا  يزیراپ  یناتساب  تروص 

ناتسرامیب هرابرد  انرسالراک  مادام  ياهتشاددای 

. درک ناوتیمن  ینادنچ  دامتعا  نآ  زا  ياهراپ  مقس  تحص و  هب  هک  دراد  هناخضیرم  هرابرد  ییاهتشاددای  انرسالراک  مادام 
. دندوب هتخادنا  اهنابز  رس  هنطلسلا  داضتعا  نیفلاخم  هک  دشاب  یتاعیاش  هجیتن  اهتشاددای  نیا  دیاش 
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: دسیونیم انرسالراک  مادام  يراب 
ناوتیم مک  یلیخ  تسین و  یفاک  شروشک  يزاسون  تاحالـصا و  ياهحرط  ندـناسر  هجیتن  هب  تیقفوم و  يارب  هاـشداپ  تین  نسح  اـهنت  »

ندرک وگزاب  لئاسم و  یعقاو  هرهچ  نتخاس  شاف  زا  الومعم  هاش  نایفارطا  نوچ  دوش ، ارجا  ومهبوم  وا  ياهروتسد  هک  درک  لصاح  نانیمطا 
. دیدرگیم فشک  فداصت  لیبسرب  ای  دنامیم و  یفخم  امامت  يو  رظن  زا  ای  تیعقاو  هجیتن  رد  دنراد ، تشحو  تقیقح 

نیا تسا . لصا  نیمه  لومـشم  دش ، ثادحا  نارهت  رد  هاش  نیدـلا  رـصان  روتـسد  هب  شیپ  لاس  دـنچ  هک  مه  یماظن  هناخـضیرم »  » عوضوم
رامیب راظتنارد  تخت ، تسیب  دودح  نآ ، رد  هک  هتفای  لیکشت  قاتا  دنچ  زا  تسا ، هدش  فورعم  اههدنز » ناتـسروگ   » هب قح  هب  هک  هسـسؤم 

و تسا ، هداتفا  یلاخ 
382 ص : نارهت ، تشذگرس 

ابترم نیمأت و  هناخـضیرم »  » يرادهگن يارب  یفاک  رابتعا  هکنآ  اب  دننادیم  همه  نوچ  درادن . ار  ناتـسرامیب  نآ  رد  ندـیباوخ  تبغر  یـسک 
. تسین يربخ  نآ  رد  وراد  کشزپ و  راتسرپ ، ظفاحم ، زا  یلو  دوشیم ، تخادرپ 

داـی بوـخ  ار  یلمع  ياهـسرد  نآ  رد  دـنناوتب  نارهت  یکـشزپ  هسردـم  نادرگاـش  هکنآ  روـظنم  هب  و  ریخ ، تین  ياـنبمرب  ناتـسرامیب ، نیا 
 ... دیدرگ داجیا  دنریگب ،

زا صخـش  نیا  دوشیم . هتـشاذگ  يو  رایتخا  رد  یغلبم  هعطاقم  تروص  هب  هنالاس  تسا و  هدش  راذگاو  ازریم ، یلقیلع  هب  سیـسأت  ودـب  زا 
يرادهگن هنیزه  تسا . هتشاذگ  دوخ  لاح  هب  یعـضو  نیرتدب  رد  ار  هسـسؤم  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  بیج  عفن  هب  رتشیب  هدش  تفایرد  غلبم 

ندـش يرتـسب  زا  تقوچـیه  اـما  تسا ، دوجوم  هشیمه  ذـغاک  يور  دـنوش ، يرتـسب  ناتـسرامیب  رد  تلود  جرخ  هب  دـیاب  هک  زابرـس  تسیب 
هاگـساپ هدـهع  هب  نآ  تظفاحم  تسا و  یلاخ  ناتـسرامیب  دـنکیم  لـصاح  عـالطا  ترـضحیلعا ، يزور  تسین . يربخ  اـجنآ  رد  نازاـبرس 
میمـصت دـنوشیم  عقاو  ییانتعایب  دروم  ياهدـننز  وحن  نینچ  اب  شیاهروتـسد  هک  دـنک  رواب  دـناوتیمن  نوچ  تسا . هدـش  هدرپس  اـهیماظن 

زا هناهب  نیا  هب  دهاوخیم  نمـض  رد  هدش و  جراخ  رهـش  زا  راکـش  دصق  هب  يزور  دروایب . رد  رـس  ایاضق  فیک  مک و  زا  اصخـش  دریگیم 
. دنک دیدزاب  مه  هناخضیرم 

رادربخ عوضوم  زا  دنتـشاد ، مه  اب  یقباوس  هک  هاش ، ياهتمدخـشیپ  زا  یکی  قیرط  زا  تشاد ، هدـهع  هب  ار  اـجنآ  تیریدـم  هک  ياهدازهاـش 
. دـنهدب ار  مزال  بیترت  ات  دتـسرفیم  ماغیپ  نامتخاس  ناظفاحم  اهیماظن و  هب  دـسرب ، ناتـسرامیب  هب  هاش  هکنآ  زا  شیپ  گـنردیب  دوشیم و 

ضیرم هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  دـنوریم و  فاحل  ریز  هتخادـنا و  اهباوختخر  يور  ار  دوخ  سابل ، اـب  روطنیمه  هلجع و  اـب  ناـنابهگن 
رانک زا  ناظفاحم  تبیغ  هدهاشم  اب  اما  دونشیم ، ار  يرتسب  نارامیب  هلان  يادص  دوخ  ياهـشوگ  اب  ناتـسرامیب  هب  دورو  ماگنه  هاش  دنتـسه .

ياهساک هک  دربیم  وب  دننک ، ناهنپ  ییاج  ار  اهنآ  دندوب  هتـسناوتن  هلجع  یگچاپتـسد و  تلع  هب  نازابرـس  هک  هدش ، همتاچ  ياهگنفت  رد و 
اپ زا  ار  اهنآ  دوب  هدیـسرن  ناـشرکف  هب  یتح  هک  يراـبجا  ناـیامن  راـمیب  دولآلـگ  ياهـشفک  ندـید  اـب  دـعب  ياهظحل  تسا . هساـک  مین  ریز 

. دمهفیم دمهفب ، تسیابیم  هک  ار  هچنآ  دوب ، هدنام  نوریب  اهفاحل  ریز  زا  دندروآرد و 
. دـنروایب اج  ار  یتحلـصم  نارامیب  نیا  لاح  قالـش  ندز  اـب  دـنکیم  رما  همه  زا  لـبق  دـیآیم و  بضغ  هب  تدـش  هب  گـنرین ، نیا  زا  هاـش 

راـبتعا دـهدیم  روتـسد  همه  روضح  رد  سپـس  دـنباییم . زاـب  ار  دوـخ  تمالـس  نازابرـس  همه  دـشخبیم و  ار  دوـخ  رثا  دوز  هک  ییوراد 
دنچ اما  دننک . عطق  ار  ناتسرامیب 
383 ص : نارهت ، تشذگرس 

يادا فلتخم و  نیهارب  هلدا و  هیهت  اب  دوش ، عطق  یگداس  نیا  هب  یمئاد  هکیراـب  بآ  دوبن  لـیام  هک  يو ، شیوخ  ازریم ، یلقیلع  دـعب ، زور 
هسیک زا  هناخـضیرم  هیمهـس  هک  دهدیم ، ناشن  هزنم  كاپ و  دوب ، هداتفا  قافتا  ناتـسرامیب  رد  هک  یثداوح  زا  ار  دوخ  نانچنآ  تاحیـضوت ،

ددرگیم ». رارقرب  ون  زا  هناهاش ، توتفرپ 
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384 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرادکناب کناب و 

هراشا

دوب . م ).  ) 1863 ه ش )  ) 1241 ق ) ه .  ) لاس 1280 دندروآ  نایم  هب  کناب  سیسأت  زا  نخس  یناریا  نارادمتسایس  هک  راب  نیتسخن 
، یسورگ ماظن  ریما  ناخ  یلعنـسح  ندنل و  رد  ناریا  راتخم  ریزو  کلملا ، رـصان  ناخ  دومحم  هلمجزا  یناریا  نارادمتـسایس  ماگنه  نیا  رد 

. دندوب هدش  نایئاپورا  اب  ناریا  رد  نهآهار  سیسأت  هرابرد  تارکاذم  يرس  کی  دراو  سیراپ ، رد  ناریا  راتخم  ریزو 
تفگنه و غلابم  فرـص  مزلتـسم  نهآهار  نتخاس  هک  ارچ  دـمآ ، نایم  هب  مه  کناب  سیـسأت  عوضوم  هک  دوب  تارکاذـم  نیمه ، نمـض  رد 

. دوب اهروشک  نیب  رایسب  یلام  ياهدتسوداد 
زا ياهدـع  یگدــنیامن  هـب  يوـسنارف  نـالاواس  ناژ  هـلمجزا  دــش ...« . هداد  ناریا  تـلود  هـب  کـناب  سیــسأت  يارب  يداـیز  ياهداهنــشیپ 

يداهنشیپ یـسیلگنا  هریل  نویلیم  ود  هیامرـس  اب  م ).  ) اـب 1864 ربارب  ه ق )  ) لاس 1281 ناضمر  رد  هسنارف  گرزب  نافارـص  نارادهیاـمرس و 
رظن يو  حرط  هکنیا  دوجو  اـب  یلو  دوـمن  هیهت  زین  ار  زاـیتما  حرط  یتـح  دـمآ و  نارهت  هب  دوـخ  داد و  ناریا  تلود  هب  کـناب  سیـسأت  يارب 
يارب مدقت  قح  طقف  دیشوپن و  لمع  هماج  تسین  تلود  حالص  هب  العف  حرط  نیا  هکنیا  هناهب  هب  درک ، بلج  زین  ار  هاش  نیدلا  رـصان  قفاوم 
اهدعب یلو  دندرک ، رداص  1865 م ).  ) هیوناژ خـیرات 24  هب  مه  ار  نآ  نامرف  دـندش و  لئاق  نهآهار  کناب و  داجیا  دروم  رد  نـالاواس  ناژ 

دشن . داد  نامرف  نیا  هب  يرثا  بیترت  هنوگچیه 
ياهفرـص ارهاظ  دـندیدیم ، ناریا  رد  ار  سیلگنا  سور و  لود  ياهتباقر  نآ  رب  هوالع  هدـش و  ناملآ  راتفرگ  يدوزب  هک  زین  اـهيوسنارف  و 

. دندیدن عوضوم  نیا  بیقعت  رد 
385 ص : نارهت ، تشذگرس 

یقرش دیدج  کناب 

ناونعهب دوب  هدش  سیـسأت  ناتـسودنه  رد  اهسیلگنا  هلیـسوهب  هک  یقرـش  دیدج  کناب  م ).  ) 1888 ه ش )  ) 1267 ق ) ه .  ) لاس 1306 رد 
. دوب حرط  نیا  فلاخم  تخس  تسخن  هاش  نیدلا  رصان  هک  تسا  ینتفگ  درک . ریاد  نارهت  رد  ياهبعش  یناگرزاب  تکرش  کی 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  هلودلا  نیما 
شیع و هب  لاغتشا  یبلطتحار و  لاس  دنچ  نیا  رد  صوصخ  هب  درمـشیم . لتاق  مس  هباثم  هب  ناریا  رد  ار  کناب  ثادحا  هاش  نیدلا  رـصان  »

تـساوخ دـمآ و  نارهت  هب  ندـنل ، یقرـش  کناب  لیکو  یـسیلگنا ، نسماط  اقافتا  دوب . نازیرگ  یلک  هب  یگنرف  ياهراک  زا  هناکدوک  هچیزاب 
هب سیلگنا  ریفس  داتفین و  دیفم  نکیل  دشیم  غیلب  عانتما  هاش  بناج  زا  دیامن ، رارقرب  ناریا  دالب  یضعب  نارهت و  رد  روبزم  کناب  زا  ياهبعش 

نیا يرارقرب  دـش ، عنام  ناوتیمن  تسا و  تراجت  روما  دادـع  رد  یفارـص  لمع  تعنـص و  هک  درک  تیامح  نیتلودـلانیب  هدـهاعم  لولدـم 
داد . فیفخت  کناب  مسر  مسا و  زا  ار  هاش  تشحو  هاگتسد ،

کناب اهرتدـعب  یهاش و  کـناب  اهدـعب  هک  ییاـج  دـش . ثادـحا  هناـخپوت  نادـیم  یقرـش  علـض  رد  عقاو  یمیظع  ناـمتخاس  رد  کـناب  نیا 
دراد . رارق  لحم  نآ  رد  تراجت  کناب  زین  نونکا  و  دش . هتخاس  نآ  رد  یناگرزاب 

: دسیونیم نامتخاس  نیا  یناب  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
عیـسو ترامع  نامتخاس  وا  ياهیزاورپ  دـنلب  زا  یکی  تسا . هدوب  دوخ  نامز  ياـهجرخلو  اـهزابداشگ  زا  یکی  رکـشل  نیما  ناـمرهق  ازریم  »
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تمس هب  ار  هناخ  نیا  ناویا  ردرس و  هک  درک  لیـصحت  هزاجا  داد و  شکـشیپ  هاش  هب  یغلبم  هک  دوب  هناخپوت  نادیم  بنج  رد  یللجم  رایـسب 
رب یغلبم  تخاس و  نادیم  هبور  دایز  لمجت  اهیربچگ و  اب  ار  دوخ  هناخ  ناویا  ردرس و  هزاجا ، نیا  لیـصحت  زا  سپ  دنک و  زاب  روبزم  نادیم 
دنچ ات  هک  تسا  نامه  اهناویا  ردرس و  ياهیربچگ  دشورفب . ار  هناخ  دش  روبجم  يزابداشگ  هطساو  هب  اهدعب ، دوزفا . هناخپوت  نادیم  هوکش 

دنراد ». رظن  رد  ار  اهنآ  نیرصاعم  همه  هتبلا  دوب و  یهاش  کناب  ردرس  عقاو  رد  اپرب و  مه  لبق  لاس 
رارق دوس  مین  ود و  يدص  يراج  باسح  اب  تدم و  دیق  نودب  هدرپس  هوجو  يارب  کناب  نیا 

386 ص : نارهت ، تشذگرس 
دروم رد  درکیم و  تخادرپ  شـش  يدص  هلاسکی ، تباث  ياههدرپس  يارب  راهچ و  يدـص  ههام ، شـش  تباث  ياههدرپس  يارب  دوب و  هداد 

هداد ضرق  لوپ  مه  هاش  دوخ  هب  دصردتشه  ات  شش  هرهب  اب  هک  دوشیم  هتفگ  یتح  داد و  فیفخت  دصرد  هدزاود  ات  ار  هرهب  خرن  زین  ماو 
هجو دوب  قاروا  لماح  سکره  هک  بیترت  نیدـب  درک  سونأـم  انـشآ و  ـالاب  هب  نارق  جـنپ  زا  يذـغاک  لوپ  اـب  ار  ناـیناریا  کـناب ، نیا  دوب .

دندومن ». ینایاش  لابقتسا  تختیاپ  رد  راک  نیا  زا  تشادیم و  تفایرد 
: دسیونیم کناب  نیا  هرابرد  همانباوخ »  » هب روهشم  دوخ  فورعم  رثا  رد  زین  هنطلسلا  دامتعا 

ار ناریا  هاوختلود  لاجر  هاشداپ و  هک  نیا  يارب  سیلگنا  ترافس  دیسر . هفالخلا  راد  هب  سیلگنا  کناب  ياهطیلب  زا  رپ  یبیج  اب  رتور  رـسپ  »
. داد اهلمعلاروتـسد  درک . اـهییامنهار  دوـمن . وا  هب  تیوـقت  عوـن  ره  نطاـب  رد  اـما  تفریذـپن . ار  وا  رهاـظ  بسحرب  دوـشن  لـصاح  ینظؤـس 

لیفود هک  ار  ییورشوخ  بدؤم  صخش  هدرک و  رارقرب  ریاد و  نارهت  رد  یقرش  کناب  مسا  هب  هناخفارـص  عون  کی  دوب  يدنچ  اهسیلگنا 
لاجر و زا  نارهت ، يادـگ  هنـسرگ  مدرم  هب  ناسآ  یلیخ  طورـش  هب  دوب ، یکریز  درم  لیفود  دـندوب . هداد  تسایر  کناب  نآ  رد  تشاد  مان 

دندوب ». دنسرخ  یضار و  تیاهنیب  کناب  نیا  زا  مدرم  دادیم و  ضرق  لوپ  نایعا ، هبسک و 
تئیه لاس 1890  لیاوا  رد  تفرگ . ار  نآ  ياج  یهاشنهاش  کناب  لاس  ود  زا  سپ  دیـسرن و  لاـس  ود  هب  ناریا  رد  کـناب  نیا  تیلاـعف  اـما 

نآ تاطابترا  ترهش و  نسح  هیثاثا و  مامت  اب  نارهت  رد  ار  یقرش  کناب  نامتخاس  هدمآ  رانک  یقرش  دیدج  کناب  تکرـش  اب  کناب  هریدم 
دوش و یسررب  راک  هجیتن  هنیمز و  ات  تسا ، هدوب  یـشیامزآ  رما  کی  یقرـش  کناب  سیـسأت  هک  دسریم  رظن  هب  دیرخ . هریل  رازه  تسیب  هب 

دیامن . زاغآ  ار  دوخ  راک  رطاخ  نانیمطا  اب  يرامعتسا  کناب  هاگنآ 
: دسیونیم ناریا  یهاشنهاش  کناب  هرابرد  نزرک 

درک ». اضما  رتیور  ودنراب  مان  هب  ار  ناریا  یهاشنهاش  کناب  یتامدقم  همانزایتما  هاش  هیوناژ 1889 ، مایس  رد  »
ياهراک رب  هوالع  زایتما  بحاص  هک  دش  تقفاوم  دش و  هداد  رتیور  هب  لاس  تصـش  تدـم  هب  کناب  سیـسأت  راصحنا  هزاجا  زایتما  نیا  رد 

، برس نهآ ، نداعم  زا  يرادربهرهب  جارختسا و  يراصحنا  قح  نیا  رب  هوالع  دزادرپب . زین  يراجت  یتعنص و  ياهراک  هب  یفارص ، هب  طوبرم 
، هویج

387 ص : نارهت ، تشذگرس 
هب لاس  تصش  تدم  نامه  يارب  زین  روشک  مامت  رد  هار  نتخاس  زین  و  همیرک ، راجحا  هرقن و  الط و  يانثتسا  هب  هریغ  زنگنم و  گنـسلاغز ،

رـشن يراصحنا  قح  هوالعهب  دـیامن . يزاسهار  ندـعم و  راـک  هب  عورـش  لاـس  هد  فرظ  هکنیا  رب  طورـشم  دـیدرگ ، راذـگاو  روبزم  کـناب 
زا کناب  فرط  زا  هرداص  تاورب  ضوبق و  و  سانکـسا )  ) اهطیلب ماهـس و  هیلک  اهانب و  بعـش و  کناب و  دش و  اطعا  رتیور  هب  زین  سانکـسا 

هدافتـسا ضوعالب  یناجم و  تلود  هب  قلعتم  یـضارا  زا  دوخ  تاثادـحا  يارب  هک  تشگ  ررقم  دـیدرگ و  فاـعم  ناریا  رد  تاـیلام  عون  ره 
: دیآ لمع  هب  نآ  هرابرد  زین  لیذ  ياهتدعاسم  دیامن و 

، تلود نیرومأم  لامع و  طسوت  کناب  ياهطیلب  لوبق  کـناب ، فرط  زا  دارفا  هب  قلعتم  یـضارا  يرادـیرخ  لیهـست  یماـظن ، ياوق  تیاـمح 
هدراذـگ کناب  رایتخا  رد  تلود  فرط  زا  نامز ، نآ  ات  هفوشکم  نداعم  تروص  نداعم  زایتما  دروم  رد  رگراـک و  مادختـسا  رد  تدـعاسم 
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. دوبن رتیور  یلبق  زایتما  زا  رتمک  يزیچ  زایتما  نیا  هک  دوشیم  هظحالم  بیترت  نیا  هب  و  دوش .
نآ  ) هریل رازهراهچ  زا  لاح  ره  رد  هک  کناب  صلاخ  دوس  زا  دصرد  شـش  هنایلاس  تخادرپ  زا : دوب  ترابع  دوب  هدرک  رتیور  هک  یتادـهعت 
راک نیا  هناتخبـشوخ  هک  یندـعم  تایلمع  صلاخ  عفانم  زا  دـصرد  هدزناش  هنایلاس  تخادرپ  دـشابن . رتمک  ناموت ) رازه  هدزیـس  اـبیرقت  زور 

. تفرگن تروص  اساسا 
دوب هداد  هدعو  کناب  هوالعهب  لاس . هد  تدم  هب  شـش و  يدص  هرهب  اب  ناریا  تلود  هب  یـسیلگنا  هریل  رازه  لهچ  غلبم  هب  یهجو  تخادرپ 
رارق قفاوت  دروم  هک  یقح  ربارب  رد  ناریا  هنازخ  ياهباسح  يرادهگن  دـهدب . ناریا  تلود  هب  دـصرد  تشه  هرهب  اب  ییاهماو  هدـنیآ  رد  هک 

اب کناب  طباور  رد  يو  تبقارم  سانکـسا و  رـشن  همانزایتما و  تاررقم  يارجا  رد  کـناب  روما  رب  ناریا  تلود  رومأـم  تراـظن  لوبق  دریگ ،
، لوقنم ریغ  یطرـش  عیب  ورگ  نتفرگ  ندوب  عونمم  لوبق  دوصقم . نیا  نیمأت  رد  يراـکمه  ناریا و  لوپ  يارب  ـالط  هیاـپ  لوبق  تلود ، هنازخ 

. دوب دادرارق  نیا  طیارش  رگید  زا  ناریا  كاخ  رد  تلود ، هزاجا  نودب 

سور یضارقتسا  کناب 

ناریا رد  یکناب  يزایتما  نتفرگ  ماقم  رد  ناتـسلگنا  تلود  اب  تباقر  هب  زین  اهسور  یهاشنهاش ، کناب  همانزایتما  ياضما  زا  سپ  لاس  کی 
نتفرگ هب  دوب ، ناریا  تلود  تمدخ  رد  اهتدم  رهاظ  هب  هک  ار  دوخ  دارفا  زا  یکی  دشابن ، هدننز  هیـضق  رهاظ  تروص  هکنیا  يارب  دندمآرب و 

یلوسنوق لارنج  تمس  هب  لاس  تدم 25  تشاد  مان  فکایلوپ  كاژ  هک  صخش  نیا  دنتشاداو . کناب  مان  هب  هن  مه  نآ  زایتما ،
388 ص : نارهت ، تشذگرس 

ترازو زا  ود  ره  هک  تشاد  زین  چـیوولفار  ماـن  هب  یکیرـش  دوخ  هارمه  هب  يو  دوب . راـک  هب  لوغـشم  گروـبزرطپ  كورناـگات و  رد  ناریا 
نارهط هب  هناهاش  تمحرم  زا  يدنمهرهب  تهج  هاش و  نیدلا  رصان  توعد  هب  فکایلوپ ، هک  يرفس  رد  دنتفرگیم . روتـسد  هیـسور  هجراخ 
نیموس زا  یگزات  هب  هاش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفرگ و  رارق  لوبق  دروم  یـضارقتسا  هسـسؤم  کـی  سیـسأت  رب  ینبم  يو  داهنـشیپ  تشاد 

. دوب هدناجنگ  دوخ  همانزایتما  رد  ار  يرادکناب  یساسا  روما  مامت  رتشیپ  اهسیلگنا  یهاشنهاش  کناب  اما  دوب . هتـشگزاب  اپورا  هب  دوخ  رفس 
تباقر هبنج  ندناشوپ  يارب  یتح  دشابن و  یهاشنهاش  کناب  راصحنا  رد  هک  دریگ  هدهعرب  ار  ییاهراک  فکایلوپ  هک  دـش  نیا  رب  رارق  سپ 

. دندناوخ ناریا » یضارقتسا  نمجنا   » ار نآ  هدراذگن ، دوخ  يداهنشیپ  هسسؤم  رب  مه  ار ...  کناب  مان  سیلگنا  تلود  اب 
: دوب میظنت  ریز  حرش  هب  تمسق  ود  رد  یمومع و  جارح  يارب  يراصحنا  قح  يانبمرب  تشاد و  تدم  لاس  جنپ  داتفه و  همانزایتما  نیا 

هراجتلا و لام  يرادهاگن  يارب  رابنا  هزاغم و  زین  یـشورف و  هزاغم  کی  نهر و  رابتعا  هب  یـضارقتسا  تکرـش  کی  لیکـشت  يارب  زایتما  - 1
. هریغ

هک ییاهبابـسا  ظفح  تهج  رابنا  نتخاس  نینچمه  یمومع و  جارح  تهج  یناکم  نتخاـس  هتیپودنوم و  داـجیا  يارب  زاـیتما  هماـنرارق و  - 2
. دنراذگیم نهر  یناپمک  دزن 

دصرد هد  هک  دوب  فلکم  هدام 7  قبط  اهنت  دوب و  فاعم  تایلام » جاـب و  قوقح و   » هنوگره زا  دوخ  هماـنزایتما  هدام 18  قبطرب  نمجنا  نیا 
. دیامن هیدأت  ناریا  تلود  هنازخ  هب  ار  دوخ  صلاخ  دیاوع 

درک اضاقت  فکایلوپ  زایتما ، تامدقم  هیهت  نمـض  رد  و  دوب ، ناموت  رازه  دصناپ  دودح  رد  سیـسأت  زاغآ  رد  کناب  ای  نمجنا  نیا  هیامرس 
هجراخ ریزو  و  دوش ». موسوم  کناب  مسا  هب  هرادا  نیا  دوش  هداد  هزاجا  تسا  ینمتم  دراد ، یلاکـشا  ناریا  یلاها  يارب  مسا  نیا  : » نوچ هک 
ناضمر درک - تقفاوم  اضاقت  نیا  اب  درادـن »...  یهاشنهاش  کناب  هب  يررـض  روبزم  هرادا  کـناب  ظـفل  لامعتـسا   » هکنیا ناونعهب  مه  ناریا 

لهـس و یلیخ  طیارـش  اب  نداد  ضرق  لوپ  کناب  هدـمع  راک  تشگ . موسوم  یـسور » ینهر  یـضارقتسا  کناب   » ماـن هب  هسـسؤم  و  - 1309
فرظ رد  هک  درک  طارفا  راک  نیا  رد  ناـنچ  و  دوب ...  روشک  نیا  رد  سور  تسایـس  رادـفرط  دـفنتم و  ناـیناریا  هب  ینـالوط  تدـم  هداـس و 
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هلیسو اهضرق  نیا  تشاد . بلط  مدرم  زا  تانم  نویلیم  هدزناش  نارهت  رهش  رد  اهنت  داد و  ضرق  تانم ...  نویلیم  تفه  تسیب و  لاس ، هدزیس 
دشیم دراو  راشف  نانآ  هب  ناهگان  دنداهنیمن ، ندرگ  اهسور  شهاوخ  هب  ناگدنریگضرق  رگا  هچ  دوب  ناریا  رد  هیسور  تسایـس  يارجا 

هلخادم هیضق  رد  هیسور  یسایس  نیرومأم  نویسالوتیپاک  تاررقم  زا  هدافتسا  اب  هاگنآ  دزادرپب . رتدوز  هچ  ره  ار  دوخ  ماو  هک 
389 ص : نارهت ، تشذگرس 

دوب هدش  مهارف  کناب  يارب  تهج  نآ  زا  ناکما  نیا  دندروآیمرد . وناز  هب  ار  اهنآ  دندرکیم و  گنت  ناگدـنریگماو  رب  ار  هصرع  هدومن ،
تفرـشیپ نآ  راـک  نوچ  سیـسأت ، زاـغآ  رد  اریز  دوب . هیـسور  تلود  هرادا  تحت  امیقتـسم  هیـسور و  هیلاـم  ترازو  زا  ياهبعـش  کـناب  هک 

غروـبزرطپ تنـس  یتـلود  کـناب  هلیـسو  هب  ار  نآ  ماهـس  ماـمت  هیـسور  هیلاـم  ریزو  تیوود ، تفریم  نآ  لـالحنا  میب  تشادـن و  ینادـنچ 
لیدبت و یـسایس  هاگتـسد  کی  هب  دوب ، هدش  نییعت  هیـسور  تختیاپ  رد  نآ  زکرم  هک  یـضارقتسا  کناب  خیرات ، نیا  زا  دومن و  يرادـیرخ 

. دش هیسور  تلود  یسایس  ياهروظنم  عبات  نآ  يراجت  يداصتقا و  ياهفده 

ینامثع کناب 

یتابعـش هاـشنامرک  نادـمه و  نارهت و  ق ) ه .  ) لاـس 1301 زا  هک  دوب  یناـمثع  کـناب  دـش  سیـسأت  ناریا  رد  هک  ییاـهکناب  رگید  زا  یکی 
تایلمع ناریا  رد  کناب  یلومعم  تایلمع  نمـض  دوب و  قارع  ناریا و  نیب  تراـجت  هب  یلاـم  کـمک  رتشیب  بعـش  نیا  راـک  درک . سیـسأت 

زین دوب  عقاو  ورـسخ  رـصان  نابایخ  رد  هک  کناب  نیا  یهاشنهاش ، کناب  ندـش  هدـیچرب  زا  سپ  تشاد . هدـهعرب  زین  ار  قارع  اب  یناـگرزاب 
دش . هدیچرب 
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نارهت بآ 

هراشا

زا ناـیناریا  تـسا . هدوـب  ناریا  هلاـس  رازه  دـنچ  خـیرات  یط  رد  هدـمع  تالکـشم  زا  یکی  يریوـک  کـشخ و  قطاـنم  رد  هژیوـب  یبآمـک ،
ار بآ  دوبمک  لکـشم  يدح  ات  تانق  ای  زیراک  داجیا  اب  دـنبایب و  بآ  ندروآتسدهب  يارب  ياهراچ  ات  دندیـشوک  رود  رایـسب  ياههتـشذگ 

. دنزاس عفترم 
تسا نآ  رما  نیا  لیالد  زا  یکی  دیاش  تسا و  ناهج  طاقن  ریاس  زا  رتشیب  رایـسب  دراد  دوجو  ناریا  رد  هک  ییاهتانق  هتـشر  دادعت  ور  نیا  زا 

. دشابیم تانق  هاگداز  شاییایفارغج  صاخ  طیارش  رطاخب  ناریا ، هک 
ریاس اب  هسیاقم  رد  تهج  نیا  زا  و  تسه . زین  نانچمه  هدوب و  یناسربآ  نئمطم  هویـش  کی  ناونعهب  زابرید  زا  ناریا  رد  تاـنق  يورره  هب 

تروص هب  هچ  لقتـسم و  يدارفنا و  تروص  هب  هچ  زین  اهنآ  بآ  رادـقم  رتینـالوط و  رتشیب و  ناریا  تاـنق  ياههتـشر  دادـعت  ناـهج  طاـقن 
. تسا رتشیب  ناهج  رگید  ياهتانق  هیلک  زا  یعمج 

: دسیونیم نارهت  بآ  یخیرات  هنیشیپ  هرابرد  شواز  م . ح .
تفای و رارقتسا  رهش  نیا  رد  یتلود  يرادا و  ياهداهن  و  دیزگرب ، دوخ  یتختیاپ  هب  ار  نارهت  راجاق ، ناخ  دمحم  اقآ  هک  یخیرات  نامه  زا  »

رارق ناـیتلود  يورردور  یـساسا  لکـشم  کـی  ناونعهب  تختیاـپ  بورـشم  بآ  نیمأـت  هلأـسم  داـهن ، شرتسگ  هبور  نارهت  رد  ینیـشنرهش 
. تفرگ

تانق يارجم  زا  بآ  نیمأت  دوب . تاونق  دادـعت  شیازفا  دـیدج و  ياهتانق  ثادـحا  تشاد  دوجو  هلأسم  لح  يارب  اهزور  نآ  هک  یهار  اهنت 
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يارب هچ  تانق  تسا . هدوب  یتلود  ماظن  نالوئـسم  ناگدـننادرگ و  هجوت  دروم  اـم ، نهیم  کـشخ  همین  نیمزرـس  رد  نیـشیپ  ناراـگزور  زا 
هتفریم رامـش  هب  یبآمک  تالکـشم  لح  يارب  هراچ  هار  اهنت  اهرهـش ، نکاس  یلاها  برـش  يارب  هچ  يزرواـشک و  زاـین  دروم  بآ  نیمأـت 

. تسا هدش  هتخادرپ  تاونق  ثادحا  هب  نینچ  نیا  يروشک  رتمک  رد  و  تسا .
فورصم تانق  ثادحا  رما  رد  ار  دوخ  تورث  زا  یشخب  هراومه  هاوخکین  ّریخ و  صاخشا 

391 ص : نارهت ، تشذگرس 
صاصتخا تانق  يراجم  یبورال  هیقنت و  يارب  يراـبتعا  زین  یهاـگ  دـناهدرکیم . فقو  مومع  فرـصم  يارب  ار  تاـنق  بآ  دناهتـشادیم و 

. دوب یفقو  تالقتسم  كالما و  دیاوع  ابلاغ  هک  دناهدادیم ،
کشخ هقطنم  رد  هک  تسا ، ناهج  رهـش  نالک  اهنت  مه  دیاش  ایند و  گرزب  ياهرهـش  دودعم  وزج  ییایفارغج  هژیو  تیعقوم  رظن  زا  نارهت 

هک ییاهلاس  نیزاغآ  نامه  زا  هک  هدـش  ببـس  یتیعقوم  نینچ  دـنکیمن ...  روبع  ياهناـخدور  نآ  هیـشاح  نورد و  زا  هتفرگ و  رارق  یپتـسا 
. دشابیم رهش  نیا  مدرم  ریگنماد  هتسویپ  بآ  لکشم  تشاذگ ، ینوزف  هب  ور  نآ  تیعمج  تفای و  ار  ناریا  تیزکرم  ناونع  نارهت 

هب فوطعم  وا  هجوت  داتفا . نارهت  بآ  لکشم  یساسا  عفر  هشیدنا  هب  یـساغآ ...  ازریم  جاح  راجاق ، هاش  دمحم  رـصع  رد  راب  نیتسخن  يارب 
، دش عورش  دورجاج  هناخدور  بآ  زا  يرادربهرهب  تایلمع  يو  روتسد  هب  و  دیدرگ ...  جرک  دورجاج و  ياههناخدور  بآ  زا  يرادربهرهب 

هناخدور بآ  لاقتنا  اب  هک  دندوب  ضرتعم  ناناقهد  دـیدرگ . وربور  اهنآ  تیاکـش  نیمارو و  ناناقهد  ضارتعا  اب  لمع  رد  مادـقا  نیا  نکیل 
زا بآ  لاقتنا  حرط  یساغآ  ازریم  جاح  روتـسدهب  ریزگان  دش . دهاوخ  یبآیب  انایحا  يزرواشک و  بآ  دوبمک  راتفرگ  نارهت  یبونج  هگلج 

مامت همین  راثآ  هک  دیدرگ  رفح  رهن  هتـشر  ود  نارهت ، هب  جرک  هناخدور  بآ  لاقتنا  يارب  نکیل  دـمآرد . قیلعت  تلاح  هب  دورجاج  هناخدور 
يارجم زا  دروآدرو ، هیرق  لامـش  رد  جرک  ینوـنک  رهن  زا  رتـمولیک  جـنپ  تسا ، یقاـب  مه  زوـنه  یـساغآ  ازریم  جاـح  رهن  ماـن  هب  یلوا  رهن 

. درذگیم یثادحا ...  رهن  یمیدق 
زین جرک  هناخدور  بآ  لاقتنا  رایـسب ...  لـیالد  هب  نکیل  تسا . هدافتـسا  دروم  زین  نونکامه  هک  دـش  هدیـشک  داـبآتفای  اـت  مود  رهن  اـما  و 

ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  رادـمان ، بلطحالـصا و  تیـصخش  ار  ناریا  ترادـص  هک  هاـش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  لـیاوا  رد  دـش ...  فقوتم 
زا نارهت  بآ  نیمأت  هشیدنا  هب  ریبکریما  دش  هتفرگ  نارهت  هب  جرک  هناخدور  بآ  لاقتنا  رد  یـساغآ  ازریم  جاح  راک  هلابند  تشاد ، هدهعرب 
نآ مهـس  هن  دیدرگ و  میـسقت  مهـس  هب 84  جرک  هناـخدور  تسا . یقاـب  ریبـکریما  رهم  هب  هک  ياهماـن  میـسقت  ربارب  دـمآرب . جرک  هناـخدور 

يراک یلو  دشاب  شیوخ  هناهاوخکین  تامادقا  ققحت  دهاش  دوخ  هک  تفاین  تصرف  ریبکریما  دش ...  هداد  صاصتخا  نارهت  هباقح  ناونعهب 
. تخاس نامداش  ار  مدرم  دیسر و  نارهت  هب  جرک  هناخدور  بآ  تسشن و  رمث  هب  دوب  هدرک  عورش  وا  هک 

: تشون دوخ  مهد  هرامش  رد  هیقافتا  عیاقو  همانزور 
اهضوح و دندرکیم ، نارذگ  اهاقـس  یتسد  بآ  ای  هاچ  بآ  اب  دندوب و  هدیدن  يراج  بآ  روصنیا  دوخ  ياههناخ  رد  تقوچیه  هک  مدرم  »

.« دناهدیدرگ باریس  یگمه  هدرک و  رپ  يراج  بآ  زا  هتخاس  دوخ  هناخ  رد  اهیدوگ 
392 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دسیونیم نینچ  نارهت ...  یبآ  مک  لکشم  هرابرد  دربیم ، رس  هب  ناریا  رد  هاش  نیدلا  رصان  رصع  رد  هک  زین  نیما  دمحا 
. دوشیم يراج  رهش  تالحم  رد  بآ  رابکی  زور  هدزناپ  ای  هتفه  ره  تسین . هدیشوپرس  رهش  جراخ  فالخرب  رهش ، لخاد  رد  اهبآ  يارجم  »

نیدب ار  بآ  هکنآ  زا  سپ  و  دـنوشیم ، لوغـشم  مزاول  ریاس  سابل و  نتـسش  هب  و  هدـش ، عمج  بآ  ياهیوج  فارطا  رد  لحم  یلاها  مومع 
ددرگیم ». نیمأت  هدولآ  بآ  زا  مدرم  بورشم  بآ  دنزاسیم و  ولمم  بآ  نیا  زا  ار  دوخ  رابنابآ  ضوح و  دنتخاس ، هدولآ  وحن 

: دسیونیم نارهت  بآ  هرابرد  هیرووف  رتکد 
بورـشم ار  همه  ارقف  ياههناخ  ات  هتفرگ  اینغا  لزانم  زا  هناخ  هب  هناخ  دوشیم و  رهـش  لـخاد  لامـش  زا  دـیآیم  زربلا  زا  نوچ  نارهت  بآ  »
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راتفرگ نارهت  تسا  رتشیب  بآ  هب  جایتحا  لوصف  همه  زا  هک  ناتسبات  رد  امومع  دنوشیم و  اینغا  يادف  تاقوا  بلاغ  ارقف  هتبلا  یلو  دنکیم .
دریگیم و ار  رهش  رسارس  تعرس  هب  ضارما  یـضعب  تاقوا  بلاغ  زابور  يراجم  طسوت  بآ  عیزوت  دنـسپان  عضو  هجیتن  رد  تسا . یبآیب 

. دهدیم تسد  یمومع  يالتبا 
يداشگ خاروس  یمدق  دنچ  ره  تسا و  يراج  ياهدیشوپرس  قمعمک  گنت  يوج  رد  اههچوک  طسو  رد  بآ  رازاب ، یمیدق و  تالحم  رد 
تافاثک هوالعهب  دـنیوشیم . اـجنآ  رد  مه  ار  دوخ  هدولآ  يایـشا  تاـقوا  رثکا  دربیم و  بآ  اـجنآ  زا  هناـخ  ره  هک  دـناهداد  بیترت  نآ  رد 

مولعم دنـشونیم  نارهت  زکرم  زا  رود  تالحم  تخبدـب  مدرم  هک  یبآ  لاح ، عضو  نیا  اب  دوشیم . بآ  لخاد  اـجنامه  زا  مه  هار  هچوک و 
تسیچ ». هک  تسا 

: دسیونیم نارهت  ياهبآ  یگدولآ  هرابرد  يرهش  رفعج 
رد مکمک  دـشخبیم ، الج  ار  مشچ  هدـیتلغ  دوخ  يور  هب  لالز  نشور و  ناطلغ  دـیراورم  نوچ  اـهامنبآ  اههمـشچرس و  رد  هک  اـهبآ  نیا  »

ضوح و بآ  نتخیر  هلابز و  كاخ و  ییوشهنهک و  ییوشفرظ و  ییوشتخر و  لامعتـسا و  فیثک و  ياهیوج  اـهرهن و  زا  روبع  هار و  لوط 
نجل و تروص  هب  هریغ  دنفـسوگ و  غـالا و  بسا و  دـننام  باود ، ندادبآ  يوشتـسش و  شوـشل و  مامحتـسا  لاـفطا و  يزاـب  راـبنابآ و 
، تافاثک تاساجن و  عاونا  زا  یظیلغ  عیام  لکش  هب  هک  ریسم  رخآ  هب  ات  دناسریم  رازآ  ار  رصب  هماش و  یتح  هک  دیآیمرد  ینفعتم  بادنگ 

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  دیآیمرد و  حارتسم  هاچ  بآ  اب  یلماک  هباشت  هجو  رد 
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نآ زا  یلاها  هک  دوبن  نآ  عنام  دـمآیمن ، سایق  لباق  هدولآ  چـیه  اب  هکلب  هدـش  جراخ  بآ  هدـیاف  تروص و  زا  یلکب  هکنآ  هلاحتـسا  هتبلا 
ات تاـیح  بآ  نوچ  لـحم  بآ  تبون  رد  ار  ناـمه  هک  تخاـسیم  ناشلصأتـسم  ناـنچ  یبآیب  شطع و  یگنـشت و  هک  دـننکب ، رظنفرص 

دوخ نالک  درخ و  هتفر ، زاوشیپ  هب  تفاثک  هلابز و  هبورکاخ و  زا  رپ  کشخ  ياهبآ  هار  اههشوبنت و  اهلپ و  تاملظ  رد  اهرذـگ  اـههچوک و 
ار ناـشیاهبآ  هار  ياـههنهک  اـهینوگ و  اـهرابنابآ  ضوح و  اـههناخ و  هب  ندرب  يارب  هتخادـنا  نآ  رد  هداـتفا  یکـشخ  رد  یهاـم  نوچ  ار 

سرت زا  یعلو ، لوـه و  ناـنچ  اـب  دـنتخادرپیم ، فیثـک  مـه  يور  ياهـتفه  زور و  دـنچ  فورظ  هـسبلا و  يوشتـسش  هـب  نآ  راـنک  هدیـشک 
روگید گید و  يرگید  یکبلعن و  ناکتـسا  وا  رانک  یکی  دیبوکیم و  اپ  هدناسیخ  نآ  رد  ار  شاهچب  ياههنهک  یکی  هک  بآ )  ) ندـمآدنب

دزیم و بوچ  هدناسیخ  هنهک  فاحل  شرف و  هنهک و  راولـش  یکی  اهنآ  رتالاب  تسـشیم و  نادجامک  باقـشب و  بوکتـشوگ و  هیداب و  و 
درکیم و مامحتـسا  هدـش  تخل  یکی  دومنیم و  زیمت  هدرک  یلاـخ  ار  شاهچب  فیثک  کـی  نآ  تسـشیم و  هتفرگ  اپرـس  ار  شلفط  یکی 

يزاب لـباق  مرگ و  شوخ و  اوه  رگا  هک  مه  لاوحا  نیمه  رد  دـندربیم و  موجه  نآ  هب  يوحن  هب  کـی  ره  هک  هچوک  لـها  ماـمت  نینچمه 
بآ  ) هار بآ  عضو  ات  و  دنتـساخیمرب ...  نآ  ندرک  رتفیثک  لـگ و  زیخ و  تسج و  يزاـب و  هب  يوج  رـساترس  رد  هدـش  تخل  اـههچب  دوب 

كاخ زا  هچ  ره  اجنآ  ات  بآ  رس  زا  مسر ، قبط  هک  ياهریـسم  لحم و  ناشیاهرهن  يوج  تفگ  دیاب  دوش  رتهب  رهـش  نییاپ  تالحم  يراج )
نامز رد  هک  اههناخ  لخاد  هدـش  هتـسد  ياههلابز  دـشیم و  هتخیر  اهنآ  رد  اههناخ  نیکاکد و  اههچوک و  تافاثک  دـئاوز و  هبورکاـخ و  و 

رد هناخبحاص  روتسد  هاچ و  ندشن  رپ  هظحالم  هب  انب  فرظ ، بآ  عون  ره  دیدرگیم و  ریزارـس  اهنآ  رد  دوب  هدش  هتـسد  لحم  بآ  ترتف 
. دیدرگیم هیلخت  وج  رد  ناشنجل  بآ و  انثتـساالب  اهرابنابآ  هدش ، هتخیر  بآ  يوج  رد  امامت  اهضوح  بآ  دشیم و  هتخیر  بآ  يوج 
هک یتارـشح  مرک و  و  دشیم ...  هتخیر  اهنآ  رد  اههناخ  ولج  ياهبآ  هار  هلاچ  هناخزپشآ و  ياهیتسد  ضوح  اههچـضوح و  ياهبآ  هدـنام 
بآ ندمآ  اب  هدرک  دلو  داز و  اههچضوح  ضوح و  اههنهک و  ینوگ ، لخاد  اهبآ  هار  خاروس  اهيوج و  رانک  هشوگ و  رد  بآ  یلیطعت  رد 

. دندشیم يوج  ارجم و  لخاد  ناشندیشک  نوریب  و 
كدـنا هب  نآ  رد  فرـصت  لخد و  هدـش  مک  نآ  تافاثک  يوشتـسش و  هداتفا ، اپورپ  زا  مدرم  هک  دـعب ، هب  بشهمین  زا  ینعی  بش  بآ  اما  و 
رانکرب یگدولآ  زا  زونه  هچرگا  دـنناسرب  اهرابنابآ  هب  هداد  کیـشک  دـیاب  هک  دوب  ندروخ  بآ  هریخذ  رابنابآ و  صوصخم  دیـسریم ،
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نجل و لگ و  زا  یتافاثک  دیاوز و  دیدرگیم ، زاب  رگید  فرط  هدش  هتسب  یفرط  بآ  يولج  يهارراهچ  هار و  هس  هک  نادنچ  هدنامن ،
394 ص : نارهت ، تشذگرس 

زور بآ  تروص  نامه  هب  ار  نآ  هدش  بآ  اب  طولخم  دوب و  هتفر  راکهب  بآ  ولج  نتـسب  يارب  هک  نآ  دننام  هلیپ و  هنهک  لاشوپ و  گرب و 
یگدولآ و  هدوشگ ...  رگید  جرخم  لخدـم و  هار و  هک  دوب  هتفرگن  یعیبـط  يوـب  گـنر و  هدـشن  ماـمت  نآ  تاـفاثک  زوـنه  دروآیم و  رد 

نآ لثم  دنرـس و  لابرغ و  وراج و  ار  ناشیاهبآ  هار  ولج  رابنابآ  هناخ و  هب  اـهنآ  لوخد  زا  يریگولج  يارب  راـچان  هب  تفرگیم . رارمتـسا 
دندادیم ».....  ناکت  هتشادرب  ار  نآ  رابکی  هقیقد  دنچ  ره  دنتشاذگیم و 

ات ار  هدولآ  بآ  تاروتـسد  يرـس  کی  زا  يریگهرهب  اـب  اـت  دـندرکیم  ار  دوخ  شـالت  همه  مدرم  نارهت  بآ  یگدولآ  همه  نیا  دوجو  اـب 
. دنزاس برش  لباق  يدح 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  يرهش  رفعج 
: دنتخاسیم فرصم  لباق  فاص و  ار  بآ  نآ  اب  هک  دوب  یتاروتسد  قرط و  زین  اهنیا  »... 

. دننک رود  ار  نآ  هب  تادراو  لوضف و  هتخاس  زیررس  نآ  زا  يرادقم  هدرک  رپ  الماک  ار  رابنابآ  ضوح و  يریگبآ ، ماگنه  - 1
. دنزیرب رابنابآ  ضوح و  رد  ینعی  بآ  رد  رتسکاخ  کمن و  لاغذ و  کهآ و  - 2

. دنرادرب بآ  رابنابآ  رس  زا  هدرک  كرت  ار  ریشاپ  ریش  زور  دنچ  ات  - 3
. دننک هدافتسا  اهنآ  بآ  زا  زور  دنچ  يارب  دنراد ، غارس  هنهک  بآ  یلحم و  رابنابآ  رگا  - 4

. دنزیرب بآ  رد  بالگ  هکرس و  نفعت ، تروص  رد  - 5
نیـشنهت زا  سپ  هدناشوج  بالگ  سر و  كاخ  هکرـس و  اب  ار  نآ  دوب  هدش  دنت  خـلت و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هزم  معط و  بآ  هچنانچ  - 6

. دنروخب دایز  يوهاک  ای  ناوارف  هکرس  زایپ و  ریس و  ییاهبآ  نینچ  ياهیرامیب  تارضم و  زا  يریگولج  يارب  دنناسرب و  فرصم  هب  ندرک 
ياهمرک دـننام  نآ  لاثما  یـشکاخ و  اهدـعب  یلو  دوب  یلاخ  تارـشح  دوجو  زا  لقاال  بآ  هک  دوب  ینامز  اـت  تاروتـسد  دـعاوق و  نیا  هتبلا 

دوب نآ  فیلکت  تروص  نیا  رد  دـندشیم ، هدـید  اهرابنابآ  بآ  رثکا  رد  دنتـشاد  کیراب  هت  تشرد و  رـس  یهام  هچب  هیبش  هک  یقاجنس 
وروتشپ زیمت و  هتسش و  هدرک  زاب  ار  هچراپ  رابکی  يزور  هتشاذگ  نآ  تشپ  رد  ار  تارـشح  هتـسب  رابنابآ  ریـش  رـس  رب  یقیقر  هچراپ  هک 

هنیآ نآ  رد  هک  دوـب  نآ  هراـچ  تفریم ، راـبنابآ  رد  نآ  لـثم  هبرگ و  شوـم و  نداـتفا  لاـمتحا  هک  دـحیب  تنوـفع  تلاـح  رد  دـننک و 
نادرگشتآ و لیبنز و  هلیـسوهب  هتفای  ار  ناویح  هتخادـنا ، راـبنابآ  رد  ار  نآ  رون  هتفرگ  باـتفآ  ربارب  ياهنیآ  یباـتفآ  زور  ینعی  هتخادـنا ،

! « دنشاپب ناوارف  لاغذ  هکاخ  ردس و  کهآ و  هدرک  جراخ  نآ  لاثما  لابرغ و  دنرس و 
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نارهت ياهتانق 

هراشا

: میناوخیم اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدرک  یشهوژپ  نارهت  ياهتانق  هرابرد  شواز  م  ح .
. تسا هدشیم  بورشم  تانق  هتشر  زا 48  نارهت  هاش ، اضر  تنطلس  زاغآ  ات  هک  تسا  نیا  دیؤم  نارهت  ياهتانق  هرابرد  شهوژپ  »

يراجم رد  یبوریال  نوچ  و  داـتفا ، عاـفتنا  زیح  زا  اـهتانق  نیا  زا  يدادـعت  جرک ، هناـخدور  بآ  زا  يرادربهرهب  زا  سپ  ینعی  لاس 1310  زا 
رد اهنآ  بآ  زا  و  دـنداد ، ارجم  رییغت  زین  ار  يدودـعم  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناشن  ماـن و  دـش و  کـشخ  جـیردت  هب  تفرگن  تروص  اـهنآ 

. دندومن هدافتسا  نارهت  یلاوح  ياهغاب  عرازم و 
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. دوب ریاد  نانچمه  دیسریم  رهشبآ  فرصم  هب  هک  اهتانق  نیا  زا  هتشر  زا 26  شیب  نارهت ، بآ  نامزاس  تاسیسأت  زا  يرادربهرهب  زاغآ  ات 
. دشیم هدافتسا  هدودحم  نامه  رد  اهنآ  بآ  دوب و  ناریمش  هدودحم  یلاوح و  هب  طوبرم  زین  اهتانق  زا  يدادعت 

هدوب هیناث ) رد  رتیل   750  ) گنس ات 70  دودح 60  دیـسریم ، فرـصم  هب  نارهت  رد  هک  ییاهتانق  بآ  نارهت  بآ  روما  ناسانـشراک  رظن  هب 
. « تسا

، تسا هدوب  نارهت  یلاها  هدافتـسا  دروم  بآ ، یـشکهلول  زا  شیپ  اـت  هک  یتاـنق  هتـشر  هراـبرد 26  یلاـمجا  یحرـش  همادا ، رد  شواز  م  ح .
: دوشیم لقن  انیع  اجنیا  رد  هک  دهدیم 

هیهلا تانق 

هب هفوکش  هچوک  لباقم  رد  هتفای  همادا  کلملا  ماظن  نابایخ  قرش  رد  دشیم و  ریزارس  یبرغ  بونج  يوس  هب  هیتمشح  یضارا  زا  تانق  نیا 
ار ناردنزام  نابایخ  هاگنآ  هدرک  ادیپ  نایرج  ناگرگ  نابایخ  یبرغ  ورهدایپ  دادتما  رد  رتم  يافرژ 5  اب  سپس  هدش  کیدزن  ناگرگ  نابایخ 

نیا یهدبآ  تشگیم . رهاظ  هلودـلا  نیما  كراپ  رد  درک  عطق  ار  داـبآرخف  ناـبایخ  دـعب  دـشیم  دجـسم  تشپ  هچوک  دراو  دومن و  عطق 
. تسا هدوب  گنس  کی  دودح  رد  تانق 

( هیرصان  ) هاشغاب تانق 

نابایخ سپـس  هدش و  رتم  قمع 5  رد  باون  نابایخ  دراو  قرـش  زا  هدرک  عطق  ار  لیبسلـس  نابایخ  دـش  عورـش  نارهت  برغ  زا  هاشغاب  تاـنق 
هاگشناد یبرغ  نابایخ  نینچمه  رتم و  يافرژ 4  رد  ار  یناقاخ 
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. دشیم رهاظ  هاشغاب  رد  هاگنآ  درکیم و  عطق  ار  گنج 

کلملا رصان  کلملا و  ءاهب  تانق 

نابایخ دادتما  رد  دشیم و  در  هیدجما  ریز  زا  هتشذگ  اویتورپ  غاب  یقرـش  بونج  شبن  زا  دشیم و  ریزارـس  ابـص  غاب  یـضارا  زا  تانق  نیا 
هچوک لباقم  رد  ار  نابایخ  نامه  سپـس  درکیم . عطق  قباس ) تلوزور   ) حتفم نابایخ  يرتم  رد 50  ار  جریا  نابایخ  تفریم و  نییاپ  راـهب 

بالقنا نابایخ  یلامش  يورهدایپ  ریز  رد  دیدرگیم و  ریزارـس  بونج  يوس  هب  حتفم  نابایخ  دادتما  رد  هدومن  عطق  يرتم  قمع 4  رد  کین 
فرحنم بونج  يوس  هب  اجنآ  زا  تفاییم و  همادا  تصرف ) نابایخ   ) يزاسهتـشر نابایخ  اـت  تفریم و  برغ  يوس  هب  قباـس ) ياـضرهاش  )

رد هدـش و  کلملا  ءاهب  غاب  دراو  درکیم  روبع  يرتم  شـش  هچوک  کی  زا  بالقنا  نابایخ  بونج  رد  هدرک  عطق  ار  بالقنا  ناـبایخ  هدـش 
. دوب هدش  کشخ  شیپ  لاس  اههد  هدوب و  گنس  کی  دودح  نآ  یهدبآ  تشگیم و  رهاظ  اجنآ 

ناتسراهب تانق 

عطق يرتم  شش  يافرژ  رد  روپمیظع  هچوک  نییاپ  ار  نابایخ  نیا  دشیم و  يراج  کلملا  ماظن  نابایخ  يوس  هب  هیتمشح  زا  ناتسراهب  تانق 
يراج قرـش  يوس  هب  يرتم  راـهچ  قمع  رد  ناـگرگ  ناـبایخ  يرتم  رد 60  دومنیم و  روبع  ناـبایخ  یقرـش  لراـنم  ریز  زا  سپـس  درکیم 

ناریمش هزاورد  نادیم  رد  هدش  ریزارـس  ناریمـش  هزاورد  يوس  هب  ناگرگ  نابایخ  دادتما  رد  رتم  شـش  يافرژ  رد  هطقن  نیا  رد  تشگیم .
دومنیم روبع  لزانم  ریز  زا  دجسم  هچوک  ناریمش و  هزاورد  نابایخ  نیب  رد  هاگنآ  هتشگ  فرحنم  ناردنزام  ناویک و  ياهنابایخ  دادتما  رد 

مناخ ياهنامتخاس  دراو  اجنآ  زا  هدرک  عطق  يرتم  جنپ  يافرژ  رد  ار  دابآرخف )  ) دیـشروخ نابایخ  تفاییم و  همادا  بونج  يوس  هب  دعب  و 
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دراو هیماـظن  ناـبایخ  قرـش  هب  يرتـم  راـهچ  قمع  رد  ییـالع  هچوـک  لـباقم  رد  رگید  راـب  و  دـشیم . ینیما  یلع  رتـکد  رداـم  هلودـلا  رخف 
رهاظ یقرـش ) بونج   ) هیماظن و  قباس )  ) هلاژ ناـبایخ  شبن  رد  تفریم و  بونج  يوس  هب  هیماـظن  ناـبایخ  دادـتما  رد  سپـس  دـیدرگیم و 

. تسا هدوب  مین  گنس و  کی  دودح  تانق  نیا  یهدبآ  دشیم .

کنایرب تانق 

هدرکیم روبع  رتم  دودح 130  يافرژ  رد  ینیمخ ) ماما   ) یباوختخت دصناپ  ناتسرامیب  قرش  زا 
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نییاپ رتم  دودح 30  رد  هتشذگیم و  قباس ) دنفـسا   24  ) بالقنا نادـیم  زا  هدـشیم و  رگراک ) نابایخ   ) قباس دابآریما  نابایخ  دراو  هاگنآ 
يوس هب  یفارحنا  سپـس  دـمآیم ، یـسواک  نابایخ  ات  میقتـسم  الماک  طخ  هب  اجنآ  زا  درکیم و  ادـیپ  فارحنا  برغ  تمـس  هب  نادـیم  نآ 

. تشگیم رهاظ  کنایرب  هناخدور  هچوک  رد  هلودلا  ماسح  غاب  رد  هار  همادا  زا  دعب  درکیم و  ادیپ  برغ  بونج 
5 خرهاش ) نابایخ  بونج   ) دابآفجن تانق  اب  عطاقت  لـحم  رد  رتم ،  6 لیبسلس ) نابایخ  قرـش   ) يریزو تانق  اب  یقالت  لحم  رد  نآ  يافرژ 

. دندوب هدرک  دروآرب  گنس  دودح 10  ار  نآ  یهدبآ  و  هدوب ، رتم 

رانماپ تانق 

عطق ار  نآ  روکذم ، نامتخاس  يرتم  قمع 30  رد  هدمآ و  الوکاتیو  ترامع  يوس  هب  دابآسابع ، ناگداپ  يزادناریت  نادـیم  زا  رانماپ  تانق 
هب ناریمـش  نابایخ  تاذاحم  هب  قرـش  يوس  زا  درکیم و  عطق  یـضرع  تروص  هب  ار  ناریمـش  نابایخ  هاگنآ  دشیم ، لزانم  دراو  سپـس  و 

يرتم قمع 20  رد  بـالقنا  ناـبایخ  ریز  زا  درکیم و  عطق  بیترت  هب  ار  یقوـقح  لـمآ و  ياـهنابایخ  دـعب  تشگیم . ریزارـس  نییاـپ  يوـس 
عطق هاـشیلع  یفـص  ناـبایخ  یبرغ  تمـسق  رد  يرتم  يافرژ 17  رد  ار  تیادـه  ناـبایخ  هدـش  لـیامتم  قرـش  يوس  هب  سپـس  تشذـگیم ،

رد ار  ناحیروبا  نابایخ  هاگنآ  دشیم . ریزارـس  بونج  تمـس  هب  نآ  برغ  يرتم  هلصاف 10  هب  هاشیلع  یفـص  نابایخ  يزاوم  هب  دومنیم و 
تانق نیا  قمع  درکیم . عطق  يرتم  يافرژ 4  رد  هاشیلع  یفص  نابایخ  شبن  رد  ار  فلا ) تمسق  يروهمج   ) قباس دابآهاش  يرتم و  قمع 5 
مامح یکیدزن  رد  ار  يرون  هجاوخ  هچوک  هتشگ و  لزانم  دراو  سپس  تانق  نیا  دشابیم  رتم   2 زا 5 / شیب  یکدنا  ناتابکا  نابایخ  لوا  رد 
همادا قرـشم  تمـس  هب  دـشیم ، هندـب  تشپ  هچوک  لخاد  دـعب  درکیم ، عطق  يدـیون  هچوک  لـباقم  رد  زین  ار  قرب  ناـبایخ  عطق و  هیماـظن 

روخرد بآ  ندـشن  یبوریال  ببـس  هب  زین  تانق  نیا  دـیدرگیم . امنبآ  قباـس )  ) يوروش یناـگرزاب  هرادا  یقرـش  لامـش  رد  و  تفاـییم ،
. تشادن یهجوت 

هیلالج تانق 

قرش يرتم  دودـح 40  رد  دومنیم و  عطق  هلال  كراـپ  يرتم  رد 250  ار  دابآریما  نابایخ  دـشیم و  ریزارـس  یبرغ  لامـش  زا  هیلالج  تانق 
یبرغ لامـش  رد  ماجنارـس  هدومن  عطق  ار  زرواـشک ) راولب   ) جرک رهن  هدـش  لـیامتم  بونج  تمـس  هب  ناـبایخ  تازاوم  هب  داـبآریما  ناـبایخ 

. دشیم رهاظ  هاگشناد 
398 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دیسریم گنس  مراهچ  هس  ات  مود  کی  هب  دوبن و  دایز  نادنچ  تانق  نیا  یهدبآ 

اضریلع جاح  تانق 
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. میاهتفگ نخس  راجاق  هاش  یلعحتف  نارود  رد  نیا ، زا  شیپ  تانق  نیا  هرابرد 

رادرس تانق 

دیسریم و يرتم  هب 4  نآ  قمع  روپمیظع  هچوک  لامـش  رد  هدمآ و  نییاپ  هبور  دابآماظن ) نابایخ   ) یلـصا نابایخ  دادتما  رد  رادرـس  تانق 
ار بایـسآ  هتفر  رادرـس  بایـسآ  هب  اجنآ  زا  دـیدرگیم و  دراو  لزانم  هب  هدـش و  فرحنم  رتخاـب  تمـس  هب  روپمیظع ، هچوک  يرتم  رد 50 

یبرغ تمسق  دراو  هدش  فرحنم  یمک  دعب  دومنیم ، عطق  ار  رادرس  بایـسآ  نابایخ  سپـس  تانق  نیا  دش . جراخ  رتم  قمع 8  اب  هدناخرچ 
قمع 4 رد  یقارع  هبزور  هچوک  لباقم  رد  ار  ناردـنزام  نابایخ  هدـش و  ریزارـس  نابایخ  دادـتما  رد  هدـش و  یلعبآ  هداـج  هب  یهتنم  ناـبایخ 

هچوک لـباقم  رد  يرتم  قمع 2  رد  ار  یـسودق  هچوک  روبع و  لزاـنم  ریز  زا  هدـش  فرحنم  برغ  تمـس  هب  اـجنآ  زا  درکیم . عـطق  يرتـم 
سپس هتفر  نییاپ  بایسآ  هچوک  یبرغ  دادتما  رد  عطق و  زین  ار  يدحاو  هچوک  هاگنآ  هدش  یسودق  هچوک  یبرغ  لزانم  دراو  عطق و  يولوم 

قمع رد  ار  دنبرد  نابایخ  ریزارس و  بونج  تمس  هب  قباس  ریسم  دادتما  رد  جراخ و  بایسآ  زا  رتم  قمع 8  رد  دشیم و  یلاو  بایسآ  دراو 
هدش ریزارس  یبرغ  بونج  تمس  هب  نآ  هتـشر  کی  دشیم . میـسقت  هتـشر  ود  هب  لعننیرز  نابایخ  اب  یقالت  لحم  رد  عطق و  رتم  زا 4  شیب 

. دش رهاظ  رادرس ) بآ  هار  راهچ   ) ناریا نابایخ  شبن  و  ادهش )  ) هلاژ نابایخ  لامش  رد  عطق و  رتم   3 قمع 5 / رد  ار  دیشروخ  نابایخ 
لباقم رد  ار  قباس ) زابهش   ) یلامش رویرهش  نابایخ 17  هتفریم و  شیپ  قرشم  تمـس  هب  لعننیرز  نابایخ  دادتما  رد  تانق  نیا  مود  هتـشر 

يزوریپ  ) دابآحرف نابایخ  يرتم و  ود  قمع  رد  نآ  یبونج  علـض  زا  سپـس  دـشیم ، هناخراک  دراو  عطق و  رتم   2 قمع 5 / رد  قرب  هناخراک 
. دـشیم رهاظ  اـجنآ  رد  هتفر  داـبآربکا  تمـس  هب  هاـگنآ  درکیم و  عطق  قباـس ) هلاژ  نادـیم   ) ادهـش نادـیم  يرتم  هلـصاف 100  هب  ینونک )

. تسا هدوب  گنس   4 ات 5 / زییاپ 4  رد  گنس و  ات 6  راهب 5  رد  تانق  نیا  یهدبآ 
399 ص : نارهت ، تشذگرس 

سیلگنا ترافس  تانق 

نامه تازاجم  هب  هدرک  عطق  ار  رـصعیلو  نابایخ  زرواـشک ) راولب   ) جرک رهن  يـالاب  هدـش  ریزارـس  لزق  یـضارا  زا  سیلگنا  ترافـس  تاـنق 
ياهنابایخ هاگنآ  هدرک  عطق  رتم  يافرژ 11  رد  ار  یقاقش  هچوک  سپس  هدش  ریزارس  بونج  يوس  هب  نآ  قرـش  يرتم  هلصاف 40  هب  نابایخ 

لخاد رد  هدش  لیامتم  یقرش  بونج  تمس  هب  دعب  دشیم و  زربلا  ناتسریبد  یضارا  دراو  هدومن  عطق  ار  یناقلاط )  ) دیـشمج تخت  ظفاح و 
نابایخ لامش  رتم  رد 50  ار  ظفاح  نابایخ  هتفاـییم و  همادا  قرـشبونج  يوس  هب  سپـس  هتـشاد  رتم  قمع 8  هب  ياهنکاپ )  ) زربلا ناتـسریبد 
تانق اـب  تمـسق  نیا  رد  هدرکیم و  عطق  يرتم  قمع 4  رد  راشرـس  هچوک  لـباقم  رد  ار  بـالقنا  ناـبایخ  عطق و  يرتم  قمع 5  رد  بـالقنا 
هچوک هتـشذگ  لزانم  ریز  زا  هدـش و  لیامتم  قرـش  بونج  تمـس  دومنیم و  روبع  نآ  ریز  زا  هدرک و  ادـیپ  عطاقت  قباس  يوروش  ترافس 

دمآ نییاپ  بونج  تمـس  هب  سراپ  یلازغ و  نابایخ  یقـالت  لـحم  رد  درکیم و  عطق  ار  رگید  یبونج  یلامـش  یعرف  ياـههچوک  دـنبرد و 
هس ات  مود  کی  دودح  رد  تانق  نیا  یهدبآ  دشیم . سیلگنا  ترافس  هطوحم  دراو  هدومن  عطق  ار  وتاشول ) لفون   ) لیچرچ نابایخ  هاگنآ 

. تسا هدوب  گنس  مراهچ 

هاش تانق 

هاگشناد یبرغ  نابایخ  یناقاخ و  باون و  لیبسلس ، ياهنابایخ  هفوکش ، نابایخ  لامش  دادتما  رد  هدمآ و  قرشم  تمس  هب  تشرط  یضارا  زا 
هدرک روبع  ماظن  ناتسریبد  ریز  زا  عطق و  ار  هاگـشناد  تشپ  نابایخ  هتـشذگ ، گنج  هاگـشناد  ریز  زا  هدرک  عطق  ار  یلامک ) نابایخ   ) گنج

رد  ) يروصنم هچوک  تفاییم ، همادا  روتساپ  نادیم  يرتم  یس  دادتما  رد  درکیم و  عطق  ار  روتساپ  نادیم  بونج  رد  ار  يرتم  یـس  نابایخ 
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خاک  ) یتنطلـس خاک  دراو  عطق و  ار  قباـس ) خاـک   ) نیطـسلف ناـبایخ  و  هدومنیم ) روبع  نآ  ریز  زا  عطق و  ار  داـبآمیرک  تاـنق  تمـسق  نیا 
نابایخ دراو  سوباق  نابایخ  لباقم  رد  هتفای  همادا  لزانم  لخاد  یماج  نابایخ  بونج  رد  هدرک  عطق  ار  رـصعیلو  ناـبایخ  سپـس  هدـش  رمرم )

رد ار  ظفاح  نابایخ  هدـش  یماج  دراو  رختـسا  نابایخ  ربارب  رد  هدـش  یماج  نابایخ  بونج  لزانم  دراو  يزار  ناـبایخ  لـباقم  رد  دـشیم و 
هنطلسلا ماوق  نابایخ  هتفاییم و  همادا  نابایخ  نآ  دادتما  رد  هدش  ییاخس ) گنهرس   ) دنفـسا موس  نابایخ  لخاد  عطق و  ناخ  زیزع  هار  راهچ 

فرحنم بونج  يوس  هب  يرتم  قمع 4  رد  سپس  هتفریم و  گنج  ترازو  رد  لباقم  ات  درکیم و  عطق  دوخ  ریسم  رد  ار  ریت )  30)
400 ص : نارهت ، تشذگرس 

، هدش دانسا  تبث  هرادا  ینابرهش و  دراو  عطق و  ار  تبث  نابایخ  ینابرهش  یبرغ  لامش  علض  ربارب  رد  هدرک  روبع  ییاراد  هرادا  ریز  زا  هتـشگ 
نامتخاس تشپ   ) دوب هدش  نییعت  اههکشب  هدافتسا  يارب  ییاهریـش  اجنیا  رد  هدش  هزوم  نابایخ  دراو  کمرب  هزوم و  نابایخ  یقالت  لحم  رد 

اجنآ رد  هدش و  امنبآ  هناخروق  هطوحم  رد  هدرک  عطق  ار  ینیمخ ) ماما   ) هپس نابایخ  هدرک  روبع  کناب  ریز  زا  سپس  هپس ،) کناب  يزکرم 
. تسا هتخاسیم  بورشم  ار  رازاب  زا  یشخب  كرا و  مایخ ، نابایخ  رتم  ود  ات  کی  ياهقمع  رد  هدرکیم و  ادیپ  یتاباعشنا 

يارب نارهت ، بآ  تاسیسأت  حاتتفا  ات  هدوب و  نارهت  ياهتانق  نیرتبآرپ  زا  یکی  تانق  نیا  تسا . هدوب  گنـس  دودح 10  تانق  نیا  یهدبآ 
هک تفریم ، رامـشهب  نارادهکـشب  يرادرببآ  ياهلحم  نیرتهدـمع  زا  دـشیم و  يرادربهرهب  نآ  زا  نارهت  یلاها  یندـیماشآ  بآ  نیمأـت 

. دوب اهزور  نآ  یندید  زکارم  زا  دوخ 

( قباس يوروش   ) هیسور ترافس  تانق 

ریزارس نارهت  يوس  هب  دابآریما  یضارا  زا  رگید  هتشر  راشبآ و  یـضارا  زا  هتـشر  کی  هک  دوب  هتـشر  ود  هیـسور  ترافـس  تانق  همـشچرس 
دیـشمج تـخت  ربـیخ و  ياـهنابایخ  لـیامتم و  لاـچخی  قرـشبونج  داـبآفسوی و  ناـبایخ  لامــش  دادـتما  رد  ینیعم  لـحم  رد  دـشیم و 

عطق يرتم  قمع 6  رد  ناغماد  یبارهس و  هچوک  نیب  رد  ار  نابایخ  نیا  و  الیو ، نابایخ  قرش  يرتم  رد 100  رتم و  يافرژ 7  رد  ار  یناقلاط ) )
يرتم هس  قمع  رد  دومنیم  عطق  راشرس  نابایخ  یکیدزن  رد  ار  اضرهاش )  ) بالقنا نابایخ  هدش  لیامتم  یبرغ  بونج  يوس  هب  هاگنآ  هدرک 

. تسا هدوب  گنس  دودح 2  تانق  نیا  یهدبآ  دشیم . امنبآ  ترافس  یبرغ  لامش  رد 

یکلملانیما جرک  تانق 

هچوک لامش  زا  دشیم و  هناور  نارهت ، جرک - میدق  هداج  تاذاحم  هب  ریزارس و  قرش  يوس  هب  عورـش و  جرک  دابآلیعامـسا  زا  تانق  نیا 
رد هاگنآ  ( 6 قمع 5 / رد   ) هتـشگ کنایرب  نادیم  لخاد  ریزارـس و  بونج  يوس  هب  سپـس  دش . رانچ  تفه  نابایخ  دراو  هتـشذگ  هناخروز 
رد هدرک  عطق  يرتـم  قمع 6  رد  ار  باون  نابایخ  هدش  یلامـش  لزانم  دراو  دـمآ  نابایخ  طساوا  ات  قرـش  تمـس  هب  کنایرب  نابایخ  دادـتما 

يزاستیربک نابایخ  سپس  هدش  هسسؤم  نآ  دراو  تایناخد ، یبرغ  راوید  زا  درکیم و  عطق  زین  ار  مظعا  رالاس  نابایخ  داش ، هچوک  دادتما 
لخاد زا  درکیم و  عطق  يرتم  قمع 4  رد  ار 

401 ص : نارهت ، تشذگرس 
هچوک هدـش  نآ  یلامـش  لزانم  دراو  نیوزق  نابایخ  دادـتما  رد  دـشیم و  ادوکـشا  ژاراگ  دراو  عطق و  ار  صوصخم  نابایخ  هتـشذگ  لزانم 

دشیم و گنروا  نابایخ  دراو  سپـس  درکیم و  عطق  يرتم   2 قمع 5 / رد  ار  نیوزق  نابایخ  يرتنالک ، هچوک  قرـش  رد  عطق و  ار  يرتنالک 
هدش لخاد  ناتـسملق  هچوک  هب  هدرک  عطق  ار  هچوک  هاگنآ  هتفریم  یمالـسا  هچوک  تمـس  هب  لزانم  لخاد  زا  عطق و  ار  يرتم  یـس  نابایخ 

ار هیریما  نابایخ  هدرک  روبع  نابایخ  لامش  تمسق  زا  نآ  دادتما  رد  و  هدش ، دمصلا  دبع  یجاح  نابایخ  دراو  سپـس  ریزارـس ، بونج  هبور 
بونج هبور  هدش  يزاسرولب  نابایخ  دراو  سپس  هتفاییم و  نایرج  يزاسرولب  نابایخ  لوا  ات  ریزو  بارس  نابایخ  دادتما  رد  درکیم و  عطق 
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هچوک دادـتما  رد  فرحنم و  بونج  هب  هاـگنآ  تفاـییم  همادا  یبوچ  قوسراـهچ  اـت  دـشیم و  یبوـچ  قوسراـهچ  هچوـک  دراو  ریزارس و 
. تسا هدوب  گنس  ود  دودح  تانق  نیا  یهدبآ  تسا . هدشیم  امنبآ  نآ  لامش  رد  عطق و  ار  يولوم  نابایخ  تداعس ،

دابآمیرک تانق 

و هدرک ، روبع  نآ  لامـش  لزانم  یـضارا و  ریز  زا  تشرط  هداج  تاذاحم  هب  دمآیم و  قرـش  تمـس  هب  هتـشذگ  امرفنامرف  مود  بایـسآ  زا 
باون ياهنابایخ  دومن ، روبع  لزانم  نابایخ و  زا  نآ  لامش  رد  طاشن و  نابایخ  تازاوم  هب  لیامتم و  قرش  يوس  هب  باون  نابایخ  هب  هدیسرن 

رد دشیم و  لزانم  دراو  درکیم و  عطق  ار  طاشن  نابایخ  ناتـساب ، نابایخ  هب  هدیـسرن  هدـش و  طاشن  نابایخ  لخاد  هدرک ، عطق  ار  یناقاخ  و 
درکیم عطق  زوریپ  نابایخ  زا  دعب  یمک  ار  هلودلا  تمشح  نابایخ  سپس  هدومن  عطق  ار  نشلگ  ناتـساب و  ياهنابایخ  هلودلا  تمـشح  لامش 

ار روتساپ  نابایخ  تفاییم و  همادا  لزانم  لخاد  زا  هدرک و  عطق  ار  يرتم  یـس  نابایخ  هاگنآ  دشیم . تمالـس  هچوک  دراو  لزانم  ریز  زا  و 
قمع رد  هپس  نابایخ  لامش  رد  هدش  ریزارس  بونج  يوس  هب  سپس  دشیم و  يرصنع  هچوک  لخاد  درکیم  عطق  يرصنع  هچوک  برغ  رد 
گنس ات 4   3 دودح 5 / تانق  نیا  یهدبآ  تسا . هدشیم  امنبآ  اجنآ  رد  هدش  يرـسفا  هدکـشناد  دراو  هتفر  قرـشم  تمـس  هب  يرتم   4

. تسا هدوب 
( امرفنامرف  ) هیرثوک تانق 

رتشیب يافرژ  امرفنامرف  مود  بایسآ  هرونت  هب  ندشدراو  هجیتن  رد  تشرط ، زا  روبع  زا  سپ  تفرگیم  همـشچرس  نک  یـضارا  زا  تانق  نیا 
رگالول لباقم  رد  دشیم و  ریزارـس  نابایخ  يرتم  یـس  هلـصاف  هب  قرـشم  تمـس  هب  تشرط  نابایخ  یلامـش  دادتما  رد  هاگنآ  درکیم . ادیپ 

رد هدش  تشرط  نابایخ  دراو 
402 ص : نارهت ، تشذگرس 

یس نابایخ  هتشذگ  هلودلا  تمـشح  نابایخ  یبونج  ورهدایپ  زا  هدش  هلودلا  تمـشح  لخاد  هلودلا  تمـشح  تشرط و  نابایخ  یقالت  لحم 
هچوک عطاقت  لحم  رد  هدش  فرحنم  بونج  يوس  هب  يرتم  يافرژ 4  رد  یقهیب  هچوک  لباقم  هکنیا  ات  تفاییم ، همادا  هدرک  عطق  ار  يرتم 

. تسا هدشیم  رهاظ  روتساپ  نابایخ  يرصنع و 
. تسا هدوب  گنس  دودح 6  تانق  نیا  یهدبآ 

تاـنق نیمود  هاـش ، تاـنق  بآ  زا  سپ  تفریم و  رامـشهب  نارادهکـشب  هیمهـس  بآ  نیمأـت  مهم  عباـنم  زا  نارهت ، برغ  رد  هیرثوـک  تاـنق 
. درکیم نیمأت  ار  نارهت  یبرغ  بونج  برغ و  نانکاس  یفرصم  بآ  هک  دوب  یگرزب 

هلودلا ءالع  تانق 

هک يریسم  رد  داد و  ریسم  رییغت  ادعب  یلو  دشیم  رهاظ  اویتورپ  غاب  رد  میدق  رد  تفرگیم و  همشچرس  یقرش  لامش  زا  هلودلا  ءالع  تانق 
دراو سپـس  درکیم و  عطق  ار  دابآيدـهم  تانق  هدـش  ریزارـس  ابـص  غاب  یـضارا  زا  تانق  نیا  قمع  درک . ادـیپ  ناـیرج  دوشیم  هداد  حرش 

نآ يافرژ  درکیم و  ادیپ  يرتشیب  يافرژ  اویتورپ  غاب  یبرغ  بونج  علض  رد  یلو  دوب ، رتم  هس  اویتورپ » غاب  لامـش  رد   » دشیم راهب  نابایخ 
عطق ءارعشلاکلم  هچوک  لباقم  ار  عراش  هچوک  هتشذگ  هیدجما  ریز  زا  هدش  فرحنم  برغ  تمس  هب  سپـس  دیـسریم . مه  رتم  هب 8  یتح 

ار قباس ) تلوزور   ) حتفم نابایخ  هاگنآ  دشیم . لزانم  لخاد  دومنیم و  عطق  ار  جریا  نابایخ  هدمآ  نییاپ  راهب  قرـش  دادتما  رد  درکیم و 
قرـش يرتم  هد  هلـصاف  رد  ار  قباس ) ياضرهاش   ) بالقنا نابایخ  هدـش  لیامتم  یبرغ  بونج  تمـس  هب  هدرک  عطق  ناویک  هچوک  لـباقم  رد 

رد درکیم  یط  لزانم  ریز  زا  رازهلـال  قرـش  يرتم  هلـصاف 10  هب  هدش  فرحنم  برغ  بونج  تمـس  هب  دـعب  هدرک ، عطق  ون  رازهلال  نابایخ 
دمآیم بونج  يوس  هب  یبرغ  ورهدایپ  زا  هتفر  نابایخ  برغ  تمس  هب  سپـس  تفاییم و  نایرج  عطق و  ونرازهلال ) ، ) تنک هار  راهچ  لباقم 
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راهب رد  تانق  نیا  یهدبآ  هدشیم . امنبآ  لزانم ، لخاد  نادـنخ  هچوک  لوا  رد  درکیم و  عطق  يرتم  قمع 4  رد  ار  لوبمالسا  نابایخ  و 
. دشیم ریس  ات 15  دودح 10  رد  زییاپ  رد  گنس و   1 ات 5 / دودح 1 

صوصخم تانق 

هدرک روبع  دابآتجهب  لاچخی  لامش  زا  دشیم و  ریزارس  برغ  بونج  تمس  هب  هیدواد  یضارا  زا 
403 ص : نارهت ، تشذگرس 

تمس هب  هدرک  عطق  يرتم  قمع 4  رد  رصعیلو  نابایخ  يرتم  هلصاف 60  رد  ار  یقاقش  نابایخ  اجنآ  رد  هتفریم و  رصعیلو  نابایخ  تمـس  هب 
هچوـک لامـش  رد  ار  رـصعیلو  ناـبایخ  هدـش  در  سیلگنا  ترافـس  تاـنق  يور  زا  رگزوریف ، ناـبایخ  رد  هدـشیم و  ریزارــس  یبرغبوـنج 
یناقلاط لامش  يرتم   70 هلصاف 60 - هب  ار  ابص  نابایخ  هدرک  روبع  ناتسناغفا  قباس  ترافـس  یـضارا  ریز  زا  سپـس  درکیم  عطق  هاشنالیگ 

ورهدایپ و زا  یتمسق  رد  قباس ) خاک   ) نیطسلف نابایخ  زا  هاگنآ  دیسریم و  یناقلاط  نابایخ  هار  راهچ  هب  هدرک  عطق  قباس ) دیـشمج  تخت  )
یتنطلـس خاک  لخاد  درکیم و  عطق  ار  روتـساپ  نابایخ  دوخ  ریـسم  رد  تفاییم و  نایرج  ورلـیبموتا  زا  یتمـسق  لزاـنم و  لـخاد  زا  یمک 

. دشیم
. دیسریم گنس  کی  هب  زییاپ  رد  گنس و  ات 8  هب 7  راهب  رد  نآ  یهدبآ 

( اکیرمآ ترافس  تانق   ) دابآيدهم تانق 

میسقت تمسق  ود  هب  يرتم   3 قمع 5 / رد  راهب  نابایخ  قرش  و  اویتورپ »  » غاب لامش  رد  دش و  ریزارـس  ابـص  غاب  یـضارا  زا  دابآيدهم  تانق 
: دشیم

. دیدرگیم راهب  نابایخ  دراو  هدش  فرحنم  برغ  تمس  هب  اویتورپ  غاب  بونج  رد  تشذگیم ، راهب  نابایخ  قرش  لزانم  زا  نآ  هتـشر  کی 
دشیم و ناتسرامیب  لخاد  شترا  هرامش 2  ناتسرامیب  یقرش  لامش  هشوگ  زا  تفاییم و  همادا  بونج  تمـس  هب  روکذم  نابایخ  روحم  رد 

. تشگیم رهاظ 
اویتورپ غاب  ریاب و  یـضارا  ریز  زا  هدـش  فرحنم  برغ  بونج  تمـس  هب  هدرک  عطق  ار  راهب  نابایخ  اویتورپ  لامـش  رد  تانق  نیا  مود  هتـشر 
تفاییم نایرج  روکذم  هچوک  دادتما  رد  دشیم و  هاگشزرو  هچوک  دراو  قباس ) تلوزور   ) حتفم نابایخ  قرش  يرتم  رد 100  هدرک  روبع 

، هدرک عطق  ار  حتفم  رتکد  نابایخ  اکیرمآ ، ترافس  یلامـش  راوید  لباقم  رد  هدمآ و  نییاپ  نابایخ  قرـش  رد  دشیم و  حتفم  نابایخ  دراو  و 
. تسا هدوب  گنس  ات 3   2 دودح 5 / رد  تانق  یهدبآ  دشیم ، اکیرمآ  ترافس  لخاد  سپس 

درگرهم تانق 

هب هدش  عورش  رـصعیلو  نابایخ  تمـس  زا  زرواشک ) راولب   ) جرک بآ  لامـش  يرتم  زا 200  هتشر  کی  دوب . هتـشر  ود  تانق  نیا  همـشچرس 
ود نیا  تفاییم . دادتما  یبرغ  بونج  تمـس  هب  دشیم و  عورـش  دابآتجهب  رختـسا  یـضارا  ریز  زا  رگید  هتـشر  دمآیم و  قرـشم  تمس 

ار زربلا  ناتسریبد  یضارا  شویراد و  و  دیشمج ) تخت   ) یناقلاط دابآتجهب و  نابایخ  لامش  يرتم  دص  رد  هتشر 
404 ص : نارهت ، تشذگرس 

نابایخ شبن  هشوگ  رد  هدـش  لیامتم  یقرـش  بونج  يوس  هب  هدرک  عطق  نادـیم  برغ  يرتم  رد 30  زین  ار  بـالقنا  ناـبایخ  درکیم و  عطق 
رتخاب يرتم  زا 30  هدـش  نآ  دراو  هیـسور  ترافـس  یبرغ  لامـش  هشوگ  زا  عطق و  ار  ظفاح  نابایخ  یکدور ،) رالات  نابایخ   ) عفرا ظـفاح و 

و ینونک ) ریت   30  ) قباس هنطلـسلا  ماوق  ياهنابایخ  سپـس  درکیم  عطق  ار  لیچرچ  نابایخ  جراخ  ترافـس  زا  ناخ  کـچوک  ازریم  ناـبایخ 
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يرتم سپـس 50  دـشیم  یلم  کناب  دراو  دومنیم و  عطق  نآ  رخاوا  رد  ار  یناوریـش  هچوک  هدرک  عطق  ار  داشرهوگ  دوعـسم و  ياههچوک 
دنفسا موس  درکیم و  عطق  ار  قباس ) یسودرف  هاگـشورف   ) اتـسور رهـش و  هاگـشورف  هچوک  هدش  جراخ  کناب  زا  یـسودرف  نابایخ  يرتخاب 
ورهدایپ زا  سپس  دشیم و  ینهر  کناب  ورهدایپ  دراو  هتـشذگ  لزانم  ریز  زا  هدرک  عطق  یـسودرف  يرتم  رد 40  ار  ییاخس ) درگرس   ) قباس

رد ریز  زا  هاگنآ  هتشذگ  یبرغ  ضوح  ریز  زا  دیسریم و  هپس ) هناخپوت -  ) ینیمخ ماما  نادیم  هب  ات  تفاییم  دادتما  یـسودرف  نابایخ  قرش 
ود اجنآ  رد  دـشیم  نونفلاراد  شزرو  طایح  دراو  هدومن  روبع  نارهت ) ریراک  زکرم  تارباخم و  تکرـش   ) فارگلت تسپ و  ترازو  طـسو 

رگید هتشر  تفریم و  ناتسلگ  رصق  هب  دشیم و  رهاظ  ییاراد  ترازو  رد  درکیم و  عطق  ار  رذآ  نابایخ  نآ  هتشر  کی  دیدرگیم . هتـشر 
ورهدایپ رد  يرتم ، راهچ  قمع  رد  رذآ  ناـبایخ  لـباقم  رد  فرحنم و  بونج  تمـس  هب  یبرغ  ورهداـیپ  زا  هدـش  ورـسخ  رـصان  ناـبایخ  دراو 

. درکیم بورشم  ار  يورم  هچوک  زا  تمسق  نآ  نییاپ  یضارا  دشیم و  یباتفآ  يرتم  کی  قمع  رد  هرامعلا  سمش  لباقم 
. تسا هدوب  گنس   6 دودح 5 - رد  تانق  نیا  یهدبآ 

دابآفجن تانق 

هب هدش  لزانم  دراو  سپس  درکیم و  عطق  يوضترم  نابایخ  بونج  رد  ار  شوخ  نابایخ  تفرگیم و  همـشچرس  تشرط  یـضارا  بونج  زا 
هدـش لزانم  لـخاد  درکیم و  عطق  يرتم  هلـصاف 60  هب  خرهاش  نابایخ  لامـش  رد  ار  شوخ  ناـبایخ  دـشیم و  ناور  یقرـش  بونج  تمس 
لخاد درکیم  عطق  انیـس  نابایخ  لامـش  رد  ار  غاب  هچوک  هتفای  همادا  اجنآ  زا  هدرک  عطق  شوخ  نابایخ  قرـش  رد  ار  خرهاـش  ناـبایخ  سپس 
رالاس ياهنابایخ  تایناخد  راوید  لامش  رد  هدومن ، روبع  لزانم  زا  و  عطق ، رالاس  نابایخ  لامش  رد  ار  زابکاخ  هچوک  سپـس  دشیم ، لزانم 

دادـتما رد  دـشیم . يزاـستیربک  لـخاد  فرحنم و  قرـش  تمـس  هـب  تاـیناخد  راوـید  دادـتما  رد  سپــس  درکیم و  عـطق  ار  یمــشاه  و 
نیوزق نادیم  ات  لزانم  نورد  زا  نیوزق  نابایخ  لامش  يرتم  دودح 40  رد  هتشگ  ریزارس  نییاپ  هب  ور  يزاستیربک 

405 ص : نارهت ، تشذگرس 
هاگنآ درکیم ، روبع  يرتم  یس  نابایخ  قرـش  هب  برغ  زا  یباراف  ناتـسرامیب  يوربور  بونج  يوس  هب  نیوزق  نادیم  رد  تفاییم و  دادتما 

ادیپ دادتما  روکذم  نابایخ  بونج  رد  دشیم و  دراو  ریزو  بارس  نابایخ  هب  هتشذگ  ناتسملق  یمالـسا و  هچوک  شبن  زا  هدش  لزانم  لخاد 
ات دادیم  همادا  بونج  هب  ار  دوخ  ریـسم  نابایخ  دادـتما  رد  روپهاش  نادـیم  زا  دیـسریم و  رتم  قمع 8  هب  قباس )  ) روپهاـش نادـیم  رد  هدرک 

( قوتاپ مادـعا -  ) هیدـمحم نادـیم  فرط  هب  يولوم  نابایخ  دادـتما  رد  سپـس  دـشیم  رتم  نآ 2  ياـفرژ  هلودـلا  ماوـق  هار  راـهچ  رد  هکنیا 
نابایخ یبونج  لزاـنم  يرگهزوک و  تاـبارخ ، ياـههچوک  اـجنآ  زا  تفاـییم . شیازفا  رتم  هب 4  نآ  قمع  هیدـمحم  نادـیم  رد  و  دـمآیم .

. درکیم بورشم  ماظن  ریزو  لباقم  ياههچوک  هیدمحم و  نادیم  نیب  ار  يولوم 
دوخ ریسم  هب  نابایخ  نیا  يرتخاب  لزانم  زا  يرتم  یس  نابایخ  تاذاحم  هب  هک  دشیم  ادج  نیوزق  نادیم  رد  مه  باعـشنا  کی  تانق  نیا  زا 

. دشیم یباتفآ  تانق  هچوک  لباقم  رد  دادیم و  همادا 
. تفای شهاک  گنس  هب 2  اهدعب  هک  هدوب  گنس  دودح 10  میدق  رد  نآ  یهدبآ 

هیماظن تانق 

رد دـشیم . ریزارـس  دوب  فورعم  کمران  نابایخ  هب  اهزور  نآ  ون - نارهت  هداـج  فرط  هب  تفرگیم و  همـشچرس  نارهت  یقرـش  لامـش  زا 
يرتم هلصاف 50  هب  يرتم   3 قمع 5 / رد  ار  هفوکـش  هچوک  رتم و  قمع 6  هب  ار  روپمیظع  هچوک  هدـش ، لزانم  لخاد  روکذـم  نابایخ  برغ 

کلملا ماظن  بایسآ  هتشذگ  رتم   1 يافرژ 5 / رد  کمران  هار  هس  يرتم  هلصاف 100  هب  رادرس  بایسآ  نابایخ  زا  هدرک  عطق  کمران  نابایخ 
دراو هاگنآ  درکیم و  عطق  يرتم  قمع 6  رد  ار  بالقنا  نابایخ  سپس  هتفریم و  نییاپ  رتم  قمع 8  هب  هدنادرگ  بالقنا  نابایخ  لامش  رد  ار 
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لزانم دراو  هدرک  عطق  يدحاو  هچوک  کیدزن  یسودق ، نابایخ  برغ  يرتم  هلصاف 100  هب   3 قمع 5 / هب  ار  ناردنزام  نابایخ  دشیم  لزانم 
نیمود سپس  هتشذگ  ناردنزام  نادیم  قرـش  يرتم  رد 120  ناویک  نابایخ  زا  عطق و  زین  ار  کلملا  دیعـس  يدحاو و  ياههچوک  دـشیم و 
هزاورد نادیم  قرش  يرتم  هلصاف 150  رد  ار  دابآرخف )  ) دیشروخ نابایخ  هاگنآ  درکیم . ادیپ  افرژ  رتم  هدنادرگ 8  ار  کلملا  ماظن  بایسآ 

، یلاـع يارـسشناد  هچوک  لـباقم  نئاـق و  هچوک  بونج  رد  دـشیم و  هلودـلا  نیما  كراـپ  دراو  درکیم و  عطق  يرتم  قـمع 7  رد  ناریمش 
تمسق زا  سپس  تشذگیم - نآ  ریز  زا  و  هدرک ، عطق  ار  ناتسراهب  تانق  هطقن ، نیا  رد  درکیم - عطق  برغ  هب  قرـش  زا  ار  هیماظن  نابایخ 

ناتـسراهب نادیم  ات  هیماظن  نابایخ  دادتما  زا  دیـسریم و  رتم  يافرژ 4  هب  ادهـش )  ) هلاژ نابایخ  لباقم  رد  هدـمآ  نییاپ  هیماظن  ناـبایخ  یبرغ 
اجنآ رد  هدمآ  نییاپ 

406 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دشیم امنبآ  قباس ) هطناقل   ) ناتسراهب نادیم  بونج  رد  هدومن و  روبع  نادیم  ریز  زا  دشیم و  فرحنم 

. تسا هدوب  گنس  کی  دودح  تانق  نیا  یهدبآ 

دابآتجهب دابآفسوی و  تانق 

شخب ود  هب  اویتورپ  غاب  لامـش  رد  درکیم و  عطق  ار  قباس ) تلوزور   ) حـتفم نابایخ  دـمآیم و  قرـش  تمـس  هب  دابآفسوی  زا  تانق  نیا 
زا دشیم و  فرحنم  یقرـش  بونج  تمـس  هب  هدش  رتشیب  شیافرژ  مود  تمـسق  دشیم و  رهاظ  اجنیا  رد  نآ  تمـسق  کی  دشیم . میـسقت 

دومنیم و روبع  لزاـنم  ریز  زا  درک  عطق  غاـب  یقرـش  بوـنج  شبن  رد  يرتـم  قمع 11  رد  ار  راهب  نابایخ  سپـس  هتـشذگ  اویتورپ  غاـب  ریز 
بآ هب  ابـص  غاب  يارجم  زا  اجنیا  رد  دـشیم -. هتـشر  ود  یتایبماش  هچوک  لـباقم  رد  هدرک  عطق  رتم  قمع 5  رد  ار  مدـقم  ییابطابط  هچوک 

درکیم و عطق  يرتم  قمع 4  رد  ار  نیرز  هچوک  و  دیشمج ) تخت   ) یناقلاط نابایخ  هتفر  بونج  تمس  هب  نآ  هتـشر  کی  دشیم -. هدوزفا 
ارجم ود  اددجم  ناردنزام  نابایخ  لباقم  رد  هتفر ، یقرـش  بونج  تمـس  هب  رگید  هتـشر  دشیم و  یباتفآ  جریا  هچوک  یلامـش  تمـسق  رد 

رد نیتبآ و  هچوک  رد  هدرک  عطق  زین  ار  یقوقح  نابایخ  فرحنم و  قرش  تمس  هب  درکیم و  عطق  ار  ناریمـش  نابایخ  ارجم  کی  هک  دشیم 
. دشیم تمسق  ود  یقوقح  هچوک  لباقم  رد  هتفر  نییاپ  ناریمش  نابایخ  دادتما  رد  مود  يارجم  دشیم و  امنبآ  فیرش  روصنم  غاب 

رد رگید  تمسق  دشیم و  رهاظ  نآ  یبونج  رهن  رد  درکیم و  عطق  ار  اضرهاش )  ) بالقنا نابایخ  هداد  همادا  دوخ  ریسم  هب  نآ  تمسق  کی 
تفاییم دادـتما  بونج  يوسب  نآ  قرـشم  رد  هدرک  عطق  ار  ناریمـش  نابایخ  يرتم  قمع 6  رد  هدـش  رتشیب  شیافرژ  یقوقح  هچوک  لـباقم 

. دشیم امنبآ  قباس ) تیاده  نابایخ  لامش   ) دابآیلو هار  راهچ  لامش  رد  درکیم و  عطق  يرتم  قمع 5  رد  ار  بالقنا  نابایخ  سپس 
. دناهدیسریم مه  هب  یشیمواگ  بایسآ  رد  دابآتجهب  دابآفسوی  تانق 

. دیسریم فرصم  هب  دابآفسوی  یضارا  رد  اهدعب  هک  هدوب  گنس   9 دابآفسوی 8 - تانق  یهدبآ 
. دیسریم فرصم  هب  دابآتجهب  یلامش  ياهتمسق  رد  اهدعب  مه  نآ  هک  تشاد  بآ  گنس  ات 2   1 دابآتجهب 5 / تانق 

اهنآ بآ  فصن  هک  درب  مان  ار  دابآصلخم  دابآكرابم و  تانق  ناوتیم  نارهت  ياهتانق  رگید  هلمجزا 
407 ص : نارهت ، تشذگرس 

. تشگیم رهاظ  دابآصلخم  دابآكرابم و  رد  نآ  رگید  همین  دشیم و  امنبآ  رصق  نادنز  لباقم 
همشچرس دازحرف  رازین  هرد  زا  هک  تسا  دابآربکا  تانق  رگید  دشیم . رهاظ  رصق  دابآترشع و  رد  هک  دوب  یتانق  زین  کلملا  باهـش  تانق 

کهاش تانق  هیقیدص ، تانق  تشگیم . رهاظ  هدش  رازلگ  هچوک  دراو  اهییاکیرمآ  ناتسربق  برغ  زا  هدمآ  بونج  تمس  هب  تفرگیم و 
تـشرط هیرق  هب  تعارز  فدـه  هب  اـهنآ  بآ  دوـب و  هدـش  هداد  رییغت  اـهنآ  رهظم  هـک  دـندوب  ییاـهتانق  هـلمجزا  مـه  داـبآتمحر  تاـنق  و 

. دیسریم
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دیسریم هناخزابرس  يرایبآ و  فرصم  هب  دیشمج  غاب  ناگداپ و  رد  زین  هیدیشمج  دابآرفص و  تانق 

بآ شجنس  ياهدحاو  ریس ، گنس و 

. مینادب رتشیب  یمک  ریس »  » و گنس »  » ینعی دمآ  شخب  نیا  رد  هک  بآ  نازیم  شجنس  دحاو  ود  هرابرد  تسین  دب 
بیـش و نودب  نیمز  رد  عبرم  رتمیتناس  اب 400  ربارب   20 داعبا 20 * هب  يرجآ  هناهد  زا  هک  یبآ  رادـقم  زا  تسا  ترابع  بآ  گنـس  کـی 

مییامن هبساحم  رتم ) یتناس   100  ) رتم کی  ربارب  ار  مدق  ره  لوط  رگا  يریگهزادـنا  نیا  رد  دـیامن ...  تکرح  مدـق  هقیقد 15  ره  رد  مارآ ،
: دوب دهاوخ  نینچ  هیناث  ره  رد  بآ  گنس  کی  یمجح  هزادنا 

رتمیتناس  20 * 20 مدق *  15 بعکم 100 * رتمیتناس  هیناث 10 10000  رد  رتیل  گنس  کی 
هیناث . ره  رد  بآ  رتیل  اب 10  تسا  ربارب  یتنس  يریگهزادنا  اب  بآ  گنس  کی  هک  مینیبیم  بیترت  نیا  هب  هیناث   60

رتمیتناس اب 10  تسا  ربارب  بآ  ریس  کی  یتنس  يریگهزادنا  ساسارب  دوشیم و  هبـساحم  ریـس  گنس 40  ره  گنـس ، ازجا  يریگهزادنا  رد 
دنک . تکرح  مدق  هقیقد 15  ره  رد  بیش  نودب  حطس  رد  هک  بآ  بعکم 

408 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياهرابنابآ 

هراشا

اهنآ زا  یخرب  هک  تشاد  دوـجو  راـبنابآ  باـب  نارهت 70  یلک  روــط  هـب  ه ق ،)  ) اـت 1320 ياـهلاس 1317  لاس 1269 و  ياـهرامآ  قبط 
. دوشیم هدافتسا  يرگید  روظنم  هب  نآ  زا  هک  دنچ  ره  تساجرب  اپ  مه  زونه  اهرابنابآ  نیا  زا  یکی  یتح  دندوب و  هیقب  زا  رتفورعم 

، اهيربرب تخترـس  رد  عقاو  تخترـس  رابنابآ  ریعم ، هچرازاب  رد  عقاو  ریعم  رابنابآ  زا  ناوتیم  ناـمز  نآ  فورعم  ياـهرابنابآ  هلمجزا 
ریعم نآ  یناب  هک  زازب  لیعامـسا  نابایخ  رد  عقاو  هلپلهچ  رابنابآ  هناـخزپنوباص ، رذـگ  رد  یلع  زورون  اـباب  راـبنابآ  قربغارچ ، ناـبایخ 

، نت تفه  رذـگ  رد  نت  تفه  رابنابآ  یقرـش ، يرهمجرذوب  نابایخ  بونج  مناـخ ، ماـمح  رذـگ  رد  دـیلکلهچ  راـبنابآ  دوب ، کـلامملا 
ازریم رابنابآ  حـلاص ، یطول  رذـگ  رد  حـلاص  یطول  رابنابآ  رازاب ، نت  لهچ  رذـگ  رد  عقاو  نت  لهچ  رابنابآ  گرزب ، وسراـهچ  هچوک 

ناـبایخ رد  یتشخ  راـبنابآ  ير ، ناـبایخ  رد  عقاو  باون  ماـمح  هچرازاـب  رد  باون  راـبنابآ  اـهیجاح ، هچوک  راـنماپ  ناـبایخ  رد  دومحم 
بحاص رابنابآ  یفقو و  رابنابآ  سوریـس و  نابایخ  رد  لیعامـسا  دیـس  رابنابآ  یتشخ و  مامح  هچوک  يوخا ، تاداـس  هچوک  سوریس 

. درب مان  ناوتیم  ار  عمج 

لیعامسا دیس  رابنابآ 

: دسیونیم رابنابآ  نیا  هرابرد  یمجن  رصان 
تموکح نامز  رد  ادتبا  لاسنهک  یخیرات و  رابنابآ  نیا  دوب  لیعامـسا  دیـس  رابنابآ  نارهت  هفالخلا  راد  ياهرابنابآ  نیرتمهم  زا  یکی  »

نیا ریمعت  هب  رما  لوا  بسامهط  هاش  هیوفص ، نارود  رد  هاگنآ  دیدرگ . هکورتم  اهدعب  یلو  دمآ ، دوجو  هب  لوا  لرغط  تنطلس  نایقوجلس و 
روتـسد راجاق ) یگیبرلگیب   ) ریزو یـسیع  جاح  هکنیا  ات  دـیدرگ  كورتم  هجوت  مدـع  لـیلد  هب  ناـمز و  رورم  هب  مه  زاـب  یلو  داد  راـبنابآ 

. « دمآرد يزورما  تروص  هب  هداد  ار  نآ  يانب  دیدجت 
رد لیعامسا  دیـس  رابنابآ  یناب  نیا  رب  هوالع  تسا  هدادن  هئارا  یقوجلـس  هرود  هب  رابنابآ  قلعت  لاد  يدنـس  كردم و  یمجن  رـصان  هتبلا 
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. تسا هدوب  ریزو  یسوم  ازریم  يو  ردپ  هکلب  هدوبن  ریزو  یسیع  جاح  هیراجاق  هرود 
409 ص : نارهت ، تشذگرس 

هنطلسلا ماظتنا  ناخ  هللا  دبع  دیس  ریزو و  یسیع  ازریم  ردپ  مساقلا و  وبا  ازریم  رـسپ  ق ) ه .  ) لاس 1198 دلوتم  یشرفت  یفوتسم  یسوم  ازریم 
یفوتـسم تمـس  یـسوم  ازریم  دوشیم  نییعت  ناجیابرذآ  ینارمکح  هب  دهعیلو  ازریم ، نیدلا  رـصان  هک  ق ) ه .  ) لاـس 1263 رد  تسا . هدوب 

باب دمحم  یلع  دیس  اب  هثحابم  هرظانم و  يارب  لاجر  املع و  زا  هک  یسلجم  رد  یسوم  ازریم  دریگیم و  هدهعرب  ار  ییاراد - راکـشیپ  لک ،
. تسا هتشاد  روضح  زین  دوشیم  لیکشت  لاس  نیمه  رد  دهعیلو  روضح  رد 

هب هنطلـسلا ، بیان  ازریم  سابع  مشـش  رـسپ  ازریم ، ردنکـسا  دـش ، ناخ  یقت  ازریم  هاشداپ و  هاـش ، نیدـلا  رـصان  هک  ق ) ه .  ) لاـس 1264 رد 
زا جراخ  هب  ترفاسم  دصق  هاش  نیدلا  رصان  ق ) ه .  ) لاس 1269 رد  دیدرگ . بوصنم  نیوزق  تموکح  هب  یسوم  ازریم  يراکشیپ  ترازو و 

ار یسوم  ازریم  تشاذگ و  نارهت  رد  ار  هراوخریش  كدوک  دهعیلو ، يازریم  نیدلانیعم  تشاد و  ینالوط  ياهشدرگ  حیرفت و  يارب  نارهت 
. ریزو هب  دش  فورعم  یسوم  ازریم  هک  دوب  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  درک  بوصنم  نارهت  تموکح  تنواعم - ترازو  هب 

مان هب  تسا  یگرزب  راـبنابآ  موحرم  نآ  هیریخ  راـثآ  زا  تشذـگرد ....  یگلاـس  نـس 84  رد  ق ) ه .  ) لاـس 1282 رد  ریزو  یـسوم  ازریم 
 . لیعامسا دیس  هدازماما  بنج  سوریس  نابایخ  رخآ  رد  یسوم  ازریم  رابنابآ 

فورعم لیعامسا  دیـس  رابنابآ  هب  هتـشاد  رارق  لیعامـسا  دیـس  هدازماما  رانک  رد  هکنآ  تبـسانم  هب  یـسوم  ازریم  رابنابآ  دسریم  رظن  هب 
. دشاب هدش 

: دسیونیم رابنابآ  نیا  هرابرد  يرهش  رفعج 
عبرم عرذ  دـصناپ  رازه و  لداعم  ییانبریز  دـشابیم ، مومع  ياـشامت  ضرعم  رد  رارقرب و  هیقب  نآ  هلپ  ریـشاپ و  زج  هب  اـپرب و  زین  راـبنابآ  »

یبونج و لامـش و  رجآ  جـنپ  رد  رجآ  جـنپ  رد  رجآ  جـنپ  يرجآ  نوتـس  فیدر  شـش  رد  نآ  ریگبآ  حطـس  عرذ  تسیود  رازه و  هک  دراد 
عرذ راهچ  نوتـس  ره  نایم  هلـصاف  هتفر و  راکب  نآ  رد  نوتـس  تشه  لـهچ و  اـعومجم  هک  هدـش  اـنب  یبرغ  یقرـش و  نوتـس  فیدر  تشه 

هب ار  تسیود  رازه و  نامه  هک  دـیآیم  تسد  هب  لک  تحاـسم  عرذ  لـهچ  رد  عرذ  یـس  مییازفیب  هلـصاف  رب  ار  اـههیاپ  نوچ  هک  دـشابیم 
نآ ریگبآ  بعکم  رتـم  هدزاود  دصیـس و  رازه و  هـن  دودـح  اـههیاپ  تماخـض  عـضو  زا  سپ  هـک  عرذ  تـشه  عاـفترا  رد  دـهدیم . تـسد 

ضرعم رد  هدرک و  هیهت  وا  تیعضو  زا  نآ  یلعف  رادهراجا  هک  تسیاهحول  زین  نیا  : » دیازفایم هحفص  سیوناپ  رد  يرهـش  رفعج  دشابیم ».
مجح 11685 رتم ، قمع 10  رتم ،  28 ضرع 50 / تسا : هدراذگ  مومع  عالطا 

410 ص : نارهت ، تشذگرس 
نآ یناـب  راـبنابآ 1846 و  هحول  رد  هک  یـسمش  يرجه  اـب 1225  ربارب  ق ) ه .  ) انب 1262 خـیرات  بعکم ، رتم  ریگبآ 7500  بعکم ، رتـم 

: دیازفایم همادا  رد  يرهش  رفعج  تسا ».....  هدش  دیق  نارهت  مکاح  یگیبرلگیب ،
انب و بولـسا  رد  زور ، نآ  لیاسو  نادـقف  اب  نیمز  یعرذ  هد  قمع  رد  يرادربكاخ  بعکم  رتم  رازههدزناپ  زا  رظنفرـص  اـنب  نیا  تیمها  »

نآ ياهرجآ  هتفرن ، راکب  نآ  شکور  رد  نآ  لثم  جوراس و  تمظع  نیا  اب  يریگبآ  هک  دـشابیم  نآ  يرامعم  لوصا  ناـمتخاس و  تفارظ 
هک تشاد  هلپ  هس  لهچ و  دوب  هدش  هتـشاذگ  راک  نآ  رد  گرزب  ریـش  هس  هکنآ  ریـشاپ  تسا ...  یـشکدنب  راوید ، تروصب  طقف  نایامن و 
رد نداتـسیا  تهج  عبرم  رتم  هدزاود  دودح  ییاضف  ریـشاپ  دوخ  دوب و  هدـش  هیبعت  نآ  رد  یگتـسخ  عفر  يارب  يدرگاپ  هلپ  دـنچره  زا  دـعب 

اهناتـسبات رد  دشاب و  هتـشاد  لحم  گرزب  دنچ  ره  کشم ، لطـس و  هزوک و  هک  بعکم  عرذ  کی  داعبا  هب  ریـش  ریز  رد  ییاههلاچ  تبون و 
. دومنیم هعلق  سپ  لاچوت و  یعادت  هک  اوه  فطل  یکنخ و  طرف  زا  هک  ییاج 

ههبج رب  زادـناراب و  ارـسناوراک و  نآ  ماب  رد  دومنیم و  لیدـعت  هداد  لوخد  جورخ و  ار  اوه  هک  دوب  ددـعتم  ياهریگداب  ياراد  نآ  فقس 
فراصم ریمعت و  یشکنجل و  صوصخم  نآ  دیاوع  هتشگ و  رابنابآ  فقو  ینیکاکد  دوب  لیعامسا  دیس  هچوک  هب  فرـشم  هک  نآ  ریـشاپ 
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، درذـگیم نآ  يانب  خـیرات  زا  لاس  یـس  دـص و  زا  شیب  هک  زورما  ات  هک  سب  نیمه  نآ  نامتخاس  لوصا  يرامعم و  زا  دوب . هدـیدرگ  نآ 
عقاو نآ  بآ  رهن  ریز  ورهدایپ و  فک  هاش  اضر  نامز  ياهیشکنابایخ  رد  نآ  یقرش  تمـسق  هکنآ  اب  هدیناسرن ، مهب  يریمعت  كدنا  یتح 

تیمها زا  هدنام و  اجرب  یتسرد  تحـص و  لامک  رد  هدماین  دوجوب  نآ  رد  یناصقن  كدنا  دـهدیم ، ذوفن  دوخ  زا  تبوطر  هلاحمال  هدـش ،
ناروتـسر هناخاشامت و  هناخهوهق و  ار  نآ  رادهراـجا  هدـمآرد  هزوم  تروصب  هزورما  هکنآ  زین  تبوطر  ذوفن  لوبق  مدـع  رد  نآ  يراـمعم 

، هدیـسرن روهظب  نآ  زا  من  ياهکل  هدز و  دـننکیم  گـنر  کـشخ  ياـهاج  راوید و  چـگ و  نآ  اـب  هک  یباـعل  گـنر  ار  نآ  یماـمت  هدومن ،
تسد ياتدوک 1299  يارزولا  سیئر  نیدـلا  ءایـض  دیـس  هک  یمهم  ياهراک  زا  یکی  دـنکیم ...  ییامندوخ  تسدـکی  زیمت و  کـشخ و 

اجنآ ات  یتلم  هچ  یتلود و  هچ  ریخا  هلاسدص  رد  یسک  هک  تهج  نآ  زا  دوب ، رابنابآ  نیا  یشکنجل  دنک  تختیاپ  مدرم  بلج  ات  دز  نادب 
. دوب هدرکن  نآ  تأرج  شایلطعم  جرخ و  رطاخ  هب  دندادیم ، ناشن  ناگدروخلاس  ناریپ و  هک 

لیلقت اـهنآ  فرـصم  لوصف  نیا  رد  هک  اـضریلع  جاـح  هاـش و  ياـهتانق  هک  ناتـسمز  زییاـپ و  ههاـم  دـنچ  تدـم  لوط  ار  راـبنابآ  نیا  بآ 
لباقم سوریـس  نابایخ  رد   ) نشلگ مامح  ياههچوک  و  لیعامـسا ، دیـس  هدازماـما  دودـح  یلاـها  ياهناتـسبات  دومنیم و  نیمأـت  تفرگیم 

مظعا تمسق  و  اهشورفهاک ) نادیم 
411 ص : نارهت ، تشذگرس 

رازاـب یترـضح و  رازاـب  هزاورد و  رازاـب  مدرم  ناطلـسلانیما و  اهـشورفهاک و  اهـشورفلام و  ياهنادـیم  فارطا و  هنکــس  رهــش و  بوـنج 
لطس هلیسو  هک  دومنیم ، بورشم  ار  نآ  فارطا  اقآ و  ربقرس  هندب و  تشپ  هچوک  و  يولوم ) نابایخ   ) زازب لیعامسا  نابایخ  اهزودنالاپ و 

 ...« دیسریم تجاح  لها  یگدنزپ و  اههناخ و  اهناکد و  هب  کشم  کیخ و  هزوک و  و 

یلو دیس  رابنابآ 

اقآ مظعاردص  هلودلادامتعا ، تشاد  رارق  یلو ، دیس  رابنابآ  یلو  دیس  نالاد  ماظن و  ریما  هسردم  ناخولج  یبرغ  تمـسق  رد  رابنابآ  نیا 
دوب هدرک  هدازماما  نارئاز  ماع و  فقو  هتخاس  شردپ  حور  يداش  يارب  ار  نآ  رابنابآ  نیا  یناب  هاش  یلعحتف  ناخدمحم و 

ناخمساق رابنابآ 

داضتعا هاوخنامیلـس  ریما  رـسپ  راجاق ، ولناوق  ناخ  مساق  ریما  نآ  یناـب  هک  دراد . رارق  ير  رهـش  نارهت و  هار  نیب  رد  ناـخ  مساـق  راـبنابآ 
مناخ ناهج  کلم  ردپ  ینعی  هاش  نیدلا  رصان  ردام  ردپ  هاش و  یلعحتف  داماد  ناخ  مساق  ریما  تسا . راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  يولاخ  هلودلا ،

نابایخ ياهتنا  یبرغ  بونج  هاش  ردام  هسردـم  دجـسم و  زین  ير و  رهـش  نارهت و  هار  نیب  رد  ناخ  مساق  رابنابآ  دوب . اـیلع  دـهم  هب  بقلم 
ار هسردم  نیا  هزورما ، لیلد  نامه  هب  هک  داد  ماجنا  هسردم  هار  رد  یتاریمعت  ایلع  دـهم  اهدـعب ، تسا . وا  ياهانب  زا  زین  نارهت  نویامه  باب 

. دنسانشیم هاش  ردام  هسردم  مان  هب 
: دسیونیم رابنابآ  نیا  هرابرد  يرهش  رفعج 

هب عورـش و  یلعف  شوش  نادـیم  زا  هک  برغ  فرط  میظعلا ، دـبع  هاش  هداج  ای  ير  رهـش  هداج  يادـتبا  رد  عقاو  موصعم  هدراـهچ  ناتـسربق  »
اب دـش ، هتخاـس  يرادرهـش )  ) هیدـلب نادـنمراک  يارب  هقاـتا  ود  کـی و  ياـههناخ  نآ  رد  حیطـست  زا  سپ  هک  دـشیم  مـتخ  هـنازخ  ناـبایخ 

ناخ مساق  رازم  هحول  هک  يرجآ  هیاپ  مین  هناشن  هب  ناخ  مساق  رابنابآ  ناتـسربق  رگید  مان  اـب  دوب  نآ  يادـتبا  رد  هک  ياهبورخم  هناـخلاسغ 
تسار فرط  هک  یفقسم  هناخاقس  اب  ینارفاسم ، میظعلا و  دبع  ترضح  نارئاز  يارب  يرابنابآ  دوشیم . هدید  نآ  لباقم  علـض  رد  وا  یناب 

هدش هتخاس  نآ  رابنابآ  رد 
412 ص : نارهت ، تشذگرس 
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اب داتفا و  كورتم  نآ  هناخاقـس  رابنابآ و  ادـتبا  رابنابآ ، بآ  هب  تجاح  مدـع  يروتوم و  لیاسو  ندـش  ادـیپ  اـب  دومنیم و  يرازگراـک 
دش . هداج  لخاد  هتفر  نایم  زا  نآ  يرجآ  نوتس  هک  هداج  ضیرعت 

413 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياهمامح 

هراشا

يرورــض ار  ماـمح  دوـجو  هدـش  هـک  مـه  ینید  تاـبجاو  يادا  يارب  هـچ  تـسا  هدوـب  ناـیناریا  تایرورــض  ءزج  زاـبرید  زا  ندرک  ماـمح 
. دناهتسنادیم

دنتخاسیم و دوخ  ياههناخ  رد  فارـشا  نایعا و  هک  یـصوصخ  ای  هناخرـس  ياهمامح  یکی  تشاد ؛ دوجو  مامح  هنوگود  میدق  نارهت  رد 
. دوب هدوشگ  ناگمه  يور  رب  نآ  رد  هک  یمومع  ياهمامح  يرگید 

لاس رد  و  دنتـشاد . رارق  هزاورد  نوریب  ياهیدابآ  رد  زین  مامح  تشاد و 3  دوجو  نارهت  رد  مامح  باـب   153 ق ) ه .  ) لاس 1269 رامآ  قبط 
27 جلگنـس ، هلحم  رد  باب   59 تشاد . دوـجو  تلود ، هلحم  رد  نآ  باـب  هک 38  تشاد  دوجو  نارهت  رد  ماـمح  باـب   182 ق ) ه .  ) 1317

دوب . ناجالدوع  هلحم  رد  نآ  باب  نادیملاچ و 30  هلحم  رد  باب   28 رازاب ، هلحم  رد  باب 
: میروخیمرب مامح  نیدنچ  مان  هب  يرصان  هرود  نارهط  ياههشقن  رد  وجتسج  اب 

. ضوح دجسم  هچوک  کیدزن  ناجالدوع  هلحم  رد  حلاص  ازریم  مامح 
. ناجالدوع هلحم  رد  باون  مامح 

. تخترس هلحم  کیدزن  ناجالدوع  هلحم  رد  هلودلا  ریصن  مامح 
. نادیمهلاچ هلحم  رد  نشلگ  مامح 
. نادیمهلاچ هلحم  رد  زوریف  مامح 

. نادیمهلاچ هلحم  رد  بیسم  یجاح  مامح 
. نادیمهلاچ هلحم  رد  زازب  لیعامسا  مامح 

414 ص : نارهت ، تشذگرس 
. نادیمهلاچ هلحم  رد  اهیناقارق  مامح 

. ير نابایخ  کیدزن  نادیمهلاچ  هلحم  رد  ناخیلعتسود  مامح 
. جلگنس هلحم  رد  رانچاپ  مامح 

. رازاب هلحم  رد  لاچ  مامح 
. ناجالدوع هلحم  رد  هاشمالغ  ازریم  مامح 

. رازاب هلحم  رد  مشاه  میکح  مامح 
. رازاب هلحم  رد  کلملا  ماظن  مامح 

. رازاب هلحم  رد  نابیرغ  هچوک  مامح 
. رازاب هلحم  رد  نت  لهچ  مامح 

. قربغارچ نابایخ  رد  هیرصیق  مامح 
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. نادیملاچ هلحم  رد  مناخ  مامح 
. همشچرس ناجالدوع ، هلحم  رد  هلودلا  ماوق  مامح 

اهمامح نامتخاس 

هراشا

ياههلپ ای  ورهار  لوا  ناکم . راهچ  زا  دوب  ترابع  مامح  نامتخاس  الوصا  دوب . مه  هب  هیبش  یـصوصخ  یمومع و  ياهمامح  يدنبتلکـسا  »
هک هناخمرگ  ماجنارس  هناخمرگ و  هنیبرس و  نایم  یطابترا  ورهار  دندیشوپیم ). سابل  ای  هدش  تخل  نآ  رد  هک  ییاج   ) هنیبرـس دعب  يدورو 

. دوب باوخ  تحارتسا و  لامتشم و  ندزنوباص و  یشکهسیک و  مامحتسا و  لحم 
رتنییاپ هک  دشیم . مه  اوه  يدرـس  مرگ و  هظحالم  هوالعهب  دندشیم  هتخاس  نیمز  حطـس  زا  رتنییاپ  الومعم  بآ  ندـش  راوس  يارب  اهمامح 

رد هک  اهنیمزریز  اههبادرـس و  لثم  تسرد  تخاسیم . لدـتعم  ار  ناتـسبات  مرگ و  ار  نآ  ناتـسمز  نیمز ، حطـس  زا  مامح  نامتخاس  ندوب 
نیمز قمع  رد  انب  مامت  امتح  هک  دوب  نیا  مامح  يانب  مهم  طیارش  زا  یکی  دنراد ، کنخ  یناتسبات  مرگ و  یناتـسمز  یعرذ  هدزاود  هد  قمع 
دناوتب ات  دنتخاسیم  ار  مامح  نوت »  » تمـسق نیرتنییاپ  رد  دشاب  هتـشاد  تشپ »  » حالطـصا هب  انب  دشاب  نیمز  يواسم  نآ  فقـس  هدـش  عقاو 

. دناسرب مامح  فک  هنیزخ و  ریز  هب  ار  ترارح  شتآ و 
هناهد هدش و  هتسد  هروک  تخوس  نآ  رد  دشیم و  هتخاس  رتم  تسیب  ات  هدزناپ  تحاسم  اب  ییاضف  رد  هک  دوب  ینادشتآ  هروک و  مامح  نوت 

هنیزخ ریز  هروک  دوب . نایامن  هروک  بجو  ود  رد  بجو  ود 
415 ص : نارهت ، تشذگرس 

هب ار  اهـشتآ  بوچ  اب  یهاگ  تخیریم و  نآ  رد  رتهاک  لکـشپ و  نهپ و  تشم  تسـشنیم و  نآ  يولج  باتنوت  تشاد و  رارق  مرگ  بآ 
نینچمه تفرگیم . لگ  ار  هروک  رد  دـنامب  یقاـب  ناـنچمه  ترارح  هکنآ  يارب  راـک  همتاـخ  زا  سپ  درکیم  روهلعـش  ار  نآ  دزیم و  مه 

تاکن مامح  نامتخاس  رد  دـشیم . هتـشاذگ  راـک  هنیزخ  فک  گـید  ياـج  هب  هک  دوب  تفلک  سم  زا  يدـننام  ینیـس  زا  تراـبع  مه  نوت 
يدایز ياههلپ  اهدرگاپ  دوب و  زارد  الومعم  يدورو  ورهار  هکنیا  هلمجزا  دـشیم . هتفرگ  رظن  رد  نیعجارم  تمالـس  تیاعر  تهج  یفیرظ 

. دوشن فلاخم  ياوه  دراو  درس و  ای  مرگ  ياوه  زا  ناهگان  يرتشم  ات  دنتشاد 
مرگ لامک  هب  ار  دوب  مامح  دوخ  هک  هناخمرگ  دنتشادیم و  هاگن  رتمرگ  یمک  ار  هناخمرگ  نآ و  نایم  ورهار  هنیبرس و  الومعم  هکنیا  رگید 

ات ورهار  هنیبرـس و  لخاد  سپـس  هنیبرـس و  هناخمرگ و  نایم  ورهار  هب  دورو  هناخمرگ  زا  ندشجراخ  ماگنه  رد  بیترت  نیمهب  دندرکیم و 
. دشیم رتلدتعم  اوه  نوریب  ياضف 

الومعم ردرس  تشرد و  ياهخیم  لگ  هزید و  تفچ و  اب  طایح  رد  هیبش  ياهتخت  بوچ  یلومعم  کچوک  رد  زا  دوب  ترابع  مامح  يدورو 
نیا رد  رایدنفسا  متسر و  سوبکشا و  متسر و  بارهس و  متسر و  گنج  دننام  یناتـساب  ناناولهپ  دربن  ياههنحـص  ریواصت  زا  هدش  یـشاقن 

. دزاسیم دنمورین  ار  هدننکمامحتسا  مامح  هک  ینعم 
. دیاین رظن  هب  دایز  اههلپ  هکنیا  یگتسخ و  عفر  سفنت و  تهج  يدرگاپ  نآ  زا  دعب  و  تشاد .....  رارق  يرجآ  ای  یگنس  هلپ  شش  رد  زا  دعب 

هنیبرس دوخ  اههفص و  هنیبرس و  نحـص  اب  هک  دوب  رگید  درگاپ  کی  نآ  تشپ  هتلکی و  يدورو  رد  تشاد و  رارق  رگید  هلپ  دنچ  اجنیا  رد 
. دوب

هنیبرس
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بجو راهچ  هس  اب  يدننام  طایح  لماش  عبرم  عرذ  تسیود  ات  دـص  رد  هدیـشوپرس  دوب  ییاضف  مامح  یکچوک  گرزب و  تبـسن  هب  هنیبرس 
تشاد و مان  شدرگمالغ  هک  هفـص  يدورو  درگاپ  فکمه  فارطا و  رد  يدرگاپ  لیکـش و  هیوشاپود  ضوح  اب  طسو  رد  هفـص  زا  رتنییاپ 
رب دوب  لمتـشم  شدرگمالغ  دندرکیم . تحارتسا  هدیـشوپ و  سابل  هدنک ، سابل  نایرتشم  هک  دیـسریم ، رتم  راهچ  هس  ضرع  هب  فارطا  رد 

يرد نارگراک و  نکتخر  تولخ و  يارب  يرد  فارطا و  رد  ییاهقاطمین  طسو و  رد  يايدـبنگ  قاط  هکت و  کـی  یگنـس  نوتـس  راـهچ 
کهآ  » اـب نآ  هندـب  فقـس و  دوـمنیم . هناـخمرگ  هـب  لـصو  ار  ضوـح  راـنک  ورهار و  هـک  یهار  و  هناخرادـبآ - ینکقاچرــس -»  » يارب

- العا دیفس  کهآ  ینوباص -»
416 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دـندادیم اجنآ  رد  ار  ون  ياهگنل  هک  تشاد  رارق  ياهسفق  هناخمرگ  هب  يدورو  هناـهد  ولج  دوب  هدـش  یـشاقن  ـالومعم  نآ  هدـش و  دـیفس 

. دنتـشاذگیم هفـص  رانک  هدیچیپ  نآ  رد  ار  دوخ  سوبلم  هک  دوب  یگنل  ناشیـسابلاج  هک  دوب  نایرتشم  سابل  صوصخم  زین  يرگید  هسفق 
هقاس زا  هک  دوب  ییاهریـصح  اهریـصح ، نیا  دنتخادنایم . یجنرب »  » ياهریـصح يور  شرف  ياج  هب  هک  يراگن  شقنشوخ و  ون  ياهگنل 

یتخت دندوشگیم  هفص  رساترس  رد  یتبوطر  ياهاج  رد  هصاخ  فیطل  مرن و  دوب  يریـصح  دشیم . هدیچیپ  جنرب  ياهینوگ  رود  هتفاب  جنرب 
هتخاس هنیبرـس  نحـص  فکمه  هناخمرگ  هنیبرـس و  نایم  ورهار  تشاد ....  عافترا  بجو  هس  الومعم  تسـشنیم  نآ  رب  یماـمح  داتـسا  هک 

. دشیم
رارق هاتوک  يرد  اب  حارتسم  هناهد  دنچ  شرگید  فرط  دنتـسشیم و  نآ  رد  ار  فیثک  ياهگنل  هک  دوب  راوید  هب  یکچوک  ضوح  اجنیا  رد 

. درکیم ادج  هناخمرگ  زا  ار  هطوحم  نیا  هک  يرد  تشاد .

هناخمرگ

ياهفقس هیاپ  نوتسراهچ  هک  هنیبرس  هیبش  ینامتخاس  فارطا و  رد  ییاضف  طسو و  رد  ياهطوحم  اب  هنیبرس  هزادنامه  دوب  ییاضف  هناخمرگ 
مرگ و بآ  ترواـجم  هجیتـن  رد  هک  تشاد  رارق  مرلو  بآ  نآ ، هب  هدـیبسچ  هنیزخ  کـی  مرگ و  بآ  هـنیزخ  کـی  دوـب . هناـخمرگ  رد  نآ 

يارب رختـسا  نیا  دوب . هناخمرگ  رد  زین  هدیـشوپرس - رختـسا  ضوح - هلاچ  دـشیم . مرگ  درکیم  لـصو  مه  هب  ار  هنیزخ  ود  هک  ياهشوبنت 
زا هک  رتم  راهچ  هس  قمع  رتدایز و  مک و  یکدـنا  هاگ  4 و  لوط 10 * ضرع و  يدننام  رختـسا  عقاو  رد  دوب و  هدش  هتخاس  يزاببآ  انش و 

. تفرگیم ماجنا  ندب  يوم  شیادز  نآ  رد  هک  دوب  هناخیبجاو  هناخمرگ  تمسق  نیرخآ  دیسریم . دایز  هب  مک 

هنیزخ

تـشاد رارق  ياهروک  مرگبآ ، هنیزخ  ریز  هلپ  ود  یکی  اب  ضوح  هلاچ  دـندشیم و  مولعم  رتالاب  نیمز  حطـس  زا  هلپ  راهچ  هس  اب  اـههنیزخ 
تشذگیم مامح  فک  ریز  زا  ناخ ، مان  هب  ییارجم  زا  هروک  نیا  دود  دناسریم  ترارح  گید  هب  دش و  نشور  نهپ  هاک و  بوچ و  اب  هک 

. دشیم جراخ  ماب  شکدود  زا  و 

ناخ

دوب بجو  راهچ  هس  يانهپ  یمدآ و  دق  مین  هزادنا  هب  ییاهلنوت  ای  ددعتم و  ياهیشکهز  زا  ترابع  ناخ 
417 ص : نارهت ، تشذگرس 

ياهرتسکاخ ناوتب  ات  دنتخاسیم  عیسو  ار  اهناخ  دوب . مرگ  هشیمه  مامح  فک  هجیتن  رد  دشیم . بعشنم  مامح  فک  رد  یلصا  ناخ  زا  هک 
. درک هیلخت  یتحار  هب  دمآیم  مهارف  نهپ  هاگدود و  زا  هک  ار  نآ  رد  هدش  عمج 
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طسو ضوح 

رارق دننکب  ار  دوخ  راک  دوخ ، دنتساوخیم  دنتفرگیمن و  رگراک  هک  ینایرتشم  جایتحا  عفر  تهج  یکچوک  ضوح  اهمامح  یـضعب  طسو 
نآ رب  ندزنوباـص  يارب  ناـیرتشم  هـک  تـشاد  رارق  وکــس  ود  اـب  هـنیزخ  هـب  لـصو  هچــضوح  ود  زین  مرگبآ  هـنیزخ  فرط  ود  تـشاد .

 ... دنتسشنیم

مامح ماب 

نیا فک  تشاد . دـننام  یکبلعن  درگ  ياههشیـش  هک  اهیدـبنگ  مین  يرـس  کی  زا  دوب  ياهعومجم  دوب  نآ  فارطا  فکمه  هک  ماـمح  ماـب 
. درذـگب قاط ) ود  يدوگ  نایم  دـننام  يوج  « ) شیاههلانوک  » زا ناراب  بآ  هک  دوب ، هدـش  در  نآ  زا  اهوربآ  راومه و  لـگهاک  اـب  دـبنگ 

تخوس ندرککشخ  ندزاپ و  زین  یلحم  دوب . هدش  هتخاس  مامح  ناکم  اجیب و  نارگراک  باتنوت و  تنوکـس  يارب  ییاهکقاتا  دبنگ  رانک 
لگهاک هدـناسیخ و  نهپ  اب  ناراب  داب و  زا  تظافح  يارب  نآ  رود  هدـش و  رابنا  مه  يور  ياهشوگ  رد  دـننامجرب  ـالومعم  هک  دوب  ناتـسمز 

 .... دشیم یلام  لگهاک  دننام 
اهیـشاقن رمرم و  ياهـضوح  اههرازه و  دنتـشادیم و  رتهب  نیئزت  يزاسرهاظ و  دندشیم  هتخاس  بولـسا  نیمه  اب  زین  یـصوصخ  ياهمامح 

.« تفریم راک  هب  اهمامح  نیا  نامتخاس  رد  رتهب  هقیلس  اب  يدایز 

میدق ياهمامح  هرابرد  كالوپ  رتکد  ياهتشاددای 

مه يرامیب و  عون  ره  الوصا  ندـییاز و  هناهام ، تداع  تبراقم ، رثا  رب  مه  اریز  تسا . کیدزن  طابترا  رد  نایناریا  ینید  یگدـنز  اـب  ماـمح 
سجن ندـب  ینید  دـعاوق  اب  قبطنم  هریغ  گس و  رادرم ، كرچ ، نوخ ، دـننام  تسا  هدـش  دادـملق  كاپان  هک  ییاهزیچ  اـب  ساـمت  ببـسهب 

يارب مامح  ینید  تاررقم  نیا  مامت  زا  رظنفرـص  زاب  اما  تخاس . فرطرب  مامح  هب  نتفر  اب  دیاب  ار  تساجن  دراوم  نیا  مامت  رد  دوشیم و 
ار شیاسآ  روصت  مامح  نودب  بانتجالباق ، ریغ  تسا  يزاین  یقرش  يدرف 

418 ص : نارهت ، تشذگرس 
یمومع و عوـن  ود  هب  ماـمح  درادیم . لوذـبم  ار  تبقارم  لاـمک  نآ  يرادـهاگن  ماـمح و  نتخاـس  يارب  هجیتـن  رد  سپ  دـنکب ، دـناوتیمن 

اما تسا ، لحم  نامه  زا  زین  اهنآ  يرادهاگن  جراخم  دوشیم و  داجیا  ینید  تافوقوم  رثا  رب  یمومع  ياهمامح  دوشیم . میسقت  یصوصخ 
تخادرپ اـب  دـنناوتیم  زین  مدرم  تاـعاس  زا  یـضعب  رد  یلو  تـسا ، هدـیدرگ  هیبـعت  یـصخش  فرـصم  يارب  رتـشیب  یـصوصخ  ياـهمامح 

. دنبای هار  نآ  هب  ياهیدورو 
ياـههیال هب  نارزیخ  ین و  کـمک  اـب  هک  دـید  ار  دوـک  زا  ياهدوـت  ماـمح  کـیدزن  ناوـتیم  هشیمه  تسا . هلاـپت  ماـمح  ندرک  مرگ  هلیـسو 

اب متـسر  گنج  زا  یناولهپ  ییاههنحـص  بلغا  هک  دـناهداد  تنیز  يریواصت  اـب  ـالومعم  ار  ماـمح  لخدـم  تسا . هدـش  میـسقت  نوگاـنوگ 
رد وا  زا  یمین  هک  یلاح  رد  تسا . هدـش  مین  ود  هب  ارهاظ  حـتاف  ناولهپ  ریـشمش  اب  هک  تسا  يراوس  ریوصت  اهـشقن  نیرتبولطم  تساـهوید .

. تسا هتشادهاگن  بسا  رب  مئاق  ار  دوخ  رگید  مین  تسا  بسا  زا  نداتفاورف  لاح 
نیمأـت ددـعتم ، ياهشیـش و  ییاـههرکمین  قـیرط  زا  ـالاب  زا  نآ  روـن  دراد . رارق  تسا  یبرـض  یفقـس  ياراد  هک  ینیمزریز  رد  ماـمح  دوـخ 

هک هدش  هیبعت  ییاههفرغ  اهراوید  رب  دراد . هراوف  هک  تسا  یضوح  رود  ات  رود  دنیوگیم . هنیبرـس - مامحرـس - ار  تمـسق  نیلوا  دوشیم .
مود تمـسق  هب  هاگنآ  دـندنبیم . رمک  رود  هب  یگنل  دـنروآیم و  نوریب  نت  زا  ار  اهـسابل  هک  تساجنیا  رد  دـناهدرک . شرف  یلاق  اب  ار  همه 

شتآ نوـت  ریز  نوـت . ماـن  هـب  دـناهدرک  هیبـعت  غرفم  زا  یگرزب  هحفــص  نآ  ریز  دراد و  بآ  زا  رپ  گرزب و  ياهـنیزخ  هـک  دـنوشیم  دراو 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآ رد  مه  رـس  تشپ  رفن  دـص  هک  دـنچ  ره  دوشیمن . دـیدجت  تسا  هنیزخ  نیا  رد  ینیعم  رادـقم  هب  هک  بآ  نیا  تسا ...  نشور  یمیالم 
. دوشیمن كاپان  زگره  نوگانوگ  رصانع  زا  ندشهتشابنا  دوجو  اب  بآ  نیا  تاررقم  قباطم  هک  تسا  نآ  تلع  دننک . مامحتسا 

زا تمـسق  نیا  فک  دیوشب ، موس  تمـسق  لخاد  دیاب  دیورب  مامح  هب  دیهاوخب  تذل  بسک  رطاخ  هب  ای  تمالـس  ظفح  لیلد  هب  هچ  هاگره 
امش دیآیم و  امـش  لابقتـسا  هب  كالد  هلـصافالب  دوشیم  مرگ  بآ  راخب  قیرط  زا  ینیمزریز  ياههلول  کمک  هب  تسا  رمرم  گنـس  ای  رجآ 

ره هب  اما  دوش ، داجیا  راخب  يردق  ات  دشاپیم  غاد  رجآ  يور  هب  بآ  كالد  دیریگیم . رارق  يو  لماک  رایتخا  رد  مامت  تعاس  ود  لقادـح 
گنل درتـسگیم ، نیمز  يور  هب  یگنل  سپ  نآ  زا  تسین . یـسور  یلوـمعم  ياـهمامح  راـخب  تظلغ  هب  دوـشیم  داـجیا  هک  يراـخب  لاـح 
عورـش وم  ندرک  گنر  رگید  الاح  دیـشکب . زارد  هک  دهدیم  روتـسد  امـش  هب  دروآیمرد و  شلاب  تروص  هب  دـنکیم و  ربنچ  ار  يرگید 

مه یناریا ، ره  دوشیم ،
419 ص : نارهت ، تشذگرس 

روصت هکنآ  تلع  هب  هاگ  دزاس و  رتابیز  ار  نآ  هکنآ  يارب  هاگ  دنکیم . گنر  تلوهک  نینس  ات  ار  دوخ  ياهوربا  مه  شیور و  رـسيوم و 
دنربیم راکب  وم  ندرک  گنر  يارب  اجنآ  رد  هک  يداوم  ریدـقت  ره  هب  دـنکیم  ظفح  رتهب  هدرک  تیوقت  ار  دوخ  يوم  راک  نیا  اـب  دـنکیم 
. دوشیم هدهاشم  یثوروم  ياهیرامیب  رثا  رد  طقف  تسا و  مک  رایسب  رس  یساط  اریز  دشاب ، روآنایز  وم  دشر  يارب  هک  تسین  نکمم 

. دراد ترهش  اهنآ  یلم  صیاصخ  زا  یکی  ناونعهب  نایناریا  مکحم  تشپرپ و  يوم  ضوع  رد  اما 
نس دروآرب  رد  تلوهس  هب  تسا  نکمم  یجراخ  رفنکی  هک  يدح  هب  دهدیم ، ناوج  رهاظ  اهدرم  هب  هدمآرد  هایـس  گنر  هب  هک  ییاهوم 

يدـنبیاپ تکلمم  نآ  ییابیز  ياهرایعم  موسر و  هب  ات  دـننکیم  گنر  ار  دوخ  يوم  زین  ناریا  نکاس  ياـهییاپورا  دوش . هابتـشا  راـچد  اـهنآ 
. دنشاب هداد  ناشن 

ار دیاز  ياهوم  یغیت  اب  يو  تسا . لوغـشم  شیاهراک  ریاس  نداد  ماجنا  هب  كالد  دوب  راظتنا  رد  وم  نتفرگ  گنر  يارب  دیاب  هک  یتدـم  رد 
دیدـج دـم  قبط  دنـشارتیم . دوخ  رـس  الماک  دـنراد  رـس  رب  هماـمع  زونه  هک  یمدرم  یلک  روطهب  نویناـحور و  دـیادزیم  رـس  اـضعا و  زا 

هب رس  ولج  ياهوم  دریگیم ، رارق  شوگ  تشپ  ولج و  هرط ، ود  رد  هقیقش  ياهوم  دننزیمن . تسد  ار  لکاک  هقیقش و  رد  وم  زا  ییاهتمـسق 
ار اپ  فک  اپ  گنـس  مان  هب  یناشفشتآ  گنـس  ياهعطق  کمک  اب  كالد  نآ  زا  سپ  دیآیمرد ...  ینیچ  يوسیگ  یعون  ای  لکاک  تروص 

يور رب  ار  يربز  یمشپ  هسیک  دعب  دوشیم و  هداد  شلام  اهتسد  کمک  هب  ندب  رسارس  اما  دنکیم . كاپ  تسوپ  دئاز  ياهرشق  اههنیپ و  زا 
اضعا و زا  مادک  ره  راک  رخآ  رد  دوشیم  مرن  لمخم  نوچ  تسوپ  هک  یتروص  هب  دنناشوپیم ، نوباص  فک  اب  ار  ندب  دنشکیم و  تسوپ 
تسمرس و هجیتن  رد  وا  دنکیم و  داجیا  یگتفوک  زا  یتلاح  یقرش  درف  رد  اهراک  نیا  دوشیم . لامتشم  رگید  راب  تارقف  نوتـس  صوصخب 

مود تمـسق  هنیزخ  رد  موزل  نودب  رگید و  راب  صخـش  دش ، هتـسش  مرگمین  بآ  اب  ررکم  تروص  هب  ندـب  هکنآ  زا  سپ  دوشیم . دوخیب 
زا ات  دنهدیم  لامتـشم  ار  وا  اددـجم  دـنزادنایم و  کشخ  زاب  وا  يور  مامح  همدـخ  تشگزاب  لوا  تمـسق  هب  هک  یتقو  دروخیم ، هطوغ 

مامح زا  دنکیم و  نت  رب  سابل  رگید  نآ  سپ  زا  هک  دـنزادنا  نایرج  هب  وا  تسوپ  ریز  رد  ار  نوخ  دـنک و  کشخ  ار  شندـب  رذـگهر  نیا 
هب ار  دوخ  ياج  یگتسخ  نیا  ياهظحل  زا  سپ  اما  دنکیم ، یگتـسخ  ساسحا  ابیرقت  لوا  هلهو  رد  یمدآ  جورخ  ماگنه  هب  دوشیم . جراخ 

توارط و هک  تسا  یفاک  یمامحتـسا  نینچ  دشاب ، هدش  هتفوک  هتـسخ و  ینالوط  يراوس  ببـس  هب  یـسک  هاگره  دهدیم . یمومع  یطاشن 
. « دنادرگزاب يو  هب  ار  هیلوا  یگدنزرس 

: دسیونیم نینچمه  كالوپ  رتکد 
420 ص : نارهت ، تشذگرس 

اب ار  رهـش  ياهدادـیور  نیرتهزات  دـنزادرپب و  طـالتخا  وگتفگ و  هب  مهاـب  اـجنآ  رد  اـت  تسا  عمجت  زکرم  ناـنز  زا  يرایـسب  يارب  ماـمح  »
 ... دنشکیم ار  تقو  زاوآ  زاس و  اب  ای  دنروخیم  تبرش  دنروآیم . رس  هب  اجنآ  رد  ار  زور  فصن  بلغا  اهنآ  دنراذگب . نایم  رد  رگیدکی 
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مالعا قوب  يادـص  اب  رهـش  هلحم  ره  رد  مامح  راک  عورـش  تعاـس  دراد . صاـصتخا  ناـنز  هب  حبـص  هیلوا  تاـعاس  رد  یمومع  ياـهمامح 
هک يایبهذم  هبنج  لیلد  هب  تسا . زیچان  یلیخ  دنوشیم ، يرادهگن  تافوقوم  دـیاوع  لحم  زا  نوچ  یمومع  ياهمامح  هیدورو  ددرگیم .

تبغر هب  مامح  هب  ار  بهذم  زا  جراخ  کی  دورو  نیبصعتم  یتح  تسا ، عونمم  اهنآ  زا  ناناملـسمریغ  هدافتـسا  دـنلئاق ، مامح  يارب  نایناریا 
. تسا دازآ  نایحیسم  یتح  همه و  يارب  مامح  زا  هدافتسا  ینامثع )  ) هیکرت رد  ناریا ، سکعرب  دنهدیمن . هزاجا 

ياوادم رد  نینچمه  دایز و  تمحز  زا  یشان  یگتـسخ  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دنکیم ، زیمت  هجو  نیرتهب  هب  ار  ندب  یناریا  مامح  ریدقت  ره  هب 
 ...« تسا يرثؤم  کمک  یمسیتامور  یلصفم و  ياهدرد 

مامح قوب 

نآ مامح  نارگراک  زا  یکی  هک  هدش  یلاخ  فدص  ای  ییایرد  نوزلح  دلج  ای  نزوگ  خاش  سنج  زا  دوب  یمیخـض  دـنلب و  خاش  مامح  قوب 
ار مامح  قوب  دروآیمرب . نآ  زا  يراجنهان  ي  دور و .....  ود  ود  يادص  بیترت  نیا  هب  دـیمدیم و  نآ  رد  مکحم  تشاذـگیم و  بل  هب  ار 

ادص هب  تبون  ود  رد  مامح  ياهقوب  دنناسرب . مدرم  عالطا  هب  ار  مامح  رد  ندـش  زاب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـندروآیم  رد  ادـص  هب  هاگرحـس  ره 
لیدـبت هنانز  هب  هنادرم  مامح  هک  دوش  هداد  عالطا  مدرم  هب  هکنیا  يارب  رگید  تبون  مامح و  ندـش  زاب  مالعا  يارب  تبون  کـی  دـمآیمرد .

تسا . هنانز  مامح  تبون  حالطصا  هب  ای  تسا  هدش 
هب هاش  نیدـلا  رـصان  فرط  زا  ترفتنومود  تنک  یتقو  هکنیا  هلمجزا  دـننکیم ، لقن  یبلاـج  ياهناتـساد  اـههصق و  ماـمح  قوب  باـب  رد  »

عضو و یتخـس  تاررقم  ریزگان  یماـظن  تموکح  هفـالخلا  راد  تینما  بیترت و  مظن و  يرارقرب  يارب  دـش  هدـیزگرب  نارهت  هیمظن  تساـیر 
زا دـنرادن  قح  نانیـشنتختیاپ  هک  دوب  هدـش  ررقم  یماظن  تموکح  بجوم  هب  دوب . یماظن  تموکح  مـالعا  هلمج  نآ  زا  هک  درکیم  ارجا 

ات دنوش  جراخ  دوخ  ياههناخ  زا  حبص  جنپ  ات  بش  هدزاود  تعاس 
421 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد دوب  نارهت  تالحم  یسرزاب  یشکرس و  لوغشم  روبزم  تنک  هک  یبش  اقافتا  دننزب . دربتـسد  مدرم  ياههناخ  هب  دنناوتن  نایمارح  نادزد و 
بجعتم رما  نیا  زا  هک  تنک  دوریم . ییوس  هب  دراد ، لـغب  ریز  ياهچقب  شود و  هب  ییاـبع  هکیلاـح  رد  یـصخش  دـنیبیم  هعونمم  تعاـس 

رد دـمآ  تفر و  قح  یـسک  یماـظن  تموـکح  مـالعا  بجوـم  هب  تعاـس  نیا  رد  هک  ینادیمن  رگم  دـیوگیم  دوریم و  شیپ  دوـب  هدـش 
رد رـس  اهزیچ  نیا  یماظن و  تموکح  زا  نم  درادیم : راهظا  دـیمهفیمن ، تنک  ياهتبحـص  زا  يزیچ  هک  درم  درادـن ؟ ار  رهـش  ياـهنابایخ 

! موریم اجنآ  هب  مه  نم  تسا و  زاب  مامح  هک  هدرک  مالعا  هدمآرد و  ادص  هب  نآلا  هک  متسه  مامح  قوب  عبات  مروآیمن و 
نیا رد  هک  دیامنیم  ضرع  درادیم و  میدقت  ار  دوخ  يافعتـسا  هتفر و  هاش  نیدلا  رـصان  دزن  دونـشیم  ار  مالک  نیا  یتقو  تنک  دنیوگیم 

!« مامح قوب  ای  مهدب  روتسد  دیاب  نم  ای  رهش 

مامح نج و 

هلمجزا دوب . اهنابز  رـس  رب  هراومه  هراب  نیا  رد  زین  يدایز  ياهناتـساد  دراد و  دوجو  نج  مامح  رد  اهبـش  هک  دوب  عیاش  میدق  مدرم  نایمرد 
: دنیوگیم

ینزنکشب یتح  یناوخهزاوآ و  هب  رثکا  هدش و  دراو  یبادشوخ  ییورشوخ و  اب  راک  ره  رد  هک  نادنخ  راتفرشوخ و  يزوق و  یـصخش  »
اهنج بش  نیا  رد  تفر . مامح  هب  هدنام  رجف  هب  تعاس  ود  یکی  هداتفا ، هابتشا  هب  رخآ  عیبرت  رد  هام  رون  زا  درکیم  متخ  ار  راک  یصاقر  و 

هدرک و هابتـشا  ار  تعاس  تسناد  دـش و  مامح  دراو  یتقو  يزوق  دـندوب . هدرک  باختنا  لافتحا  نیا  يارب  ار  مامح  نیا  دنتـشاد و  یـسورع 
رد يزوق  نیا  تکرـش  زا  یلیخ  اهنج  دش . یـصاقر  ندناوخ و  یبادشوخ و  هدنخ و  لوغـشم  دوخ  مسر  هب  تسا ، هداتفا  ریگ  اهنج  نایم 
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نیا هطـساو  هب  يزوق  نوچ  دنتـشادرب و  ار  وا  زوق  دشاب ، صقان  یبوخ  نیا  هب  صخـش  هک  تسا  فیح  دـنتفگ  دـمآ و  ناشـشوخ  اهنآ  حرف 
هدـش یمامت  درم  الاح  هک  قباس  يزوق  نیا  اب  شزوق  تبـسانم  هب  هک  مه  يرگید  يزوق  رهـش  نیا  رد  تفای ، تاجن  صقن  زا  شیوخ  هیور 

يزوق باوج ، رد  تسا ؟ هدـش  عفر  تزوق  هک  ياهدرک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  عبطلاـب  دـید  ملاـس  نینچ  ار  وا  هک  یتـقو  تشاد ، تقاـفر  تسا ،
. درک لقن  قیفر  نیا  يارب  مامح  یناشن  اب  ار  دوخ  ناتساد  قباس 

422 ص : نارهت ، تشذگرس 
يزوق دوب . يرادازع  عامتجا  لافتحا ، نیا  هدرم و  شناگرزب  زا  یکی  بش  نیا  رد  اهنج  اضق  زا  تفر ، مامح  نآ  هب  بش  نامه  يزوق  نیا 

. هداد مد  ار  یناوخهزاوآ  یصاقر و  هدیسرن  هار  زا  هراچیب 
يزوق نیا  زوق  يالاب  ار  قباس  يزوق  نآ  زوق  دـیاب  دـنتفگ  تسا . يزوق  مه  صخـش  نیا  دـندید  دـمآ و  ناشدـب  راتفر  نیا  زا  یلیخ  اهنج 

مامح زا  زوق  الاب  زوق  اب  ار  سانـشان  عقوم  تخبدب  نیا  دـندرک و  ار  راک  نیمه  میـشاب . هدروآ  اجهب  ار  وا  یبدایب  نیا  یفالت  هک  میراذـگب 
تسا ». هدش  ذاختا  هناسفا  نیا  زا  زین  زوق  الاب  زوق  لثملا  برض  دندرک . نوریب 
: تسا هتشاد  جاور  مدرم  نایم  هنابش  مامح  نج و  هرابرد  مه  يرگید  ناتساد 

لخاد هتخیوآ و  اهزرج  فرط  ود  هب  ار  اهگنل  دنیبیم . نشور  ار  نآ  غارچ  هدامآ و  هشیمه  لثم  ار  مامح  دوریم و  مامح  هب  رحـس  يدرم  »
ار هناخمرگ  لخاد  یتح  دـنیبیم و  ندیـشک  نایلق  ندیـشک و  قپچ  لوغـشم  ار  نایرتشم  لخد و  تشپ  ار  داتـسا  تیعمج و  زا  رپ  ار  هنیبرس 

زامن هب  رتدوز  هک  ورنیا  زا  دـنکیم ، باتفآ  ندـش  کیدزن  نامگ  هدـش  هبتـشم  وا  رب  رما  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  هظحـالم  هشیمه  زا  رتغولش 
ياهاپ دوشیم  مامت  هک  شراک  اما  دنیـشنیم ، ندزنوباـص  يارب  دـنکیم و  سیخ  ینت  رـس و  هتخیر ، دوخ  هب  بآ  هچلود  ود  یکی  دـسرب 

مس ياراد  شیاهاپ  نج  هدوب  هدینـش  هک  دوشیم  هدزتشحو  مهوتم و  دنکیم . بلج  ار  شرظن  هدوب  مس  ياراد  رطاق  ياپ  لثم  هک  كالد 
اجنآ رد  هک  دوریم  هنیزخ  هب  دوـش  جراـخ  ماـمح  زا  رتدوز  هچره  هـکنیا  يارب  دوـشیم ، هدـید  اـهمامح  رد  تـسا و  مد  ياراد  شتـشپ  و 

ار ناتـساد  هک  يدـنلب  شیر  درم  دراذـگیم و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  ناـیرج  دروـخیم و  هدرکیم  لـسغ  هک  يدـنلب  شیر  درم  هـب  شمـشچ 
يولهپ مه  ار  شرگید  ياپ  و  دوب ؟ روج  نیا  شمـس  ینعی  دـسرپیم : دـهدیم و  ناشن  دروآیم و  نوریب  بآ  زا  ار  شیاپ  کی  دونـشیم ،
تیعمج هدهاشم  زا  هنیبرـس  رد  دهنیم ، زیرگ  هب  اپ  هدش  همیـسارس  درم  هک  دنفـسوگ ؟ مس  لثم  روج  نیا  ای  دـیوگیم : دـهدیم و  رارق  نآ 
یمامح داتـسا  يارب  ار  نایرج  تسا  بوخ  دیوگیم : دوخ  اب  اما  دوشیم ، جورخ  مزاع  دشوپیم و  سابل  هدـش  هتـساک  شتـشحو  زا  یمک 

دوخ تخت  يالاب  وناز  راهچ  هک  یمامح  داتـسا  دراذـگیم ، نایم  رد  وا  اب  ار  ارجام  نوچ  دریگب و  ماـمح  يارب  ینج  عفر  ياـعد  اـت  میوگب 
هبور دوشیم و  هدزتریح  درم  تسا ؟ هتـشاد  مس  روطنیا  دـبال  دـیوگیم : دـنکیم و  زارد  لخد  نییاپ  ات  ار  دوخ  ياـپ  تسا  هدوب  هتـسشن 
لیف موطرخ  هیبش  زارد  ياهینیب  دـنلب و  ياهمد  هدزسکاو و  قارب  ياهمـس  اـب  همه  هک  درگنیم  مه  ار  اـهنآ  اـما  دـنکیم  ناـیرتشم  فرط 

زاب دنشاب  هدرک  تسد  نآ  رد  هک  یخن  فالک  نوچ  شناهد  هدییارگ  ضرع  هب  لوط  زا  تقو  نیا  رد  داتسا  هک  دنشابیم ،
423 ص : نارهت ، تشذگرس 

. يراذگن مامح  هب  اپ  تقو  نیا  رگید  هعفد  هک  یطرش  هب  یتسه  نم  نامهم  مه  ار  تمامح  لوپ  ورب  دیوگیم : هداد  رس  ياهدنخ  دوشیم و 
! « تسا هدنام  یقاب  حبص  ناذا  هب  مه  تعاس  ود  زونه  هک  دمهفیم  دسریم  هناخ  هب  نوچ  هراچیب  درم 

424 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخ بتکم 

هراشا
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یلو دنتفرگیم . ارف  ار  نتـشون  ندناوخ و  هناخبتکم  مان  هب  ییاهناکم  رد  نازومآون  ناکدوک و  نیون ، شور  هب  سرادم  ثادـحا  زا  شیپ 
نازیرگ هسردم  سرد و  زا  نیلصحم  رتشیب  دشیم  لامعا  زومآشناد  هب  شزومآ  رد  هنادبتـسم  هنارگمتـس و  یـشور  نوچ  دراوم  رتشیب  رد 

. یمومع جیار و  دوب  يرما  ناریا  رسارس  رد  يداوسیب  هکنآ  هجیتن  دندادیم . حیجرت  ییاههجنکش  نانچ  هب  ار  يداوسیب  هدش و 
زا زین  هتفه  ياهزور  رگید  رد  یتح  ار  وا  دـنروآ ، بتکم  هب  هعمج  ار  اپزیرگ  لافطا  هکنآ  ياـج  هب  نارادبتکم  اـههناخبتکم و  عقاو  رد 

. دندرکیم نازیرگ  سرد  بتکم و 
. دندرکیم هرادا  ار  نآ  نز  ياهیجابالم  ای  اهرادبتکم  هک  دوب  یگرزب  قاتا  ای  ناکد  هناخبتکم 

ولابلآ و هکرت  دنچ  رادبتکم و  هچکـشت  هاتوکاپ و  زیم  سردنم و  یمیلگ  ای  دمن و  ریـصح ، شرف ، زا  دوب  ترابع  هناخبتکم  رهاظ  تروص 
! قاتا رانک  رد  زین  یکلف  بوچ  تشاد و  رارق  زیم  رانک  نیمز و  يور  هک  رانا 

داجیا خاروس  ود  هلـصاف  تناس  لهچ  یـس  اب  نآ  نایم  هعطق  ود  رد  هک  مینورتمکـی  لوط  هب  لـیب و  هتـسد  رطق  هب  دوب  یبوچ  کـلف  بوچ 
ار رـصقم  هک  دوـب  هنوگنیدـب  راـک  زرط  دـندزیم . هرگ  ار  نآ  رـس  هدـنارذگ  ياـهخاروس  زا  نیا  رتـم  کـی  لوـط  هب  یباـنط  دـندوب . هدرک 

جراخ بانط  زا  اهاپ  ات  دـناچیپیم  مکحم  ار  نآ  هتفرگ و  ار  بوچ  يوسود  زین  رفن  ود  هدرک و  در  باـنط  زا  ار  شیاـهاپ  دـندناباوخیم و 
. دشیم اهاپ  فک  هب  ندز  بوچ  رومأم  مه  رفن  کی  دوشن و 

دـندمآیم و زیم  ياـپ  رادبتکم و  کـیدزن  هک  ییاـههچب  يارب  هاـتوک  یکی  تشاد ، دوـجو  هکرت  ود  هشیمه  زین  رادبتکم  تـسد  راـنک 
رادبتکم زا  رترود  ناشیاج  ای  دندیـشکیم  رانک  دندادیم و  دوخ  هب  زیرگ  هزاجا  هک  یناسک  يارب  دنلب  يرگید  دندوب  سرتسد  رد  بوخ 

. دوب
هکنآ همه  زا  رتدـب  تسد ! ناتـشگنا  يـال  يارب  ییاهدادـم  شوـگ و  هلـال  يارب  دوـب  ییاـهگیر  مه  رادبـتکم  کـشت  ریز  نـیا  رب  هوـالع 

رانا و تخرد  شاهناخ  رد  هچنانچ  دوب  فلکم  یبتکم  درگاشره 
425 ص : نارهت ، تشذگرس 

ندمآ دوجو  هب  زا  سپ  اهلاس  یتح  شور  نیا  هنافـسأتم  دروایب . رادبتکم  يارب  دـنکب و  نآ  زا  ییاههکرت  تبون  هب  دوب  نآ  لاثما  ولابلآ و 
دوخ ملعم  گـنچ  زا  اـهنآ  ندرک  صخرم  هک  دوـب  ياهزادـنا  هب  لاـفطا  هب  تبـسن  رادبتکم  رازآ  رجز و  تشاد . همادا  زین  نیوـن  سرادـم 

هب راک  دوب و  لمح  عضو  لاح  رد  ینز  رگا  الثم  تخاسیم ! اور  ار  اهتجاح  دادیم و  افـش  ار  اهدرد  هک  دـمآیم  رامـشهب  یگرزب  باوث 
هب اـت  دـنک ، صخرم  ار  نادرگاـش  لـیطعت و  ار  بتکم  هک  دـندادیم  نارادبتکم  زا  یکی  هب  یلوپ  وئاز  ناـیفارطا  اروف  دیـشکیم ، یتـخس 

. دنک شصالخ  نامیاز  هجنکش  زا  رتدوز  هدرک و  محر  اهنآ  ضیرم  هب  دنوادخ  ناگدشدازآ ، نیا  یشوخ 
: دنتشاد اهرعش  دوخ  لاح  فصو  نایب  يارب  اهیبتکم  درگاش 

سهبنشهی  نوا  يادرفسهبنش  زور  هک  زورما  »
سهبنشهس  شرس  تشپسهبنشود  هک  ادرف  سپ 

سهبنشراهچ  نوا  لابنددموا  هبنشهس  یتقو 
سهعمج » زور  شادرف  نوچهقوذ  زور  هبنشجنپ 

: ای و 
يداش  منک  هبنشجنپيرکف  منک  هبنشراهچ 

یضاران  هبنش  يايزاب  منکیم  هعمج 
ولابلآ  ياهبوچيزادناکلف  اهاپ 

. دنتخادرپیم ندناوخ  سرد  هب  یگلاس  هدجیه  ات  دندشیم و  بتکم  دراو  یگلاس  زا 6  اههچب  دولانوخ  ياهاپ 
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تدش زا  تروص  نیا  رد  هک  دندرکیم  توعد  هناخرـس  ملعم  دوخ  ياههچب  يزومآداوس  يارب  یفارـشا  رادلوپ و  ياههداوناخ  بلغا  هتبلا 
سرد ات  دـشیم  رارکت  ردـقنآ  سرد  دوب  راوتـسا  عوضوم  رارکت  رب  نارادبتکم  شزومآ  لوصا  یلک  روطهب  دـشیم . هتـساک  اـههجنکش 

ودویـس نتفرگدای  زا  سپ  بتکم ، رد  دندادیم . خساپ  یعمج  هتـسد  نادرگاش  تفگیم و  دنلب  يادـص  اب  ملعم  دوش . درگاش  نهذ  هکلم 
عماـج ناـیبصلا ، باـصن  يدعـس ، ناتـسلگ  هاـگنآ  نآرق ، دـعب  ءزج ، همع  تسخن  دـشیم ، هتخانـش  داوس  هیاـپ  هک  یبرع  یـسراف و  فرح 

. دشیم سیردت  و ...  نانجلا ، باوبا  یسابع ،
. دنتفرگیم ارف  ار  تاغل  زا  يدایز  دادعت  نایبصلا  باصن  راعشا  ندرک  ظفح  اب  نادرگاش  هکنآ  هژیوب 

. دیامن یفاک  تراظن  اههچب  زامن  رما  رد  هدرک  انشآ  یبهذم  ینید و  فراعم  هب  ار  دوخ  نادرگاش  ات  دوب  فلکم  هناخبتکم  ملعم  نینچمه 
نادرگاش يارب  نامز  دـیلقت  عجرم  ياوتف  يور  زا  ار  ینید  لـئاسم  هزور  همه  هک  تسنادیم  دوخ  هفیظو  تمـسق  نیا  رد  دـنوخآ  اـی  ملعم 

رصع زور  ره  دیوگب و 
426 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دنتسیاب تعامج  زامن  هب  هتفرگ و  وضو  درکیم ، راداو  ار  نانآ  دیسریم  نایاپ  هب  یسرد  ياهراک  هک  نیمه 

هناخبتکم هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  ياهتشاددای 

: دسیونیم هناخبتکم  هرابرد  دوب ، نارهت  داوساب  سانشرس و  ياههداوناخ  زا  دوخ  هک  یفوتسم  هللا  دبع 
يارب كدـقپوت  کی  ینممین و  دـنق  هلک  کی  اب  ارم  دـندرک و  شوخ  تعاس  زور  کـی  دیـسرارف . مه  نم  ندـناوخ  سرد  عقوم  مکمک  »

نیا دوب . ام  یگداوناخ  هناخبتکم  تشاد ، ناکلپ  لخدم  رد  پچ  تمـس  زا  طایح ....  لخدم  ردرـس  هناخالاب  دنداتـسرف . بتکم  هب  دنوخآ 
موس رسپ  رفعج ، ازریم  اقآ  هک  میدینشیم  الامجا  تسنادیمن . نآ  خیرات  زا  يزیچ  یسک  دوب ؟ هتفای  صیصخت  راک  نیا  يارب  یک  زا  لحم 

مردپ ياههدازردارب  هون و  رـسپ و  رتخد و  مامت  هک  تسا  لاس  تسیب  زا  رتدایز  نیاربانب  تسا . هدناوخ  سرد  هناخبتکم  نیا  رد  مه  مردپ 
کی تسا . هتشاد  یملعم  هدوب و  ریاد  هناخبتکم  نیا  هشیمه  شیپ  یتدم  زا  دناهتشاد و  يراکورس  هناخبتکم  نیا  اب  مک  شیب و  کی  ره 

فیطللا دبع  الم  شردارب  اب  دمحم  الم  نیا  تسا . هدش  ملعم  ینادجنا  دمحم  الم  وا  زا  دعب  دوب و  ملعم  اجنآ  رد  یناکرگ  دومحم  الم  دنچ 
ردارب دوریم ، هداوناخ  یـصخش  ياهراک  يارب  رداربکی  هک  يدـنچ  ره  دنتـسه . ملعم  اجنیا  رد  بوانت  روطهب  لـبق  لاـس  تشه  تفه  زا 

. دوب ملعم  دمحم  الم  متفر  بتکم  هب  نم  هک  یتقو  دیآیم . وا  ياج  هب  رگید 
روعش شوه و  هب  عجار  ياهملک  دنچ  مالس  باوج  زا  دعب  داتفا ، كدق  دنق و  يوتحم  ینیس  هب  نآ  زا  دعب  نم و  هب  دنوخآ  مشچ  هک  نیمه 

مردارب يولهپ  ارم  درک و  ادا  دـمآ ، مهاوـخ  راـب  ینیگنر  نیگنـس و  ياـقآ  دـش و  مهاوـخ  یلوـقعم  نکراـک  رـسپ  هّللا  ءاـش  نا  هکنیا  نم و 
. دناشن دوخ  کیدزن 

همع دیبلط ، شیپ  ارم  هلـصافالب  دنوخآ  دوب . رـضاح  يذغاک  فلا  بوچ  کی  اب  دندوب ، هدرک  كرادـت  البق  نم  يارب  هک  مه  يوزج  همع 
؛ شدعب رعش  اب  ار  میلعلا  حاتفلا  وه  درک و  زاب  ار  وزج 

ادخ  مانب  اهراک  لواامه  رف  وچ  دوب  كرابم  سب 
منادرگیم و تاـملک  يور  ار  فلا  بوچ  منک  قیبـطت  میوـگیم  هچنآ  هب  ار  لاکـشا  هکنآ  نودـب  مه  نم  تخوـمآ . نم  هب  راویطوـط  ار 

فلا زور  ود  یکی  زا  دعب  دنتخومآ . نم  هب  ار  ابفلا  ادرف  دش ، تعانق  ردق  نیمههب  زور  نآ  مدرکیم . رارکت  ار  یـسراف  رعـش  یبرع و  هلمج 
شیپ فلا  ریز و  فلا  ربز و 

427 ص : نارهت ، تشذگرس 
دوبن و ماؤت  یلاثم  اب  اهنآ  زا  کی  چـیه  یلو  متخومآ  ای  ات  فلا  زا  زور  کـی  رد  ار  کـیره  فلا آ . فلا  شیپود و  ریزود ، ربزود ، فلا  و 
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دیـسر غ »  » عبرم و ع »  » درگ ه )  ) هب راک  هک  یتقو  دروخیم ؟ نم  درد  هچ  هب  و  مناوخیم ؟ هچ  يارب  ار  نآ  زج  اربز و  فلا  متـسنادیمن  نم 
. مسانشب فلا  ياجب  ار  هزمه  فلا  میوگب ، تخس  ار  دیدشت  منزب ، مهرب  ار  مزج  مشکب ، ار  دم   » هب هک  نیمه  دش . رتلکشم  راک 

هدرک مسر  ءزج  همع  رد  ار  هزمه  فلا  دـیدشت و  مزج و  دـم و  مئالع  هچ  رگا  اریز  دوب . یباسح  تسرد و  ياـمعم  کـی ] رگید   ] میدیـسر
مدرکیم رارکت  نم  دنتفگیم  هچنآ  راویطوط  اذهعم  دوب . لحنیال  هرملاب  نم  يارب  تشادن ، لباقم  رد  یهافش  حیـضوت  نوچ  یلو  دندوب ،

. دادیم ملعم  لیوحت  ار  نآ  نیع  هناگچب  هظفاح  و 
هزات دنوخآ  يارب  مدیـسر . دمحلا  هب  مه  نم  دمآ ، شرتکچوک  ردارب  فیطللا  دبع  الم  دیـسر ، شنتفر  تبون  دمحم  الم  اهنمـض ، نیا  رد 
کی دوخ  يردام  نابز  زا  زونه  هک  ياهچب  يارب  یبرع  ياـجه  یلو  دنداتـسرف . كدـق  کـی  دـمحلا  هب  نم  ندیـسر  تبـسانم  هب  مه  دراو 
رگید اجنیا  یلو  مدرکیم  طبـض  مه  نم  تفگیم و  دـنوخآ  يزیچ  کـی  راویطوط  لاـح  اـت  یلکـشم !!؟ راـک  هچ  تسا ! هتخوماـین  فرح 

ربز ح و م و  لا ، ربز  مـال  فلا  زا  دوب ، هدـشن  هداد  نم  يارب  فورح  بارعا  هب  عجار  هیلوا  تاحیـضوت  نوچ  دروخیمن و  درد  هب  راویطوط 
، دمحلا هملک  کی  زا  تفگ ، نمـض  رد  دیاب  هک  هلمجدنچ  نیا  جارختـسا  هکنیا ، رتدب  مدـیمهفیمن و  چـیه  دـمحلاد  شیپ  لاد  محلا  مح ،
رد هن  دوب و  هدش  هداد  یتاحیضوت  البق  هن  اهباب ، نیا  رد  دریگب و  تروص  ینمض  یلبق و  تاحیضوت  نودب  اهیتفم و  نیا  هب  هک  دوبن  يزیچ 

داد و رارق  ذـخأم  نم  هرابرد  ار  شردارب  ياههتفگ  ابفلا و  نتخومآ  رد  ارم  تفرـشیپ  هقباـس  دـنوخآ  لوا  زور  دـشیم . هتفگ  يزیچ  نمض 
ارقهق هب  هداد  فـیفخت  مهدـب  سپ  مناوـتیمن  ار  زورید  ياههدـناوخ  زا  يزیچ  نم  دـید  هک  ادرف  تـفگ . سرد  نـم  يارب  ار  دـمحلا  ماـمت 

ار ياهملکراهچ  هس  هلمج  کـی  ناـمه  دـشن و  لـصاح  تفرـشیپ  رد  یتواـفت  مه  زاـب  دیـسر . کـچوک  هملک  کـی  يزور  هب  اـت  تشگرب 
 ... مهدب سپ  متسناوتیمن 

یسراف هب  نآرق  زا  دعب  هدرک  عورش  ابفلا  زا  دندوب  لوغشم  یگلاس  هدجیه  هدفه  ات  دندمآیم ، بتکم  هب  یگلاس  تفه  شش  زا  اههچب  نیا 
لابند دنتشاد  ياهحیرق  مادک  ره  دندشیم . جراخ  هناخبتکم  زا  نس  نیا  رد  دندیسریم و  نایب  یناعم و  قطنم و  یبرع و  وحن  فرص و  و 
دندوب هدیسر  دنسرب ، دیاب  اج  ره  هب  زین  دنتشادن ، يدادعتسا  هک  اهنآ  دندرکیم و  رتلماک  ار  دوخ  دنتفرگیم و  جراخ  رد  ار  دوخ  لیـصحت 

دوب و ریاد  هشیمه  هناخبتکم  نیا  دنتـشگیم . یگدـنز  دراو  دـندرکیم و  تعانق  ییزج  تایبدا  الما و  طـخ و  یـسراف و  داوس  ناـمه  هب 
هب شوحولوح  اب  مه  هداوناخ  دارفا 

428 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دننک لوغشم  ار  ملعم  رفن  کی  هک  دندوب  يردق 

وا يارب  تشاد و  لزنم  هناخبتکم  رد  دوبن ، نارهت  رد  شاهداوناخ  نوچ  مه  رثکا  تفرگیم . بجاوم  نارق  جـنپ  تسیب و  یهاـم  ملعم  نیا 
هچقاط دوب . هناخبتکم  بور  تفر و  دـنوخآ و  يارب  راهان  ماش و  ندروآ  بظاوم  مه  رکون  رفنکی  دـندادیم . هناخزپشآ  زا  راـهان  ماـش و 

هداد دـنوخآ  هب  هک  دوب  مردـپ  ياهباتک  زا  یقبام  دـلج  ود  یکی  زا  ریغ  اهباتک  نیا  دوب . گرزب  مجحرپ  ياهباتک  زا  رپ  دـنوخآ  رـس  يـالاب 
وتپ کی  دـنوخآ  بانج  ياج  یلاق و  شرفنایم  کی  اب  دـمن  تسدکـی  هناـخبتکم  شرف  دوب ...  هناـخبتکم  فقو  تقیقح  رد  دـندوب و 

. دوب هدش  هدیچیپ  یمق  بش  رداچ  رد  هک  دوب  شدوخ  باوختخر  مه  دنوخآ  یتشپ  هداتفا و  هدرکاتراهچ  یلگ  ینامرک 
لاـقتنا ینوریب  گرزب  طاـیح  بونج  تمـس  نیمزریز  هب  اهناتـسبات  دـشیم و  مرگ  لاـغز  زا  رپ  لـقنم  کـی  اـب  اهناتـسمز  هناـخبتکم  نیا 

زا یکی  هناخبتکم  نیا  رد  زین  طخ  قشم  دوب ...  ایهم  اههچب  دـنوخآ و  ندروخ  بآ  يارب  خـی  زا  رپ  هساـک  مه  اـهرهظ  زا  دـعب  تفاـییم .
طخ داتسا  زا  اهنآ  نتفرگ  میلعت  تقو  هک  دندشیم  ادیپ  ياهدع  هناخبتکم  رد  هک  راب  کی  دنچره  دمآیم . رامـشب  تیبرت  میلعت و  لوصا 

 ... دادیم طخ  قشم  دمآیم و  زور  ود  ياهتفه  هک  دندرکیم  ربخ  ار  یطاطخ  دوب ، هدیسر 
ياهداوناخ ردپ  هزاجا  اب  تشادن ، ار  نآ  لیاسو  ندرکمهارف  تعاطتـسا  یـسک  رگا  دوب . ریاد  اج  همه  نایعا  لزنم  رد  اههناخبتکم  نیا  زا 

. داتسرفیم بتکم  نیا  هب  ناموت  کی  اهتنم  ای  نارق  جنپ  یهام  اب  ار  دوخ  رسپ  دنتشاد ، هناخبتکم  هک 
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مه اهرذگ  رـس  رد  دندادیم . سرد  ار  داوم  نیمه  مه  اهنآ  دنتفریذپیم و  درگاش  ات  ود  یکی  اهدنوخآ  یـضعب  مه  يدنوخآ  سرادم  رد 
دنتفرگیم ». دای  یسراف  نآرق و  دنتفریم ، اجنآ  هب  اهبساک  هچب  نارق ، ود  یکی  یهام  اب  هک  دوب  ییاههناخبتکم 

يراذگهیاپ ار  نیون  سرادـم  يزیربت ، يدـهم  الم  دـنوخآ  رـسپ  هیدـشر ، نسح  ازریم  جاح  هکنآ  ات  تشاد  همادا  اهلاس  هناخبتکم  شور 
. درک سیسأت  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  نامز  رد  نارهت و  رد  ق ) ه .  ) لاس 1315 هب  دیدج  هسردم  نیتسخن  درک و 

بتکم نادرگاش  ياهتنطیش 

ياهناکدوک ياههشقن  هدز و  یفالت  هب  تسد  هاگ  هک  دوب  یعیبط  سپ  دندمآیم . راتفرگ  یتخـس  ياهیبنت  هب  الومعم  هناخبتکم  نادرگاش 
نیا زا  یکی  هرابرد  هلودلا  نحتمم  ناخ  يدهم  دننک . حرط 

429 ص : نارهت ، تشذگرس 
: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  اهتنطیش  اهییوجهنیک 

. مرآ ملق  هب  نامز  ره  رد  ار  کیاکی  نییراق  مسبت  بلج  يارب  عقوم  ره  رد  دیاب  تفر ، یگچب  رد  تنطیش  تایـضتقم  زا  تبحـص  نوچ  »... 
هک یناقلاط  مان  يداه  الم  یجاح  میتشاد  یملعم  مدوب ، سردـمه  ریزو  موحرم  یلگوس  رـسپ  ناخ  یفطـصم  ازریم  اب  هک  یماگنه  هلمجزا 
هب ار  هدنب  نیا  وا  هیبنت  يارب  درکیمن ، ناور  ار  شسرد  ای  دزیم  رس  وا  زا  ییاطخ  تقو  ره  تشاد و  ریزو  رسپ  تالیصحت  رد  مات  تبظاوم 

: هک دومنیم  تکاس  رعش  نیدب  ارم  مدادیم ، هئارا  ار  اهبوچ  ياج  مدربیم و  ردپ  شیپ  تیاکش  ردق  ره  درکیم . تیذا  تسبیم و  بوچ 
داتسا  یلیس  دوب و  ردپ  يافج  نامهمدرب  ناهج  رد  رمع  زا  نم  هک  یعتمت 

تکرح نیا  دومنیم  تنیز  ار  دوخ  مردام  ياههماج  اب  هک  دوب  ردپ  یلگوس  روصتالب  ياهقیدصت  دزیم  همدـص  رتشیب  ار  هدـنب  هک  يزیچ 
هناخبتکم رد  هک  يزور  متـشادن . ضرعت  تأرج  ردپ  ندیناجنر  سرت  زا  مدوب و  تکاس  نکیل  درکیم . ردپنز  ینمـشد  هب  کیرحت  ارم 

هب ار  کشجنگ  سرت ، زا  هیلاراشم  دومن . دورو  اتلفغ  ملعم  درکیم . يزاـب  وا  اـب  تشاد و  تسد  رد  یکـشجنگ  ناـخ  یفطـصم  ازریم  اـقآ 
. تشگ ریغتم  ملعم  تـشاد . میلـست  دوـب  هتـسشن  شیوـلهپ  رد  هـک  شاهدازهـمع  هیلاـح ) هنطلـسلا  بـختنم  پیترـس و   ) ناـخ موـصعم  ازریم 

تئارب يارب  ناخ  موصعم  ازریم  دراد . فورـصم  يزاب  کشجنگ  هب  ار  دوخ  تاقوا  دـیابن  لیـصحت  ياج  هب  هدازریزو  هک  دومن  تساوخزاب 
اروف تورمیب  دـنوخآ  دـنکیم ! يزاب  هب  کیرحت  ار  اقآ  وا  تسا و  ناخيدـهم  هب  قلعتم  کشجنگ  هک  تشاد  راهظا  دوخ  هدازییاد  همذ 

تعاس نآ  زا  دومن . قلـشم  هدراذگ  هکلف  هب  ار  هدنب  ياهاپ  هدومن  راضحا  شارف  رفن  ود  هدیبوک و  هدنب  هلک  تروص و  هب  تشادرب  ار  هکرت 
اب شوخ  نابز  هب  ار  هدازاقآ  دبال  دوب  لکشم  راک  ییاهنت  هب  نوچ  میامن . عفد  ار  دنوخآ  بانج  رش  میارب و  یفالت  ددصرد  هک  مدش  نآ  رب 

. مینک نوریب  ار  دنوخآ  هک  میدمآرب  ددصرد  هدومن  تسدمه  دوخ 
راعشا و و  هیفلا »  » باتک ینآرق و  ياههروس  نتشاد  ظوفحم  رد  ام  ردق  ره  هک  دوب  هتشاد  ررقم  لیـصحت  هب  ام  قیوشت  يارب  ریزو  ترـضح 

تارابع زا  لاؤس  راضحا و  ار  ام  اهزور  نآ  رد  اقافتا  دـهد . ماعنا  ام  هب  نارق  کـی  يرطـس  میراـمگ ، تمه  فرـص  يدعـس  خیـش  حـیاصن 
هک دومرف  ماعنا  ناموت  ود  کی  ره  هب  هدومن  تئارق  ناکی  ناکی  روضح  رد  ار  مع »  » مان هب  هکرابم  هروس  ام  و  دومرف . ظوفحم 

430 ص : نارهت ، تشذگرس 
. مدوب هتشاد  یفخم  دوخ  باروج  رد  ناموت  کی  هدنب  دنتفرگ . اههللا  ریزو  تمدخ  زا  تعجارم  رد 

. تشگ تمحازم  عفر  یلیس  دنچ  اب  تسا . هتخیر  متسد  زا  هک  متفگ  درکیم . هبلاطم  هیلع  ام  هیلع  هللا 
باروج فوج  ياـهلوپ  اـب  دـنتخورفیم . يزاـبشتآ  بابـسا  هچوک  رد  دوب  دولوملا  عـیبر  مهن  دـیع و  کـیدزن  هعمج  هک  زور  نآ  يادرف 

رد یلادوگ  هدش  رضاح  بتکم  هب  دنوخآ  دورو  زا  لبق  تعاس  کی  هبنـش  حبـص  هتـشاد و  عایتبا  یقوراب  هلیتف  عرذ  دنچ  توراب و  يرادقم 
، هدـنب دومنیم و  سولج  هرجنپ  یکیدزن  ریز  رد  دـنوخآ  نوچ  دومن و  لصو  توراب  هب  ار  یتوراب  هلیتف  هدومن  اجهباج  دـنوخآ  کشت  ریز 
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هتسشن ياهشوگ  رد  دعب  مداد و  ياج  مدوخ  يولهپ  رد  قاتا  جراخ  زا  ار  هلیتفرس  متـسشنیم ، طایح  هبور  هرجنپ  هب  لصتم  ناشیا  لباقم  رد 
. متشگ دوخ  سورد  ندرک  رضاح  لوغشم 

ناخيدهم ازریم  ياقآ  هک : تشگ  منرتم  ترابع  نیدب  دید  لوغشم  ارم  نوچ  دومن . دورو  دنوخآ  بانج 
رخ »! واگ و  دربن  نامرفرت  بوچ  دشابن  ات  »

دنوخآ یجاـح  باـنج  یلب  : » دـش ضرع  باوج  رد  يدومنیم ! دوخ  سورد  هیهت  يزاـبکشجنگ  ياـج  هب  يدروخیمن  بوچ  رگا  نیبب 
. دینازوس مهاوخ  رگید  هقیقد  ار  تردپ  متفگ  ملد  رد  و  تسا »! یلاعبانج  اب  قح 

. دومرف نایلق  هیهت  رما  نم  هب  هتشگ و  نهاریپ  ناروناج  نتفرگ  ندب و  ندناراخ  لوغشم  دنوخآ  بانج  دعب 
رد شتآ  نایلق ، ندرک  قاچ  ماگنه  هدنب  دیدرگ . هدازاقآ  سورد  لوغـشم  دـنوخآ  دـندش و  ادـیپ  اههللا  دـندمآ . نوریب  نوردـنا  زا  هدازاقآ 
هب کشت  اب  دـنوخآ  بانج  مدراذـگ . هلیتف  هب  ار  شتآ  دوب  دوخ  راـک  مرگرـس  دـنوخآ  باـنج  هکنیمه  هتخادـنا  دوخ  سولج  بنج  هرجنپ 

. دیدرگ ریزارس  هدروخ  قاتا  فقس 
. میوش هیبنت  ود  ره  ام  دیدرگ  رما  دیسر . ریزو  ترضح  ضرع  هب  دش . دنلب  وهایه  تسکش . شتسد 

. داهن دایدزا  هبور  ام  بولق  رد  دنوخآ  هنیک  تفر و  کلف  هب  زاب  هدنب  ياهاپ  دیدرگ و  وفعم  یتسدفک  دنچ  هب  هدازاقآ 
تفرگ رارق  نیا  رب  ءارآ  هرخالاب  میتشگ . روش  فرط  دنوخآ  ندرک  فرطرب  صوصخ  رد  هدازاقآ  اب  تشذگ  هعقاو  نیا  زا  هک  يزور  دـنچ 
هلودلا نیما  تمدخ  رد  هک  گنرف  رفس  زا  تعجارم  رد  هیامنارگ  ناخ  نسح  ازریم  هک  ییوقاچ  اب  درک  لایخ  هدازاقآ  مینک . یشکدوخ  هک 

دوخ هناخبتکم  هناخالاب  زا  مه  هدنب  دـنکب و  هراپ  ار  دوخ  مکـش  دوب  هدروآ  هدازریزو  ناخ  یفطـصم  ازریم  ياقآ  يارب  تاغوس  دوب  هتفر 
زا دعب  دنوخآ  بانج  هک  نیعم  تعاس  رد  هرواشم . هجیتن  دش  نیا  مزادنا ! ریز  هب  ار 
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رکذتم ترابع  نیدب  مالکلا  قفتم  هدمآ  قاتا  هرجنپ  ولج  هب  هدنب  هدازاقآ و  دـنتفریم ، دوخ  هناخ  هب  اههللا  دومرفیم و  باصعا  ددـمت  راهان 

هک مدراذگ  دایرف  يانب  هدـیرپ  نرتسن  تخرد  يور  هب  هناخالاب  زا  هدـنب  درب و  ورف  دوخ  مکـش  هب  وقاچ  هدازاقآ  یلع ، دـمحم ، هللا ، میتشگ :
. تسکش میاپ  رمک و 

. درک شغ  سرت  زا  داتفا  مکش  نوخ  هب  شمشچ  هک  هدازاقآ  تخادنا و  ریز  هب  ارم  هتشگ  ریغتم  دنوخآ 
يارب ار  نازولط  یـشابمیکح  دندمآ و  هناخناوید  هب  اباحمیب  دیـسر و  نوردنا  رد  ریزو  ترـضح  شوگ  هب  اهادـص  دـندمآ . درگ  نارکون 
دیدش هذخاؤم  اههللا  دنوخآ و  زا  دندیچیپ . دندومن و  یلامنغور  ار  هدنب  ياهاپ  رمک و  مهرم و  ار  هدازاقآ  مکـش  دـندومن . رـضاح  هجلاعم 

ام اب  اـههللا  دـنوخآ و  تشذـگ . یتحار  هب  یلاـس  دـندرامگ . اـم  رب  دوب  يزیربت  هک  يرگید  دـنوخآ  دنتـساوخ و  رذـع  ار  هس  ره  دـیدرگ و 
دندومنیم ». تاشامم 

تشاد . یمومع  هناخبتکم  باب  نارهت 14  ق ،). ه .  ) لاس 1296 یمسر  رامآ  ساسا  رب 
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يرصان هرود  نادلقم 

هراشا

. مینادب نادلقم  زا  مه  یمک  هک  تسین  تبسانمیب  میتفگ . نخس  نونفلاراد  هسردم  رتائت  نلاس  رد  شیامن  يارجا  هرابرد  رتشیپ 
نیا هلمج  زا  دندرکیم ، ارجا  ار  اهشیامن  عاونا  مدرم  حیرفت  یمرگرس و  يارب  هک  دندوب  ییاههورگ  نآ ، زا  شیپ  یتح  هیراجاق و  هرود  رد 
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. دناهتشاد هار  زین  رابرد  هب  هدوب و  سانشهاش  یتح  یخرب  هک  درب  مان  ار  نادلقم  ناوتیم  اههورگ 
هتخانشیم و ار  تیانعلک  زین  گرزب  سابع  هاش  هک  ییاج  ات  تسا . رتهزاوآرپ  همه  زا  تیانعلک  هیراجاق ، هرود  زا  شیپ  نادلقم  نایم  رد 

: تسا هدرک  دای  يو  زا  دوخ  همانرفس  رد  ندراش  یتح 
. دراد صاخ  ترهش  ریبک ، سابع  هاش  کقلد  تیانعلک ، هناخ  تشدرد ، هموح  نیمه  رد  »

هب ار  هاش  لاح  ره  رد  شراوطا  تاکرح و  اهیباوجرـضاح و  اب  هتـسناوتیم  هک  يو  ياهیگدول  اهیگرخـسم و  روآهدـنخ و  ياهراک  هراـبرد 
: اهنآ ضعب  تسنیا  دناهدرک و  لقن  ییاهناتساد  دروآرد  هدنخ 

سپ نآ  زا  سک  ره  تفگ  تسب و  ار  اـههناخرانکوک  رد  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  راـنکوک  خوبطم  ندـیماشآ  موش  بقاوع  زا  هک  ساـبع  هاـش 
هب عوبطم  یطاشن  شوخ و  یلاح  زاغآ  رد  دروخب  سک  ره  ار  رانکوک  هدناشوج  دوشیم . تازاجم  یتخـس  هب  دماشایب ، رانکوک  هدناشوج 

تموادم دروآیم و  یتفرخ  یجیگ و  یگدرملد و  نادب  دایتعا  دیارگیم و  یگدرـسفا  یتسـس و  هب  یتدم  زا  سپ  اما  دهدیم ، تسد  يو 
تسا و راوشد  مک  تسد  ای  یندـشان  نآ  كرت  هک  تسا  رابتبکن  موش و  نانچ  راـنکوک  هدـناشوج  دـناشکیم . روگ  هب  ار  یمدآ  نآ  رد 

همه دـندوب و  انف  ضرعم  رد  زین  یعمج  دـندرپس و  ناج  هاش ، عنم  رثا  رب  ناداتعم  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  دوشیم . كاله  هب  یهتنم  ماجنارس 
داب هب  شناج  دنک ، یتراشا  ای  دیاشگب  هوکـش  هب  بل  عنم ، فالخرب  هک  ره  دوب  هدرک  مالعا  هاش  اما  دندوب . مشخ  رد  نامرف  نیا  رودـص  زا 

. تفر دهاوخ 
433 ص : نارهت ، تشذگرس 

رـصق زا  هاش  هک  يراب  نیلوا  رد  درک  میمـصت  تخادرپ و  يرگهراچ  هب  دوب ، هاش  عنم  زا  لصاح  بعاـتم  بئاـصم و  دـهاش  هک  تیاـنعلک 
روفب تیانعلک  تفر . راکـش  هب  هاش  دعب  زور  ود  دـناسرب . ضرع  هب  ار  ناداتعم  لاوحا  اراکـشآ  دـنک و  مادـقا  راک  نیا  رد  دوشیم  جراخ 

زا رایـسب  ياهپوت  تسارآ و  یناکد  دـشیم ، ارـسمرح  دراو  رد  نآ  زا  راکـش ، زا  نتـشگرب  ماگنه  هاش  هک  ارـسمرح  خاـک  رد  ربارب  تسرد 
راـهچ هب  تشادرب و  ار  شنارگتمدـخ  زا  رفن  هس  اـی  ود  دـیچ . نآ  رد  دـندربیم  راـک  هب  دوخ  ناـگدرم  ندرک  نفک  يارب  مدرم  هک  یناـتک 

رارقیب و هدزباتـش و  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دنیایب و  ناکد  هب  دش  کیدزن  یتنطلـس  رـصق  رد  هب  هاش  هک  نیمه  درک  شرافـس  رگید  رفنجـنپ 
. دنهاوخب ناتک  دنیامنیم  راوگوس 

زا یکی  هب  ناجیه  اب  تخادرپ و  اهناتک  ندرکهراپ  ندرکزگ و  هب  شنارگتمدخ  اب  هدش  کیدزن  رـصق  رد  هب  هاش  دـید  هک  نیمه  تیانعلک 
نیا زا  عرذ  رادقم  نالف  دهد  نامرف  يرگید  هب  و  هدـب ، اقآ  نیا  هب  زگ  نالف  و  ربب ، بانجیلع  نالف  نفک  يارب  ار  ناتک  زگ  نالف  تفگ  نانآ 

رد يو  شرافـس  هب  انب  هک  یناسک  رگید  هب  تیانعلک  دـش  ناکد  کیدزن  الماک  هاش  هک  یماـگنه  و  دـیتسرفب ، اـقآ  نـالف  يارب  ار  اـهناتک 
رد و  دسریم . ناتک  امـش  همه  هب  دیـشاب ، ابیکـش  دینک ، ربص  ادخ  رطاخ  ياضر  ضحم  تفگیم : دنلب  يادص  اب  دـندوب  هدـمآ  عمج  اجنآ 
هچ ره  دیشابن . هچاپتسد  متفگ  امش  هب  تفگیم : دنلب  يادص  اب  یپردیپ  هدمآ  هوتس  هب  نایرتشم  ندرک  غولـش  زا  دومنیم  نینچ  هک  یلاح 

تفگش رد  تخس  اغوغ  بوشآ و  نآ  ندینش  ارـسمرح و  رد  رب  ناکد  ندید  زا  دیـسر  اجنآ  هب  یتقو  هاش  منکیم . میـسقت  ماهدروآ  ناتک 
عرذ بوچ  هک  یلاح  رد  تیانعلک  تسا . هدرک  اپرب  یطاسب  نینچ  اجنیا  رد  هک  تسیک  روسج  درم  نیا  تفگ : ریغت  هب  درک و  فقوت  دش .

: تفگ وا  هب  بجعت  اب  هاش  دومن . يو  هب  ار  دوخ  دمآ و  شیپ  دوب  هدروآرد  هدنخ  هب  ار  هاش  شزیمآهرخـسم  راوطا  اب  تشاد و  تسد  رد  ار 
ضرع هب  باوج  رد  تفرگ و  دوخ  هب  يدج  لاح  کقلد  ماهدیدن . ارت  تسا  هتفهکی  هک  تسا  ببـس  نیا  زا  ياهدش !؟ شورفناتک  ناه ،

. مشورفناتک متسین ، نایرابرد  رامش  رد  رگید  نم  اترضحیلعا ، دناسر 
دیرادن ربخ  ادخ  هب  دنگوس  داد : باوج  تیانعلک  دوشیم ؟ وت  دیاع  نم  رابرد  رد  تمدـخ  زا  رتشیب  دوس  یـشورفناتک  زا  ایآ  دومرف  هاش 

هدش ربارب  ود  ناتک  ياهب  دنریمیم و  اتدص  اتدـص  رانکوک  هدـناشوج  هب  ناداتعم  دناهتـسب ، امـش  نامرف  هب  ار  اههناخ  رانکوک  رد  هک  یتقو 
ات تفگ : رخآ  رد  دروآ و  نابز  رب  دندیشکیم  جنر  رتشیب  رانکوک  هدناشوج  عنم  زا  هک  ار  ناگرزب  زا  نت  نیدنچ  مان  مه  لابند  و  تسا ... ،
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. مزادرپیمن رگید  راک  هب  زگره  نم  تسا ، هتسب  ناداتعم  يور  هب  نانچمه  اههناخ  رانکوک  رد  هک  ینامز 
434 ص : نارهت ، تشذگرس 

سپ نا  زا  و  درک ، راچان  نآ  كرت  هب  ناوتیمن  ار  رانکوک  هب  ناداتعم  هک  تفایرد  هاش  و  داـتفا ، رگراـک  تیاـنعلک  یگدول  یگرخـسم و 
. دنیاشگب میدق  مسر  هب  ار  اههناخ  رانکوک  رد  داد  هزاجا 

دیمانیم . تیانعلچک  تیانعلک ، ياج  هب  ار  باوج  رضاح  كانهدنخ  کقلد  نیا  هاش 
انرک خیش  کلملا ، لاغش  روپیش ، خیش  زازب ، لیعامسا  ياهریش ، میرک  زا : دندوب  ترابع  يرصان  هرود  روهـشم  نادلقم  ناکقلد و  زا  یخرب 

. یجامک نسح  هرس و  یجاح  کلامملا ، ریعم  یلعتسود  هتفگ  هب  انب  زین  و 

ياهریش میرک 

هراشا

ص434 نارهت ؛  تشذگرس  دسیونیم : ياهریش  میرک  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
تسا و هتـشاد  هرادا  تحت  ار  اهیچهراقن  هدوب و  سیئر  بیان  تشاد ، هرادا  تحت  ار  تمـسق  نیا  هک  یتاتویب  سیئر  فرط  زا  تقیقح  رد  و 
رد درکیم و  متخ  ار  اهنآ  يواـعد  هدرک  تساـیر  زین  رهـش  ياـهبرطم  یتلود  ریغ  موس  مود و  هجرد  ياههتـسد  رب  دوخ  لغـش  تبـسانم  هب 
زا دـندوب  فظوم  مه  دـیع  ياهنادرگيرود  زورفاشتآ و  ینابایب و  لوغ  دـیاش  تفرگیم . اهنآ  زا  ینیچرپلا  قح  بسک و  هزاـجا  لـباقم ،

رابرد و رد  دوب ، ياهزمـشوخ  يوگهلذب  درم  نوچ  هدـشن  عناق  ردـق  نیا  هب  ياهریـش  میرک  یلو  دـنهدب ، میرکبیان  هب  یقح  دوخ  دـمآرد 
یکمن دوخ  ياهییوگهلذـب  رد  تفگیم و  رچل )  ) راـچیل سک  همه  هب  مکمک  دوب و  هدـش  يراـبرد  کـقلد  هدرک و  هنخر  زین  هاـش  تولخ 
درکیم اضتقا  شتـسایس  دوبن ، اهیخوش  نیا  لها  یلیخ  هکنیا  دوجو  اب  مه  هاش  نیدـلا  رـصان  دوشن . عقاو  ضرعت  فرط  هک  درکیم  لـخاد 

هب تقو  چیه  دنک و  راب  راچیل  یک  هب  تسنادیم  مه  میرک  بیان  دنورن . رد  كرخ  زا  وا  ياهیرابرد  ات  دراذگب  زاب  ار  میرک  بیان  ولج  هک 
یجاب وا  هب  کی  ره  دنـشاب ، نوصم  وا  ناـبز  زا  هکنیا  يارب  مه  لاـجر  ریاـس  اـهیرابرد و  درکیمن . یبدایب  دـندوب ، هجوت  فرط  هک  اـهنآ 

شاهیلوا لغـش  ای  ییوگهلذب و  رد  وا  ياهیراکنیریـش  تبـسانم  هب  دیاش  هدش ، هتـسب  وا  مسا  لابند  هک  ياهریـش  بقل  هب  عجار  اما  دندادیم .
. تسا هدوب  یشورفهریش 

رب ناراب  فرب و  هب  دیع  شدرگ  یلاس  رگا  درادن ، يدایز  هنماد  نآ  راهب  هک  تسا  ییاهاج  زا  نارهت 
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ات هدش و  زارد  یلیخ  ناتسمز  هلابند  هک  اهلاس  زا  یکی  دوشیم . عورش  دوز  امرگ  تساخرب ، اهفرب  هکنیا  زا  دعب  دتفیب ، بقع  راهب  دروخب و 
هدرک رارقرب  هحتاف  سلجم  راـهب  يارب  دوخ  لزنم  رد  هدرک و  رب  رد  ازع  ساـبل  ياهریـش  میرک  تشاد ، همادا  ناراـب  فرب و  نیدرورف  رخاوا 

. مراد ازع  راهب  موحرم  يارب  نابرق ! ریخ  تفگ : تسا ؟ هدرم  وت  زا  یـسک  رگم  دیـسرپ  هاش  تفر . رابرد  هب  هایـس  سابل  نامه  اب  نآ  زا  دـعب 
بیان یـسانشعقوم  نیا  دوب و  رکپ  یلیخ  دوشیمن ، مامت  ناتـسمز  هکنیا  زا  لیام و  حـیرفت  شدرگ و  هب  یلیخ  هاـش  نیدـلا  رـصان  مینادیم 

. درک هلاوح  وا  هب  یماعنا  راهب ، يازع  زا  ندمآ  نوریب  هحتاف و  جراخم  ناونعهب  هاش  هدرک و  ار  دوخ  رثا  زین  میرک 
ار اهنآ  شدوخ  هک  یـسگرن  ياهنادلگ  زا  البق  دـنک  رتبرچ  ار  يدـیع  هکنیا  يارب  تفریم و  نایعا  ندـید  هب  دایعا  ماگنه  هب  میرک  بیان 

. داتسرفیم اهنآ  يارب  دروآیم  لمع 
یـصخش میدوب . هتفر  یفوتـسم ، یلعمالغ  موحرم  نامرتگرزب  دوخ  زا  لاس  تسیب  هدازردارب  ندید  هب  رداربود ، ام  دیع ، رادید  يارب  يزور 

باطخ دروخرب و  زا  درک . یمیظعت  مالـس و  دش و  دراو  رد  زا  دوب ، هدیـشوپ  دـنلب  يرکـش  كرب  هجلک  يور  هک  یلگيرز  هتـسار  يابق  اب 
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ینیریش تبرش و  میرک  بیان  تسا . ياهریـش  میرک  هزات ] نامهم   ] میتسناد دش ، دراو  هزات  هب  تبـسن  هناخبحاص  فرط  زا  هک  میرک  بیان 
رد میرک  بیان  نس  دهدب .....  وا  هب  ورهار  رد  ماهدازردارب ، تمدخـشیپ  کیب ، نیـسح  دمحم  ار  یلومعم  يدـیع  هک  تفر  نوریب  دروخ و 

. دیسریم رظن  هب  لاس  تصش  دودح  تشاد ، یغالک  رپ  یپهچروم  شیر  هکنیا  اب  تقو  نیا 
نیچرمک يابق  اب  لاس  هدفه  هدزناش  نس  هب  يدق ، هاتوک  يورهلبآ  هدنگ  دیفـس  قاچ  رـسپ  مدوب ، هتفر  هدازردارب  ندید  هب  نم  زاب  دعب  لاس 

. تساخرب دروخ و  ینیریش  تبرش و  دناشن ، ار  وا  هناخبحاص  درک . ییارغ  میظعت  دیسر و  رد  زا  توهام ، يرادرس  یناوغرا و  يرز 
شوه رسپ  نیا  یلو  تسا  هدرک  ذاختا  دوخ  يارب  یلسع  بقل  اب  ار  میرک  مسا  شردپ  زا  دعب  هک  تسا  ياهریـش  میرک  رـسپ  نیا  دش  مولعم 

ياهیدیع مه  رتنارگ و  سگرن  زایپ  مه  مکمک  یلو  درب ، نایعا  يارب  ییاهنادلگ  مه  لاس  ود  یکی  تشادن . ار  ردپ  ییوگهلذـب  روعـش و  و 
هفرصیب راک  نیا  دندوب ، هداد  بقل  ياهکرس  وا  هب  هیانک  هب  مدرم  هک  مه  یلسع  میرک  دیسریم . هیام  دزم و  هب  راک  هدش ، رتکبـس  ییاطعا 

تفر ». دوخ  يرگیچهراقن  لابند  هتشاذگ  رانک  ار 
الومعم دنـشاب  ناما  رد  وا  ياهکلتم  نابز و  رـش  زا  هکنیا  يارب  لاـجر  ناـیعا و  درکیم . ترفاـسم  نآ  اـب  هک  تشاد  يرخ  ياهریـش  میرک  »

اهدعب دندادیم . وا  هب  میرک  رخ  ياهبلعن  ناونعهب  یغلبم 
436 ص : نارهت ، تشذگرس 

دش ». هرئاس  لاثما  زا  درک  لعن  دیاب  ار  میرک  رخ  ای  يدرک  لعنار  میرک  رخ  تالمج 
: تسا هتشون  وا  هرابرد  هدرب و  مان  ياهریش  میرک  زا  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  زین  هنطلسلا  دامتعا 

.(: ق ه .  ) هنس 1299 یلوالا  يدامج  هبنشود 21  »
یتشک دندروآرد . اهدیلقت  نیدلقم ، ینعی  وا  عابتا  ياهریـش و  میرک  دندوب . برط  هلمع  میدش . غاب  دراو  تساوخ . ار  ام  هاش  راهان ، زا  دـعب 

زرط قشم  دیلقت  نیدـلقم  هک  هدـش  نیا  بوخ  جرخ  رورک  کی  هجیتن  مدرک  ضرع  هاش  هب  نم  دـندرک . یـشیرطا  قشم  هلمج  نم  دـنتفرگ .
. دننکیم شیرتا 

 ...« دماین ناششوخ  اما  دیدنخ . هاش 

ياهریش میرک  هیمست  هجو 

: دسیونیم ياهریش  میرک  هیمست  هجو  هرابرد  دادماب  يدهم 
. دوب هدنبسچ  هریش  دننام  نیریش و  شتاملک  تشاد و  ییاهیگهزمشوخ  ییوگهلذب و  نوچ  - 1

. دوبن شکهریش  شدوخ  یلو  هدوب  اهياهریش  دننام  وا  يور  گنر و  - 2
يدـنچ درک و  باـختنا  دوـخ  يارب  ار  یلـسع  شرـسپ  وا  گرم  زا  سپ  هکنیا  هطـساو  هب  هدوـب ، شورفهریـش  یتـقو  کـی  تسا  نکمم  - 3

. یلسع میرک  هب  دش  فورعم 
: دسیونیم نینچمه  دادماب  يدهم 

ازریم هناخشومارف )  ) يرنوسامارف نمجنا  لباقم  رد  زیمآهرخـسم  هناخـشومارف  نمجنا  لیکـشت  ياهریـش  میرک  کحـضم  ياهراک  زا  یکی  »
نمجنا ق ). ه .  ) و 1278 نیب 1270  ياـهلاس  رد  ناـخ  مکلم  ازریم  تسا . ییاـفلج  ینمرا  بوـقعی  ازریم  رـسپ  هلودـلا ، مظاـن  ناـخ  مکلم 
روـبزم نـمجنا  وـضع  ناـمز  نآ  کـی  هـجرد  ناـگدازهاش  لاـجر و  زا  یعمج  درک و  ریاد  نارهت  رد  هناخـشومارف  ماـن  هـب  يايرنوساـمارف 

هداد رکذت  مکح  نآ  رد  درک و  رداص  روبزم  نمجنا  لیطعت  لالحنا و  هب  رئاد  ياهیرما  ق ). ه .  ) لاس 1278 رد  هاش  نیدلا  رصان  دندیدرگ .
دننامهفب مدرم  هب  هکنیا  يارب  اهدعب  دیـسر . دنهاوخ  تخـس  تازاجم  هب  نآ  نیـسسؤم  اهنمجنا  لیبق  نیا  دیدجت  تروص  رد  هک  دوب  هدـش 

ای ناخ و  مکلم  ازریم  يرنوسامارف  هئطخت  هیرخـس و  يارب  نایرابرد  نادـنر و  هدوب  رارق  هچ  زا  يرنوساـمارف  ياـهنمجنا  هناخـشومارف و  هک 
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دندرک راداو  ار  رابرد  کقلد  ياهریش  میرک  هاش ، دمآشوخ  يارب 
437 ص : نارهت ، تشذگرس 

ترابع ياهریش  میرک  نمجنا  دیامن . توعد  دوخ  نمجنا  هب  ار  یصوصخب  صاخشا  دهد و  لیکشت  هناخـشومارف  مان  هب  ینمجنا  مه  وا  هک 
دوش و هتفریذپ  هناخـشومارف  نیا  رد  تساوخیم  هک  یـسک  دندوب . هدرک  نشور  يرونمک  غارچ  کی  ره  رد  هک  وتردوت  قاتا  دـنچ  زا  دوب 
موس و قاتا  بیترت  هب  روطنیمه  مود و  قاتا  هب  دنچ  یلمأت  زا  سپ  دندرکیم ، دراو  لوا  قاتا  هب  ار  وا  هنابـش  دـیامن ، لوبق  ار  نآ  تیوضع 
حـیبق و تشز ، رایـسب  نوگانوگ  تالآ  نآ  رد  هداد و  رارق  رگید  ياهقاتا  زا  رترونمک  یغارچ  اجنآ  رد  دیـسریم و  رخآ  قاتا  هب  ات  مراهچ 

نومـضم دندوب . هتـشون  ياهدننز  کیکر و  رایـسب  ياهـشحف  دـنچ  یحاولا  رب  هدرک و  نازیوآ  ای  هتـشاذگ و  قاتا  ياج  همه  رد  نجهتـسم 
مـشچ هب  اجنیا  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  دـشاب  وت  رب  اهـشحف  نیا  نجهتـسم  تالآ  هدـننیب  دراو و  صخـش  يا  هک  دوب  نیا  هدـش  هتـشون  تارابع 

. ینک تیاکح  لقن و  جراخب  ياهدید 
دندرکیم لاؤس  وا  زا  نایانـشآ  اقفر و  هچ  ره  دشیم . جراخ  دایز  ینامیـشپ  تلاجخ و  تهب و  لاح  اب  اهقاتا  نیا  زا  هک  یـسک  نآ  هراچیب 

عقوم رد  ار  اهنآ  مامت  هدـید  دوخ  مشچ  هب  هچ  ره  هک  دـندرکیم  نامگ  تفگیمن و  نانآ  باوج  رد  يزیچ  وگب  ام  يارب  ياهدـید  هچ  هک 
. « درکیم راداو  ییاذک  هناخشومارف  نیا  رد  نتفر  هب  ار  مدرم  رتشیب  دوخ  هلئسم  نیا  هدرک و  شومارف  یلک  هب  جورخ 

زازب لیعامسا 

اهنآ درکیم و  دایز  یگویل  دوخ  ياقفر  سلاجم  رد  ادتبا  دوب . ياهزمـشوخ  درم  اتعیبط  زازب و  دیآیمرب ، شبقل  زا  هکنانچ  زازب  لیعامـسا  »
بـسک نتـشاد  اب  هرخالاب  درکیم . مرگرـس  ار  راضح  دـشیم و  رـضاح  مه  نایعا  سلاجم  رد  هتفرگ  ـالاب  شراـک  مکمک  دـنادنخیم . ار 
بـسک نیا  هب  هک  اـهنآ  هدوـبن و  یفیرـش  راـک  یبرطم  لغـش  هرود ، نیا  رد  دـش . سانـشهاش  برط و  هـلمع  ياههتـسدرس  زا  یکی  يزازب ،

هار زا  راک  نیا  زا  وا  لابقتسا  نازیرگ و  یبرطم  ياهیتسپ  زا  فیرش و  يدرم  زازب  لیعامسا  دندوبن . يدنموربآ  نادنچ  نامدرم  دنتخادرپیم 
زازب لیعامـسا  هب  مدرم  هک  یماعنا  دوب . هدرکن  كرت  ار  يزازب  دوخ ، یلـصا  بسک  برطم  هتـسد  نتـشاد  اب  هکناـنچ  دوب . یگدول  هب  قشع 
دوب هدرک  هدافتسا  ناشلبق  زا  هک  اهنآ  هب  تبسن  مه  زازب  لیعامسا  قحلا  تفرگیم . اهنآ  زا  ياهریش  میرک  هک  دوب  یجاب  زا  ریغ  دندادیم ،

تخاس و يدجسم  تفر و  هکم  هب  رمع  رخآ  رد  صخش  نیا  دومنیم . دونشخ  ار  اهنآ  دوخ ، يانث  حدم و  اب  درکیم و  ینایاش  یسانشقح 
ررقم نآ  يارب  ياهفوقوم  شلاوما  زا 

438 ص : نارهت ، تشذگرس 
نیا مسا  هدرک و  رهـش  ياهنابایخ  يارب  هک  ياهزات  ياهیربفان  زا  لبق  ات  تسا ، عقاو  نآ  رد  دجـسم  نیا  هک  زازب  لیعامـسا  نابایخ  تشاد .

. دوب فورعم  زازب ] لیعامسا   ] وا مسا  هب  دناهتشاذگ ، يولوم  نابایخ  ار  نابایخ 
نایعا يارب  دیع  بش  رد  شـسگرن  ياهنادلگ  تشاد ، لاغتـشا  دوخ  میدـق  بسک  هب  هدرک و  هبوت  رخاوا  نیا  رد  هکنیا  اب  لیعامـسا  یجاح 

دندادیم . قباس  نامز  زا  رتبرچ  وا  صولخ  هب  رظن  ار  وا  يدیع  مه  نایعا  تفریم و 
: دسیونیم زازب  لیعامسا  هرابرد  دادماب  يدهم 

نیا شراک  دادیم و  لیکـشت  ار  نارگیزاب  برط و  ياههتـسد  زا  یکی  مه  دوب و  زازب  مه  هک  هدوب  زازب  لیعامـسا  اـهکقلد  زا  رگید  یکی  »
. درکیم یگدول  تفریم و  لاجر  نایعا و  لزنم  رد  هک  دوب 

، هلودلا تزع  هدازکلم  هناخ  ناگچبمالغ  زا  یکدوک  نامز  رد  دروآیمرد . يزاب  دش و  سانـشهاش  درک و  ادـیپ  هار  مه  رابرد  رد  اهدـعب 
نمض رد  زازب  لیعامسا  يزور  هک  درک  لقن  هدنراگن  يارب  هلودلا  ملعا  یفقث ، ناخ  لیلخ  رتکد  موحرم  دوب . هاش  نیدلا  رـصان  ینت  رهاوخ 

یگلاس هدزاودهد  نس  ات  هلودلا  تزع  هناخ  رد  نم  تفگیم  درکیم و  لقن  راضح  يارب  شیوخ  یناگدنز  زاغآ  زا  یحرـش  دوخ  تایلمع 
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مشچ و هکنیا  يارب  ياهدـش و  گرزب  رگید  وت  تفگ  نم  هب  دز و  ادـص  ارم  هناخ و  رد  دـمآ  مردـپ  يزور  مدوب . درگاش ) هناخ   ) هچبمالغ
زا ارم  مردپ  مربب . مدوخ  هناخ  هب  هرابود  ار  وت  ایب  تسین . بوخ  نامن ، اجنیا  رگید  ینیبن ، ار  اهزیچ  یـضعب  دوشن و  زاب  نیا  زا  شیب  تشوگ 
زاب نم  شوگ  مشچ و  ایآ  هک  دـنیبب  ارم  عضو  هک  تساجک  ردـپ  نآ  الاح  مشاب . یهارهبرـس  هچب  دوشن و  زاب  مشوگ  مشچ و  هک  درب  اجنآ 

ریخ »!؟ ای  تسا  هدش 
: دنکیم دای  شیاهراک  زازب و  لیعامسا  زا  اهراب  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 

.( ... ق ه .  ) هنس 1300 بجر  هبنشراهچ 2  »
هب هدش  ریغتم  هدینـش و  تنک  دوب . هدروآرد  ار  تروف ] تنومود   ] تنک دـیلقت  هاش  روضح  رد  لبق  بش  دـنچ  دـلقم  زازب  لیعامـسا  مدـینش 
هب مکح  دـندش . ضراع  هاش  هب  زورما  دـندوب . هدز  يداـیز  کـتک  هتفرگ  ار  وا  بشیرپ  دـننک . تیذا  هتفرگ  ار  وا  دوب  هدرپس  رهـش  هغوراد 

 ...« دندومرف رهش  هغوراد  تسایس 
.( ... ق ه .  ) مارحلا 1302 هجحلا  يذ  هعمج 8  »

رتش و دعب  تسا . حیبق  اهیدلقم  نیا  رایسب  دوب ...  هدروآرد  يزاب  هاش  روضح  رد  زازب  لیعامسا 
439 ص : نارهت ، تشذگرس 

 ...« کجیلم يارب  دندوب  هدرب  نوردنا  ار  هبراطم 
رد هک   ] نیمزتـلم بلغا  هب  دـشاب و  وا  هب  هدرپـس  هک  ناطلـسلا  نیما  هـب  باـطخ  یطختـسد  ه ق ... ).  ) هنـس 1305 هجحلا  يذ  هبنشجنپ 21  »
الاح دوب  هدرک  ضرع  تسا  یفورعم  دلقم  هک  مه  زازب  لیعامسا  دوب . هدش  هداد  تعلخ  لاش و  دنتـشاد ] تکرـش  نازپشآ  کناتـسرهش و 

 ...« دش تمحرم  وا  هب  مه  یلاش  دیهدب . یهالک  دمن  نیا  زا  مه  ار  ام  دیاهداد  تعلخ  هبرگ  گسره و  هب  هک 
.( ... ق ه .  ) هنس 1306 مرحم  هعمج 7  »

هیزعت متخ  زا  دـعب  اـشامت . دـندوب  هدـمآ  ناـشعابتا  اـیلاتیا و  سیلگنا و  يارفـس  هدوـب و  نامیلـس  رید  هیزعت  تلود  هیکت  رد  بشید  مدـینش 
زا فلتخم  ياهـسابل  هیراـع و  دیفـس و  ياهـشیر  اـب  هک  دوب  برط  هلمع  نیدـلقم و  زا  رفن  تسیود  بیرق  اـب  فورعم  دـلقم  زازب  لیعامـسا 

رتدب هناخاشامت  زا  هیزعت  سلجم  هک  يروط  دندروآ . نوریب  ناشدوخ  زا  حـیبق  تاکرح  دـندرک و  هیکت  هب  دورو  یناریا  یمور و  یگنرف و 
 ...« هدش

.( ق ه .  ) هنس 1306 یناثلا  عیبر  هبنشود 27  »
هک دنکیم  ضرع  دوب . هتفر  هدیـشوپن  دراد ، نیتوپ  زازب  لیعامـسا  دوب ...  نیمز  فرب  عرذ  مین  هدمآ ...  بشید  هک  يدایز  فرب  هطـساو  هب 

تسا گنن  امش  يارب  نیا  دناهدرب و  دناهداد  بیرف  ارم  ياهـصاقر  دنـشاب  ناطلـسلا  لظ  ياههدازرهاوخ  هک  هلودلا  مراص  موحرم  ياهرـسپ 
یمظع وناب  رسپ  زا  ار  اهصاقر  میظعلا  دبع  ترضح  زا  ورب و  هک  دندومرف  رومأم  ییاقس  هاش  دنربب . ناطلـسلا  لظ  يارب  ار  نارهت  صاقر  هک 

دراپس »...  هب  زازب  لیعامسا  هب  دریگب 
.( ... ق ه .  ) هنس 1306 بجر  هبنشکی 14  »

.« دوب هدروآ  نوریب  يروبجم » گنهرس   » يزاب زازب  لیعامسا  دوب . هتفر  هناخاشامت  هاش  بشید 
.( ق ه .  ) هنس 1307 بجر  هبنش 9  »

. دندوب هدرب  فیرشت  هناخاشامت  هب  مه  بشید  دوب ...  زورید  زا  رتهب  نویامه  قلخ  زورما 
 ...« تسا هدرک  لخادم  ناموت  دص  راهچ  دنیوگیم  دوب . هدروآرد  يزاب  زازب  لیعامسا 

.( ق ه .  ) هنس 1310 یناثلاعیبر  هبنش 23  »
رایـسب دش و  دلقم  یمان  هروغ  ربکا  وا  ياج  هب  هک  تسا  زازب  لیعامـسا  هبوت  تشاد  قباس  تاونـس  اب  هک  یقرف  دوب . لومعم  نازپشآ  زورما 
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دوب »....  هزمیب  خلت و 
440 ص : نارهت ، تشذگرس 

روپیش خیش 

: دسیونیم روپیش  خیش  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
. دشیم رضاح  ینایعا  سلاجم  مامت  رد  دندوب ، هتشاذگ  وا  يور  ار  روپیش  بقل  ای  مسا  نیریاس  شدوخ و  هک  نیسح  خیش  »

رایـسب دوبن ...  مه  عقوت  عمط و  لها  تشاد .....  لاس  هاجنپ  زا  رتدایز  دیاش  تقو  نیا  رد  دش . موحرم  ش ). ه .  ) لاس 1295 رد  روپیش  خیش 
بجاح و وا  يارب  ياهناخ  چـیه  رد  درکیم و  ییادـگ  ارقف  يارب  اـینغا  زا  دوبن . هدـننز  سکچـیه  هب  تبـسن  شیاـهیخوش  دوب  سانـشعقوم 

هبلاطم همیرج  هیارک و  لوپ  وا  زا  زیمم  دش ، نرت  راوس  تیلبیب  خیـش  دوب ، هداتفا  هار  میظعلا  دـبع  ترـضح  نهآهار  هزات  یتقو  دوبن . یعنام 
اب يردق  هب  خیش  دندرک . سبح  ار  خیش  دیـسر . یکیژلب  یند  ویـسم  نهآهار ، لک  سیئر  رهـش و  هب  راک  دریگب و  وا  زا  تسناوتن  یلو  درک 
ار وا  یند  ویسم  دندروآ . شنوریب  سبح  زا  دندش و  لصأتـسم  هرخالاب  دنکـشب . ار  رد  دوب  کیدزن  هک  دز  سبحم  رد  هب  دوخ  نیگنـس  هنت 
. درک فاـعم  هیارک  تخادرپ  زا  ار  وا  هشیمه  يارب  هکلب  رفـس  نـیا  يارب  طـقف  هـن  لـک  سیئر  درک ، هـک ...  ییاـهیگدول  زا  دـعب  راـضحا و 

مامت فصو  اب  دوب . باکر  مزتلم  مظعاردص  هیشاح  وزج  هناهاش  ياهترفاسم  رد  یتح  تفریم ، مه  رابرد  هب  ناطلسلا  نیما  ندید  ناونعهب 
يردق هب  شاهرجنح  درکیمن و  تبیغ  سکچیه  زا  دوب . ربخ  ناتـسربق  شاهنیـس  دوب ....  یـشیالآ  ره  زا  اربم  سدقم و  رایـسب  اهیگدول  نیا 

خیـش یلو  دننک  دیلقت  وا  زا  دنتـساوخ  اهیلیخ  دربیم . قبـس  مه  ونایپ  يادص  زا  دـناوخیم ، واگ » تایب   » شدوخ لوق  هب  یتقو  هک  دوب  يوق 
هیلع ». هللا  تمحر  دوب ، شدوخ  هب  رصحنم  دوب ، وا  رد  هک  تایدام  هب  ییانتعایب  افص و  قدص و  اریز  دندشن  روپیش 

انرک خیـش  دنتـسه . اهکقلد  نیا  هلمج  زا  زین  هلودـلا ] لاغـش  ای   ] کلملا لاغـش  انرک و  خیـش  دـندوب . مه  يرگید  ياهکقلد  هرود ، نیا  رد  »
دوخ يارب  روپیش  خیش  مان  لباقم  رد  ار  مان  نیا  دزیم  انرک  شنهد  اب  نوچ  تشاد و  ددعتم  ياهرنه  یگدول  يارب  دوب و  دادعتـسا  اب  يدرم 

اهرهظ هک  دوب  نیا  شرنه  هناگی  یناخ و  لیلخ  لاش  همامع  اب  دنمونت  دوب  يدرم  کلملا  لاغش  اما  درک . ادیپ  ترهش  نآ  هب  دومن و  باختنا 
رگا دیـشکیم و  هزوز  لاغـش  دـننام  دـندروخیم  راهن  ینوریب  رد  رتشیب  الومعم  هک  ناگدازهاش  فارـشا و  نایعا و  هناخ  رد  مد  راهن  عقوم 

هکنیا ات  تفریم  شیادـص  مه  رتفرط  نآ  هناخ  دـنچ  ات  هک  دیـشکیم  هزوز  ردـقنآ  دـندرکیمن ، ییاـنتعا  وا  هب  تاـقوا  یـضعب  مه  اـنایحا 
رس رد  ار  وا  هرخالاب 

441 ص : نارهت ، تشذگرس 
عمج دوخ  شیپ  ار  هرفس  ياههجوج  هک  دوب  نیا  شراک  لوا  دومنیم  سولج  هرفـس  رـس  هکنیا  ضحم  هب  دندرکیم و  توعد  دوخ  هرفس 

يرگید دارفا  رفن ....  دنچ  نیا  زا  ریغ  دندرکیم ...  هدنخ  حیرفت و  وا  ندروخ  زا  مه  نایعا  دروخیم و  لاغـش  دـننام  ار  اهنآ  ابترم  هدرک و 
رسهبرس هاش  نیدلارصان  هک  دوب  یلوفزد  ییالبرک  جاح  هلمج  نآ  زا  دناهدوب  سانشهاش  حالطصا  هب  هتشاد و  طابترا  هاش  اب  هک  دناهدوب  زین 
نوردنا هب  دوخ  يوبای  اب  دنیبب  تسا  هتـساوخیم  ار  هاش  هک  تاقوا  بلغا  تشاد و  ییوبای  یلع  نیا  یلع . مان  هب  يرگید  تشاذـگیم و  وا 

دشیمن ». شیوبای  اب  وا  دورو  عنام  مه  یسک  دشیم و  دراو  تاقالم  يارب  هاش 
442 ص : نارهت ، تشذگرس 

نازپشآ مسارم 

نآ رد  گرزب  کچوک و  زا  نایرابرد  همه  هک  دوب ، نازپشآ  يزاب  دشیم  يرصان  تموکح  تلود و  یکبس  ببس  هک  ییاهراک  زا  یکی 
! دنتخادرپیم هرخسم  راک  نیا  هب  هاش  نیدلا  رصان  رظن  ریز  دنتشاد و  تکرش 
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: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  کلامملا  ریعم  یلعتسود 
. دشیم اپ  رب  توقای ) رصق   ) راصح خرس  رد  نازپشآ  طاسب  هوک  تشپ  ترفاسم  زا  هاش  تشگزاب  زا  سپ  »

هب روضح  روبزم  زور  رد  دیاب  هک  یناسک  يارب  ترفاسم  دعب  هب  رظن  نوچ  یلو  دـمآیم ، لمع  هب  کناتـسرهش  رد  نازپشآ  مسارم  لیاوا ،
. دومن نییعت  روظنم  نیا  يارب  ار  راصحهخرس  هتفگ  كرت  ار  اجنآ  هاش  دوب ، تمحز  ثعاب  دنناسر  مه 

هار دادـتما  رد  ررقم  زور  رد  دـشیم و  هداتـسرف  ارزو  فارـشا و  ناگدازهاش و  يارب  توعد  هعقر  رالاسناوخ  فرط  زا  شیپ ، هتفه  کی  زا 
. دوب تکرح  رد  رگیدکی  هب  لصتم  راوس  هکشرد و  هکسلاک و  راصح  خرس  هب  نارهت 

بناج رد  نکفاهیاس و  نهک  ياهتخرد  نآ  گرزب  عالـضا  زا  یکی  دادـتما  رد  هک  دوب  یلکـش  لیطتـسم  عیـسو  ياـضف  نوردـنا ، کـیدزن 
هس هتشارفا  هکرید  ود  ياهشوپمدق  داتفه  یلا  تصش  لوط  هب  اهتخرد  ریز  دوب . هدش  هتـسب  یلیوط  يوکـس  اهتخرد  فیدر  اب  يزاوم  رگید 

گرزب رادهقلح  گید  یـس  دنتـسبیم . اهرداچ  يورهبور  تفاظن  لاـمک  رد  رایـسب  ياـهقاجا  دـندرکیم و  روصحم  ریجت  اـب  ار  نآ  فرط 
راک تامدقم  هیهت  هب  اهگید  رانک  رد  اهزپشآ  درگاش  اب  هتـسب  نایم  رب  دیپس  ياهدـنبشیپ  نامز  نآ  یمان  ياهزپشآ  هداد  رارق  اهقاجا  يالاب 

. دنتخادرپیم
تاـبوبح و عاونا  زا  رپ  ياـههعومجم  نآ  درگ  دـندرتسگیم و  یگرزب  ناوخ  دوـب  رتـنما  خارف و  اـههمیخ  رگید  زا  هک  طـسو  شوـپ  نورد 

هریغ و ایبول و  سدع و  و  القاب ]  ] القب دوخن و  لیبق  زا  تالوقب 
443 ص : نارهت ، تشذگرس 

لگشم و ناحیر و  و  نشبآ ]  ] نشفآ رپلگ و  هنوپ و  زا  رت  کشخ و  ياهیزبس  ماسقا  امرخ و  یسیق و  شمشک و  قدنف و  هتسپ و  ماداب و  زغم 
زوج نیچراد و  کخیم و  له و  لیبق  زا  هیودا  عاونا  یگنرفهجوگ و  زبسایبول و  ناجنداب و  جـیوه و  ینیمزبیـس و  هبملگ و  هزوراشوخ و 

زین هریغ و  یبـالگ و  بیـس و  روگنا و  وله و  راـیخ و  هزوـبرخ و  هناودـنه و  زا  هوـیم  ماـسقا  هریغ و  لـفلف و  هبوـچدرز و  نارفعز و  اـیوب و 
. دندیچیم رایسب  دنق  هلک  زاتمم و  يومیلبآ  ياههشیش 

هریغ یجامک و  نسح  هرلیجاح و  لیبق  زا  نایوگهلذب  اهکقلد و  زا  یـضعب  دنتفرگیم و  اج  ناگدنزاون  صاوخ  زا  دـنچ  ینت  هرفـس ، نایم 
. دندروآیم طاسبنا  رورس و  هب  ار  راضح  بسانم  ياهفیطل  ای  شوخ  یتکرح  هب  هاگ  هداتسیا و  رانک  هشوگ و  رد 

نوریب راظتنا  هب  اههعومجم  ربارب  هرفـس  درگ  نیوعدـم  دـنداهنیم و  نآ  يور  ار  هش  یلدنـص  هدرتسگ  نیمـشیربا  هچیلاق  هرفـس ، ردـص  رد 
مارتـحا لاـح  رد  هتـساخاپ  رـس  رب  راـضح  دومنیم ، مـالعا  ار  هاـش  ندـمآ  هتفرگ  ـالاب  ار  هدرپ  رادهدرپ  هک  نیمه  دنتـسشنیم . هاـش  ندـمآ 

رارق یلدنص  نیبنج  رد  مظعاردص  هنطلسلا و  بیان  دادیم . نتسشن  هزاجا  ار  همه  تفرگیم  رارق  یلدنـص  يالاب  هاش  نوچ  دنداتـسیایم و 
هب کـی  ره  ناـگرزب  ناـگدازهاش و  ریاـس  تـخادرپیم و  نارفعز  ندـییاس  هـب  يرگید  ناـجنداب و  ندـنکتسوپ  هـب  یکی  دــنتفرگیم و 

فصو رد  دنچ  یتیب  هدمآ  هرفـس  نایم  هب  هالک  لاش  اب  ارعـشلا  سمـش  تقو  نیا  رد  دندشیم . لوغـشم  يزیچ  ندنکتسوپ  ای  ندرکكاپ 
دنتـشگیم و زاب  ناهفـصا  هب  هدرک  زاجح  قارع و  گنهآ  ناگدـنزاون  هاگنآ  دـشیم . علخم  سلجملایف  هدـناوخ و  هاش  حدـم  زور و  نآ 

هدش هدامآ  كاپ و  نآ  تایوتحم  هک  ار  اههعومجم  جیردت  هب  دوخ  ناسک  اب  ناطلسلا  فیـس  هب  بقلم  رظان  بیان  ناخ  ربکا  هلودلا و  دجم 
. دندناسریم اهزپشآ  هب  دوب ،

زین راضح  تساخیمرب ، اج  زا  دـندادیم  ربخ  ار  شآ  ندشرـضاح  هک  یناـمز  زا  سپ  دوب و  ناوارف  طاـشن  تشاـشب و  زور  نیا  رد  ار  هاـش 
رد هاش  هراشا  هب  هاگنآ  دـنامیمن . یـسک  نایارـسهجاوخ  زج  دـنتفریم و  دوخ  ياـهرداچ  هب  صخرم و  روضح  زا  هتـسناد  ار  دوخ  فیلکت 
درگ يداش  دایرف  اب  هدـمآ  نوریب  مهرب  مهرد و  گنراگنر  ياههماج  اب  رازگتمدـخ  مناخ و  زا  هناـخمرح  لـها  دـندوشگیم و  ار  نوردـنا 

هب نارگید  نآ  زا  سپ  دیـشکیم و  هاش  صوصخم  حدق  رد  شآ  بان  رز  زا  ياهچمچ  اب  هلودـلا  سینا  همه  زا  لبق  دـندزیم . هقلح  اهگید 
نایارـسهجاوخ داتـسیایم . طاسب  ياشامت  هب  رایـسب  فعـش  اب  هاش  دنتخادرپیم و  دـندوب  هدروآ  رـضاح  البق  هک  یفورظ  رد  شآ  ندیـشک 
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رـضاح اههرفـس  رد  هک  رگید  ياهکاروخ  دوجو  اب  دندربیم و  دـشیم  هدرتسگ  فلتخم  طاقن  رد  هک  ییاههرفـس  اهرداچ و  هب  ار  اههساک 
ردنیش رتکد  و  نازولوت ]  ] نازولط رتکد  دروخیمن . شآ  زج  یسک  زور  نآ  دوب 

444 ص : نارهت ، تشذگرس 
رایـسب دـیجمت  دـندروخیم و  هدومن  زیربل  شآ  زا  ار  دوخ  ياـهفرظ  ررکم  دـندوب  هاـش  صوصخم  بیبـط  يوسنارف و  ود  ره  هک  رلدنیـش ] ]

زورب زا  یعون  دوخ  نیا  دشیم و  هداتـسرف  رهـش  هب  دنوش  رـضاح  دنتـسناوتیمن  هک  اهمناخ  یـضعب  يارب  شآ  حدق  دنچ  هاگ  دـندومنیم .
دوب ». تمحرم 

: دسیونیم هاش  يرذن  ناونع  ریز  نازپشآ ، مسارم  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
رادجات رـسپ  رذن  شردام  دیاش  هک  دوب  يراکملقهلـش  نامه  نآ  ساسا  دنتخپیم . لاس  ره  هک  تشاد  يرذـن  شآ  مه  هاش  نیدـلا  رـصان  »

هلیـسو نآ  زا  هدرک و  فرحنم  شیلـصا  تروص  زا  ار  زیچ  همه  هک  هاشداپ  نیا  يدادبتـسا  هیور  رکف و  زرط  هتفرهتفر  یلو  دوب . هدرک  دوخ 
مـسق همه  هناد و  هنوگ  همه  هک  دوب  ینوـجعم  دـشیم ، هتخپ  رخاوا  نیا  رد  هچنآ  دراو و  مه  يرذـن  نیا  رد  تخاـسیم ، لـمجت  حـیرفت و 

لمع هب  ياهزماـب  يوقم و  خوبطم  نآ  زا  هدرک و  طوـلخم  مه  اـب  ار  تشوـگ  مسق  دـنچ  ینـشاچ و  ماـسقا  هیودا و  عاوـنا  هوـیم و  يزبـس و 
. دندروآیم

يزور ود  یکی  دمآیم . لمع  هب  دـنوامد  هارهس  راصحهخرـس  رد  رثکا  قالیی و  لصف  زا  دـعب  رهم - نازیم - هام  رد  هلاس  ره  نازپشآ ، نیا 
ياضف هدرک ، لصو  مه  هب  ار  اهنآ  ياهریجت  نماد  دـندزیم و  مهب  لصتم  شوپرداچ  دـنچ  دـشیم . راک  نیا  تافیرـشت  فرـص  هاش  تقو 

. دنتشاذگیم ایبول و ...  جنرب و  ياههعومجم  نآ  نایم  تشگیم ، نهپ  گرزب  یمرچ  ياههرفس  هطوحم  نیا  رد  دندادیم . بیترت  یگرزب 
برط هلمع  دـندوب ....  هدرک  رـضاح  هریغ  کبک و  غرم و  هناد  نیدـنچ  اـب  راکـش  اـی  دنفـسوگ  شل  کـی  کـی ، ره  هک  هعومجم  نیدـنچ 

دـمآیم و اـهرداچ  نیا  هب  لاـجر  ارزو و  اـب  هاـش  دـندوب . رـضاح  دوخ  تـالآ  اـب  هدرک  لاغـشا  ار  هطوحم  نیا  تمـسق  کـی  مه  يراـبرد 
تفایرد شوج  مهرد  نیا  رب  رگید  ياهزیچ  ياهراپ  شیازفا  هب  عجار  يدـیدج  رماوا  رـالاسناوخ  تشذـگیم . هناـکولم  رظن  زا  تاکرادـت 
لوغشم ارزو  تفریم و  هاش  سپس  تشگیم . عورش  یقیـسوم  ياون  اب  نازپشآ ، تایلمع  سپـس  هدرک ، سولج  یلدنـص  رب  هاش  درکیم .

قلمت نیا  هاوخ  تسوا . هب  تبـسن  قلمت  زا  هیانک  ندرکكاپ  ار  یـسک  يزبس  . ) دندرکیم كاپ  يزبس  اعقاو  دندشیم و  يزبس  ندرکكاپ 
هب کی  ره  نیریاس  ناجنداب و  ندنکتسوپ  لوغشم  مظعا  ردص  هک  ماهدید  نازپشآ  نیا  زا  یسکع  دوخ  نم  دشاب ). یلمع  هاوخ  ینابز و 

میـسقت ینیچ  ياهحدـق  رد  هاش ، نز  داتـشه  داتفه  لاجر و  ارزو و  يارب  هدـش و  هتخپ  گید  نیدـنچ  رد  شآ  نیا  دـندوب . لوغـشم  يراک 
تسا ». هدوب  مه  يوقم  رطعم  هزماب  ياذغ  دنتفگیم ، هک  يرارق  زا  دشیم و 
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: دروآیم نایم  هب  نخس  زیمآدنخشیر  زین  هاگ  يداقتنا و  یهاگن  اب  نازپشآ  نیا  زا  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلادامتعا 

.( ق ه .  ) هنس 1298 نابعش  هبنشهس 22  »
همامع زییاپ ، لصف  لبق  لاس  هدراهچ  مسیونب . شآ  نیا  زا  يرـصتخم  دروم  نیا  رد  هک  دـمآ  مزال  تسا . نازپشآ  زورما  دـش . قارطا  لزنم 

نیا لوغـشم  یپردیپ  بش  هس  هک  تفای  رارکت  لمع  نیا  دوش و  رداچ  يولج  يروضح  خبط  دندرک  لیم  نویامه  ناگدنب  میدوب . هماما ] ]
. دندوب راک 

مه اهام  هب  دوشب ، يزیچ  دننام  شآ  دوش و  هتخیر  نآ  رد  مه  اههویم  ماسقا  هکلب  تابوبح  تالوقب و  لیبق  ره  زا  هک  یتشوگبآ  دش  انب  دـعب 
. دنداد هتخپ و  دوش  هداد  یتمسق  یمهس و  میدوب  صاوخ  زا  هک 

دش انب  دوب و  هتشذگ  لاس  زا  رتلصفم  يردق  هدش  هتخپ  شآ  میدوب  اجک  منادیمن  قالیی  رخاوا  رد  درک . یقرت  يردق  لمع  نیا  رگید  لاس 
اقآ زونه  ناطلـسلا  نیما  میتفریم ، تابتع  هب  هک  رگید  لاـس  دوش . لومعم  قـالیی  رد  هلاـس  همه  هاـشداپ  دوجو  یتمالـس  ضحم  لـمع  نیا 
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هطـساو هب  دادیم و  هوـلج  هوکـشاب  رایـسب  دوـب  وا  تسد  هب  وا و  هب  قـلعتم  هچ  ره  تشادـن و  یتمدـخ  راـک و  يرادـبآ  زج  دوـب و  میهاربا 
بیان ازریم . رهدلا  رون  اب  مسر  اما  دوب ، شرـسپ  اب  تراظن  مسا  دوب  هدش  توف  هزات  رالاسناوخ  اهتقو  نآ  هک  هنطلـسلا  داضتعا  یگـضرعیب 

یتابیترت دهدب . تابورشم  تالوکأم و  ماسقا  رد  ار  دوخ  تقایل  زورب  تسه  روطره  تساوخیم  دوب و  تراظن  ددصرد  ناطلسلا  نیما  رظان 
زا دش . هداد  یمهـس  مه  نازابرـس  یتح  ودرا و  همه  هب  دوب . هدش  ناموت  داتفه  شآ  خبط  جراخم  لاس  نآ  دروآ . مهارف  یهاگتـسد  دیچ و 

. تفای دادتشا  لمع  نیا  لاس  هب  لاس  دش  تدواعم  هک  البرک 
تنطلـس جراخم  زا  یکی  مه  نیا  دوشیم . ناموت  دصیـس  رازه و  دـشاب  هریغ  عالخ و  تاماعنا و  هک  وا  تافاضم  شآ و  دوخ  جراخم  لاح 

. دوب رضاح  هریغ  هریغ و  رکش و  دنق و  تاجهویم و  تالآيزبس ، هیودا  موحل و  ماسقا  دایز و  گید  میتفر . هناخ  رد  هصالخ  تسا . هلقتـسم 
كاپ ناجمداب  يزبس و  هتـسشن ، یفرط  اهریغ  کـلملا و  نیما  رظاـن و  زا  تولخ  هلمع  دـندزیم . زاـس  هتـسشن و  یفرط  هصاـخ  برط  هلمع 

دوبن »....  اشامت  هوکش و  زا  یلاخ  سلجم  دندومرفیم . اشامت  هدیزخ و  ياهشوگ  مه  هاشداپ  دوخ  دندرکیم .
.( ق ه .  ) هنس 1299 لاوش  هبنشهس 7  »

اننفت هرک  یبونج  ءالب  یصقا  زا  ای  ویدلام  ریازج  زا  یـصخش  دوش  روصت  تسا : رارق  نیا  زا  شآ  لیـصفت  هصالخ  تسا ...  نازپشآ  زورما 
تمس فرط  ار  وا  نولاب  فلاخم  داب  دوش و  راوس  نولاب  هب 
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صخش لاوش 1299  متفه  هبنـشهس  زور  هتـشذگ  هتـسد  زا  تعاس  راهچ  هدومن  طوبه  زربلا  هوک  يالاب  هدروآ  ناریا  هب  دـنارب و  هرک  لامش 

تابیترت يزپشآ و  عاضوا  نیا  دیامن و  دورو  دناهدز  یقرـش  فرط  کناتـسرهش  ترامع  جراخ  هک  يرداچ  رد  هعفد  کی  نولاب  رد  رفاسم 
دعب دناسرب و  دوخ  یلصا  نطو  هب  ار  وا  داب  دور و  اوه  هب  هتسشن  نولاب  نامه  اب  هرابود  دیامن و  هظحالم  تسا  هدمآ  مهارف  هک  يزابهقح  و 

هفلتخم فیاوط  لـلم و  ناـیم  زا  ياهدـید و  هچ  رفـس  تدـم  نیا  رد  يدوب و  هتفر  اـجک  هک  دوش  لاؤس  وا  زا  ناتـسود  ماوقا و  دزن  دورو  زا 
؟ یتفای ياهزات  هچ  يدومن  ریس  روبع و  هک  همظعم 

بیترت دـیاب  دراد  نازپشآ  نینچ  هک  یتلود  دـننک  لاؤس  وا  زا  رگا  دـیوگب . هک  درادـن  نازپشآ  سلجم  نیا  زا  رتبیجع  يزیچ  چـیه  اـنیقی 
شاهجراخ روما  ریزو  دشاب ، لماک  دیاب  هجرد  هچ  هب  شاهحلـسا  دشاب ، هبراحم  هب  رـضاح  هجرد  هچ  هب  شنوشق  الثم  دشاب ، هچ  وا  تارادا 

صخـشم رگید  لود  لباقم  رد  ار  دوخ  تنطلـس  قوقح  دودـح و  دوش و  ظفح  دـیاب  هنوگچ  هیاپ و  هچ  هب  وا  هرادا  مظن  و  دـشابیک ، دـیاب 
کیتلوپ و هریاد  سیئر  دمحم  ازریم  لثم  دشاب و  هتشاد  هجراخ  ریزو  ناخ  دیعس  ازریم  لثم  دیاب  تلود  نینچ  تفگ  دهاوخ  اباحمیب  دنک ،

لاجر رب  گنرف  ياپورـسیب  یندا  هک  شوشم  يردـقب  تلود  کـیتلوپ  هریغ و  هریغ و  هایـس و  ناـخ  زوریف  هجراـخ  ترازو  هدـمع  يازجا 
: تفگ دـهاوخ  تسا  هنوگچ  تلود  یلوپ  یلام و  رابتعا  هنازخ و  هیلام و  دوش  لاؤس  ینولاـب  صخـش  زا  رگا  دراد . يرترب  تلود  نیا  ربتعم 

بکرم دوب  سلجم  یلب  دربن . هدیاف  چیه  رگج  نوخ  زج  دیاب  نازپشآ  سلجم  نیا  زا  دشاب  هتـشاد  شوه  يردـق  صخـش  تسه  الاح  هچنآ 
هدش هتشاذگ  نویامه  یلدنـص  رداچ  ردصرد  دندوب  هدز  یکرید  ود  شوپرداچ  دندوب . مه  سردنم  هدازهاش  دنچ  ودرا و  هدمع  لاجر  زا 

رد یگرزب  يودک  هتسشن  ینویامه  یلدنص  فرط  کی  رد  هریغ  هریغ و  رالاسناوخ و  کلملا  دضع  دندوب . هدرواین  فیرـشت  زونه  هک  دوب 
رگید فرط  رد  ریاس  ازریم و  ناوریـشونا  یناخلیا  هلـصافالب  دندادیم . شحف  رازه  لد  رد  دنکیم و  تسوپ  تسار  تسد  اب  پچ و  تسد 

. هتسشن
هتـسشن يزابمه  میدن و  هللااب و  کجیلم  رـسپ  اهنآ ، تسد  الاب  برطم  هتـسد  کی  رداچ ، طسو  رد  تولخ  مظاعا  زا  یعمج  کلملافیس و 

زا یکاروخ  یلاخ  ياضف  رداچ و  طسو  مامت  هریغ . شارف و  رداچ  رد  مد  هناخزپشآ  هناخرادـبآ و  هلمع  زا  یهورگ  هبلاطم  زا  دـعب  دـندوب .
همه تاـبوبح  زا  رپ  اـههعومجم  رگید  تمـس  رد  هریغ  هروغ و  ومیل  بآ  رکـش و  دـنق و  روـج و  ره  زا  تـالوقب  تـالآ و  هیودا  مسق و  ره 
هتفر مه  هکم  دـنیوگیم  هک  ییالبرک  هب  موسوم  يزوخ  یـصخش  دـندوب . ندرک  تسوپ  ودـک  ناـجمداب و  ندرکكاـپ و  يزبس  لوغـشم 
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تسا ملاع  فارخا  زا  هک  هدش  مه  یجاح  تسا و 
447 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دزیم فرح  يزوخ  نابزب  دزیم و  نالوج  سلجم  طسو  رد  هنهکهراپ  سابل  اب  هرواحمحیبق و  ملکتدب و  رظنمهیرک و  رایسب 
. تخیریم اهگید  هب  ار  رویط  موحل  دنفسوگ و  تشوگ  رداچ  زا  جراخ  تسا  لوا  صخش  عقاولا  یف  هک  رابرد  هیلام و  ریزو  ناطلسلا  نیما 

هقیقد راهچ  هس  رد  هبترم  راهچ  هس  دندروآ . فیرشت  نوریب  هاش  متسشن . اجنآ  مدیدن . رداچ  جراخ  زا  رتفیرش  دوخ  سولج  تهج  هب  نم 
راهان هاش  دش . رهظ  رخآ  دـندمآ . اهدرم  دـش . قرق  هرابود  زاب  دـنتفر . دـندمآ و  هناخمرح  ناوسن  دـندرک  نوریب  رداچ  زا  ار  اهدرم  هلـصاف 

میتفر »...  مه  ام  دنتفر . ترامع  هب  تساوخ 
گنر خرـس  يرداچ  هدـش . رکذ  شلیـصفت  هک  هلاس  همه  هلومعم  مسرب  تسا  نازپشآ  زورما  يرمق : هنـس 1301  هجحلا  يذ  هبنشود 17  »

تاجهیودا تالوقب و  تابوبح و  ياههعومجم  دندوب  رـضاح  نیمزتلم  مامت  ودرا و  لها  مظاعا  دندیـشک . گنر  نامه  هب  اهریجت  دش . هدز 
ترامع هب  یهاگ  دندروآیم و  فیرـشت  یهاگ  هاشداپ  دندرکیم . كاپ  يزبس  تلود  لاجر  دندوب . برط  هلمع  دوب . هدـش  هدـیچ  هریغ  و 

یلیخ هک  دـنرب ...  راکب  هزم  دـنروایب و  رد  يزاب  دنتـساوخ  برط  هلمع  دوب . نایم  نآ  رد  زخ  هناـطب  همرت  هداـبل  اـب  مود  کـجیلم  دـنتفریم 
بیان ناطلسلالظ و  دهعیلو و  هک  یناریا  ياههدازهاشنهاش  نویامه  ترضح  حدم  رد  یعابر  اهنآ  زا  یکی  يزاب  عورش  زا  لبق  دوب . هزمیب 

. دش نویامه  دنسپ  لکشم  داق  عبط و  عوبطم  یلیخ  هک  دومن  مود  کجیلم  هب  اعد  هلصافالب  دوب  دنر  ورای  دشن . دنسپ  دناوخ . دشاب  هنطلسلا 
مدمآ » لزنم  دعب  مدوب . رهظ  زا  دعب  ات  نم 

لوغشم ودرا  يارما  انما و  رتهوکـشاب ...  يردق  هلاس  همه  عضو  نامه  هب  تسا  نازپشآ  زورما  يرمق : هنس 1304  هدعقلايذ  هبنشراهچ 5  »
. دناشن اهنکكاپ  يزبس  فص  رد  دروآ  ماربا  هب  تفرگ  ارم  تسد  ناطلـسلا  نیما  متفر . ياهشوگ  نم  دـندوب  ندرکكاپ  يزبس  ناجمداب و 

هیودا يوب  مدوب . هدرکن  دوخ  رمع  رد  هک  يراک  مدـنک  تسوپ  دایز  تمحز  اب  ودـک  ددـع  هدزاود  نکب . تسوپ  ودـک  امکح  دومرف  هاـش 
مدمآ »..  لزنم  متشاد . هتکس  تلاح  هاش  راهان  رس  متساخرب . هدرک  جیگ  ار  مرس 

لاسما دـماین  لمعب  نازپشآ  تاموسر  نیا  میدوب  گنرف  لاـسراپ  نوچ  تسا . نازپشآ  زورما  يرمق : هنس 1307  هجحلا  يذ  هبنشجنپ 27  »
هک دوب  نیا  تشاد  لبق  ياهلاس  اب  هک  یقرف  دش . عورش  زاب 
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درم مظعا  ریزو  تسه  لاسما  دوبن و  اهسیلگنا  لاگنچ  روهقم  ناریا  زونه  لبق  ياهلاس  الاح و  زا  دندوب  رتنسم  هبسنلاب  صاخشا  زا  یـضعب 

. دوب مک  رایسب  مه  شآ  تالمجت  تاکرادت و  تسا . روط  نیمههب  تاروما  همه  دزابیم . درن  دروخیم و  بارـش  الاح  دوب . یـسدقمكاپ 
ياسور مامت  دوب . لوغشم  نم  راکب  مه  مظعا  ریزو  مدش . لوغـشم  متـسشن و  منک . كاپ  ودک  دش  شیامرف  نمب  مدوب . مسرلا  یلع  مه  نم 

 ...« متفر دندومرف  راضحا  مه  ارم  دندش . لوغشم  راهان  هب  دندرب . فیرشت  ترامع  هب  هاش  نیب  نیا  رد  دندوب . لوغشم  مه  نیربتعم  يرادا و 
تسا و هزماب  رایسب  صاخشا  زا  هک  ینالیگ  راددحرس  یسوم  ازریم  تسا . لومعم  نازپشآ  زورما  يرمق  هنس 1311  یناثلا  عیبر  هبنشجنپ 8  »
یگنتلد و ابو و  نیا  اب  لاسما  يزپشآ  تلاذر  دنکب . نازپشآ  ياشامت  هک  دمآ  رهش  زا  متـشون  بشید  تسا  تسود  ازریم  میهاربا  ناطلـس  اب 

رهـش فیظنت  جرخ  هبترم  کی  تسا ، هدش  شآ  فراصم  هک  ناموت  رازه  ود  نیا  رگا  دوب . رتشیب  لبق  تاونـس  زا  بتارم  هب  مدرم  يروخلد 
دوبن »...  لاس  چیه  لومعم  هک  دندرک  يزابشتآ  مه  بشما  دشیم ...  ییوگاعد ...  بابسا  انیقی  دندوب ، هدرک 

نیا رد  ناـموت  رازه  راـهچ  هس  هـک  لاـس  ره  ریپیب  يرجق  شآ  ناـمه  تـسا . نازپـشآ  زور  زورما  يرمق : هنـس 1312  یناثلا  عیبر  هبنش 6  »
هلودلا دـجم  لامعا  هطـساوب  زور  نآ  نم  تلاذر . تابثا  زج  يویند و  هن  یتلود و  هن  دراد و  ینید  هدـیاف  هن  دوشیم . جرخ  تلود  یلوپیب 

مدمآ ...  لزنم  مدش . رییغتم  هناوید 
یلذر رایسب  سلجم  دندرکیم  فیرعت  هک  يرارق  زا  مدنام  رهـش  رد  نم  تسا  نازپشآ  زورما  يرمق : هنس 1313  لوالا  يدامج  هعمج 28  »
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قباس »..  تاونس  زا  رتدب  تسا  هدوب 
هلودـلا داـمتعا  مه  لاـس  نیمه  رد  مینادیم  هک  هنوگناـمه  اریز  دـش . اـپرب  هک  دوب  ینازپـشآ  نیرخآ  عقاو  رد  نازپـشآ  نیا  هک  دوزفا  دـیاب 

كات زا  هن  دنام و  ناشن  كات  زا  هن  حالطصا  هب  دمآرد و  ياپ  زا  ینامرک  ياضر  ازریم  هلولگ  برض  هب  هاش  نیدلا  رـصان  مه  تشذگرد و 
. ناشن

نازپشآ هرابرد  هاش  نیدـلا  رـصان  کشزپ  هیرووف  رتکد  هتـشون  هب  تسا  هتـسیاب  میهد  نایاپ  هب  ار  دوخ  راتفگ  زا  شخب  نیا  هکنآ  زا  شیپ 
: دسیون هراب  نیا  رد  توا 1890  خیرات 14  رد  هیرووف  رتکد  مینک . هراشا  زین 

449 ص : نارهت ، تشذگرس 
هب دهدیم  روتـسد  ار  نآ  نتخپ  هاش  لاس  ره  نونکات  لبق  لاس  لهچ  زا  هک  بیرغ  بیجع و  لصفم و  شآ  نیا  تسا . نازپشآ  زور  زورما  »
هب يالتبا  زا  دوخ  هدـیقع  هب  نآ  لوانت  اب  هتخپ و  کناتـسرهش  رد  ار  نآ  هاش  شیپ  لاس  لـهچ  اـب  زورب و  عقوم  رد  هک  تسا  یـشآ  راـگدای 
قح وا  ندرگ  هب  ار  شآ  نآ  هک  دراد  هدـیقع  تسا و  هتـشادهاگن  رطاـخ  رد  یبوخ  هرطاـخ  نآ  زا  تهج  نیمه  هب  هدـنام و  ظوفحم  ضرم 

. تسا یتباث  یگرزب و 
دنرادیم اپرب  رتات  شیامن  يارب  ار  نآ  رگید  عقاوم  رد  هک  یگرزب  رداچ  ریز  رد  دـشیم  عورـش  حبـص  هدزای  تاعاس  زا  يزپشآ  تایلمع 

رد دننک  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  عقوم  رد  ات  دناهتخیوآ  هدش  راوتسا  رگید  ینهآ  ياهکگنچ  هب  هک  ینهآ  هلیم  ود  هب  ار  هتشک  دنفسوگ  هدراهچ 
دایز يودـک  ناجنداب و  اصوصخم  تاـجهویم  ردـنغچ و  جانفـسا و  هتـسدهتسد  وبـشوخ و  ياـهیزبس  هیودا و  زا  رپ  ياهینیـس  یـشرف  يور 

. هدش هدیچ  فیدر 
ندرکكاپ و ندـنک و  تسوپ  هب  دننیـشنیم و  وناز  ود  دـنراد  ار  اهنآ  تسایر  مظعاردـص  هاـش و  ناردارب  زا  یکی  هک  رـضاح  ناـیعا  همه 

روز اب  ار  اهدنفسوگ  یبرچردهقرغ ، ياهسابل  فیثک و  ياهتـسد  اب  اهزپشآ  درگاش  دنوشیم و  لوغـشم  اهیزبس  اههویم و  ندرک  هعطقهعطق 
. دننکیم هراپهراپ  مامت 

لوغشم متسشن و  ناجنداب  يرادقم  سولج  رد  مدرک و  تعاطا  مه  نم  منک ، تکرش  نازپشآ  نیا  رد  هک  درک  توعد  مه  ارم  ترضحیلعا 
تسدب هک  ییاهناجنداب  هک  تفگ  هاش  هب  کجیلم  عقوم  نیمه  رد  مهد . ماجنا  یبوخب  مناوتیم  هک  اجنآ  ات  ار  دوخ  دیدج  لغـش  نیا  مدش 

. تخیر دنروخب  دیاب  اهناملسم  هک  یشآ  رد  ار  اهنآ  ناوتیمن  تسا و  سجن  دوش  هدنک  تسوپ  یگنرف  رفن  کی 
دوخ ياج  زا  نم  هکنیا  ضحمب  درک و  ادص  ارم  دزادـناین  نیمز  هب  ار  دوخ  هنادرد  زیزع  يور  هکنآ  يارب  دـنارذگ و  یخوش  هب  ار  رما  هاش 
دراک كون  اب  ار  اهنآ  ادمع  هدرک  عمج  مدوبهدنک  تسوپ  هک  ار  ییاهناجنداب  مامت  صوصخم  تقد  اب  کجیلم  ردپ  ناخ  دمحم  متـساخرب 

زا دعب  درب . نوریب  دوخ  اب  ار  دراک  ینیس و  اهناجنداب و  دعب  دروخن  دوب  هدروخ  اهنآ  هب  نم  تسد  هک  ییاهناجنداب  هب  شتـسد  ات  دیچیمرب 
هک یـسم  گید  هدزاود  هد  رد  تسد  اب  مه ، لخاد  ار  هیودا  وبشوخ و  ياهفلع  يزبس و  هویم و  تشوگ و  تاعطق  یتامدقم  تایلمع  متخ 

. دننکیم تسرد  درک  ریس  ار  جوف  کی  ناوتیم  نآ  اب  هک  ار  یشآ  دنزیریم و  دنانایلغ  لاح  رد 
. دنرادیم هاگن  نشور  میظع  ياههدنک  اب  ار  اهگید  ریز  بورغ  ات  دنتسه و  بیرغ  بیجع و  شآ  نیا  نتخپ  رومأم  زپشآ  رفن  تسیب  بیرق 

کحضم ياهسابل  اب  اههرخسم  هک  تشذگ  یشیامن  ياشامت  هب  ام  تقو  تخپ  شآ  هک  یعقوم  ات 
450 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دنداد رارق  ءازهتسا  دروم  ار  یکرت 
اب ار  راـک  نیا  ردـقنآ  هتـشاذگ و  دوخ  ساـبل  ریز  رد  شلاـبزان  دـنچ  دـنک  هولج  قاـچ  هکنیا  يارب  دوب  هدرک  كرت  ار  دوخ  هک  يرگیزاـب 

هدرک رب  رد  رتخد  سابل  هک  هچبرـسپ  ود  هلـصاف  نیا  رد  دـشیم . هدـید  وا  سابل  ریز  زا  اـهنآ  زا  یکی  رـس  هک  دوب  هداد  ماـجنا  یطاـیتحایب 
هکنآ يارب  مه  نارگیزاب  درکیم و  فیک  رایسب  فطلیب  يزابهرخسم  نیا  زا  هاش  دندیصقریم . کبند  هریاد و  روپیـش و  گنهآ  اب  دندوب 
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. دندادیم لوط  ار  نآ  دشیم  نکمم  ردق  ره  دننک  رتشیب  ار  وا  فیک  ماود 
شیپ ار  اهنآ  ناتمدخـشیپ  دنتخیریم و  دوب  ناشتـسد  مد  هک  یفرظ  عون  ره  رد  نآ  زا  اهزپشآ  دش . هتخپ  شآ  شوماخ و  اهگید  ریز  شتآ 

. دندربیم دندوب و  هتفای  دناوخیم  دوخ  صوصخم  شآ  هاش ، هک  ار  اذغ  نیا  لوانت  تداعس  هک  یناسک 
 ... دـندروآ نآ  زا  رپ  يروخشآ  باقـشب  کـی  مه  نم  يارب  تسا . هدرکن  ار  نآ  لواـنت  تبغر  سکچـیه  تقوچـیه  لاوحا  نیا  ماـمت  اـب 

رد ار  نآ  هک  تسنیا  نیا  نآ  لآـم  و  دـسریمن . يریخ  يدـحا  هب  تسا  هاـش  صخـش  نـنفت  لوـصحم  ارـصحنم  هـک  شآ  نـیا  زا  هصـالخ 
دربب ». دوخ  اب  ار  نآ  بآ  دنزیرب و  کناتسرهش  هناخدور 

451 ص : نارهت ، تشذگرس 

تلادع قودنص 

نآ رد  ار  دوخ  تایاکش  یهاوخداد و  مدرم  ات  دوب  تلادع  قودنص  داجیا  داد  ار  نآ  ماجنا  روتسد  هاش  نیدلا  رـصان  هک  ییاهراک  زا  یکی 
رگید دـننام  مه  راـک  نیا  یلو  دومنیم  وکین  راـک  رهاـظ  دـنچره  دـسرب . هاـش  نیدـلا  رـصان  دوخ  تسدـب  امیقتـسم  اـت  هتخادـنا  قودـنص 

. دش هدرپس  یشومارف  تسدب  تفر و  نایم  زا  تفاین و  همادا  یحابص  دنچ  زا  شیب  يرصان  هرود  تالیکشت 
: تسا هدمآ  تلادع » قودنص   » هرابرد راثآلا  رثآملا و 

قودنـص نآ  رد  ار  دوـخ  هضیرع  هتفر  اـجنآ  دازآ  روـطب  تشاد  یـضرع  سک  ره  ناوریـشون  لدـع  ریجنز  هلزنم  هب  هک  تلادـع  قودنـص  »
دوبن ». هتسب  يدحا  رب  ملظت  هار  هلیسو  نیا  هب  دشیم و  رداص  باوج  تشذگیم و  كرابم  رظن  زا  رابکی  هتفه  ره  هب  تخادنایم .

: دسیونیم تلادع  قودنص  هرابرد  تیاده  یلق  يدهم 
شابوا لذارا و  سب  زا  دـسرب  هاش  هب  دـننکفیب و  نآ  رد  ار  ناشدوخ  ملظت  نیملظتم  هک  دـندرک  بصن  رهـش  رد  تلادـع  مسا  هب  یقودـنص 

دش . فوقوم  دندنک و  ار  اهقودنص  دنتخادنا  قودنص  رد  فیجارا 
دامتعا هکنانچ  دنداتـسرفیم . هاش  نیدـلا  رـصان  يارب  ار  شحف  رـسارس  ياـههمان  رگید  ياهنوگ  هب  زین  مدرم  زا  یـضعب  هک  دـنامن  هتفگاـن 

: دسیونیم يو  تسا . هدرک  هراشا  نآ  زا  ياهنومن  هب  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا 
دامتعا هب  دربیم  يذغاک  شارف  هباشم  هب  یصخش  راهچ  ای  هس  تعاس  بشید  مدینش  هک  يرارق  زا  يرمق ... : هنس 1307  بجر  هبنشهس 5  »

. دوب هجراخ  ترازو  تمالع  دیشروخ  ریش و  پاچ  مه  تکاپ  رس  دسرب . هاش  رظن  هب  دیاب  هلجع  هب  هتشون  هجراخ  ریزو  هک  مرحلا 
452 ص : نارهت ، تشذگرس 

دوشیم مولعم  هدرک  ار  راک  نیا  سک  ره  تسا  هدوب  شحف  اپارـس  دوشیم  مولعم  دننکیمزاب  دهدیم  هاشب  دربیم  ار  ذغاک  مرحلا  دامتعا 
تسا ». هدرک  يزاب  دوخرس  اب 

هک کلملا  دـضع  راجاق  یناـخلیا  ولناوق  ناـخ  اـضریلع  هب  یطختـسد  تلادـع  قودنـص  هراـبرد  ق ) ه .  ) لاس 1291 رد  هاـش  نیدـلا  رـصان 
: تسا نینچ  همان  نتم  تسا  هدرک  لقن  شایناگدنز  حرش  باتک  رد  ار  نآ  یفوتسم  هللا  دبع  هک  هتشون  دوب  شاییاد 

زونه میئامنیم . لدـع  يارجا  قح و  قاقحا  رد  دوخ  نویامه  صخـش  هب  هک  تبقارم  همهنیا  تلادـع و  قودنـص  عضو  زا  کـلملا  دـضع  »
هک ارچ  دـشاب ، هتـشاد  جراـخ  دوجو  ملظ  عفر  قلخ و  شیاـسآ  رد  تین  نسح  جـیاتن  هک  دومرف  ماهتـسناوتن  نئمطم  هدوسآ و  ار  دوـخ  بلق 

یهاوختلود يرادـنید و  تناما و  هب  ار  رکاچ  نآ  هدوبن  یحیحـص  بیترت  نویامه  ماکحا  يارجا  نیملظتم و  ضیارع  لوصو  يارب  نونکات 
ناگدـنب تحار  هافر و  ام و  رهاـظم  تلادـع  رطاـخ  شیاـسآ  یلاـعت و  قح  ياـضر  نمـضتم  هک  ار  گرزب  تمدـخ  نیا  هرادا  میاهتخاـنش .

فرط ار  رما  نیا  دراد  یهاگآ  ام  رطاخ  دوصقم  هقیلـس و  هب  هک  روطنآ  میئاـمرفیم . لوحم  رکاـچ  نآ  ماـمتها  تبقارم و  هدـهعب  تسادـخ 
رظن رد  هچنآ  رکاچ  نآ  فیلاکت  دنادب . ام  تمحرم  اضر و  لامک  بجوم  ار  نآ  بیترت  ماظتنا و  نسح  هداد  رارق  تبقارم  مامتها و  هجوت و 
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. دنادیم ریسفت  حرش و  تجاح  یب  ار  راک  همزال  طیارش  زین  دوخ  هتبلا  دوشیم و  هداد  حرش  هک  تسنیا  دوب 
رد هک  یتابیترت  دراد و  مولعم  اهنآ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  دروآ و  دوخ  دزن  ار  تلادع  قودنـص  سلجم  يازجا  ناخ و  نیـسح  ازریم  یجاح 

. دهدب یفاک  لمعلاروتسد  ناشدوخ  فیلاکت  رد  ار  تمدخ  نیا  بابسا  دنک و  رارقرب  هنسحتسم  تارییغت  اب  دوب  رما  نیا 
بلاغ دناهداتسرف  اهلمع  مامتا  يارب  نیرومأم  هدش و  رداص  ماکحا  اهنآ  قبطرب  هدیسر و  تایالو  ياهقودنص  رارقتسا  ودب  زا  هک  یـضیارع 

هعجارم سلجم  نیا  رتافد  تبث  يور  زا  کلملا  دـضع  تسناد . هتفایلصف  ار  اهنآ  ناوتیمن  درادـن و  یعطق  یمتح و  تروص  اـهنآ  تارقف 
ام ضرعب  دـنک  سیون  نوریب  ایناث  تسا  يرجم  ریغ  صقان و  هچ  ره  دـیامن  قباطم  اهلمع  ماـمتا  هرداـص و  ماـکحا  اـب  ار  ضیارع  هدرک  رظن 

. دراد ضورعم  ار  هرقف  ره  یعطق  ماجنا  هتشاذگ  تایالو  نیرومأم  هدهعب  ار  اهنآ  مامتها  ارجا و  دناسرب و 
راک رد  یـضعب  تدواعم و  یـضعب  هک  دـندوب  هتفر  تایالو  هب  هناخ  کیـشک  یلاها  نارادـگنفت و  تولخ و  هلمع  زا  اتقوم  نیرومأم  اـقباس 

دنک روغ  یگدیسر و  اهنآ  لامع  اب  دیاب  کلملا  دضع  دنتعجارم .
453 ص : نارهت ، تشذگرس 

يراـکعمط و يراتفردـب و  دوـخ  فیلاـکت  فـالخب  اـی  دـناهدمآرب  هدـهع  زا  بوـخ  هدرک  كولـس  مسق  هـچ  تیرومأـم  رد  کـی  ره  هـک 
ضرعب هچنآ  رگید  رفنکی  هسمخ و  رومأم  ناخیدهمریم  هلمج  زا  دنرذگب . تازاجمیب  اهنآ  دب  بوخ و  دراذـگن  دـناهدرک و  یهاوخرطاخ 

. دنک مولعم  ار  اهنآ  لاح  قیاقح  دوخ  هناضرغیب  تاقیقحت  اب  دناهدرکن  تکرح  بوخ  هدیسر 
دـضع دـناهدوبن . تمدـخ  عون  نیا  عوجر  لباق  ابلاغ  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  دـناهتفر  تایالو  تماقا  هلاـسکی  مکح  هب  هک  دـیدج  نارومأـم 
هتسیاش تقیقح  هک  دنک  رومأم  بختنم  صاخشا  دیامن و  لیدعت  حرج و  ار  نیرومأم  ریطخ  مهم  نیا  تقایل  قفاوم  دنک و  هظحالم  کلملا 

ره زا  تبون  ود  دیاب  هررقم  دعاوقب  تسا . هدش  هداتـسرف  قودنـص  تایالو  هیلـصا  طاقن  تکلمم و  ره  هنیعم  زکرم  رد  دنـشاب . تمدـخ  نیا 
. دنراد دعاقت  اهفیک  نداتسرف  رد  تایالو  ماکح  دسرب . هتسب  ضیارع  فیک  لحم 

دنهدب و راپاچ  هب  ار  ضیارع  فیک  هبترم  ود  هامره  تایالو  نیرومأم  دهدب  رارق  کلملا  دضع  دیاب  دنتسین . بقارم  اههناخراپاچ  نیرـشابم 
طوطخ زا  جراخ  تایالو  رد  هچنآ  دنک و  هتـسخ  ار  ام  رطاخ  ههام  دنچ  ضیارع  هعفدکی  هک  دنامب  ردـقنآ  دوخ  لحم  رد  اهفیک  دـنراذگن 

هناخراپاچ طخ  هب  ابترم  ار  فیک  هنکمم  لیاسو  دـصاق و  بوحـصم  دنـشاب  لصحم  دالب  نارومأم  هقباس  ماـکحا  قفاوم  تساـههناخراپاچ 
دنامن و لطعم  یلاخ و  نآ  عقوم  هک  دهد  تداعا  دوخ  لحم  هب  یلطعمیب  ار  هدش  یلاخ  ياهفیک  کلملادضع  مه  فرط  نیا  زا  دـنناسرب .

. دشاب هتشاد  هدامآ  هتخاس و  هضیرع  فیک  موزل  ردقب  ون  زا  دشابن  رضاح  تیافک  ردقب  هضیرع  فیک  رگا 
، دوشیم هظحالم  الامجا  هدش  هتشادرب  نآ  رهم  روضح  رد  دروآ  دهاوخ  روضحب  هتـسبرس  کلملا  دضع  دورو ، زا  دعب  ار  هضیرع  ياهفیک 

هناخ رتفدـب  کـلملا  دـضع  ار  ضیارع  ریاـس  دوشیم و  طبـض  روضح  رد  تسا  صوصخم  اـم  هظحـالم  هب  طـقف  هک  تسا  ضیارع  هچ  ره 
رد هک  دـنکیم  تشاددای  دـشابن  جراخ  ضراع  دوصقم  زا  هک  يروط  ار  ضرع  هصـالخ  هضیرع  تشپ  رد  ـالوا  درب . دـهاوخ  تاجـضیرع 

بیترت تبث و  ءارجا و  عقوم  هب  هک  دوشیم  هداد  کلملا  دضع  هب  بترم  ضیارع  رداص و  ماکحا  دعب  دوشن . لکشم  راک  ام  روضح  ضرع 
. دراذگب

یهتنم اب  کلملا  دـضع  دنرـضاح ، هفالخلا  راد  رد  هک  تسا  یـصاخشا  ای  يراـبرد  ياـههناخ  ترازو  تارادا و  هب  عجار  ضیارع  زا  هچنآ 
. دبای هار  یللخ  رخا  بیترت  رد  هدش  ریخات  ياهقیقد  تشاذگ  دهاوخن  تبقارم  تمه و  هجرد 

. دوب دهاوخ  فاعم  شهاوخ  مسر و  هنوگ  ره  زا  دوشیم . رداص  نیضراع  تایعدتسم  قبط  رب  هک  یماکحا 
454 ص : نارهت ، تشذگرس 

اهنت دنشاب و  عمطیب  نیما  تسرد و  صاخشا  دیاب  دوشیم ، هداتـسرف  هصوصخم  داوم  تارقف و  یـضعب  يارجا  يارب  هک  فلتخم  نیرومأم 
بیع رد  دوش و  قیقد  یلیخ  مه  نیرومأم  عون  نیا  رد  کلملا  دـضع  ار و  تیرومأم  دـئاوع  دـئاوف و  هن  دـنریگب  رظن  رد  ار  تیرومأم  ماجنا 
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يدازآ عون  نآ  هک  درک  روصت  ناوتیم  دوب و  هنهک  ياعد  حرش  هفیظو و  ماعنا و  عمط  ابلاغ  اهقودنص  ضیارع  دنادب . لوئـسم  ار  دوخ  نآ 
ضراعم دـیاب  هکنیا  نیع  رد  تایالو  نیرومأم  دـننک  يراهظا  دوب  تاذـل  اـب  دوصقم  هک  متـس  ملظ و  زا  دـنناوتب  هک  تسین  اهقودنـص  يارب 

. دنیامن تبقارم  اهقودنص  يدازآ  رد  دنشابن  تموکح  مظناب 
ار ام  هنـالداع  تاروظنم  تفرـشیپ  مزاول  طیارـش و  ریاـس  کـلملا  دـضع  دـش . جردـنم  طختـسد  نیا  رد  دوب و  رظن  رد  هک  تسا  یتارقف  زا 

هیفاک تالامتها  تبقارم و  نسح  زا  هتـشاد  دودـعم  هینید  تابجاو  ضیارف و  دادـع  رد  ار  مکح  نیا  دراد و  یعرم  يرجم و  هدرک  هظحالم 
مارحلا 1291. هجحیذ  رهش  یف 8  دسانش  هدهع  رد  دراد و  دنسرخ  ار  ام  رطاخ 

یلعسابع رانچ 

هنافـسأتم هک  دراد  دوجو  رانچ  ناتخرد  تسا  میدـق  نارهت  هرود  گرا  زا  یکچوک  شخب  هک  ناتـسلگ  خاک  رد  زین  نونکا  هک  هنوگناـمه 
رس و زا  رگید  دناهتشک و  لک  کنت و  هدش و  هدرپس  هرا  هغیت  تسدب  اهنآ  هوبنا  گرزب و  ياههخاش  هتشذگ  لاس  هس  ود  رد  زین  اهنآ  رتشیب 

ناتخرد نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  گرا  رد  یگرزب  ياهغاب  هیراجاق  هرود  رد  تسین . يربخ  اـجنآ  رد  ناگدـنرپ  رگید  ناـیطوط و  يادـص 
. دشیم تفای  مه  یلاسنهک  رانچ 

. دوب یلعسابع  رانچ  هب  فورعم  یلاسنهک  رانچ  ناتخرد  نیا  زا  یکی 
خیرات رد  تسخن  تسا  هدـش  هدرب  مان  رانچ  نیا  زا  رابود  تسا  هدرک  وجتـسج  هدـنراگن  هک  اجنآ  ات  هنطلـسلا  دامتعا  تارطاخ  همانزور  رد 

دبال دوب و  یلعـسابع  رانچ  طایح  شلزنم  هک  هدازیلاو  توف  هطـساوب  هاش  : » تسا هدمآ  هک  يرمق  لاس 1299  هیناثلا  يدامج  هبنشراهچ 8 
دوب »...  هتفرن  دننک  روبع  تسیاب  اجنآ  زا  مامح  تهج 

دوب دهعیلو  ازریم  دومحم  هک ...  تنطلـس  لیاوا  رد  تیلوفط  رد  نم  دسیونیم ...« : يرمق  لاس 1311  ناضمر  هعمج 8  خیرات  رد  نینچمه 
مهارم دوب  هاش  یشابشارف  مردپ  هکنیا  تبسانم  هب 

455 ص : نارهت ، تشذگرس 
ترامع رد  دشابیم ) كولملا  رخف  هاش  نیدلا  رصان  رتخد  نیلوا  روظنم   ) هموحرم نیمه  اب  اهزور  بلاغ  دندوب و  هدرک  دهعیلو  یـشابشارف 

میدرکیم »...  يزاب  تسا  یقاب  شرانچ  اما  هدش  ادیپ  وا  رد  رییغت  هدش و  بارخ  الاح  هک  یلعسابع  رانچ  هب  فورعم 
. تسا هدوب  فورعم  هدشیم و  هتخانش  مان  نیمهب  هتـشاد و  دوجو  يرمق  لاس 1299  رد  یلعسابع  مان  اب  رانچ  نیا  هک  تسا  ملـسم  نیاربانب 
زا شیپ  المتحم  هک  هدرکن . دای  نآ  يراذگمان  خیرات  زا  تسا  هدرک  شرازگ  ار  رانچ  نیا  ناتـساد  هک  کلامملا  ریعم  یلعتـسود  هنافـسأتم 

: دسیونیم رانچنیا  هرابرد  کلامملا  ازریم  یلعتسود  تسا . هدوب  يرمق  لاس 1299 
رارف هاگنابش  تفرگ  دهاوخ  رارق  دوخ  مناخ  تساوخزاب  مشخ و  دروم  تسناد  هک  اجنآ  زا  دش و  یفالخ  بکترم  نوردنا  همدخ  زا  یکی  »

زا ات  تفگ  يرارف  تفلک  مناخ  هب  دمآ و  تقر  هب  تسخن  دیـسر  هاش  شوگب  ربخ  نیا  نوچ  دش . نصحتم  میظعلا  دـبع  ترـضح  رد  هدومن 
زا یکیب  ناهن  رد  دنرب ، هانپ  نادب  ترورض  ماگنه  هتـشاد و  يرتکیدزن  نمأم  اوأم و  نوردنا  لها  هکنآ  يارب  هاگنآ  درذگ . رد  يو  ریـصقت 

تانق رهظم  رانک  هک  خاشنشگ  لاسنهک  رانچ  ياپ  رد  دناهتفگ  يوب  هدش و  امنباوخ  هک  دهد  ترهش  ات  داد  روتسد  مرح  نادیپس  سیگ 
هاش زا  دندرک و  اهیداش  مرح  لها  دیچیپ  نوردنا  رد  زاوآ  نیا  هکنیمه  تسا . نوفدم  یلعـسابع  مانب  ياهدازماما  نوردنا ، رد  عقاو  درگرهم 

تخرد سپ  نآ  زا  دـندرک . دودـنا  زبس  گنر  هب  ار  نآ  دومن و  رما  هدرن  بصن  هب  هاش  دوش . هدیـشک  تخرد  نآ  رود  ياهدرن  ات  دنتـساوخ 
رد اهعمش  بش  ره  هدیبوک  هرقن  ياهنادعمـش  شفارطا  دنتخیوآ و  نآ  هنت  هب  یـصوصخم  همانترایز  دش . فورعم  یلعـسابع  رانچ  هب  روبزم 
نآ ياپ  رد  هریغ  اولح و  لیبق  زا  ار  دوخ  روذن  نوردنا  لها  دـش . یمکحم  تسب  تفای و  ازـسب  یتیمها  روبزم  رانچ  هتفرهتفر  دـنتخورفا  نآ 

دمآ ». دوجوب  یکیدزن  نمأم  هجوت و  هطقن  مرح  نادنمزاین  يارب  قیرطنیدب  دنتسبیم . اهلیخد  شتسوپ  هندب و  هب  دنتخپیم و 
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نمهب 1304 لوا  خیرات  رد  يو  تسا . هدمآ  يدوبهب  نامیلس  تارطاخ  باتک  رد  هک  تسا  تسد  رد  یلعسابع  رانچ  زا  زین  يرگید  تیاور 
هک يزیچ  میدش . لخاد  نوردنا  هب  دـسیونیم ...« : لوا  يولهپ  ندیـسر  تنطلـس  هب  هیراجاق و  نادـناخ  زا  تنطلـس  علخ  زا  سپ  هام  دـنچ 

ياههکت اب  نآ  هدیکشخ  ياههخاش  هب  دیسریم  تسد  هک  اج  نآ  ات  هک  دوب  يروطق  کشخ و  رانچ  تخرد  درکیم  رظن  بلج  هلـصافالب 
فارطا رد  يدایز  عمش  کشا  دندوب و  هتخیوآ  هرقن  ياهلیدنق  هتسب و  لیخد  هچراپ 

456 ص : نارهت ، تشذگرس 
رد دوب . هدشن  نآ  زا  تبظاوم  هک  فیح  یلو  تشاد  رطق  دندادیم  مههب  تسد  هک  رفن  هس  هزادـنا  هب  رانچ  دوب . هدـش  هتخیر  رانچ  تخرد 

، تشاد روضح  دوب  نارامعم  تسرپرـس  هک  یقیفوت ) میهاربا  دـمحم   ) نویامه قیدـص  هلمجنم  رابرد  یمیدـق  ياسور  زا  رفن  دـنچ  اج  نیا 
؟ دنادیم یسک  ار  تخرد  نیا  هچخیرات  هک  دندومرف  لاؤس  ینویامه  ترضحیلعا 

: درک ضرع  نویامه  قیدص 
عقوم نآ  رد  دـنک  روبع  مرح  لها  اهمناخ و  ياهقاتا  هلمجزا  نانزمدـق  دـیایب و  نوردـنا  هب  بش  لوا  هک  دوب  نیا  هاـش  نیدـلا  رـصان  مسر  »

هب یبش  هاش  دـشیم . قاتا  لخاد  مه  یهاگ  درکیم و  تبحـص  اهنآ  زا  یـضعب  اب  هاش  دـندرکیم  میظعت  هداتـسیا و  اهقاتا  رد  ولج  اـهمناخ 
تـسین مظنم  هک  تشاد  تیاکـش  شراکتمدـخ  زا  قاتا  نآ  مناخ  دوب . هتخیر  مه  هب  قاتا  لخاد  دـش  اهقاتا  نیا  زا  یکی  دراو  لومعم  مسر 

یتدم زا  سپ  هرخالاب  دوریم و  رگید  لحم  هب  دوشیم و  رود  قاتا  زا  نآ  زا  دعب  دنربب و  ار  شرـس  مهدیم  ادرف  دیوگیم  یخوش  هب  هاش 
الم جاح  زا  ياهمان  بش  نآ  يادرف  دـنکیم . تحارتسا  دوشیم  دراو  تشاد  رارق  خاک  طسو  هک  دوخ  باوخ  قاتا  هب  مرح  لها  اب  یخوش 

. دنناسریم ضرع  هب  هلصافالب  هک  دسریم  هاش  يارب  ینک  یلع 
هتشون هاش  هب  همان  نیا  رد  یجاح  دنربب . ار  شرـس  دهدیم  دوب  هتفگ  یخوش  هب  هاش  هک  دوب  يراکتمدخ  زا  تعافـش  یجاح  همان  نومـضم 

دعب دنرادیم ؟ اور  ار  یهیبنت  نینچ  هملسم  نز  هب  تبسن  مالـسا  بهذم  رد  هنوگچ  ترـضحیلعا  دننزیمن ، ار  نز  رـس  یبهذم  چیه  رد  دوب 
زا دعب  بشید  دهدیم  باوج  مناخ  راکتمدخ . نآ  يوجتسج  رد  یبشید و  قاتا  نامه  هب  دتسرفیم  دوشیم و  تحاران  هاش  همان  تئارق  زا 
زا راکتمدـخ  دوشیم  مولعم  قیقحت  زا  دـعب  تسا . هدـشن  مولعم  ماهدرک  وجتـسج  هچره  نونکاـت  هتفر و  اـجک  منادیمن  ترـضحیلعا  نتفر 
هاش نوردـنا  زا  دوش  لخاد  جراخ و  یـسک  دنتـشاذگیمن  بش  مسا  نودـب  نانابهگن  هک  نیا  اـب  هدرک و  رارف  هنابـش  هدیـسرت و  هاـش  هتفگ 
هک دنهدب  ار  یجاح  باوج  هک  دـهدیم  روتـسد  هاش  لاح  ره  رد  تسا . هتـسشن  تسب  هتفر و  ینک  یلع  الم  یجاح  نوردـنا  هب  هتخیرگ و 

رگید ات  دیـشیدنا  دیاب  يریبدـت  هک  دـتفایم  رکف  هب  هاش  ادـعب  یلو  تسا . هدرک  رارف  راکتمدـخ  تهجیب  ماهدز و  یخوش  هب  ار  فرح  نیا 
رارق نیمه  قباطم  دنراذگیم و  يرادم  رارق و  مه  اب  ماجنارس  دنکیم و  رظن  لدابت  هلودلا  سینا  مناخ  اب  هنیمز  نیا  رد  دتفین . یقافتا  نینچ 

نودب ناساره و  بش  همین  باوخ  نیا  زا  دعب  هاش  تسا . نوفدـم  ياهدازماما  رانچ  تخرد  نیا  ریز  رد  هک  دـنیبیم  باوخ  دـعب  بش  دـنچ 
رد ار  تخرد  دـسوبیم و  ار  نآ  ياهگرب  هخاش و  دـتفایم و  تخرد  نیا  ياپ  هب  لاجنج  ادـص و  رـس و  اب  ناودناود  هنهرب  اپ  رـس و  سابل 

لغب
457 ص : نارهت ، تشذگرس 

باوخ زا  تسا  نوفدـم  ياهدازماما  رانچ  تخرد  ریز  هک  هدـید  باوخ  هاش  ریظن  ارهاظ  هک  مه  هلودـلا  سینا  مناخ  انثا  نیمه  رد  دریگیم .
هـسوب اهگرب  اههخاش و  هب  دریگیم و  لغب  رد  ار  تخرد  هنت  دـناسریم و  رانچ  ياـپ  هب  ار  دوخ  همیـسارس  هاـش  لاـبند  هب  دوشیم و  رادـیب 

. دنزیم
زا نم  دوش ، لسوتم  تخرد  نیا  هب  دشاب و  هتـشک  مدآ  ینعی  دشاب  هدرک  مه  نوخ  یـسک  رگا  هک  دنکیم  دای  مسق  هاش  دماشیپ  نیازا  دـعب 

ياپ تشاد  يرذن  نوردنا  لها  زا  کی  ره  دعبنم  دندرک و  ینابرق  تخرد  ياپ  دنفـسوگ  سأر  دـنچ  بش  نآ  يادرف  مرذـگیم . شهانگ 
( یلعسابع هدازماما   ) هدازماما مسا  دندناوخیم . هضور  رانچ  ياپ  ناوخهزور  رفندنچ  مه  هعمج  ياهبـش  درکیم . نشور  عمـش  تخرد  نیا 
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هدازماما یناشن  تمالع و  هک  ار  فرـصمیب  هدیکـشخ  رانچ  نآ  ترـضحیلعا  رمالابسح  دش »..  یلعـسابع  رانچ  هب  فورعم  مه  رانچ  دوب 
دنتخادنا ». تعاس  کی  فرظ  رد  دوب  یگتخاس  یغورد و 

: دسیونیم تخرد  نیا  هرابرد  یناساس  کلم  ناخ 
برغم قرشم و  رد  تشاد و  ددعتم  ياهیسرا  شبونج  لامش و  دنتفگیم . یبنط  رالات  هک  دوب  هدیرد  مکـش  هدیـشوپ  رـس  هاش  نوردنا  رد  »

. دندوب هدرک  یشاقن  ار  یسور  یناریا و  ياهلگنج  چگ  يور  شبهذم  سنرقم و  ياههچقاط  يالاب 
هک دوب  یلاس  نهک  راـنچ  تخرد  ضوح  قرـشم  فرط  رد  تشاد . هراوف  نیدـنچ  هک  دوب  لیطتـسم  عبرم  گرزب  ضوح  کـی  رـالات  ولج 

نیا هیاس  دوب . هیلع  هللا  مالس  قداص  رفعج  ماما  رانچ  هب  فورعم  تسا و  هتشاک  نارهت  گرا  يانب  ماگنه  يوفـص  بسامهط  هاش  دنتفگیم 
. تفرگیم ار  اضف  همه  رانچ 

رانچ هب  دندشیم  یتبوقع  بجوتـسم  نوردنا  نازینک  هک  تقو  ره  دـندوب و  هدرک  نازیوآ  رایـسب  لیدـنق  یـشوم و  غارچ  نآ  ياههخاش  هب 
دندیدرگیم . هدنهانپ  روبزم 

458 ص : نارهت ، تشذگرس 

( يژر هعقاو   ) وکابنت شروش 

هراشا

دروآرد هزرل  هب  ار  راـجاق  تموکح  ياـههیاپ  دادـخر و  نارهت  هژیوـب  ناریا  رـسارس  رد  يرـصان  هرود  رد  هک  یمهم  ياهدادـیور  زا  یکی 
. دشابیم يژر  هعقاو  ای  وکابنت  شروش 

تایناخد يارـش  عیب و  هک  تفرگ  هاـش  نیدـلا  رـصان  زا  ار  تاـیناخد  زاـیتما  يژر  یناـپمک  هنـس 1309  رد   » ینامرک مالـسالا  مظاـن  هتفگب 
ریاد ار  دوخ  هرادا  داتـسرف و  ناگتـشامگ  ناریا  دالب  همه  هب  داد و  اـهیرابرد  هاـش و  هب  رورک  دـنچ  ضوع  هب  دـشاب و  هرادا  کـیب  رـصحنم 
لمع نیا  تماخو  بیاـعم و  رب  مه  هریغ  اـملع و  زا  ناریا  ناـگرزب  دـنتفرگ . تخـس  مدرم  هب  داتـسرف  یـسک  تاـهد  ءارق و  رد  یتح  دومن .

دهاوخ هتفرگ  یغلابم  نآ  يازا  هب  هریغ و  بآ و  لاغذ و  مزیه و  رگید  زور  کمن و  ادرف  دـش ، دودـحم  تاـیناخد  زورما  هک  دـندش  فقاو 
ای گنرف  ترفاسم  جرخ  ای  هدازاقآ  نالف  شاعم  ددم  ای  تسا  هدازهاش  نالف  بجاوم  توافت  ای  دش  دهاوخن  تکلمم  يدابآ  فرـص  دـش و 

. درک دنهاوخ  لصاح  یمات  ذوفن  طلسم و  مه  تکلمم  رب  هدرب و  هجراخ  عفن  تسا . هدش  ررضتم  تلم  گنشق  مناخ  زاین 
هب مه  دنتشاد و  هضرع  ار  راک  نیا  رد  هرتتسم  هنمضتم و  بیاعم  هدیـسر  ینایتشآ  دهتجم  نسح  ازریم  جاح  موحرم  تمدخ  القع  زا  یعمج 

تایناخد لامعتـسا  تمرح  هب  مکح  ینایتشآ  يازریم  موحرم  اذل  دنتـشون . ار  نآ  رب  هبقرتم  جـیاتن  زایتما و  تبقاع  ررـض و  یناهفـصا  ءاملع 
تروص دنتخاس . رشتنم  دنداد و  يزاریش  نسح  ازریم  جاح  مالسالاۀجح  موحرم  هب  ار  نآ  تبسن  دنتـشون و  ترابع  نیا  هب  یمکح  هدرک و 

تایناخد تمرح  هب  مکح 
. هجرف هللا  لجع  تسا  نامز  ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  ناک  وحن  ياب  نوتوت  وکابنت و  لامعتسلا  مویلا  میحرلا - نمحرلا  هللا  مسب 

هدش لاونم  نیدب  لاح  نوچ  دندومن . تایناخد  لامعتـسا  كرت  هدرک  تعاطا  همه  دـش و  رـشتنم  مکح  نیا  ناریا  دالب  مامت  رد  هلمجلاب  ... 
ینایتشآ يازریم  تمدـخ  ار  یلاو  ناخ  هللا  دـبع  هاش  درب . هاش  نیدـلا  رـصان  هب  تیاکـش  هجراخ  روما  ریزو  هلودـلا  ماوق  طسوت  هب  یناپمک 

ای هک  داتسرف 
459 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهط یلاها  هک  دش  تکرح  رب  مزاع  دومرف و  لوبق  ار  ریخا  قش  ازریم  موحرم  دیوش . جراخ  ناریا  زا  ای  دیـشکب و  نایلق  ماع  ءالم  رد  دیاب 
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ناکرا رد  هلزلز  هدمآ  ناجیه  هب  ریبک  ریغص و  زا  كولمم  رح و  يرهش  یموب و  يدوخ  بیرغ و  دیفـس  هایـس و  درم  نز و  یندا  یلعا و  زا 
کی هلـصاف  هب  دـندوب و  نانکفاوط  ازریم  هناخ  رود  تکرح و  رد  فرط  ره  هب  نایوگاتعیرـشاو  ناـنزدایرف  ناـنکهلان و  همه  داـتفا و  رهش 

دش »..  یمومع  لیطعت  هتسب و  اهارس  نیکاکد و  مامت  تعاس 
سپ شیپ ، ياهرفس  دننام  ناطلسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  شمظعا  ریزو  هاش و  نیدلا  رـصان  ق ) ه .  ) لاس 1307 رد   » تسیروآدای روخرد 
قاط هب  ار  مدرم  هاش  دورو  يارب  یتکلمم  موسر  لومعم و  قبط  دنتـشگزاب و  اپورا  زا  رتزارد  اپ  زا  تسد  ناگناگیب  هب  زاـیتما  دـنچ  نداد  زا 
دوخ يارب  یئزج  یلیخ  غلبم  نتفرگ  لباقم  رد  هک  يزایتما  نیرتمهم  رفس  نیا  رد  دندومن و  راداو  روبجم و  ندرک  ناغارچ  نتسب و  ترصن 

. دوب ناریا  تایناخد  راصحنا  دش ، هداد  اهسیلگنا  هب 
. فا روژاـم . هـب  ار  نوـتوت  وکاــبنت و  شورف  دــیرخ و  راــصحنا  زاــیتما  م ).  ) سراـم 1890 اــــب 20  ربارب  ق ) ه .  ) بـجر 1307 رد 28 

شکشیپ هریل  رازه  نآ 26  لابق  رد  هک  زایتما  نتفرگ  زا  سپ  دـش . راذـگاو  دومن ، داجیا  یتکرـش  وا  ادـعب  هک  یـسیلگنا   Talbot توبلات
تالیا و هب  هدش و  ناریا  دراو  هرادا  تالیکشت  يارب  اهسیلگنا  زا  يدایز  هدع  دش . هداد  ارزو  مظعا و  ریزو  هب  مه  یغلابم  هاش و  هب  هوشر ) )

مدرم شروش  نیرتمهم  دش . دنلب  ادص  رس و  تخس  یلیخ  ناریا  رسارس  رد  دنیامن . دوخ  زایتما  زا  يرادربهرهب  ات  دندیدرگ ، میسقت  تایالو 
دیامن ». وغل  يدایز  تاراسخ  نداد  لباقم  رد  ار  روبزم  زایتما  هک  دیدرگ  روبجم  هکلب  راچان  تلود  ماجنارس  دوب . زیربت  نارهت و  رد 

: دسیونیم يو  تسا  نایرابرد  نارهت و  مدرم  لمعلا  سکع  رگناشن  یبوخ  هب  هک  هداد  حرش  زورب  زور  ار  دادیور  نیا  هنطلسلا  دامتعا 
. دوب اجنآ  تسا ، رادگنفت  هک  هلودلا  سینا  يومع  متفر  تولخ  نیما  دیدزاب  لزنم  نم  هک  رصع  يرمق ... : هنس 1309  یناثلا  عیبر  هعمج 2  »

تسا هدیـسر  دراد  لزنم  هرماس ) « ) يارنمرـس  » رد تسا  نیدهتجم  گرزب  ملعا و  هک  يزاریـش  نسح  ازریم  بانج  زا  یئاوتف  هک  تفگیم 
دنتسکش »..  ار  قپچ  نایلغ و  مامت  مدرم  دندناوخ  اهاج  ریاس  هاش و  دجسم  رد  ار  اوتف  نیا  نوتوت و  وکابنت و  لامعتسا  عنم  رد 

460 ص : نارهت ، تشذگرس 
راک نیا  دندوب  هدومرف  ناطلـسلا  نیما  هب  هاش  مدینـش  ردـق  نیمه  دـندوب  رییغت  تیاهن  رد  هاش  يرمق : هنس 1309  لوالا  يدامج  هبنشهس 3  »
نز زا  مدرم  دراد و  تیمها  یلیخ  وکابمت  هلئسم  مونشیم  سک  همه  زا  هک  يرارق  زا  تسا . وت  اب  مه  وا  حالـصا  يدش  ببـس  وت  ار  وکابمت 

دناهداتسیا »..  تخس  راک  نیا  رد  یماع  ملاع و  درم و  و 
تـسرد مدمآ  نوریب  هک  اجنآ  زا  متفر  هیرووف  رتکد  هناخ  اجنآ  زا  دوبن  متفر  نازولط  هناخ  يرمق ... : هنس 1309  لوالا  يدامج  هبنشکی 4  »

هک دوب  مبل  هب  مدیـشکیم  هیروف  هناخ  رد  هک  يراگیـس  هیقب  تسا . تخـس  هجرد  نیاب  وکاـبنت  نوتوت و  لامعتـسا  هلئـسم  هک  مدوبن  تفتلم 
. ندادشحف هب  درک  انب  مشکیم  راگیس  نم  دید  هک  نیمه  تشذگیم ، زخ  يرادرس  اب  یللجم  صخش  مدمآ . نوریب 

دراد »..  زارد  رس  هتشر  نیا  هک  ۀلاجع  مدمآ ...  هناخ  هصالخ 
هام هس  نم  وکابمت  بابرد  نوچ  مورب  هاـش  کـیدزن  رتمک  هزور  دـنچ  نیا  مهاوخیم  نم  يرمق ... : هنس 1309  یلوالايدامج  هبنشود 5  »

راوس دـنزروب . توادـع  دنـشکب  تلاجخ  نم  زا  مورب  روضح  رگا  هک  مسرتیم  دراد  دـب  رخآ  راک  نیا  هک  مدرک  ضرع  هبترم  هس  ود  لـبق 
مدنام ». لزنم  مدشن 

ازریم لیبق  زا  ءاملع  دوب . دقعنم  املع  ءارزو و  زا  بکرم  هنطلـسلا  بیان  هناخ  سلجم  زورما  يرمق : هنس 1309  لوالا  يدامج  هبنشراهچ 7  »
مود و هرمن  ءاملع  لیبق  نیا  زا  یـشرفت  ربکا  یلع  دیـس  ازریم  هللا و  دبع  دیـس  هعمج و  ماما  دـندوب . هتفرن  يداه  خیـش  اقآ  ینایتشآ و  نسح 

. دندوب هدیشکن  نایلغ  ءاملع  دندوب . ناطلسلا  نیما  هلودلا و  ربخم  هلودلا و  ماوق  مه  ءارزو  زا  دندوب . هتفر  موس 
ماع لتق  پوت  برـضب  دـییامرفب  تسین  شتکلمم  راتخم  هاش  رگم  دوب  هتفگ  ماظن  ازریم  سلجم . هب  دـننک  دراو  هک  دـندادن  مه  هزاجا  هکلب 

هصالخ گنج . هن  تسا  حلـص  تهج  هب  سلجم  نیا  دندوب  هدومرف  یمارآ  لامک  رد  هنطلـسلا  بیان  درادب . ارجم  ار  شدوخ  مکح  دننک و 
هاش مدینـش  دنـشکیمن . هجوچـیهب  هاش  دوخ  نوردـنا  یتح  هک  تسا  مهم  وکابمت  هلئـسم  يروط  هدـش  لصاح  يدوصقم  زورما  سلجم  زا 
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دوب هدرک  ضرع  دـنموربآ  ياهمناخ  زا  یکی  تسا ! یفرح  هچ  اهنیا  دیـشکب  هدرک ؟ مارح  ار  نایلغ  یک  هک  شدوخ  ياـهنز  هب  دوب  هدومرف 
. هدرک لالح  امشب  ار  اهام  هک  یسک  نامه 

رگید ياهنز  زا  یکی  دیشکب . مه  امش  مشکیم  نم  دوب  هدومرف  هاش  هدرک . مارح  امب  تسا  بهذم  جراخ  هرادا  رد  ات  ار  نایلق  یـسکنامه 
هک مدرم  فیلکت  دیتفرگ ! مه  اب  مه  رهاوخ  ود  امش  دوب  هتفگ 

461 ص : نارهت ، تشذگرس 
سدقا ». نیما  ناطلسلا و  نیما  هاش و  زا  ریغ  دنشکیمن  نایلغ  اههچوک  اههناخ و  زا  يدحا  ۀلاجع  هصالخ  دننکب . ار  امش  دیلقت  تسین 

زور ات  هاگ  ره  هک  دناهدنابسچ  اهراویدب  تانالعا  یضعب  بشید  هک  مدینش  همجرتلا  راد  حبص  يرمق : هنس 1309  لوالا  يدامج  هبنش 24  »
یبیرغ هماگنه  مدید  متفر  هک  هناخبرد  تشک . میهاوخ  ار  اهنآ  عابتا  اهیگنرف و  مامت  دـش و  دـهاوخ  داهج  دوشن  فوقوم  وکابمت  راک  هبنش 
هتشذگ بش  زا  تعاس  ود  تسا ...  داهج  نالعا  يارب  هماگنه  نیا  هک  تسا  مولعم  دندوب . هدرک  رضاح  اروش  يارب  ءارزو  زا  یعمج  تسا .

هاش طختسد  هلصافالب  دننک . پاچ  دیهدب  هخسن  رازه  ود  دیاب  حبص  ادرف  هک  دوب  هداتسرف  ینالعا  تروص  هدیسر  هنطلـسلا  بیان  زا  یتکاپ 
: تسا رارق  نیا  زا  نالعا  دوب . نیا  زورما  سلجم  هجیتن  دش  مولعم  نالعا ، نیا  ندرک  پاچ  صوصخ  رد  دیکات  هغلابم و  دیسر .

یتلود نالعا 

مامت رد  تکلمم  یلاها  قح  رد  تمحرم  ضحم  هادف  نیملاعلا  حاورا  انحور و  یهاشنهاش  نویامه  سدقا  ناگدنب  بناوجلا  ینس  بناج  زا 
نیکلام نابحاص و  قباـسلایف  اـمک  دـندومرف و  كورتم  فوقوم و  ار  تاـیناخد  نوتوت  وکاـبمت و  راـصحنا  لـمع  ناریا  هسورحم  کـلامم 

دنراد لیم  سکرهب  ار  ناشدوخ  هیناخد  سنج  هک  دنتـسه  راتخم  دازآ و  ناریا  هسورحم  کلامم  مامت  رد  هیناخد  مومع  نوتوت و  وکابمت و 
لام رد  تسین و  یتیروبجم  مدرم  يارب  دعبب  خیرات  نیا  زا  هریغ  نوتوت و  وکابمت و  دتسوداد  رد  دنرخب . دنراد  لیم  سک  ره  زا  دنشورفب و 

هنس 1309 ». لوالا  يدامج  رهش  دش . نالعا  یلاها  يراودیما  عالطا و  ضحم  دنتسه . راتخم  دازآ و  دوخ 
هوالعب دندوب . هتشاذگ  دندوب  هداد  اهنآ  هب  گنشف  هک  زابرس  رهش  ياههناخلوارق  رد  زورما  يرمق : هنس 1309  لوالا  يدامج  هبنشکی 25  »

نیا دناهدنابسچ  اهراویدب  دندوب  هدومن  نایوسیع  لتق  هب  دیدهت  هک  نالعا  نآ  هکنیا  سرت  زا  دنکیم  شدرگ  اههچوک  رد  مه  زابرس  هتسد 
دندرک »..  ار  راک 

راهان رـس  مه  نم  دـندومرف . لیم  راـهان  دـندروآ  فیرـشت  ارزو  ياروش  زا  دـعب  هاـش ] : ... ] يرمق هنـس 1309  يرخالا  يدامج  هبنشود 3  »
. دیآیم هناخالاب  هلپ  هار  زا  هناخ  لها  يادص  مدید  هعفد  کی  مدیباوخ . هدومن  فرـص  يراهان  مدمآ  هناخ  راهان  زا  دعب  مدـناوخ . همانزور 

مسر تقوچیه  نوچ 
462 ص : نارهت ، تشذگرس 

رهش لها  تفگ  تسا . ربخ  هچ  مدیسرپ  هتسج  اج  زا  همیسارس  هداتفا . یقافتا  هدلاو  يارب  دیاش  مدومن . تشحو  دنیایب  نوریب  هناخ  لها  دوبن 
هماگنه هچ  نیبب  زیخرب  دنربیم  پوت  دناهدید . رهـش  مدرم  دنتـسب . ار  رهـش  نیکاکد  مامت  دـناهتفرگ . ار  گرا  دـندمآ . عمج  گرا  رود  هب 

ياهمدـص هدرکن  يادـخ  دـیاش  متفگ  دناهتـسب . دوب  هناخالاب  يوربور  هک  یناکد  دـنچ  مدـید  مدرک  هاگن  هک  هناخالاب  هرجنپ  زا  نم  تسا .
رود رفن  رازه  تسیب  بیرق  هک  دندروآ  ربخ  مداتسرف . مدآ  دش . عنام  دمآ  هدلاو  مورب  هدیشوپ  سابل  متـساوخ  هدیـسر . هاش  كرابم  دوجوب 

هب رهش  لها  هداتسیا . نوشق  هتسب و  ار  گرا  ياهرد  دندرب . ترامع  هب  موجه  دندش و  گرا  لخاد  رفن  دصشش  دصناپ  دناهتفرگ . ار  گرا 
هب مدرم  نایم  هک  هنطلـسلا  بیان  هب  یعمج  میـشکب . ات  نوریب  دـیتسرفب  ار  ناطلـسلا  نیما  دـنیوگیم  دـنهدیم و  شحف  هاـش  هب  دـنلب  داـیرف 

نیا دندرم . هدروخ  هلولگ  رفن  تشه  تفه  دندرک . کیلـش  هدش  روبجم  زابرـس  دندوب . هدرب  هلمح  دنک  مارآ  ار  مدرم  هک  دوب  هتفر  سامتلا 
. دش نم  تشحو  ثعاب  رتشیب  ربخ 
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. دمآ هناخبرد  زا  ازریم  میهاربا  ناطلـس  هدازریما  هتفر  بش  زا  تعاس  مین  دـندش . قرفتم  گرا  رود  زا  مدرم  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  مین  ات 
ربنم يور  دوریم  ینایتشآ  دهتجم  نسح  ازریم  ادرف  هکنیا  ای  هک  دوب  هتـشون  هنطلـسلا  بیان  هب  یطختـسد  هاش  زورید  هک  دـش  مولعم  هلئـسم 

دربیم یلاو  ناخ  هللا  دبع  دـهدیم  طختـسد  هنطلـسلا  بیان  دورب . نوریب  رهـش  زا  هکنیا  ای  دنـشکب  نایلق  دـیوگب  ار  مدرم  دـشکیم و  نایلق 
هب هاش  مه  زورما  تفر . مهاوخ  ادرف  منکیم . تعاطا  ار  رهـش  زا  نتفر  اما  دیـشک . مهاوخن  هک  نایلق  دیوگیم  باوج  نسح . ازریم  تمدخ 

مکـش دنکن  تعاطا  سک  ره  دنـشکب . نایلق  دنک  مکح  مدرمب  دراذـگب و  نایلق  اههناخهوهق  هب  رهـش  يوت  دورب  دـنکیم  مکح  ماظن  نیعم 
نسح ازریم  هناخ  دوب . مالسلا  اهیلع  اسنلا  هدیس  تافو  تسا  هبنشود  هک  زورما  قافتا  زا  دوب . حبص  ياروش  هجیتن  مه  نیا  دنک . هراپ  ار  اهنآ 

. دنکیم ربخ  ار  املع  مامت  دیامنیم . اپرب  یناوخهضور  سلجم 
ای هدش  مکح  نمب  دیوگیم  نسح  ازریم  بانج  هضور  مامتا  زا  دعب  دنوشیم . رضاح  یلوضف  هطـساوب  یعمج  تیـصوصخ  ضحم  یعمج 

نتفر ممـصم  دـشوپیم و  ياهمکچ  تیمولظم  لاح  اب  تفر . مهاوخ  میامنیم و  عادو  امـش  اب  لاحلا  مورب و  رهـش  زا  ای  مشکب  نایلق  زورما 
هک تمعنیلو  تمدـخ  زا  یمورحم  هطـساوب  امومع  باب  رکون  تسا و  ردـکم  ناریا  تلود ]  ] زا مدرم  بولق  ۀـیلک  هک  ییاـجنآ  زا  دوشیم .

و تسا ) ناطلسلانیما  ناخ  رغصا  یلع  هداوناخ  روظنم   ) لاز لآ  هب  هدش  رصحنم  مامت 
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مه دیاش  دش . جـیهم  مه  ینایتشآ  يازریم  تکرح  نیا  دـنراد . يرپ  لد  همه  تموکح  يازجا  سیلپ و  تایدـعت  ینارگ و  هطـساوب  تیعر 
يازریم هک  دیدنبب  ار  نیکاکد  هک  دتفایم  رازاب  هچوک و  رد  هدایپ  راوس و  رفن  دـنچ  هعفد  کی  تسا . هدوب  نیتفت  نیا  رد  مه  جراخ  تسد 

نیا تعاس  ود  کی  فرظ  رد  هک  دوب  نیا  تسا . رافک  لتق  نید و  تیامح  زور  دننک . نوریب  نایلق  هطـساوب  رهـش  زا  دنهاوخیم  ار  دهتجم 
هنطلـسلا بیان  هدـیروش ، رهـش  هنطلـسلا  بیان  هب  هدیـسر  ربخ  هک  هدومنن  مکح  يارجا  هتفرن و  نوریب  ماـظن  نیعم  زونه  تساـخرب . شروش 

زیمآتمحرم طختسد  دباوخب . هنتف  دیاش  دیـسیونب  نسح  ازریم  هب  یتافتلا  طختـسد  امـش  هک  دنکیم  ضرع  دوریم و  هاش  تمدخ  الجعم 
هدش روآموجه  تیعمج  هک  دوب  نیا  دنتسنادیم . ناطلسلا  نیما  زا  ار  هنتف  نیا  مامت  دنتـشادن . هاش  لوقب  نانیمطا  هک  ارچ  دشن  رثؤم  نادنچ 
دنک تکاس  ار  مدرم  دهاوخیم  سامتلا  هب  هنطلـسلا  بیان  دنچ  ره  دنوشیم . گرا  دراو  رفن  دصتفهدصـشش  بیرق  هتفرگ و  ار  گرا  رود 

بیان دنکیم . هلمح  هنطلسلا  بیان  هب  هنهرب  ریـشمش  اب  دیـس  رفن  کی  دنتـشاذگ . ییوگدب  شحف و  يانب  هدومن  يرد  هدرپ  ماوع  درم  نز و 
، دـسریم فورعم  یـسور  قاچوق  کیب  مرک  نیب  نیا  رد  دـیامنیم . بقاعت  ار  وا  تیعمج  نیا  دـنکیم . رارف  دوخ  هناـخ  تمـسب  هنطلـسلا 

زابرـس هب  ماظن  نیعم  دـنزیرب . هنطلـسلا  بیان  هناخب  هک  دـنیامنیم  موجه  زاب  مدرم  دـناسریم . شاهناخ  هب  ار  هنطلـسلا  بیان  هدومن  یتمارک 
. دیامنیم کیلش  مکح 

هب نداد  دنـس  داـیز و  تاـقلمت  زا  دـعب  فرط  نآ  زا  دـنوریم . بقع  مدرم  دـنوشیم  هتـشک  رفن  تفه  دـننکیم . یلاـخ  ریت  داـتفه  تصش 
مدرم نایم  دنتفایم  ینایتشآ  يازریم  بناج  زا  رفن  دنچ  درک . مهاوخ  فوقوم  لخاد  جراخ و  زا  هیلک  ار  وکابمت  لمع  هک  ینایتشآ  يازریم 

زا اما  دنوشیم  قرفتم  مدرم  دیـشاب . یناث  مکح  رظتنم  دیورب ، دوخ  ياههناخ  هب  دیوش و  قرفتم  مدرم  دیامرفیم  ازریم  هک  دـننزیم  راج  و 
مامت دنیامنیم و  زاب  ار  هناخ  هحلـسا  برد  هک  دهدیم  تسد  روضح  نایتولخ  هب  تشحو  يروط  مدرم  يوهایه  گنفت و  يادـص  ندـینش 
ظفاح دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  اما  دنیامن . تظفاحم  ار  كرابم  دوجو  هک  دـنوش  رـضاح  عافد  تهجب  هک  دـنهدیم  هحلـسا  ار  تولخ  هلمع 

هیلع یـسودرف  لوقب  دـندوبن . عافد  لـباق  تولخ  هلمع  نیا  ـالا  دـندش و  قرفتم  دنتـشادرب و  هنتف  زا  تسد  نایـشروش  تسا  كراـبم  دوجو 
: دیوگیم هک  همحرلا 

تسین  گنج  روخ  ردنا  وت  گنچ  هکتسین  گنچ  طبرب و  زج  راک  ار  وت 
اجنامه تفرن . لزنم  بش  ناشدوخ  فیرش  دوجو  تشحو  زا  ناطلسلا  نیما  دندیباوخ . هناخ  رد  یعمج  نالصا و  يراس  بش  نیا  هصالخ 

مکح مدرم  هک  داتفا  رازاب  هچوکب و  یچراج  بورغ  نراقم  دـمآ . تفر و  ناـیتشآ  نسح  ازریم  هناـخ  کـلملا  دـضع  هبترم  دـنچ  دـیباوخ .
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ینایتشآ ازریم 
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دجسم رد  هعمج  زور  دروآ . دهاوخ  لمعب  هاش  تسا  امش  روظنم  هچنآ  دیشاب  بسک  لوغشم  دننیشنب  دوخ  ياهناکد  هب  همه  ادرف  هک  تسا 
. دوریم ربنم  هب  ازریم  بانج  دیوش . رضاح  عماج 

مدیباوخن ». تشحو  زا  نم  حبص  ات  بشما  هصالخ  درک . دهاوخ  نیعم  ار  امش  فیلکت 
هریغ قازق و  زا  هدایپ  هراوس و  نوشق  رازه  راهچ  هس  زا  زواجتم  متفریم  هناخ  رد  هب  هک  حبـص  يرمق : هنس 1309  رخالايدامج  هبنشهس 4  »

كرادت تشحو  سرت و  زا  هک  مدیدیم  هک  ار  تیعمج  نوشق و  نیا  و  دندوب . رضاح  هناخناوید  رد  اهشارف  مامت  دندیدرگیم . گرا  رود 
ریبدت ءوس  زا  روطچ  هک  مدروخیم  لد  نوخ  هصغ  تدش  زا  مدناوخیم و  هحتاف  راجاق  هلاس  تسیب  دص و  هلقتـسم  تنطلـس  رب  هدش  هدید 

ریزو ترـضح  دندرپس و  نادان  لاهج  تسدب  ار  تنطلـس  گرزب  راک  دنتخاس و  مدهنم  یلقعیب  هشیت  اب  ار  تنطلـس  هیوق  همیدـق و  ناکرا 
. مدید ناشیا  لاح  بسانم  ار  رعش  نیا  تخادنا . باذغ  هب  ار  تلود  دوخ  رورغ  تدش  زا  مظعا 

یمه  دزیتس  ردنا  ینادان  هبیمه  دزیرگ  شناد  نادان ز  هک 
دوبن کحـضم  چیه  مدرک  ضرع  تشاد . هیرگ  مه  دوب و  کحـضم  مه  زورید  لمع  دندومرف  نمب  متفر . نویامه  روضحب  همجرتلا  راد  زا 

دوب »..  هیرگ  اپارس  هکلب 
يدامج هبنـشهس 25  زور  رد  دش و  وغل  مه  میرحت  مکح  دـیامن و  وغل  ار  وکابنت  دادرارق  دـش  روبجم  هاش  نیدـلا  رـصان  هک  دوب  هنوگنیدـب 

. دنیامن فرـصم  تایناخد  شیاسآ  اب  دنناوتیم  همه  هک  دـش  هداد  تایناخد  تیلح  نالعا  يزاریـش  يازریم  فرط  زا  ق ) ه .  ) یناثلا 1309
: دسیون هنطلسلا  دامتعا 

دیسر يزاریش  يازریم  بانج  مکح  هک  دشکیم  راج  رازاب  هچوک و  رد  یچراج  مدینش  يرمق ... : هنس 1309  رخالا  يدامج  هبنشهس 25  »
رثا تلود  هزین  رس  زا  رتشیب  هک  ازریم  بانج  ملق  رب  نیرفآ  دندیشک . نایلق  مدرم  همه  دنداد  لامعتـسا  هزاجا  هدش  هتـشادرب  نایلق  تمرح  هک 

دراد ».. 
هچ ره  سک  ره  دنتـشون و  همانرارق  دزادرپب و  تراسخ  ناونعب  يژر  یناپمک  هب  هریل  رازهدصناپ  غلبم  دـش  روبجم  ناریا  تلود  ماجنارـس  و 

دهدب . یگنرف  هب  هتفرگ  هراچیب  تیعر  زا  هک  هتشاذگ  هاش  ندرگ  هب  ار  همه  ررض  دنام و  شاهسیک  رد  دوب  هتفرگ  هوشر 
. دندناوخیم اههچوک  رد  ار  هنایماع  راعشا  نیا  رازاب  هچوک و  مدرم  يژر  شروش  هحوبحب  رد  هک  دوش  هدروآ  اجنیا  رد  دراد  اج 

مشوخان  نایلق  رهب  زامشک  نایلق  مناخ  نم   465 ص : نارهت ، تشذگرس 
رایب  ار  نایلق  زیخرب و  مشمشم  تخر  هب  رگنب 

گنفت  پوت و  هلوگ و  ابگنج  مکح  هداد  هک  ازریم 
رایب  ار  نایلق  زیخرب و  ؟ گنرد گندلاو و  يدشم 

مشوگ  وت  نزن  یگنَدمشوم  نم  هتفگ  یگنرف 
مشورفیم  گنرف  مریممشودب  وکابنت  هسیک 

: دندناوخیم ار  رعش  نیا  مدرم  دش  رشتنم  رهش  رد  زایتما  ياغلا  ربخ  یتقو  زین  و 
دمآرد  ین  توکابنت ...  سیئرتمولس  ترس  وگب  ناطلسلا  نیما  هب 

466 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرصان هرود  رد  ياهناسفا  جرخ و  رپ  ياهیسورع 
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هنوگچ دنتـسنادیمن  رگید  ياهدع  دندوب و  جاتحم  بش  نان  هب  ياهدـع  هکنانچ  تشادـن . يزرمودـح  اهطیرفت  طارفا و  يرـصان  هرود  رد 
هدش هتفرگ  رظن  رد  راک  نیا  يارب  هک  ياهجدوب  اریز  دـندادیمن ، نازابرـس  هب  يدزم  لاثم  ناونعب  دـننک . جرخ  ار  دوخ  هدروآداب  ياهتورث 

هدنژ و سابل  نامه  اب  دندوب  راچان  نازابرس  دوب و  هدش  لیموفیح  همه  دوب و  هدنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دسرب  اونیب  زابرس  تسدب  ات  دوب 
رد دندروآ . تسدب  ینانهمقل  ات  دـنزادرپب  یکلمع  ینکـشمزیه و  هب  مدرم  هناخ  رد  ای  یـشورفتسد و  هب  رازاب  هچوک و  رد  يزابرـس  هراپ 
اب دـندرکیم و  وراـپ  ار  ناـشلوپ  حالطـصا  هـب  هـک  دوـب  مـهارف  عورـشمان  عورـشم و  هار  زا  تورث  دـمآرد و  ردـقنآ  یهورگ  يارب  لـباقم 

. دنتخورفیم صخشت  هدوهیب  ياهجرخ 
هب یگلاس  نس 9  رد  هک  هلودلا  تمصع  هب  بقلم  مناخ  همطاف  مانب  هاش  نیدلا  رصان  مود  رتخد  سورع  یکی  هدوهیب  ياهجرخ  نیا  هلمجزا 

ار لهس  لآ  کمرب و  لآ  ياههرود  دادماب  يدهم  لوقب  هک  یللجم  یلصفم و  رایسب  یسورع  دمآرد . ناخدمحمتسود  ریما  جاودزا  دقع و 
تسا  هداتفاین  قافتا  هیراجاق  تنطلس  هرود  مامترد  یسورع  نینچ  دروآیم و  رطاخهب 

ار هجوگ  سالیگ و  ولابلآ  لیبق  زا  دوب  رتم  رازه  دصیـس  هب  بیرق  نآ  تحاسم  هک  ار  دوخ  يرهـش  غاب  ياههویم  کلامملا  ریعم  دنیوگیم 
لماش هناخ  لیف  نوچ  هدرک و  شرف  يریمـشک  لاش  اب  داماد  هناخ  ات  رـصق  زا  ار  یـسورع  ریـسم  مامت  هتفرگ و  لقن  نانامهم  يارب  دوب  هداد 
روبع رازاب  نادـیمهزبس و  زا  لیف  اب  ار  سورع  هک  دنتـساوخ  نوچ  دـندروآ و  داماد  هناخ  هب  لیف  اب  ار  سورع  دوب  وا  هرادا  رد  تاـتویب  ءزج 

ه.  ) لاس 1283 رد  یـسورع  نیا  درذگب . نآ  زا  دناوتب  یناسآ  هب  دوخ  جدوه  اب  لیف  ات  دـندرک  بارخ  ار  نآ  دوب  هاتوک  رازاب  ردرـس  دـنهد 
دش اپرب  ق )
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: دسیونیم يو  تسا . هدرک  هراشا  یسورع  نیا  هب  لصفم  دوخ  تارطاخ  رد  زین  انرسالراک  مادام 

تـسا هدرک  یـسورع  شیپ  لاس  دنچ  هک  نانآ  زا  یکی  هب  صخالاب  شرتخد  جنپ  هب  هژیو  هب  وا  دننادیم  یبوخ  ردـپ  ار  هاش  نیدـلا  رـصان  »
رب ار  يرادهنازخ  لغش  نامز  نآ  رد  هک  ناخ  یلعتـسود  رـسپ  اب  دوشیم  هدیمان  هلودلا  تمـصع  هک  مناخ  هدازهاش  نیا  دراد . ناوارف  هقالع 

 ... تشاد هدهع 
. درک جاودزا 

رتخد اب  شرـسپ  جاودزا  مسارم  هوکـش  لالج و  هناسفا  تساوخ  دوب  يزابلد  تسد و  تخـس  لومتم و  رایـسب  تیـصخش  نوچ  داـماد  ردـپ 
. تخادرپ دوخ  توتفرپ  بیج  زا  مه  ار  یسورع  نشج  هنیزه  یمامت  دزاس و  ناگمه  دزنابز  ار  هاش  بوبحم 

هدنز و مه  زونه  هدـنام  اهدای  رد  مسارم  نآ  زا  هک  ياهرطاخ  دـش  رازگرب  تبـسانم  نیا  هب  یلـصفم  رایـسب  ياهنـشج  نارهت  رد  دـنیوگیم 
ریثات تحت  ار  همه  ردقچ  یـسورع  نآ  قربوقرز  هک  دهدیم  ناشن  دننکیم ، فیرعت  سلاجم  نآ  زا  هک  ییاهناتـساد  تسا . دـننام  هناسفا 

یـسورع سلجم  رد  نم  هک  نیا  نتفگ  دوشیم ، بوسحم  خیرات  هدام  أدـبم و  نایناریا  يارب  یـسورع  نیا  هک  اجنآ  ات  تسا  هدوب  هداد  رارق 
دهاوخن یـسک  ار  اهنآ  ریظن  زگره  هک  تسا  هدید  سلجم  نآ  رد  ابیز  یندـید و  ياهزیچ  ردـقنآ  يو  ینعی  مدوب  رـضاح  هلودـلا  تمـصع 

. دید
زین ینارق  نویلیمود  لباقان  شکشیپ »  » نآ بقاعتم  دنکیم  يراگتساوخ  ریما » اقآ   » شرسپ هب  هاش  رتخد  زا  ناخ  یلعتسود  هک  ماگنه  نآ  رد 

نایرابرد نایم  هاش  نیدلا  رصان  نوچ  دریگیم . رارق  تقفاوم  دروم  گنرد  نودب  يراگتساوخ  تساوخرد  درادیم . میدقت  هاش  روضح  هب 
مارتحا لباق  تیصخش  زا  مه  نایاپ و  یب  تورث  ياراد  مه  هک  تشادن  يرگید  رازگتمدخ  ناخ  یلعتسود  زا  رتراکادف  رتقیدص و  شیوخ 

. دشاب رادروخرب  ياهدنزرا  و 
هن یلو  تشاد  هقالع  تخس  لوپ  هب  وا  درکیم . اجهباج  دادیم و  تکرح  وس  نادب  وس  نیا  زا  وراپ  اب  ار  لوپ  اهنویلیم  تلود  رادهنازخ  نیا 

هوکـشاب و رـصق  دوب  للجم  هناهاش و  ظاـحل  ره  زا  شهاگتـسد  تهج  نیا  هب  ندرک ، رتهب  یگدـنز  يارب  هکلب  ندرک  هریخذ  عمج و  يارب 
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کلامملا ریعم  لالج  هاج و  تیصخش و  نوتفم  هک  هاش  نیدلا  رصان  هاگدید  زا  تسا . روشک  ياهانب  نیرتهب  زا  یکی  شیابیز  یقالیی  هناخ 
 ... تفریم رامشهب  اهداماد  ردپ  نیرتصخاش  وا  دوب 

تروص ره  رد  یلو  تسا . ذوفن  لباق  ریغ  ریذپانریخست و  ژد  ناریا  رد  هناخ  ره  نوردنا »  » هچرگا
468 ص : نارهت ، تشذگرس 

هتفرگ شردپ  زا  ییامسماب  بقل  هلودلا » تمصع   » هک دنتـسنادیم  همه  ار  نیا  الثم  دنکیم . زرد  زین  نوریب  هب  اجنآ  زا  هاگهگ  وگم  رارـسا 
هدازهاش نیا  هچرگا  تسا  رذـگدوز ، رایـسب  ییابیز  یناوج و  رمع  ناریا ، باـتفآ  دـنت  هعـشا  ریز   ) تسا رتاـبیز  شتروص  زا  يو  تریـس  و 

یگتسیاش تیـصخش و  یناوج  زاغآ  زا  وا  تسا ) هدرک  ادیپ  ار  نز  هلقاع  کی  هفایق  یلو  تسا  یناوج  هناتـسآ  رد  زونه  نس  ظاحل  زا  مناخ 
دای يارب  يراشرـس  دادعتـسا  قوذ و  زا  انمـض  تسا . بایمک  یتافـص  نینچ  یناریا  ناـگدازهاش  ریاـس  رد  هک  هداد  ناـشن  دوخ  زا  یـصاخ 

. تخانشیم یبوخب  ار  شروشک  نارعاش  ناگدنسیون و  یمامت  دوب و  رادروخرب  نتفرگ 
ریعم دیدرگ . حرطم  تسا ، هجوت  دروم  رایـسب  ناریا  رد  هک  یـسورع  نشج  تافیرـشت  همانرب و  دش  یعطق  جاودزا  نیا  عوضوم  هک  یعقوم 

. داتسرف ار  اههیده  نیرتیلاع  شدنزرف  دزمان  هب  کلامملا 
. درکیم ادیپ  همادا  زور  هد  تدم  الومعم  هک  دوب  یسورع  ياهنشج  زاغآ  ایاده  هفحت و  نداتسرف 

هدـش توعد  اهنآ  رد  روضح  يارب  نارهت  نادـنمتورث  فارـشا و  اـهنت  هن  دـندومن و  تکرـش  هوکـشرپ  ياهنـشج  نیا  رد  نارهت  مدرم  همه 
یبیترت هب  دوب  هدش  اپرب  فلتخم  تالحم  رد  هک  یمومع  ياهتفایض  نیا  رد  زین  نارهت  يولخاس  نازابرس  یتح  رادن و  ياهمدآ  هکلب  دندوب ،

. دنتشاد تکرش 
. دیدرگ لمح  دوب . هدش  هداد  بیترت  یـسورع  يارب  هک  ياهناخ  هب  اهرطاق  اهرتش و  تشپ  رد  یللجم  رایـسب  تساک و  مک و  نودب  هیزاهج 

. دیشک لوط  زور  هد  ثاثا  بابسا و  نیا  لاقتنا  لقن و 
لیکـشت ار  يو  هیرهم  هک  هدـش  برـض  يـالط  هکـس  نویلیم  جـنپ  هارمه  هب  ار  سورع  تارهاوج  ياهرقن  گرزب  ياهینیـس  يور  مهد  زور 

. دندربیم دیدج  هناخ  هب  دندادیم 
لباقم رد  هلجح  قاتا  هب  سورع  ندرب  يارب  دندوب ، هتشاذگ  نآ  تشپرب  ییابیز  جدوه  هک  يدیفس  لیف  باتفآ  بورغ  زا  دعب  بش  هرخالاب 
. دنیشنب نابلیف  تسدرانک  زین  يو  تساوخ  ناخ  یلعتسود  زا  دنک ، یشومچ  لیف  دیسرتیم  هک  هاش  نیدلا  رصان  درک . فقوت  رصق  رد 

. دننک هقردب  تخب  هناخ  ات  ار  هاش  رتخد  هک  دنتشاد  هقالع  تختیاپ  ناگرزب  یمامت  دنداتفا . هار  هب  سورع  ناهارمه  ناونعهب  يریثک  دادعت 
دوخ گنفت  هلول  رد  يزابرـسره  دندوب . حلـسم  همه  رهـش  يولخاس  نازابرـس  دوب ، هدش  یناغارچ  اج  همه  داماد  هناخ  ات  رـصق  نیب  تفاسم 
ياپ ریز  داماد  هناخ  ات  رـصق  زا  دوب و  هدش  نیئزت  يریمـشک  ياهلاش  تمیقنارگ  ياههچراپ  اب  رهـش  ياهراوید  درکیم . لمح  نشور  عمش 

ات دوب  هداتـسرف  اجنآ  هب  عمـش  نارازه  شیپاشیپ  ناخ  یلعتـسود  دوب . ياهناسفا  رازاـب  یناـغارچ  دـندوب . هدرتسگ  اـهبنارگ  ياـهیلاق  سورع 
نیا هک  دنرادن  دای  هب  مدرم  زگره  دننک  رون  رد  قرغ  ار  رازاب  رساترس 

469 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دنشاب هدید  نارهت  رد  هدننکهریخ  ياهیندید  ردقنیا  ابیز و  زور  نینچ 

تدم ناخ  یلعتسود  اما  دنتشاد . تکرش  زیگنارورس  هثداح  نیا  رد  رهش  یمامت  دندوب . میهس  ناشنادنزرف  يداش  رد  کلامملا  ریعم  هاش و 
. دنامب هدنز  تخبشوخ  جوز  نیا  رانک  رد  تسناوتن  يدایز 

. تشذگرد ادصورـسرپ  یـسورع  زا  دعب  یمک  لمع  نامه  هجیتن  رد  درب و  یحارج  لمع  ریز  ار  وا  دوب  هدش  ادـیپ  شناهد  رد  هک  ياهدـغ 
هک تسا  ياهیاپ  دـنلب  نانکراک  هیلک  ییاراد  ثراو  هاش  هک  يراج  مسر  کی  قباطم  شنارکیب  تورث  زا  یتفگنه  مهـس  يو  گرم  زا  دـعب 

. دیسر هاش  نیدلا  رصان  هب  دنریمیم  راک  هب  لاغتشا  نیح 
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ناریا ياهتیـصخش  نیرتدنمتورث  زا  یکی  هرمزرد  ار  وا  هک  دوب  یفاک  مه  زاب  دش  ریما » اقآ   » مهـس هک  ياهیثرا  زا  تمـسق  نآ  نیا  دوجو  اب 
لاس 1878 رد  درپس  داماد  هب  کلامملا  ریعم  تشذگرد  زا  دعب  دوب  هتشاذگ  شداماد  ردپ  هدهعرب  هک  ار  یتمس  هاش  نیدلا  رصان  دروآرد .

دوب ». یتنطلس  هنازخ  ظفاحم  نینچمه  تسا و  رابرد  ماقم  نیرتگرزب  هک  هاش  صوصخم  تمدخشیپ  وا  يدیشروخ ) يرمق 1256   1295)
لاس 1288 رد  ناخ  دمحم  تسود  دوخ  رـسپ  هب  يرمق  لاس 1286  رد  یکلامملا  ریعم  بقل  تمس و  نتـشاذگاو  زا  سپ  داماد  نیمه  ردپ 

تناما هب  ناتسلگنا  کناب  رد  ار  دوخ  هنیدقن  زا  تمـسق  کی  هک  نایناریا  زا  تسا  یـسک  لوا  هلودلا  ماظن  دش . هلودلاماظن  هب  بقلم  يرمق 
هدیـسر وا  هب  ثرا  هب  هک  هلودلا  ماظن  هوبنا  ییاراد  ریاس  مامـضناب  ار  لوپ  نیا  کلامملاریعم  ناخ  دمحم  تسود  شرـسپ  دـعب  تشاذـگ و 

ابیرقت دناسر و  دوخ  یشایع  تاننفت و  تاحیرفت و  فرصم  هب  اپورا  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  ار  نآ  رگید  تمسق  ناریا و  رد  یتمسق  دوب ،
درک . مامت  یلکب 

کلامملا ریعم  ناخ  دمحم  تسود  اب  هلودلا  تمصع  یسورع  اب  هسیاقم  روخرد  یجرخرپ  تافیرشت و  رظن  زا  هک  اهیـسورع  زا  رگید  یکی 
ناـخ نیـسح  اـب  هاـش ) نیدـلا  رفظم   ) دـهعیلو رتخد  هلودـلا  رمق  یـسورع  دوب  هرطاـخرپ  لـلجم و  رایـسب  دوخ  ناـمز  رد  مه  نآ  یلو  دوبن ،

. دشابیم نایئایحی  کلملادمتعم 
. تسا هدوب  هاش  نیدلا  رـصان  ینت  رهاوخ  هلودلا  ةزع  هدازکلم  هلودـلا و  ریـشم  ناخ  ییحی  رـسپ  نایئایحی  کلملا  دـمتعم  ناخ  یلعنیـسح 
رد ار  دوخ  مان  تشادن  يدالوا  لفط  نیا  يومع  رالاسهپس  ناخ  نیـسح  ازریم  جاح  نوچ  دش  دلوتم  هک  يرمق  لاس 1288  رد  ناخ  نیسح 

هب دوخ  تایح  نامز 
470 ص : نارهت ، تشذگرس 

شدنزرف دش  هیلدـع  ریزو  هلودـلا  ریـشم  هب  بقلم  يرمق  لاس 1299  یناثلا  يداـمج  رد  کـلملا  دـمتعم  ناـخ  ییحی  هکنیا  زا  سپ  داد . وا 
يرمق لاس 1307  لوالا  عیبر  رد 22  تشاد . ار  نیوزق  تموکح  نس  رغـص  دوجو  اب  یتدم  دیدرگ  کلملا  دـمتعم  هب  بقلم  ناخ  نیـسح 

دروآرد . وا  حاکن  هلابح  رد  ار  دهعیلو  ازریم  نیدلا  رفظم  رتخد  هلودلا  رمق  هلودلا ، ریشم 
: دسیونیم يو  تسا  هدرک  هراشا  نآ  تامدقم  جاودزا و  نیا  هب  یهاگ  دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا 

لغب ریز  لاش  هقاط  دـنچ  یفرـشا و  ناموت  رازهجنپ  هلودـلا  تزع  لبق  زور  هس  هکنیا  هزات  عیاـقو  زا  يرمق : هنس 1306  نابعش  هبنشجنپ 10  »
بشما کلملا و  دمتعم  يارب  دنک  دقع  ادصیب  ار  دهعیلو  رتخد  هلودلا  رمق  هک  هنطلسلا  هوکش  تمدخ  دوب  هتفر  نوردنا  هتـشاذگ  شمدآ 

. دنروایب ار  سورع 
فیفخ هلودلا  تزع  تسا . هدشن  هدینش  ندرب  عضو  نیا  هب  سورع  اما  مدوب  هدینـش  ندیئاگرخ  تاسرع  هک  دوب  هدش  ریغتم  هنطلـسلا  هوکش 

درک ». ریغت  درک  بوخ  هنطلسلا  هوکش  دندوب  هدومرف  دوب  هتفگ  دب  یلیخ  دوب  هدینش  هک  مه  هاش  دوب . هتشگرب 
رالاسهپـس موحرم  غاـب  بش  يرمق  هنـس 1307  لوالا  عیبر  هبنـش 22  : » دـسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلـسلا  دامتعا  زاب  دـعب  هاـم  تشه  دودـح 

یسورع کلملا  دمتعم  ناخ  نیسح  ازریم  شرسپ  تهج  هب  ار  دهعیلو  رتخد  هلودلا  رمق  تسا  شرـسپ  یـسورع  مدوب  هلودلا  ریـشم  ینامهم 
دنکیم ».. 

ازریم تهج  هب  یگلاـس  راـهچ  رد  يرمق  لاـس 1299  رد  هک  دوب  كولملا  سمـش  هلودـلا ، رمق  ینعی  رتـخد  نیا  یلوا  بقل  هک  دوزفا  دـیاب 
دندروخ  ینیریش  تشاد  لاسهد  مه  وا  هک  ناخ  نیسح 

يارب ادصورـسیب  ار  وا  هک  دهاوخیم  نابعش 1306  خیرات 10  رد  ناخ  نیـسح  ازریم  ردام  هلودلا  تزع  هک  هدوبن  مه  همدـقمیب  نیاربانب 
. دش اپرب  هلودلا  رمق  ناخ و  نیسح  ازریم  ینعی  ود  نیا  يارب  لمجت  اب  لصفم و  رایسب  یسورع  يراب  دننک . دقع  شرسپ 

ات همـشچرس  هچرازاب  و  ریبکریما )  ) قرب غارچ  نابایخ  هناخپوت ، نادـیم  هشوگ  هیرـصان ، نابایخ  یهاـش ، نوردـنارد  ناـبایخ  یـسورع  بش 
ار اههار  مامت  دوب . داماد  لزنم  هلودـلا  ریـشم  هناخ  هک  ناخ ) یلق  اضر  هیکت  کـیدزن  قباـس  سوریـس  ناـبایخ  رد   ) نارتخد تفه  کـیدزن 
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هدرک بصن  رولب  بوکراوید  ياهراج  اهراوید  هب  غارچلهچ و  رازاب  ياهقاط  هب  همشچرس  هچرازاب  رد  هدرک و  ناغارچ 
471 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدناشن دیشکیم  ار  نآ  بسا  تشه  هک  ياهکسلاک  رد  ار  سورع  داتفا و  سورع  ولج  دوب  رهـش  رد  یچهراقن  یچناکیزوم و  هچنآ  دندوب .
نیا هب  تاقبط  مامت  هتفهکی  تدـم  دـندرک و  ینابرق  سورع  ولج  يدایز  دنفـسوگ  واگ و  دوب و  بکوم  نیا  لابند  هکـسلاک  هد  نیدـنچ  و 

دنتشاد . توعد  یسورع 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  یفوتسم  هللا  دبع 

دروآیم و دوخ  هارمه  مه  يون  ياهنارق  هسیک  نیدنچ  دـمآیم و  دـندوب  داماد  ياقفر  هک  اهناوج  سلجم  هب  حبـص  هلودـلا  ریـشم  زور  ره 
 ... دنشاب هتشاد  تسد  هیام  دتفایم  قافتا  سلاجم  نیا  رد  انایحا  هک  یحیرفت  رامق  يارب  ات  درکیم  میسقت  اهنامهم  نیب 

زا یکی  دوب ، هدمآ  هلودلا  ریشم  هلحم  همشچ  رس  هب  فداصت  بسح  رب  کلامملا ) ریعم  هلحم   ) جلگنس هلحم  ياهشاد  زا  یکی  بش  نیا  رد 
شاد دنکیم » امـش  زرمایبادخ  لحم  هچب  شفک  وت  وشاپ  هراد  بوخ  ام  لحم  هچب  نیا  شاد !  » دوب هتفگ  هدیـسر  وا  هب  همـشچرس  ياهـشاد 

! هشاب یک  گس  یطنپ  لچک  نیا   » هلودلا ریـشم  هناخ  تمـس  هب  هراشا  اب  و  ییوگیم )؟ ار  هک  ( »؟ یگیم ویک  : » دـیوگیم باوج  جـلگنس 
 ... هک تسیاهداعلاقوف  هوق  لیف  یشاد  حالطـصا  رد  هک  مینادیم  تشاداو » یـشکاج  هب  ولیف  زرمایبادخ  ام  هلحمهچب  داچیم . شـسک  تفه 

تفر . فالغ  ریزگان  ياهمشچرس  شاد  يوق  قطنم  نیا  اب  تسین و  نآ  فیرح  یتردق  چیه 
یقیسوم و یشاقن ، دوب . یقوذاب  درم  کلملادمتعم  ینعی  داماد  اما  تشذگرد . یگلاسراهچ  تسیب و  نس  رد  هلودلا  رمق  ینعی  سورع  نیا 

ناخ اضرمالغ  دزن  رد  ار  ونایپ  سپـس  دزیم و  رات  تسخن  تشاد . يرفاو  هقالع  یقیـسوم  هب  تسنادیم  یبوخب  ار  یجراخ  ناـبز  ود  یکی 
رد نایئایحی  دجسم  مانب  تسا  يدجسم  يانب  وا  هیریخ  راثآ  زا  تشذگرد و  نارهت  رد  کلملا  دمتعم  تفرگ . میلعت  نایـشابنیم  زعم  رالاس 

دومن ناتسرامیب  فقو  زین  ار  شیانبلا  دیدج  دجـسم  يوربور  هلاژ  نابایخ  رد  عقاو  دوخ  گرزب  غاب  هناخ و  نینچمه  و  قباس )  ) هلاژ نابایخ 
دشابیم . فورعم  نایئایحی  افش  ناتسرامیب  مانب  هزورما  هک 

: هلمج نآ  زا  دوب  لمجت  اب  لصفم و  جرخرپ  رایسب  هک  تفرگرس  مه  رگید  یسورع  دنچ  هیراجاق  هرود  رد  هک  دنامن  هتفگان 
ناج نیریش  یسورع  يرمق 2 - لاس 1224  رد  هاشیلعحتف  اب  یناهفصا  هلودلا  جات  یسورع  - 1

472 ص : نارهت ، تشذگرس 
رصان مود  رتخد  هلودلا  تمصع  یسورع  - 3 یناوریا . رادرس  ناخ  نیـسح  رـسپ  ناخ  یلق  دمحم  يارب  هاشیلعحتف  مهن  تسیب و  رتخد  مناخ 
ازریم نیدلا  رفظم  رتخد  هلودلا  رمق  كولملا  سمش  یسورع  - 4 دمآ . نآ  حرـش  هک  کلامملا  ریعم  ناخ  دمحم  تسود  ریما  اب  هاش  نیدلا 

مارتحا یسورع  تشذگ 5 - نآ  حرش  هک  هلودلا  ریـشم  ناخ  ییحی  رـسپ  کلملا  دمتعم  ناخ  نیـسح  ازریم  اب  يرمق  لاسرد 1307  دهعیلو 
-6 دیـشک . لوط  زور  هنابـش  تفه  هک  يرمق  لاس 1305  رد  هلودلا  عینـص  ناخ  یلق  یـضترم  اب  دهعیلو  ازریم  نیدـلا  رفظم  رتخد  هنطلـسلا 

مخفا ریما  رـسپ  ماشتحا  ناخ  اضرمالغ  اـب  يرمق  لاس 1309  رد  دـهعیلو  ازریم  نیدـلا  رفظم  مجنپ  رتخد  هنطلـسلا  رمق  مناخ  هکلم  یـسورع 
کلملا ) ماسح   ) ینادمه

رد دازآ  ياوه  رد  ناتـسمز  يامرـس  رد  یتح  سورع  ندید  يارب  دـندرک و  رایـسب  يواکجنک  نآ  رد  مدرم  هکیئاهیـسورع  زا  رگید  یکی 
. دوب مود  کجیلم  ناطلسلا  زیزع  ناخ  یلعمالغ  یسورع  دنتشاذگ  یسرک  فرب 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلسلا  دامتعا 
هدش توعد  ناطلـسلا  زیزع  نانکدقع  هب  مرحلا  دامتعا  لزنم  نوردنا  رد  دوب  هدنام  بورغ  هب  راهچ  يرمق : هنس 1312  بجر  هبنشراهچ 5  »

یمیظعلا دـبع  هدازهاش  مناخ  ارغـص  شردام  هک  هاـش  رتخد  هلودـلارتخا  دـندوب . ءارما  تلود و  لاـجر  اـههدازهاش و  زا  یعمج  متفر . مدوب 
دنکیم »..  دقع  زورما  دوب  ناطلسلا  زیزع  دزمان  هک  دوب  اهتدم  تسا و 
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هک بشید  رالاسهپس و  غاب  رد  دوب  ناطلسلا  زیزع  یسورع  فرط  نیا  هب  نانکدقع  زا  زور  دنچ  نیا  يرمق : هنس 1312  بجر  هبنشجنپ 13  »
داد ». تسدهبتسد  هلودلا  زع  هدروآ  ار  سورع  لالج  یلیخ  اب  دوب  مهدزیس  بش 

البق هکنانچ  اریز  تسا . ناتـسراهب  غاب  هب  هراشا  هدش  لقن  هک  هنطلـسلا  دامتعا  هتـشون  رد  رالاسهپـس  غاب  زا  روظنم  هک  تسیروآدای  روخرد 
. تشاد رارق  قباس  دابآهاش  نابایخ  رخاوا  رد  هک  دوب  يرگید  غاب  تساجرب  زونه  نآ  مان  هزورما  هک  رالاسهپس  غاب  تسا  هدش  هتفگ 

. تسا هتشون  ناطلسلا  زیزع  یسورع  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
و تسا ) ناطلسلا  نیما  ناخ  رغصایلع  ازریم  روظنم   ) درک راضحا  ار  مظعا  ردص  هاش  زور  کی 

473 ص : نارهت ، تشذگرس 
يارب دشاب ، وا  صخش  هب  یساغآ  ازریم  یجاح  يراذگاو  كالما  زا  هتشاد و  يدنموربآ  يدیاع  هک  ار  نارهت  تاجـصلاخ  زا  یکی  داد  رما 
بوخ ار  نیمارو  كالما  تاجـصلاخ ، رد  لـمع  تبـسانم  هب  شردـپ  ناـمز  رد  هک  ناطلـسلا  نیما  دـنک . نییعت  ناطلـسلا  زیزع  هب  شـشخب 

هک ار  هد  نیا  هاش  درک . نییعت  هناهاش  شـشخب  نیا  يارب  تشاد  یگـصلاخ  عمج  راورخ  رازه  ناموت و  رازه  هک  ار  صاخ  غاب  تخانـشیم 
هب ار  دوخ  ياهرتخد  زا  یکی  دیـشخب و  دوخ  هدرکزیزع  هب  یبابرا  تایلام  راورخ  جنپ  ناموتجنپ و  اب  دـمآیم  رامـشب  شدوخ  کلم  اعرش 

. دروآرد وا  دقع 
 ... ناتسراهب درک . نییعت  ار  ناتسراهب  ینوردنا  ترامع  مه  داماد  سورع و  نیا  لزنم  يارب 

نیا هاـش  تشادـن  يدـالوا  نوچ  وا  توف  زا  دـعب  دوب . هتخاـس  دوخ  نکـسم  يارب  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم  هک  دوب  یغاـب  تراـمع و 
 ... درک طبض  یتافیرشت  چیه  نودب  ار  ترامع 

نیا نتفر  زا  دعب  هک  ار  ییاهفرب  دـیزویم و  یتخـس  هب  نارهت  رد  رایرهـش  داب  داتفا . یقافتا  يدرـس  بش  رد  ناطلـسلا  زیزع  یـسورع  يراب 
دنتفرن و رد  مد  زا  نارهت  راکیب  مدرم  نیا  دوجو  اب  درکیم . راثن  نایچاشامت  يور  رـس و  رب  دروآیم و  درگ  دوب  هدنام  هشوگ  نآ  هشوگ و 

هیرلاتاذ دیاش  ماکز و  هب  التبم  رثکا  دنتشادنرب و  اشامت  نیا  زا  تسد  دنتشاذگ و  یسرک  ناتـسراهب  نادیم  ياههشوگ  رد  اهنز  زا  یـضعب 
نیا هار  يادهـش  انیقی  یلو  دنک  نییعت  ار  یتشادهب  ناسون  هک  دوبن  راک  رد  يرامآ  تقو  نیا  رد  دندرک . اشامت  نیا  يادف  ار  ناج  دـندش و 

دناهدوب . دایز  سوه  اوه و 
تفرگن و مه  هاش  نیدلا  رـصان  رتخد  هلودلا  رتخا  اب  ناطلـسلا  زیزع  هنایم  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  هاش  نیدلا  رـصان  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

درب . داب  ار  هدروآ  داب  دیماجنا و  قالط  هکراتم و  هب  دالوا  نتشاد  اب  اهنآ  راک 
474 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرصان هرود  رد  یطحق 

رادان يداـع و  مدرم  مشچ  هب  نآ  دود  هشیمه  دـننام  هک  دوب  یطحق  يـالب  دادـیور  هاـش  نیدـلا  رـصان  هرود  رد  هک  یعیاـقو  زا  رگید  یکی 
. تفر

ثداوح ای  یلاسکـشخ  نوچ  یعیبط  لـماوع  زا  ریغ  هک  دادـیور  ناریا  ياهرهـش  زا  یخرب  نارهت و  رد  یگرزب  یطحق  راـبود  هرود  نیا  رد 
. دنتشاد تسد  نآ  رد  هدمع  روطب  زین  یناسنا  لماوع  یعیبط 

دوخ ياهرابنا  رد  ار  جـنرب  وج و  مدـنگ و  لیبق  زا  تالغ  يدایز  ریداـقم  يرـشق  هقبطره و  زا  ذوفن  ناـبحاص  نادـنمتورث و  هک  هنوگنیدـب 
. دنشورفب يرتدایز  ياهب  هب  ات  دندرک  راکتحا 

اـب 1250 ربارب  ق ) ه .  ) لاـس 1288 رد  يرگید  يدـالیم و  يدیـشروخ و 1860  اــب 1239  ربارب  ق ) ه .  ) لاـس 1277 رد  یکی  اـهیطحق  نیا 
. دوب يدالیم  يدیشروخ و 1871 
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رد : » هک هدش  هدنـسب  هلمج  نیا  هب  اهنت  هدش و  رایتخا  توکـس  یطحق  نیا  هرابرد  تسا  یتلود  یمـسر  شرازگ  یعون  هک  نادـلبلاةآرم  رد 
هریغ جنرب و  مدـنگ و  تیالو  ود  نیا  هب  هسورحم  کلامم  تایالو  ریاس  زا  دراد و  يریعـست  هلغ  سنج و  ناهفـصا  رد  هرهاب و  هفالخلا  راد 

دنیامنیم ». لمح 
لیذ یجومروخ  رفعج  دـمحم  دـشابیم . هجوت  روخرد  هک  هدـش  هراشا  یطحق  نیا  هب  ياهزادـنا  ات  يرـصان » رابخالا  قیاقح   » باتک رد  اما 

يوتـش تعارز  لصاح  ناراب  لوزنمدـع  ببـسهب  لبق  لاس  رد  نوچ  هک  نیا  لاس  نیا  حـناوس  زا  : » دـسیونیم ق ) ه .  ) لاس 1277 ثداوح 
ییالغ دمآ . هفالخلا  راد  نینطوتم  تشیعم  قیض  ترسع و  یتدایز  ببس  هقوذآ  یمک  اذهل  دوب . تلق  تیاهن  رد  نارهط  هفالخلاراد  فارطا 
یناوید تالغ  زا  هلغ  راورخ  رازه  لهچ  یـس  هک  تفای  رودـص  فرـش  مکحم  مکح  تفالخ  فقوم  زا  دـش . ثداح  لزان  ییـالب  لـیاه و 

. دوش لمح  هفالخلا  راد  هب  تایالو 
طـساوا زا  تدـش ، تیاغ  رد  ناروب  امرـس و  ترثک ، تیاهن  رد  ناراب  فرب و  قباس ، فالخ  هب  ناتـسمز  نیا  رد  هک  داتفا  قافتا  ناـنچ  یلو 

طساوا ات  هام  يد  طساوا  زا   ) ناضمر رخاوا  ات  بجر  رهش 
475 ص : نارهت ، تشذگرس 

مومع تفآ ، هیلب و  ار  هفالخلا  راد  رد  ءالغ  ّولغ  هلغ و  ءالغ  دیدرگ . فوقوم  لفاوق  بایا  باهذ و  دودسم ، رباعم  قرط و  عیمج  نیدرورف )
صخر بصخ و  قیرط  هتخادرپ ، رانید  مهرد و  زا  رابنا  نتشابنا  هب  دنتشاد . رابنا  رد  هلغ  هک  یصاخشا  تفای . یلاع  هبترم  یلاغ و  تالوکام 

. دندوشگ یتورمیب  یفاصنا و  یب  باب  دودسم و 
تلع دیزم  لب  دیشخبن ، دیاف  دومرف ، رومأم  روهمجلانیب  هیوس  روما و  نیا  یگدیـسر  هب  ار  رهـش  رتنالک  ناخ  دومحم  رتسگتلدعم ، ویدخ 
لیاوا زا  زور  تسیب  هک  لاوش  رهـش  لیاوا  دیـسر )..  تسایـس  هب  هدـیدرونرد  شتایح  طاسب  طاسب  نودرگ  هاشنهاش  رمالا  بسح  دـیدرگ .

دیماجنا »..  اهتنا  هب  التبا  نامز  تشذگیم ...  راهب 
حرش نارهت  نانز  شروش  سپس  یطحق و  هرابرد  دوب  نارهت  ناریا و  رد  یطحق  نامز  نامهرد  هک  ناریا  رد  سورپ  ریفـس  شکورب  شیرنه 

: دسیونیم يو  تسا . هدماین  هدنراگن  سرتسد  رد  عبانم  رگید  رد  هک  هداد  یشرگن  روخرد  لصفم و 
اههچوک اهنابایخ و  هک  يروط  هب  تفرگ  ندیراب  زور  بش و  يدیدش  فرب  تفای و  تدش  نارهت  يامرس  لاس 1861 )  ) هیروف زور 25  زا  »

اقباس هک  نان  نمکی  دوب . هدرک  ادـیپ  یلمحت  لباق  ریغ  روآماسرـس و  عضو  دوب و  شیازفا  لاح  رد  بترم  نان  تمیق  دـش . روبع  لباق  ریغ 
. تسا مک  یلیخ  نان  همه  زا  رتدب  هتفر و  الاب  یهاش )  20  ) نارق کی  هب  شتمیق  نونکا  تشاد ، تمیق  یهاش  جنپ 

نان مه  تمیق  نیمه  اب  يداع  تاقبط  دنشورفیم و  نایانـشآ  یمیدق و  نایرتشم  هب  طقف  ار  دوخ  نان  دننکیم و  تخپ  ار  یمک  درآ  اهاونان 
هک ییاهاونان  هب  دنتسه و  تحاران  ینابـصع و  تخـس  مدرم  تسا . یبیجع  یغولـش  ماحدزا و  ییاونان  ياهناکد  ولج  دسریمن . ناشتـسدب 
دش عقاو  مدرم  موجه  دروم  تلع  نیمه  هب  ییاونان  ناکد  دنچ  رازاب  رد  دننکیم . هلمح  دنهدیم ، دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  هب  طقف  ار  نان 
رد اههچب  دـنریگب . هدـهع  هب  ار  ییاونان  ياهناکد  زا  تظافح  دـندش  راچان  یتموکح  ناشارف  هک  ياهنوگهب  دـندرک  تراغ  ار  اهنآ  نانز  و 

دوجو اـب  ناـن  هقیـضم  دوبمک و  دـنناوخیم  یتلود  نارومأـم  زا  داـقتنا  ناـن و  دوبمک  هب  ضارتعا  رد  ییاـههنارت  اـهگنهآ و  رازاـب  هچوک و 
هتفر الاب  نانچ  وج  مدنگ و  تمیق  دیـسر ...  دوخ  جوا  هب  دوبمک  نیا  هیروف  رخآ  رد  دباییم و  شیازفا  دوشیم  نآ  عفر  يارب  هک  یتامادقا 

هب نارق  هس  تمیق  هب  جنرب  نم  کی  هتفر و  الاب  وحن  نیمه  هب  مه  جنرب  دـننکیم  هبلاطم  نارق  ود  وج  ای  مدـنگ و  نم  ره  لباقم  رد  هک  تسا 
کمک و ياضاقت  نارباع  زا  دنودیم . نان  لابند  هب  نابایخ  هچوک و  رد  ناوتان  فیعض و  هدیرپ  ياهگنر  اب  هنـسرگ  مدرم  دسریم . شورف 

نان همقل  کی 
476 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناج اههچوک  نیمه  رانک  رد  ياهدع  دـنوشیم و  شوهیب  هدـیطلغ و  نیمز  رب  یناوتان  فعـض و  طرف  زا  هنـسرگ  مدرم  نیا  ابلاغ  دـننکیم .
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منک ». شومارف  دناوتیمن  زگره  ماهدید  نارهت  رد  هک  ار  لیبق  نیا  زا  یشارخلد  رظانم  دنهدیم .
نارهت رد  نان  یطحق  هرابرد  نخـس  هلابند  نارهت  نانز  ياولب  شروش و  ود  ناونع  ریز  دوخ  تارطاخ  مهدزناش  لـصف  رد  شگورب  شیرنه 

. دهدیم شرازگ  نینچ  ار 
هب باتفآ  بورغ  زا  لبق  تعاس  کی  لومعم  قبط  دوب . هتفر  دورجاج  هب  راکش  يارب  يزور  دنچ  هک  هاش  نیدلا  رـصان  سرام  هام  لوا  زور  »

يدایز هدع  هک  درک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  هاش  دیسر  گرا  کیدزن  هب  وا  ناهارمه  هاش و  هکـسلاک  هک  یماگنه  یلو  تشگزاب ، نارهت 
هزاورد فرط  هب  ار  شناهارمه  وا و  هکـسلاک  دورو  هار  دـناهدش و  عمج  گرا  یجراخ  زاورد  يولج  دـننکیم و  داـیرف  داد و  هدزناـجیه 

نانز يرفن  رازه  شـش  جـنپ  دودـح  هدـع  نیا  هک  دـش  هجوتم  تریح  اب  دـمآ  رتکیدزن  یمک  هاش  نیدـلا  رـصان  یتقو  دـناهدرک . دودـسم 
هک دیـسریم  رظنهب  دندوب و  هدرک  زاب  ار  ناشتروص  ياهدنبور  هدز و  دوخ  رـس  هب  لگ  یتحاران  ازع و  ناونعهب  نانز  نیا  دنتـسه . يرداچ 
رد هک  مه  ییاهـشارف  دیـشک و  ار  اهبـسا  راهم  دش  کیدزن  تیعمج  نیا  هب  یتقو  هاش  یچهکـسلاک  دـنیوگب . دـنهاوخیم  هاش  هب  ار  يزیچ 

لخاد زا  دوب  هدـش  ینارگن  سرت و  راـچد  هرظتنمریغ  عـضو  نیا  زا  هک  هاـش  یلو  دـننکب ، دـیاب  هچ  هک  دـندنام  لد  ود  دـندوب  هاـش  باـکر 
. دنورب ولج  هک  درک  هراشا  تسد  اب  هکسلاک 

نانز تیعمج  دنتشاد  یعس  قالش  بوچ و  اب  مه  اهشارف  دنتفاکش و  ار  نانز  فص  دنتخات و  شیپ  اهنآ  دز و  بیهن  اهبـسا  هب  یچهکـسلاک 
دننارب بقع  ار  اهنآ  دنتساوخیم  هک  ییاهشارف  هب  گنس  اب  دش و  دنلب  نانز  نیگمشخ  دایرف  عقوم  نیا  رد  دننک . زاب  ار  هار  دننزب و  رانک  ار 

رکف ات  دنتخیرگ  بقع  هب  دندرک  رارف  سرت  زا  اهشارف  درک و  حورجم  ار  اهنآ  هدروخ و  اهشارف  يور  رس و  هب  گنـس  دنچ  دندش . روهلمح 
ام و دـندز  دایرف  دـندرک و  تیاکـش  هاش  هب  ناـن  دوبمک  یطحق و  زا  دـنتفر  ولج  دـنتفرگ و  ار  هکـسلاک  اهبـسا  ولج  ناـنز  دـننکب . يرگید 

لاح نیع  رد  نارگن و  تخس  هک  هاش  میاهدروخ . تفاثک  لاغشا و  نان  ياج  هب  میاهدرکن و  ادیپ  نان  تسا  زور  دنچ  میاهنسرگ  نامیاههچب 
داد دهاوخ  روتسد  دوخ  رصق  هب  ندیسر  ضحم  هب  درک و  دهاوخ  یگدیسر  ناشتیاکش  هب  اروف  هک  داد  هدعو  اهنآ  هب  دوب  هدش  ینابـصع 

. دش رصق  لخاد  تعرسب  هکسلاک  دنداد و  هار  هدرک  مارآ  یمک  ار  نانز  هاش  دعاسم  ياههدعو  دنناسرب . نان  مدرم  هب  هک 
ریزو عضو  رتدب  همه  زا  دنوش و  صالخ  نانز  تسد  زا  دنتسناوتن  یگداس  هب  هاش  ناهارمه  یلو 

477 ص : نارهت ، تشذگرس 
هوبنا لیس و  نایم  رد  وا  دمآیم . هاش  هکسلاک  بقع  زا  بسا  اب  هک  دوب  هاش  نیدلا  رصان  رـسپ  هنطلـسلا  بیان  ازریم  نارماک  هدازهاش  گنج 
نییاپ بسا  زا  ار  گنج  ریزو  دـندرب . موجه  وا  يوس  هب  دـندوب  هدرک  اهر  ار  هاـش  هک  نیگمـشخ  هنـسرگ و  ناـنز  درک  ریگ  ناـنز  تیعمج 

یگرزب ياهرابنا  هک  دوب  فورعم  تشادـن و  مدرم  نایم  یبوخ  ترهـش  ناـن  یطحق  رد  گـنج  ریزو  دـنتخادنا . نیمز  هب  ار  وا  دندیـشک و 
وا هب  تبسن  نانز  ور  نیا  زا  دشورفب . نارگ  تمیق  هب  ار  دوخ  مدنگ  ات  دوش  یطحق  هک  تسا  هتـسب  ار  اهرابنا  نیا  رد  دراد و  مدنگ  زا  ولمم 

. دندرک حورجم  تخس  ار  شتروص  رس و  دندز و  وا  هب  یلصفم  کتک  هداتفا  شناج  هب  دگل  تشم و  گنـس و  اب  دنتـشاد و  يدیدش  هنیک 
اهنآ باکر  رد  هک  یناشارف  قافتا  هب  بسا  اب  هداد و  حـیجرت  رارقرب  ار  رارف  دـندید  نینچ  نیا  ار  گنج  ریزو  عضو  هک  هاش  ناـهارمه  هیقب 

دنتخیرگ ». دندوب 
هتـشون رد  یهابتـشا  اـیوگ  هک  دوش  هراـشا  ياهتکن  هب  تسا  هتـسیاب  میزادرپـب  شگورب  شیرنه  شرازگ  هلاـبند  هب  هکنآ  زا  شیپ  اـجنیا  رد 

: هکنآ حیضوت  دیامنیمن  تسرد  هک  دوب  گنج  ریزو  ازریم  نارماک  تسا  هتشون  اریز  تسا . هدادخر  شگورب  شیرنه 
نانز شروش  یطحق و  عوقو  لاس  ینعی  يرمق  لاس 1277  رد  دش و  هداز  ق ) ه .  ) لاس 1272 رد  هاش  نیدلا  رصان  موس  رـسپ  ازریم  نارماک 

لاس 1283 ینعی  یگلاس  هدزای  نس  رد  و  دوب . کلملا  نیما  ناخ  اـشاپ  وا  نواـعم  هک  دـش  نارهت  مکاـح  یگلاـس  شـش  نس  رد  نارهت  رد 
گنج ریزو  ای  یلک  رادرـس  بصنم  هب  يرمق  لاس 1285  رد  یگلاس  هدزیـس  رد  دومن و  دوخ  هنطلـسلا  بیان  ار  وا  هاش  نیدلا  رـصان  يرمق 

دیعب نینچمه  دـشاب . گنج  ریزو  ای  هنطلـسلا و  بیان  تسناوتیمن  دوب  هلاـس  شـش  هک  يرمق  لاس 1277  رد  ازریم  نارماک  نیارباـنب  دـش .
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نیا رد  يرگید  كردـم  دنـس و  ات  تروص  رهب  دـننک . حورجم  ار  وا  هدرب  هلمح  ياهلاس  شـش  كدوک  هب  نانز  هژیوب  مدرم  هک  دـیامنیم 
درک . یقلت  طایتحا  اب  ار  شگورب  شیرنه  شرازگ  زا  شخب  نیا  دیاب  دیاین  تسدب  هراب 

: دسیونیم همادا  رد  يو  نارهت . نانز  شروش  یطحق و  هرابرد  شگورب  شیرنه  شرازگ  هلابند  هب  میدرگیم  زاب 
زا دـنوش ، روهلمح  اهنآ  هب  یمرحمان  رطاخ  هب  دـنناوتیمن  اهـشارف  دـننکیم و  ار  اهنآ  هظحالم  یتلود  نارومأم  هکنآ  تلع  هب  یناریا  نانز  »

اهشروش و رد  دنرادروخرب و  ناریا  رد  یصاخ  تیعقوم 
478 ص : نارهت ، تشذگرس 

تلود هیلع  ضارتعا  هب  جیهت  قیوشت و  ار  مدرم  دجاسم  رد  اهالم  نویناحور و  الومعم  تابالقنا  رد  دـننکیم . يزاب  یمهم  شقن  تابالقنا 
. دنیامنیم زاب  نادرم  يارب  ار  هار  دننکیم و  عورـش  ار  بالقنا  هداتفا و  ولج  دنراد ، هعماج  رد  یـصاخ  تینوصم  هک  نانز  دعب  دـننکیم و 

. دش روطنیمه  مه  رابنیا 
نودب یلو  نانکضارتعا  اهنآ  زا  ییاههتسد  دندش و  عمج  مه  رود  تالحم  رد  بش  لیاوا  رد  مه  نادرم  نانز ، هناروهتم  مادقا  نیا  زا  سپ 

. دنداتفا هار  هب  نابایخ  هچوک و  رد  یصاخ  فده 
نیا هک  دوب  اجنیا  بیجع  اما  دـندش . ینارگن  تشحو و  راچد  عضو  نیا  زا  دنتـشاد ، مدـنگ  زا  رپ  ياهرابنا  هک  یناسک  اهییاونان و  نابحاص 

. دندشن مه  مدنگ  ياهرابنا  ضرتعم  دندرکن و  هلمح  ییاونان  ياهناکد  هب  الصا  ضرعتم  هنسرگ و  تیعمج 
، ناـنز زا  بکرم  يریثـک  رایـسب  عمج  دـندش و  قـحلم  رگیدـکی  هب  فـلتخم  تـالحم  مدرم  تفرگ و  ـالاب  اوـلب  شروـش و  راـک  دـعب  زور 

ربخ دندرک . تکرح  یتنطلـس  گرا  فرط  هب  رهظ  یلاوح  عمج  نیا  و  دـندمآ . درگ  لحم  ياهلمـشاباب  اهیطول و  یتح  نادرم و  نویناحور 
قالش اب  اهشارف  دنداتسرف . تیعمج  زا  يریگولج  يارب  ار  یتموکح  ياهـشارف  زا  يدایز  هدع  دیـسر ، هاش  شوگ  هب  رابرد  رد  اهنآ  تکرح 
نادرم نانز و  یلو  دنیامن . قرفتم  دندرکیم ، تکرح  اهنآ  ولج  رد  نانز  هک  ار  گرزب  عامتجا  نیا  هک  دندیزرویم  یعس  هدوهیب  بوچ  و 

. دندومن ینیشنبقع  هب  روبجم  دندرک و  حورجم  ار  اهشارف  زا  ياهدع  دنتساخرب و  اهنآ  هلباقم  هب  خولک  گنس و  اب 
اهنآ دـنریگب . نکمم  لکـش  ره  هب  ار  مدرم  ولج  اـت  دـندش  رقتـسم  گرا  یبوـنج  هزاورد  وـلج  نادـیمهزبس و  رد  اهـشارف  زا  یگرزب  هتـسد 

تمواقم دوب و  رتيراک  نادرم  نانزرجآ و  گنس و  تابرض  اما  دندش . روهلمح  مدرم  هب  قالـش  بوچ و  اب  رگیدراب  یـشابشارف  روتـسدهب 
گرا یلـصا  نابایخ  دراو  دـندرک و  زاب  دوب  هتـسب  هک  ار  گرا  هزاورد  روز  اب  مدرم  تسکـش و  مهرد  زین  ساسح  تمـسق  نیا  رد  اهـشارف 
یطحق رطاخ  هب  ار  دوخ  ضارتعا  دایرف  دندرک و  عامتجا  اج  نآ  رد  دندرب و  موجه  گرا  طسو  رد  عقاو  گرزب  نادـیم  فرط  هب  دـندش و 

. دسرب هاش  نیدلا  رصان  شوگ  هب  ات  دندرک  دنلب  نان 
رما هب  عیرس  یگدیسر  لوغشم  هاش  هک  دنتفگ  اهنآ  هب  دنتفرگ و  سامت  مدرم  اب  هدش  جراخ  یتنطلـس  رـصق  زا  نایرابرد  زا  يدارفا  اجنیا  رد 

مادقا دنتـساوخ  مدرم  زا  دنهد و  شیازفا  ار  نان  رادقم  دـننک و  تازاجم  ار  یطحق  نیا  نیلماع  هک  دـنداد  هدـعو  هاش  فرط  زا  تسا و  نان 
ياهدع نآ  رد  هک  دش  لیکشت  هناخناوید  رابرد و  رد  یتروشم  هسلج  کی  رهظ  زا  دعب  ود  تعاس  دنیاین . رتولج  اجنآ  زا  دننکن و  يرگید 

ادـیپ ار  نان  یطحق  لصا  لماع  یتسیابیم  هسلج  نیا  رد  دـیناسر . روضح  نآ  رد  مه  هاـش  دوخ  دنتـشاد و  تکرـش  ناـیرابرد  ناریزو و  زا 
فرطرب يارب  يرکف  رتدوز  هچ  ره  انمض  دننک و 

479 ص : نارهت ، تشذگرس 
يدیفـس شیر  درمریپ  تشاد و  مان  ناخ  دومحم  هک  نارهت  ینابرهـش  سیئر  ای  رتنالک  دـنیامنب . مدرم  هب  نان  ندـناسر  یطحق و  نیا  ندرک 

رـصق دراو  درذگب و  گرا  نادیم  زا  تساوخیم  رتنالک  ناخ  دومحم  هکیعقوم  اما  دـش . راضحا  هسلج  نیا  هب  تاحیـضوت  نداد  يارب  دوب ،
مه نانز  زا  رفندـنچ  دروخ و  شتروص  رـس و  هب  هک  دـندرک  باترپ  وا  يوس  هب  گنـس  دـنچ  دـندش  روهلمح  يو  هب  نانز  ددرگ . یتنطلس 

رـصق رد  هب  ار  دوخ  دنک و  رارف  نانز  تسد  زا  دش  قفوم  دایز  تمحز  اب  ریپ  رتنالک  دندز و  وا  هب  یندرگسپ  یلیـس و  دنچ  دـنتفر و  شیپ 
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ینامشچ اب  درک و  دروخرب  دوب  ناریا  یتلود  ياوق  مادختـسا  رد  هک  يوسنارف  نیتپاک  هب  دشیم  رـصق  دراو  هکیعقوم  ناخ  دومحم  دناسرب .
. دـناهدرک هحماسم  نان  رما  رد  وا  نارومأم  هک  دومن  فارتعا  زین  درک و  فیرعت  نانز  تسد  زا  ار  دوخ  ندروخ  کتک  يارجام  دولآکـشا 
نخان و ياج  دوب و  هدش  حورجم  ناخ  دومحم  تروص  رس و  هک  داد  حرـش  وا  مدرک و  تاقالم  دعب  زور  مدوخ  نم  ار  يوسنارف  رـسفا  نیا 

. دوب نارگن  هداعلاقوف  ور  نیا  زا  دنراد ، راکهچ  وا  اب  یتروشم  هسلج  رد  هک  تسنادیمن  دشیم و  هدید  شتروص  تسوپ  رد  نانز  هجنپ 
نینچ اب  نونکات  هک  وا  دینشیم . ار  ناگدننک  عامتجا  ياهازـسان  دولآمشخ و  يادص  دوب و  هتـسشن  یتروشم  هسلج  رد  هاش  ماگنه  نیا  رد 

هاش هفایق  هک  هسلج  رد  راضح  تشاد . هتخورفارب  ییور  گنر و  دیوجیم و  ار  دوخ  ياهلیبس  تینابـصع  طرف  زا  دوب  هدشن  هجاوم  یعـضو 
دندیزرلیم دوخرب  همه  ور  نیا  زا  درک . دهاوخ  رداص  يدنت  نیمارف  نیگمـشخ  هاش  تسا و  شیپ  رد  نافوت  هک  دنتفاییم  رد  دندیدیم  ار 

ریپ رتنالک  ناخ  دومحم  یکاـنرطخ  ینارحب و  تیعقوم  نینچکـی  رد  دـندرکیم . توف  دوخ  هب  دـندناوخیم و  اـعد  تشحو  سرت و  زا  و 
. درک یپردیپ  میظعت  دنچ  داتسیا و  دوب  نآ  رد  هاش  هک  يرالات  هناتسآ  رد  تفر و  هناخناوید  فرط  هب  دش و  رـصق  دراو  دب  تخب  زا  نارهت 
دیریگب و ار  كدرم  نیا  هک  دز  دایرف  دنتشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  ییاهبضغریم  اهـشارف و  هب  و  دیـسر . جوا  هب  شتینابـصع  وا  ندید  اب  هاش 

( دشاب نتخادنا  بانط  دیاب  ارهاظ  . ) دیدنبب بانط  هب 
هب یباـنط  دنتـشاد ، تکرـش  تروشم  هسلج  رد  هک  يراـضح  رگید  هاـش و  روضح  رد  دـندرک و  هلمح  درمریپ  هب  قرب  تعرـسب  اهبـضغریم 

طرف زا  راـضح  ماـمت  داـتفا . هاـش  ياـپ  ولج  رد  درمریپ  ناـجیب  دـسج  هک  دـندناشک  فرط  نآ  فرط و  نیا  ردـق  نآ  هتخادـنا و  وا  ندرگ 
رصان دش . مامت  هک  اهبـضغریم  راک  ددرگ . زین  اهنآ  هجوتم  ملاع  هلبق  بضغ  هلعـش  هک  دندوب  نارگن  دیزرلیم و  دوخ  هب  دیب  دننام  تشحو 

رد دندنبب و  بسا  مد  هب  ار  دسج  ات  داد  روتسد  اهشارف  هب  داتسیا و  تخب  نوگن  رتنالک  دسج  يولج  دزیم  مدق  تینابصع  اب  هک  هاش  نیدلا 
لوپ و اب  ار  نآ  زا  ياهعطق  کی  ره  هدروآرد و  ار  وا  ياهسابل  اجنآ  رد  دندرب . رصق  رد  ولج  ات  تسد  يور  ار  دسج  اهشارف  دننادرگب . رهش 

480 ص : نارهت ، تشذگرس 
نابایخ اههچوک و  رد  ناشکناشک  ار  وا  هتسب و  رورش  یبسا  مد  هب  بانط  اب  ار  دسج  دعب  دنتـشادرب و  دوخ  يارب  دوب  نآ  رد  هک  یتارهاوج 

. دننک اشامت  ار  نآ  مدرم  همه  ات  دنتخیوآ  یبوچ  رب  هنوراو  ار  دسج  هزاورد  يولج  نادیم  رد  ماجنارـس  دندنادرگ و  نارهت  يالولگ  زا  رپ 
 ... دوب هدروآ  دیدپ  شارخلد  كانلوه و  سب  ياهرظنم  تشاد  یکلهم  ياهمخز  دایز و  بیسآ  هک  وا  ندب  دوب و  نیمز  فرط  هب  دسج  رس 
نینچ ریاظن  زا  العف  دـنتفریم ، رامـشهب  نان  ینارگ  یطحق و  یلـصا  لـماع  مومع  هدـیقع  هب  هک  یـسوم  ازریم  وا  ریزو  نارهت و  مکاـح  اـما 

رد هک  تسین  مولعم  زونه  دنریگ . رارق  تازاجم  همکاحم و  دروم  ادعب  ات  دـنتخادنا  نادـنز  هب  ار  اهنآ  دـنتفای . ییاهر  یکانتـشحو  تازاجم 
؟ تسا هتشاد  یتاظحالم  هاش  دوخ  هکنآ  ای  دوب  هدش  هطساو  یـسک  ایآ  دشن و  اهنآ  هجوتم  هاش  مشخ  شتآ  هنوگچ  ینارحب  تاظحل  نامه 

دندش هتخانش  لوئسم  رما  نیا  رد  يوحن  هب  هک  ار  يرایسب  رامش  رهـش و  سیلپ  نارـسفا  زا  رفن  ود  نارهت  نازابخ  فنـص  سیئر  اهنآ  زا  ریغ 
ياهدـع دـندیرب . ار  ناشنابز  ینیبشوگ و  هاش  نامرف  هب  دنونـشب  ار  ناشیاهفرح  دـننک و  همکاحم  ار  اـهنآ  هکنآ  نودـب  دـندرک و  ریگتـسد 

هاش فرط  زا  هک  یتمیق  هب  ار  درآ  دننک  تبقارم  اجنآ  رد  ات  دندش  مازعا  نارهت  یـشورفدرآ  ییاونان و  ياهناکد  هب  هاش  فرط  زا  مه  زابرس 
زا مدرم  تشحو  سرت و  اب  مأوت  هک  ریبدت  نیا  دنـشکب . یلطعم  نودـب  درک  یطخت  هک  ار  سک  ره  دـنناسرب و  شورف  هب  تسا  هدـش  نییعت 

نم 16 کی  ات  ییاونان  ياهناکد  رد  نان  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاـس  اـت  دـش و  عقاو  رثؤم  دوب  نارگید  نارهت و  رتنـالک  كاـنلوه  تازاـجم 
مدرم نآ  هب  نان  كراچ  هس  دنراد ، نان  رما  رد  بلقت  یشورفنارگ و  هب  تداع  هک  نارهت  نایاونان  لاوحا  نیا  همه  اب  یلو  درک . لزنت  یهاش 

 ... دندرکیم تفایرد  یهاش  دنتخورفیم و 16  هراچیب 
شلد هاش  يزور  اهدـعب  هک  دراد  ناکما  هتبلا  دـش ...  هتفرگ  بالقنا  همادا  يولج  وا  مادـعا  اب  هدـش و  ینابرق  نارهت  رتنالک  تقیقح  رد  ... 

دوش ». نامیشپ  هدرک  هک  يراک  زا  دزوسب و  هراچیب  رتنالک  يارب 
: تسا هدرک  دای  هنوگنیا  رتنالک  ناخ  دومحم  زا  شتارطاخ  همانزور  رد  هنطلسلا  دامتعا  ارجام  نیا  زا  دعب  لاس  شش  یس و 
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اب هدنامن  هقیقد  راهچ  هس  زا  رتشیب  دندروآ و  فیرشت  رالاسهپس  دجـسم  هب  زوریرپ  نویامه  ناگدنب  يرمق  هنس 1313  ناضمر  هبنشکی 16  »
ینارگ زا  اهنآ  تیاکش  نز و  رفن  دنچ  كرابم  رطاخ  ّریغت  ببس  دنیوگیم  یـضعب  تسا  فلتخم  تیاور  دندوب . هدرب  فیرـشت  ّریغت  لامک 

زج دینک  هاتوک  امرس  زا  ار  هنطلسلا  بیان  يدعت  دیسرب و  ایاعر  لاحب  هکنیا  ياج  هب  امش  دوب  هتفگ  نمض  رد  هک  تسا  هدوب  نان  تشوگ و 
نیا زا  لبق  لاس  لهچ  هک  دیتسین  نامه  رگم  دیرادن . رگید  راک  ندیود  اهنز  یپ 
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دیتشک »...  ار  رتنالک  ناخ  دومحم  دش و  یطحق  نارهت  رد  يزوردنچ 

: دسیونیم شنخس  هلابند  رد  شگورب 
يرایسب دوشیم و  لح  زیچ  همه  نامز  تشذگ  اب  دراد  تیمها  هداعلاقوف  تقولا » عفد   » نیمز قرـشم  رد  تکلمم  کی  هرادا  تسایـس  رد  »

مکمک ندیربینیب . شوگ و  اپ و  تسد و  مادعا و  یپردیپ  ياهتازاجم  زا  سپ  دننکیم . شومارف  ار  اهنآ  مدرم  دوریم و  دای  زا  لئاسم  زا 
دنداتفا و یلوا  ناجیه  روش و  نآ  زا  مه  مدرم  دندیشک . یتحار  هب  یـسفن  دندوب  نان  یطحق  دوبمک و  یعقاو  لوئـسم  هک  یناسک  ناریزو و 

ازریم دنتـسب . دوب  وا  تسد  رد  نان  ینارگ  یطحق و  خـن  رـس  هک  نارهت  مکاـح  ریزو  یـسوم  ازریم  ندـش  دازآ  لـباقم  رد  ار  دوخ  نامـشچ 
ناخ دومحم  ياج  هب  ار  وا  ردارب  هک  نآ  رتروآتفگـش  همه  زا  درکیم و  دـمآ  تفر و  رهـش  رد  هنادازآ  هدـش و  جراخ  نادـنز  زا  یـسوم 

هب ار  شردپ  هک  نآ  زا  سپ  رتنالک  ناخ  دومحم  رسپ  دش . رهش  هراکهمه  سیلپ و  سیئر  وا  دنتـشامگ و  دوب  هدش  ینابرق  هک  قباس  رتنالک 
نآ دروآ و  نییاپ  دیرخ و  دندوب . هتخیوآ  اپ  زا  نادیم  رد  هک  ار  شردپ  هزانج  داد و  لوپ  يرادقم  دندرک . تازاجم  كانتـشحو  عضو  نآ 

دنخشیر تتامش و  دشابن و  هدنز  ات  درک  یشکدوخ  دروخ و  مس  يرادقم  تعاجـش  لامک  اب  درپس و  كاخ  هب  داد و  وشتـسش  مارتحا  اب  ار 
ینارگ و یعقاو  نیرـصقم  نتفای  يارب  یگدیـسر  ددصرد  هاش  نامرف  قبط  هک  نآ  ياج  هب  یتنطلـس  یتروشم  ياروش  هسلج  دنیبن . ار  مدرم 
زا ار  رما  نیا  هب  یگدیـسر  هار  دیاشگب  مدرم  يور  هب  اهنآ  رد  دنک و  ییاسانـش  ار  نیرکتحم  مدنگ  زا  ولمم  ياهرابنا  دـیآرب و  نان  یطحق 

 ... داد طابترا  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  ینعی  يدیعبت  مظعاردص  هب  ار  نآ  درک و  فرحنم  دوخ  یلصا  ریسم 
ناریا فارشا  لاجر و  زا  ياهدع  هناخ  ولج  مدرکیم  شدرگ  رهش  رد  مدوب و  هدش  جراخ  نامدوخ  ترافس  زا  نم  هک  سرام  هام  موس  زور 

هک دندوب  هتـشامگ  لزانم  نیا  رد  نآ  يارب  ارهاظ  ار  نازابرـس  نیا  دندوب . يرادساپ  تظافح و  لوغـشم  هک  مدرک  هدهاشم  ار  زابرـس  دنچ 
تراغ موجه و  دروم  دنتسه ، مدرم  رفنت  دروم  هک  دارفا  نیا  هناخ  هک  دندیـسرتیم  دندوب و  كانمیب  مدرم  ددجم  ياولب  شروش و  زا  زونه 

دننک فشک  ار  مدنگ  نیرکتحم  ياهرابنا  تسا  هداد  روتـسد  هاش  هچرگ  هک  دیـسریم  شوگ  هب  اهفرح  نیا  مدرم  نایم  رد  دوش . عقاو  اهنآ 
ياهرابنا کی  ره  هک  الاب  تاماقم  ناریزو و  تسا و  هدش  ارجا  ءزج  هبسک  اهاونان و  دروم  رد  طقف  نامرف  نیا  یلو  دنیامن . زاب  ار  اهنآ  رد  و 

یقاب هدروخن  تسد  روطنیمه  اهنآ  مدنگ  زا  هتـشابنا  ياهرابنا  دـناهدش و  ناشدوخ  هرابرد  مکح  يارجا  زا  عنام  دـنراد ، مدـنگ  زا  یگرزب 
تقرس و يدزد و  یگنسرگ  یطحق و  تازاوم  هب  تسا ...  هدنام 
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ناجیه مشخ و  هب  مدرم  يروط  عاضوا  یبارخ  یتحاران و  طرف  زا  سرام  هام  لوط  رد  دوب ...  هتـشاذگ  شیازفا  هبور  نارهت  رد  مه  تیاـنج 

مامت هانگ  مدرم  هک  دـشیم  راتفر  يروط  الک  یتموکح  يرابرد و  تاماقم  فرط  زا  میدـش ...  تشحو  سرت و  راچد  ام  هک  دـندوب  هدـمآ 
ياهرابنا رد  ییوجدوس  دـیما  هب  ار  اهمدـنگ  مه  نارهت  نیرکتحم  هنافـسأتم  دـندرکیم ...  هاش  صخـش  هجوتم  ار  نان  ینارگ  یطحق و  نیا 

مدرم دنیاشگب و  ار  اهرابنا  نیا  دنکیم  دیدهت  زین  ار  اهنآ  دوخ  هک  يرطخ  ساسحا  دوجو  اب  دـناهدشن  رـضاح  زگره  دـناهدروآ  درگ  دوخ 
دنکیم ». راجفنا  لباق  شیپ  زا  شیب  ار  عضو  دوخ  نیا  و  دنهد . تاجن  یگنسرگ  زا  ار 

رد یناریا  لاجر  دیـسر و  نارق  کی  هب  سرام  زور 21  رد  درک و  ادیپ  شهاک  یکدـنا  نارهت  رد  نان  تمیق  شگرب  هتفگب  ماجنارـس  يراب 
ام نارکون  درادن و  تقیقح  رما  نیا  یلو  . » تسا هدـمآ  نییاپ  نارهت  رد  نان  تمیق  هک  دـنزاس  دومناو  ات  دندیـشوکیم  اهییاپورا  اب  تاقالم 
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یطحق و یلـصا  لماع  هک  ریزو  یـسوم  ازریم  نایم  نیا  رد  تسین ! رتهب  دشابن  رتدب  رگا  نان  عضو  دـنیوگیم  دـنرخیم  نان  اهییاونان  زا  هک 
دهدیم ». همادا  دوخ  ياهتیلاعف  هب  دنکیم و  شدرگ  رهش  رد  هنادازآ  تسا  مدنگ  راکتحا 

: تسا هدروآ  هراب  نیا  رد  یفوتسم  هللا  دبع  دش . یمومع  یطحق  راچد  نارهت  هجیتن  رد  ناریا و  رگید  راب  زین  ق ) ه .  ) لاس 1288 رد 
لاـس 1287 ناتـسمز  رد  یلو  درکیم  ییاـمندوخ  راـبراوخ  یگنت  ینارگ و  عورـش و  یناراـب  مک  يرمق )  1288  ) شیپ لاــس  ود  یکی  زا  »
هب دوبن  یهاش  تفه  شش  نم  کی  زا  شیب  لیاوا 1287  رد  هک  نان  تمیق  دوب  هدش  مامت  مه  یتاونس  ياههیام  دیرابن و  چیه  ناراب  يرمق 

. دندناوخیم فینصت  روطب  هتخاس  ار  راعشا  نیا  تختیاپ  مدرم  دیسر . نارقکی  نمکی  هب  تقو  نیا  رد  هدرک  یقرت  رورم 
البرک  هتفرالک  جک  هاش 

نارگ  هدش  نانالبیب  هتشگ 
نارقکی  نم  کینارقکی  نم  کی 

ریزو تسد  زاریسا  میدش  ام 
483 ص : نارهت ، تشذگرس  ریزو  تسد  زا 

هنطلسلا بیان  يراکـشیپ  نارهت و  ترازو  هب  هزات  ردپ  زا  دعب  هک  تسا  نارهت  قباس  ریزو  یـسوم  ازریم  رـسپ  یـسیع  ازریم  ریزو  زا  دوصقم 
زاوآ هب  منکیم  قیبطت  ار  نآ  نزو  هک  الاح  ماهدینش  یکدوک  مایا  رد  دعب  لاس  هدزناپ  هد  ار  فینـصت  نیا  دوب . هدش  رارقرب  ازریم ) نارماک  )

. دروخیم روش  باهر 
نیما ناخ  اشاپ  لوزعم و  یسیع  ازریم  يدوزب  هکنانچ  دندوب . هتخاس  ار  فینـصت  نیا  وا  نتخادنا  راک  زا  يارب  یـسیع  ازریم  نانمـشد  يراب 
هدزناپ هک  نارق  جـنپ  نمکی  هب  نان  تمیق  يرمق  لاس 1288  ناتسمز  رد  دش . رارق  رب  نارهت  ترازو  هنطلـسلا و  بیان  يراکـشیپ  هب  کلملا 

هک یسور  درآ  ياپ  لوا  هعفد  يارب  دیاش  دننک و  دادمتـسا  اهـسور  زا  دندش  روبجم  هک  يروطب  دیـسر . دوب  نآ  يداع  تمیق  ربارب  هدزناش 
ناراب فرب و  لاس  نیا  ناتـسمز  رد  دـش . زاب  ناریا  هب  دـیدرگ  فورعم  ناخرط  یجاح  درآ  هب  دـندرکیم  لـمح  ناـخرط  یجاـح  زا  نوچ 

هبـصح و ضرم  مه  راهب  رد  دیدرگ . سوفن  فلت  هیام  رتشیب  درک و  نادنبهار  اهاج  زا  ياهراپ  رد  دایز  یگدـنراب  نیمه  دـمآ و  یباسحیب 
ریسمرگ تاکولب  يرمق  راهب 1289  موس  هام  رد  تروص  رهب  هداتـسرف  انف  راید  هب  معنم  زیچیب و  زا  معا  ار  مدرم  زا  یلیخ  سوفیت )  ) هقرحم

درک ». لزنت  یطحق  یکشخ و  تاونس  زا  لبق  یهاش  تفه  شش  نامه  هب  یهام  کی  زا  دعب  نان  تمیق  دیسر و  نارهت 
داتشه و تسیود و  رازه و  هنس  رد  هک  مراد  رطاخ  رد  : » دسیونیم کلملا  لضفا  نیـسحمالغ  خیراوتلا  لضفا  فلوم  یطحق  نیمه  هرابرد 

تمیق دـش . تخـس  مدرم  رب  راک  دـییورن ، لصاح  ناریا  دالب  مامت  رد  داد . تسد  الغ  طـحق و  ناریا  رد  لاـس  هس  هیرـصان  هرود  رد  تشه 
هتشاد راک  رد  ياهظحالم  ای  هدوب  صقان  نامز  نآ  نیخروم  دشاب . لوپ  تسیب  تسیود و  هک  هدیـسر  یهاش  هد  نارق و  جنپ  هب  نان  نم  کی 

يار هب  هللاو  مراگنیم . قدص  هب  نونکا  مراد و  رطاخ  هب  ار  زیچ  همه  نکل  هدوبن  خروم  نامز  نآ  رد  نم  دناهتشاگنن . ار  نامز  نآ  تایئزج 
ناج هب  یـضعب  دنتـشاذگیم ، نان  وا  ناهد  هب  هدش  عمج  نیریاس  تقو  نآ  دندرمیم  یگنـسرگ  زا  اهرذگ  رـس  رد  مدرم  هک : مدـید  نیعلا 

تدوع ناشتایح  هدـماین  ناج  هب  نان  يوب  زا  رگید  یـضعب  میاهدـنام » نانیب  هک  تسا  رتشیب  بش  کی  زور و  کـی   » هک دـنتفگیم  هدـمآ 
ناریا رد  زاب  و  مدـید . نانچ  ار  رفن  هس  دوخ  هناخ  فارطا  رد  مدرکیمن . روبع  نادـنچ  جراـخ  تـالحم  هب  مدوب و  هچب  هک  نم  و  درکیمن .

نغور و کیخ  تسوپ  دندروخیم . هدرک  مرگ  يردق  هتشاذگ  شتآ  رد  هدرک  عمج  ار  هتشک  نادنفـسوگ  نوخ  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک 
دوخ هناخ  هب  هدزلوگ  دوبن  زیمم  هک  هلاس  شش  ای  هلاس  جنپ  ار  هچب  رگا  هراچیب  مدرم  دندروخیم . دنتفاییم  رگا  ار  هریش 
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ار دوخ  ياههچب  دنتـساوخیم  ءاینغا  رگا  هک  دوب  ناونع  کی  هروخهچب » . » دـندروخیم هدـیناشوج  هتخادـنا و  گید  رد  هتـشک  ار  وا  هدرب 

!« تسا هدمآ  هروخهچب  هک  وگم  چیه  : » دنتفگیم دنناسرتب 
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. دندروآرد هتخپ  مدرم  هناخ  ياهگید  زا  ار  اههچب  یسب  دندشیم  تکاس  اههچب  اذهل 
یلع ازریم  نـم و  يارب  يرمق ) لاس 1317   ) لاس نیمه  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  رد  ناوید  قیدـص  یـضترم  خیـش  ردارب  دومحم  ازریم 

اب يرـصان  تلود  یگنـسرگ )  ) هعاجم لاس  رد  نم  : » هک درک  نایب  ماهدرک  شومارف  ار  وا  مسا  هک  هناخپوت  پیترـس  نالف  يروصنم و  ناخ 
يرتخد ناتسروگ  رس  رد  میدیـسر  مق  هب  نوچ  میدرک  تکرح  مق  هب  نارهت  زا  ماهدرک  شومارف  خروم  نم  ار  ود  ره  مسا  هک  نالف  نالف و 
ترایز زا  رتهب  سفن  ءایحا  هک  میتفگ  مه  اب  تسا . هداتفارد  كاـخ  هب  یگنـسرگ  زا  وا  هک  میتسناد  میدـید . هداـتفا  ار  هلاـس  هد  اـی  هلاـس  هن 

بسن و راسفتسا  وا  زا  دمآ . لاح  هب  ات  میدناروخ  نان  وا  هب  میداد و  تبرـش  میدروآ  لزنم  هب  هتـشادرب  ار  وا  اذهل  تسا . هموصعم  ترـضح 
. دندروخ هتشک و  ار  وا  دنتشاد  نم  زا  رتکچوک  يدنزرف  دندوب ، زیچیب  مردام  ردپ و  متـسه . نالف  رتخد  نم  تفگ : وا  میدرک . لاح  حرش 

هدنام لاحیب  یگنـسرگ  زا  مدنام و  يردق  مدمآ و  تسا  یمومع  لحم  هک  ناتـسروگ  نیا  هب  هدیـسرت  دوخرب  متـشاد  لقع  يردق  هک  نم 
.« میداد یجرخ  يردق  میدناسر و  ردام  ردپ و  هب  ار  وا  ام  : » دیوگ دومحم  ازریم  دیتفایرد ». میامش  نونکا  هدرک و  فیعض 

نیا درک  هک  يراک  هرود  نآ  رد  هاش  نیدلا  رـصان  دیهـش  هاش  یلو  تسا . هدوب  هباثم  نیدب  مراد  رطاخ  هب  نم  هک  هرود  نآ  راک  هللا  ناحبس 
تلود ناکرا  نایعا و  زا  کی  ره  هب  و  دوب . لمحتم  ار  ناشیا  جرخ  هک  درپس  دوخ  تولخ  مظاـن  هب  ار  نارهت  يارقف  زا  رفن  تسیود  هک  دوب 

هک مظعا  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم  یجاـح  موـحرم  و  دـنوش . ناـشیا  جراـخم  لـمحتم  اـهنآ  هک  درپـس  نتیـس  نت و  تسیب  نت و  هد 
هصرق وا  هب  دوش  رـضاح  قشم  نادیم  رد  سک  ره  حابـصلا  یلع  دنزپب و  اهنان  بش  هناخروق  رد  هک  دنداد  رارق  دندوب ، هرود  نآ  مظعاردص 

رد یلو  دنتفرگیم  نان  هصرق  هدش  رـضاح  قشم  نادیم  هب  درم  نز و  رازه  هد  ردق  هب  زور  ره  دـننک . نوریب  ار  وا  رگید  رد  زا  دـنهد و  ینان 
قاقحتسا ادبا  دنتفرگیم و  نان  هدش  رـضاح  ننفت  تراظن و  ضحم  شحاوف  نانز  لثم  یخرب  دنتـشاد و  قاقحتـسا  یـضعب  مدرم  نیا  نایم 

هب دنتفرگیمن و  نان  هدشن  رضاح  قشم  نادیم  هب  ادبا  هک  دندوب  نارهت  رهش  نیا  رد  قاقحتسااب  نادرم  هویب و  نانز  زا  یـسب  زاب  و  دنتـشادن .
ملاـس ار  دـالوا  دوـخ و  ناـج  هدرکیم  وربآ  ظـفح  ماوـقا ، دزن  بلطم  راـهظا  تعاـنق و  یـشورف و  بابـسا  هب  دـندرکیم و  نارذـگ  تـلذ 

. دنتشادیم
هدرک ناغالا  راب  يور  نازابخ  اب  نان  دمآ  تسدب  لصاح  تشذگ  تلوهس  هب  راک  لاس  هس  زا  سپ 

485 ص : نارهت ، تشذگرس 
طحق و رگید  دنتـشاد و  اهیداش  مدرم  هک  مراد  رطاخ  هب  مدوب  هچب  ناـمز  نآ  رد  هک  نم  و  دـندینارذگیم . فارطا  هب  هدنابـسچ  قرورز  و 

دوبن ». مهارف  ییالغ 
ازریم هک  دنچره  هدوب  هاش  نیدلا  رصان  مظعاردص  کلامملا  یفوتسم  فسوی  ازریم  رهاوخ  رهوش  ریزو و  هب  فورعم  یشرفت  یـسیع  ازریم 
نکل دوب . هدش  نییعت  دوب ، تموکح ) يراکشیپ  نارهت و  ترازو   ) شناونع هک  نارهت  هموکحلا  بیان  شدوخ  شردپ  توف  زا  سپ  یـسیع 

ینایتشآ فسوی  ازریم  هب  اساسا  ار  اـهراک  دوخ  باـیغ  رد  دـش . ناـسارخ  مزاـع  هاـش  نیدـلا  رـصان  هک  يرمق  لاـس 1283  هجحیذ  هاـم  رد 
ترازو و تاجـصلاخ و  تساـیر  تمـس  هب  امـسر  یـسیع  ازریم  يو  داهنـشیپ  دـیدباوص و  هـب  اـنب  دوـمن و  راذـگاو  کـلامملا  یفوتـسم 

فورعم یسیع  ازریم  هک  تسا  خیرات  نیا  زا  دیدرگ و  بوصنم  هلاس  هدزاود  كدوک  نارهت  مکاح  هنطلسلا  بیان  ازریم  نارماک  يراکـشیپ 
يرمق لاسرد 1283  هک  کلملا  نیما  ناخ  اـشاپ  وا  ياـجب  لوزعم و  نارهت  ترازو  زا  لاس 1288  یطحق  زا  سپ  يو  تسا  هدـش  ریزو  هب 

تشذگرد زا  سپ  یـسیع  ازریم  دش ...  بوصنم  نارهت  ترازو  هنطلـسلا و  بیان  يراکـشیپ  هب  دوب  هدش  بوسنم  یتنطلـس  رادرهم  تمـسب 
يرمق لاس 1310  رفص  رد 22  دعب  لاسکی  دش و  نارهت  ریزو  مود  راب  يارب  يرمق  لاس 1309  رفص  رد 8  ماظن  ریزو  ناخ ، میهاربا  دمحم 

دوخ یصو  دوب  یقتم  رادنید و  نویناحور  زا  هک  ار  يدابآمجن  يداه  خیش  جاح  ناورداش  ریزو ، یسیع  ازریم  تشذگرد . ابو  یـشوخان  هب 
هدـش هتخاس  ریزو  یـسیع  ازریم  ییاراد  ثلث  زا  يریزو  ناتـسرامیب  زین  نارهت و  روپهاش  نابایخ  رد  يداه  خیـش  اقآ  دجـسم  يانب  داد . رارق 

. دشابیم نوفدم  يداه  خیش  اقآ  دجسم  یبرغ  لامش  هیواز  رد  زین  ریزو  یسیع  ازریم  دوخ  تسا و 
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دیدرگ . حاتتفا  هاش  نیدلا  رفظم  هرود  رد  يرمق  لاسرد 1318  يریزو  ناتسرامیب 
ناریا و رد  یعونـصم  ای  یعیبط  یطحق  راب  ود  نیا  طقف  هیراجاق  هرود  نایاپ  اـت  وا  زا  سپ  هاـش و  نیدـلا  رـصان  هرود  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 
اب دنمتورث و  صاخـشا  زا  هک  نارکتحم  نایم  نیا  رد  اهنت  تفرگیم و  ار  مدرم  نابیرگ  یطحق  رابکی  لاس  دنچ  ره  هکلب  دادـن  يور  نارهت 

. دندربیم دوس  نآ  زا  دندوب  ذوفن 
486 ص : نارهت ، تشذگرس 

قوطياپ قوتاپ -

ای قوتاپ »  » حالطصا ای  مان  ق ) ه .  ) لاس 1275 نارهت  هفالخلا  راد  هشقن  رد  زین  و  ق ) ه .  ) لاس 1269 هب  طوبرم  نارهت  هفالخلا  راد  رامآ  رد 
. مینکفیب نآ  يوغل  ینعم  هب  یهاگن  تسخن  تسا  هتسیاب  میزادرپب  حالطصا  نیا  حرش  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا . هدمآ  قوطياپ » »

: تسا هدش  شرازگ  نینچ  نیعم  گنهرف  رد  قوت »  » ای غوت » »
نآ دنهد و  تکرح  ار  نآ  اهرهش  زا  یخرب  رد  اههلحم  ضعب  هنکـس  يرادازع  مایا  رد  هک  یگرزب  تیار  ملع و  - 2 تیار . شفرد  ملع  - 1

دوش . بوسحم  روبزم  تالحم  تازایتما  زا 
: تسا هدمآ  نینچ  نیعم  گنهرف  رد  تسا  غوتياپ  هدش  کچوک  عقاو  رد  هک  یقوتاپ  ای  غوتاپ  هرابرد  زین 

زور - 4 ناریا . ياهرهش  یضعب  رد  نایطول  عامتجا  لحم  ندمآ 3 - درگ  لحم  - 2 دننک . بصن  ار  شفرد  تیار و  هک  ییاج  ملع ، ياپ  - 1
دنیوگ . غوتاپ »  » ار غوت  فارطا  ریز و  دنهد . تکرح  ار  غوت  زاتمم  تالحم  یضعب  ياههتسد  اروشاع 

: تسا هداد  حیضوت  نینچ  قوطاپ  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  اما 
. دشابیم اهینادرگ  هتسد  نیا  تمالع  تاهد  اهرهش و  زا  یضعب  رد  هک  تسا  يرامع  قوط  »

هارب هتـشاذگ  شودرب  ار  نآ  هیاـپراهچ  هتـسد ، دارفا  نیزربـم  زا  رفن  راـهچ  دـندرکیم و  تـنیز  رخاـف  ياـههچراپ  شوـپور و  اـب  ار  قوـط 
هبـصق ای  هلحم  گرزب  هیکت  نآ  لحم  دـشاب . ظوفحم  ياج  رد  دـیاب  هتبلا  قوط  ای  يرامع  نیا  دـنتفریم . لابند  زا  دارفا  یقاب  دـنداتفایم و 
دـشاب يراک  ای  تیعمج  زکرم  هک  یلحم  رهب  زورما  ار  قوطاپ  دـنیامن . حـضاو  ار  نآ  تیمها  ات  دـنتفگیم  قوطاپ  هیکت  ار  هیکت  نیا  دوب و 

زکارم نینچمه  دنشاب و  هدرک  هدامآ  رامق  یشکروفاو و  يارب  هک  مه  ار  ییاهلحم  یتح  دننکیم  قالطا 
487 ص : نارهت ، تشذگرس 

ياهـشورف راب  دوب . اـهاونان  قوطاـپ  ربنق  هناـخهوهق  مدوب . نارهت  قازرا  سیئر  نم  هک  یتقو  رد  دـنیوگیم . قوطاـپ  مه  ار  یفنـص  یبزح و 
اجنآ هب  يرـس  رثکا  هک  دنراد  مان  نیا  هب  یلحم  کی  ره  مه  فانـصا  ریاس  نینچمه  دوب و  اهنآ  قوطاپ  هک  دنتـشاد  ياهناخهوهق  مه  نادیم 

یتمالع هن  تسا و  یقوط  هن  هناخ  نیارد  هکیتروص  رد  تسا . هناخ  نالف  رد  مدآ  نالف  قوطاپ  دنیوگیم  هک  دیاهدینش  یلیخ  هتبلا  دننزیم .
یفرعم صخش  نیا  قوطاپ  ار  هناخ  نیا  هراعتسا  روطب  دراد  يرتدایز  دمآ  تفر و  هناخ  نیا  هب  صخـش  نیا  نوچ  یلو  یعامتجا  لحم  هن  و 

دننکیم ».. 
هک تشاد  دوجو  قوتاـپ  ود  ناـجالدوع  هلحم  رد  راـمآ  نیا  قبط  مینکیم . ق ) ه .  ) لاسب 1269 نارهت  هفالخلا  راد  رامآ  هب  یهاـگن  کـنیا 

ناریمش  هزاورد  هتسار  رانماپ و  قوتاپ  يرگید  دوب و  اهبرع  هلحم  یهاش و  طایح  قوتاپ  مانب  یکی 
قوتاپ مامح و  برد  قوتاپ  کلوپرـس ، قوتاپ  مانب  قوتاپ  هس  نادـیملاچ  هلحم  رد  دوب و  دابآکلم  قوتاپ  مانب  قوتاپ  کی  رازاـب  هلحم  رد 

کیبهتسپ . غاب  رد 
: ریز حرشب  دش . هدیمان  هلحم  لوئسم  سیلپ  مان  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  يانعم  يدح  ات  اهقوتاپ  هاش  نیدلا  رفظم  هرود  رد 

بیان قوتاپ  دـمحم ، بیان  قوتاپ  سابع ، یجاح  قوتاپ  رفعج ، دیـس  قوتاـپ  ماـنب : تشاد  قوتاـپ  هد  تلود : هلحم  ق ) ه .  ) رامآ 1317 قبط 
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قوتاپ اضرمالغ و  بیان  قوتاپ  يدرجورب ، دـمحم  بیان  قوتاپ  نیـسح ، بیان  قوتاپ  ریزع ، بیان  قوتاپ  اباباقآ ، بیان  قوتاـپ  یلعدـمحم ،
یشاک . دمحم  بیان 

دمحم بیان  قوتاپ  رقاب ، بیان  قوتاپ  ناضمر ، بیان  قوتاپ  نیسح ، بیان  قوتاپ  نابعـش ، بیان  قوتاپ  مانب : تشاد  قوتاپ  هن  جلگنـس : هلحم 
باهو . بیان  قوتاپ  ربکا و  یلع  دیس  بیان  قوتاپ  تبحص ، بیان  قوتاپ  اضر ، بیان  قوتاپ  یلع ،

یجاح قوتاپ  فسوی ، بیان  قوتاپ  املع ، بجر  بیان  قوتاپ  مانب : تشاد  قوتاپ  جنپ  رازاب : هلحم 
488 ص : نارهت ، تشذگرس 

هللارکش . بیان  قوتاپ  لیعامسا و  بیان  قوتاپ  بیان ، لیعامسا 
قوتاپ رفعج ، بیان  قوتاپ  یلع ، بیان  قوتاپ  میحر ، یجاح  قوتاپ  اـضرمالغ ، یجاـح  قوتاـپ  دوب : قوتاـپ  شـش  ياراد  نادـیملاچ  هلحم 

سابع . بیان  قوتاپ  و  نسح ، بیان 
هراشا یفوتـسم  هللا  دـبع  هک  هنوگنامه  درادـن و  غوتاپ  ای  قوطاپ  یلـصا  يانعم  هب  یگتـسب  هنوگچیه  اهقوتاپ  نیا  دـش  هتفگ  هک  هنوگناـمه 

. دشابیم يراعتسا  یمان  هدرک 
رد ناریمش و  هزاورد  هتـسار  دادتما  رد  ناجالدوع  هلحم  رد  هک  هدش  هدرب  مان  قوطاپ  کی  زا  اهنت  لاس 1275  نارهط  هفالخلا  راد  هشقن  رد 

. تسا هدش  هدرب  مان  قوط » ياپ   » اهنآ زا  هک  هتشاد  رارق  یگناد  هیکت  کیدزن  رد  یهاش  طایح  هلحم  قرش  اهیدوهی و  هلحم  لامش 
. تسا هدش  هدرب  مان  قوط » ياپ   » نیمه زا  طقف  زین  رافغلا  دبع  لاس 1309  يرصان  هفالخلاراد  هشقن  رد  هک  تسیروآدای  روخرد 

زا شیپ  مه  دـیاش  نآ و  شرتسگ  زا  شیپ  هرود  نارهت  رد  یهاگیاج  نیرترادـمان  نیتسخن و  ناـکم  نیا  هک  تسا  ناـمگ  نیا  رب  هدـنراگن 
. تسا هدش  هدناوخ  قوطاپ ) "  ) قوط ياپ  مانب " هک  هدشیم  يرادهگن  یقوط " اجنآ " رد  هک  هدوب  هیراجاق  هرود 
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هناخهوهق

: بحاصم نیسحمالغ  یتسرپرس  هب  یسراف  فراعملا  ةریاد  هتشون  قبط 
هشبح و بونج  رد  تسا  یتیالو  هک  دناهتسناد  افک  هب  طوبرم  ییاقیرفآ و  لصا  زا  ار  نآ  یضعب  تسین . هتسناد  تسرد  هوهق  هملک  يهشیر 
. تسا هدشیمن  هدناوخ  مان  نیدـب  هوهق  نآ  فارطا  یحاون  هشبح و  رد  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دراد . ترهـش  هوهق  تخرد  هاگداز  ناونعهب 

. تسا ذوخأم  هوهق  هملک  زا  الامتحا  ییاپورا  هنسلا  رد  هوهق  مان  لاح  ره  رد 
یلع دروآ  نمی  هب  هشبح  زا  ار  نآ  هک  یسک  نیلوا  ارهاظ  تفای  جاور  نمی  ناتـسبرع و  یبرغ  بونج  نینکاس  نایمرد  راب  نیتسخن  هوهق  ... 

هیلذاـش ار  هوـهق  نوـنکا  ریازجلا  . ) دوـب هیلذاـش  شیوارد  هقرف  خـیاشم  زا  يرمق ) يرجه  مهن  اـی  يدـالیم  مهدزناـپ  نرق   ) یلذاـش رمع  نـبا 
بارـش یماسا  زا  میدق  مایا  رد  هوهق  هملک  تفای . جاور  نایفوص  نایم  رتشیب  رکذ  سلاجم  رد  يرادهدـنزبش  يارب  هوهق  برـش  دـنمانیم )

. دنشاب هتشاذگ  هزات  بورـشم  نیا  رب  ار  هملک  نامه  هتـشاد ، تهابـش  يراسگیم  سلجم  هب  هوهق  برـش  سلجم  هکنآ  تلع  هب  دیاش  دوب و 
رد دندرکیم . يریگولج  اههناخهوهق  ندش  زاب  زا  دنتشاد و  دیدرت  لیاوا  رد  هوهق  برش  ندوب  حابم  رد  اهقف  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دیاش 

هیوفــص هرود  طـساوا  رد  تفاـی و  جاور  هینطنطــسق  رــصم و  هـکم و  رد  جـیردتب  هوـهق  لامعتــسا  ق ) ه .  ) مـهد مـهن و  نرق  رد  لاـح  ره 
 ... دش ریاد  ناریا  رد  ییاههناخهوهق 

یقاب هناخهوهق  مان  تفرگ و  ار  هوهق  ياج  بورـشم  نیا  ياچ  جاور  زا  سپ  دندیـشونیم و  هوهق  نآ  رد  اـقباس  هک  تسا  یلحم  هناـخهوهق 
. دنیوگیم هناخیاچ  نآ  هب  ناریا  طاقن  زا  یضعب  رد  دنام .

رد تسا . هدوب  هدش  هدوشگ  یقشمد  یبلح و  درم  ود  طسوت  لوبناتسا  رهـش  رد  مان  نیمه  هب  ق ) ه .  ) لاس 926 هب  هناخهوهق  نیتسخن  ارهاظ 
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هدوب نامز  نیمه  زا  زین  نایلق  جاور  وکابنت و  لامعتـسا  تسا و  هیوفـص  هرود  طـساوا  زا  هناـخهوهق  نیتسخن  شیاـشگ  خـیرات  زین  ناهفـصا 
نادرم تسا . هدوب  ریاد  هناخهوهق  نیوزق  ناهفصا و  اصوصخم  ناریا  ياهرهش  رتشیب  رد  سابع  هاش  نامز  رد  تسا 

490 ص : نارهت ، تشذگرس 
بشره هک  همانهاش  ياهناتساد  ندینش  رابخا و  بسک  تایرظن  لدابت  نمض  رد  درن و  هتخت  يزاب  ياچ و  ندیـشون  يارب  تغارف  تاقوا  رد 

. دنتفریم اجنآ  هب  دشیم  ارجا  لاقن  طسوت  یلاوتم  روطهب 
يارب ار  دوخ  راعـشا  دـندربیم و  رـس  هب  هناخهوهق  رد  دـنچ  یتعاس  هزور  همه  ارعـش  زا  يرایـسب  دوب و  زین  نارعاش  نادـنمرنه و  هاـگداعیم 
يارب یـصاخ  لحم  هک  نانآ  ریاظن  راکتلافـسا و  راجن و  انب و  رامعم و  لیبق  زا  یناسک  اـصوصخم  طـسوتم و  هقبط  دـندناوخیم . رگیدـکی 
نیمه هب  دنتـسه  ناشیا  رادید  راتـساوخ  هک  یناسک  دـنراذگیم و  تاقالم  هدـعو  اههناخهوهق  رد  دوخ  عوجر  بابرا  اب  دـنرادن  دوخ  رتفد 

اهنآ رد  نارگاـشامت  ناـیرتشم و  هک  هدوـب  یلاـق  اـب  شورفم  ییاهنیـشنهاش  اـهامنقاط و  اـههناخهوهق  فارطا  رد  دـننکیم . هـعجارم  اـهلحم 
ناـفوط شارفاـباب و  برع ، ياـههناخهوهق  دناهتــشاد . طــسو  رد  فاــص  بآ  زا  زیربـل  ضوـح  زین  اــههناخهوهق  زا  یــضعب  دنتــسشنیم .

زا يرهمجرذوب  ناـبایخ  رد  نارهت  گرزب  رازاـب  لـباقم  ربـنق  هناـخهوهق  دـناهدوب . ساـبع  هاـش  ناـمز  رد  ناهفـصا  فورعم  ياـههناخهوهق 
تسا . هدوب  نارهت  فورعم  ياههناخهوهق 

اب ار  نآ  رودارود  هک  تشاد  عیسو  اتبسن  ياضف  ياهناخهوهق  ره  دنتشاد  یصاخ  عضو  لکـش و  نارهت  رد  اههناخهوهق  یمجن  رـصان  هتفگب 
یتح نایلق و  ندیـشک  هوهق و  ياچ و  ندیـشون  هب  دنتـسشنیم و  اهوکـس  نیا  يور  مدرم  دـندروآیم و  رد  وکـس  تروصب  رجآ  گـنس و 

ار نآ  هک  دوب  عقاو  هرامعلا  سمش  تشپ  رد  نارهت  هفالخلا  راد  ياههناخهوهق  نیرتفورعم  نیرتابیز و  دندشیم ...  لوغـشم  قپچ  كایرت و 
همانهاش و ندینـش  هب  دـندشیم و  عمج  نوشق  نارادرـس  نارـسفا و  نایعا ، ناگدازهاش ، هناخهوهق  نیا  رد  دـنتفگیم . یـشابزوی  هناخهوهق 

دنتسشنیم . همانردنکسا 
تسا . هدرب  مان  دابآهاش  نابایخ  رد  عقاو  یشابزوی  مانب  ياهناخهوهق  زا  میدق  نارهط  دوخ  باتک  رد  يرهش  رفعج  هک  دوزفا  دیاب  اجنیا  رد 

دوجو یمجن  رـصان  هتفگب  هرامعلا  سمـش  تشپ  رد  هک  تسا  یـشابزوی  نامه  هب  طوبرم  اـیآ  هناـخهوهق  نیا  دـشن ، مولعم  هدـنراگن  رب  هک 
؟ تسا هتشاد  یشابزوی  ناونع  هک  رگید  یسک  ای  تشاد 

مان تشاد  رارق  هرامعلا  سمش  تشپ  رد  نابایخ  نیا  زا  یشخب  هک  هیرـصان  نابایخ  رد  يرگید  هناخهوهق  زا  يرهـش  رفعج  هک  دنامن  هتفگان 
ود يرهش  رفعج  یمجن و  رصان  نخـس  قبط  ورـسخ ) رـصان   ) هیرـصان نابایخ  رد  بیترت  نیدب  هک  هیرـصان . یـشابهجنپ  هناخهوهق  مانب  هدرب 

هتشاد دوجو  هناخهوهق 
491 ص : نارهت ، تشذگرس 

هدوب هچ  رما  تقیقح  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا  هدـشن  يرـصان  هرود  نارهت  ياـههناخهوهق  هراـبرد  یعماـج  قیقحت  نونکاـت  نوچ  و  تسا .
. تسا

هناخهوهق تسا . هدـنام  اجرب  اههرطاخ  اهلثم و  زا  یخرب  رد  زین  نونکات  شمان  هک  هیراجاق  هرود  رد  اـههناخهوهق  نیرتهزاوآرپ  زا  یکی  اـما 
. دشابیم ربنق 

میدق هیرـصان  نابایخ  يزورما و  ورـسخ  رـصان  نابایخ  و  يرهمجرذوب ) هناخهبج   ) هناخهبج نابایخ  یبرغ  لامـش  علـض  شبن  هناخهوهق  نیا 
نآ رد  دننکیم ) اپرب  ار  یناوریش  تلکسا  هک  یناسک   ) اهبوکاپرخ اهبوکیناوریـش و  اهیـشاقن و  اهانب و  يرهـش  رفعج  هتفگب  تشاد و  رارق 

هضور و هحون و  هیثرم و  حدم و  یبهذم و  ياههصق  سلاجم  نآ  رد  نهد  شوخ  ياهریگهکرعم  اهحادم و  اهـشیورد و  دندشیم و  عمج 
تشاد . رارق  تلود  هیکت  هچوک  نآ  زا  دعب  و  دنادیم . بیترت  نآ  لثم 

رد دـعب  دوب و  هدرک  اههایـس  قوتاپ  ار  نآ  هک  هدوب  نوردـنا  نامالغ  زا  ربنق  مانب  يایـشبح  هایـس  هناخهوهق  نیا  یناـب  يرهـش  رفعج  هتفگب 
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. دوشیم روهشم  ربنق  مان  نامه  هب  اما  دریگیم . رارق  دوب  شاهدب  ییاچ  هک  یمان  لیعامسا  رایتخا 
یلومتم رجات  ماقم و  بحاـص  گرزب و  هناـخ  ره  رد  دـندادیم و  لیکـشت  اههایـس  ار  نارهت  مدرم  زا  یهجوت  لـباق  تیعمج  ناـمز  نآ  رد 

ربنق لیعامـسا  جاح  مان  هب  اهدعب  هک  لیعامـسا  هب  هناخهوهق  ندیـسر  ببـس  اما  دندرکیم ...  تمدخ  هایـس  درم  نز و  يرفن  دـنچ  لقادـح 
ياهفایق هرخـسم و  نابز  هک  اههایـس  نتـشاذگ  رـسب  رـس  حیرفت و  تهج  هب  یموب  تسوپدیفـس  مدرم  ادـتبا  هک  دوب  نآ  مه  دـشیم  هدـیمان 

دوبن و رودـقم  مه  هقرفتم  مدرم  دورو  زا  يریگولج  یمومع و  دوب  یلحم  نوـچ  دـندشیم و  عـمج  هناـخ  هوـهق  نآ  رد  دنتـشاد ، نوزوماـن 
ار مدرم  هجوت  هکنیا  يارب  دیشکیم ، جنر  نآ  بحاص  دنتفرگیم و  رارق  ءازهتسا  دنخـشیر و  دروم  ناتـسوپهایس  ینعی  نآ  یلـصا  تیعمج 

یلع مالغ  ربنق  ناتـساد  اب  ار  دوخ  سلجم  نیلوا  مه  رایـشوه  سانـشتصرف  حادم  دنکیم و  توعد  حادم  دنک . بلج  يرگید  عوضوم  هب 
ات دزادرپیم  ص )  ) ربمایپ دجـسم  نذؤم  یـشبح  لالب  لاح  حرـش  هب  نآ  هارمه  هب  دعب  دنکیم و  عورـش  وا  تیعقوم  ماقم و  ساسارب  و  (ع )

هجوت و دروم  ار  هناخهوهق  بحاص  اصوصخم  دـنوشیم . لیاق  مارتحا  ناشیا  رب  دـنکیم و  رییغت  اههایـس  اب  مدرم  دروخرب  هیحور و  مکمک 
دنکیم  راذگاو  لیعامسا  هب  ار  هناخهوهق  رایتخا  نآ  يازا  رد  مه  ربنق  دنهدیم و  رارق  صاخ  مارکا 

492 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناریا رد  نولاب  دورو 

: هدمآ ناریا » رد  نولاب  دورو   » ناونع ریز  راثآلا  رثآملا و  رد 
دومن » هدهاشم  مشچ  هب  هرود  نیا  رد  دوب  هدینش  شوگ  هب  یسک  ره  یلاها  زا  ار  ییاوه  یتشک  نیا  »

نیـسح جاح   » هب تسا  طوبرم  ایوگ  هلاسم  نیا   » تسا هتـشون  راثآلا  رثآملا و  رد  ربخ  نیا  هرابرد  یناـکدرا  یبوبحم  نیـسح  رتکد  داـشناور 
نآ اب  ندرک  زاورپ  و  نولاب )  ) ییاوه یتشک  نتخادرپ  نتخاس و  راک  رد  اپورا  رد  اهلاس  یئاـبطابط  طـیحم  ياـقآ  لوق  هب  هک  ینارهت » ياـقآ 

تشاد عافترا  عرذ  دوب و 18  هتخاس  دوخ  هک  ینولاب  اب  يرمق ) يرجه   ) لوالا 1293 عیبر  زور 26  رد  دمآ  نارهت  هب  نوچ  دوب و  هدرب  جنر 
هب روبزم  نولاب  دوبن  ینالوط  ياهزاورپ  ناکما  زونه  ناـمز  نآ  نوچ  و  دـمآ ...  دورف  دابآترـشع  یکیدزن  رد  هدرک  زاورپ  رازهلـال  غاـب  زا 

ترابع هب  نامز و  رخاوا  رد  ناریا  رد  يدروناوه  راک  زاغآ  زا  سپ  دوب . هدـش  هتخاس  نارهت  رد  دوب و  هدـشن  هدروآ  اپورا  زا  يوق  لاـمتحا 
تفاین .» همادا  راک  نیا  دوب  هدرکن  ینادنچ  تفرشیپ  ییامیپاوه  زونه  نوچ  تسا و  هدوب  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  مود  همین  رد  رتهب 

زا شخب  نیا  هب  هکنآ  يارب  اما  تسین  نایم  رد  نخـس  رگید  هاش  دـمحا  یهاشداپ  هرود  ات  اـمیپاوه  نلاـب و  اـی  ییاوه  یتشک  زاورپ  هراـبرد 
دعب هاش و  نیدلا  رفظم  نامز  رد  نآ  ناتساد  هب  هداتفا و  شیپ  نامز  زا  میهد  همادا  هیراجاق  هرود  نایاپ  ات  تسا  نلاب  هرابرد  هک  دوخ  راتفگ 

. میزادرپیم
هک دروآیم  نارهت  هب  درخیم و  ار  ینلاب  اـپورا  هب  شیاهرفـس  زا  یکی  رد  هاـش  نیدـلا  رفظم  اـیوگ  دـیآیمرب  اههتـشون  یخرب  زا  هکناـنچ 

نلاب نیا  دای  هب  ناهگان  هاشغاب ، عیاـقو  سلجم و  نتـسب  پوت  هب  زا  سپ  هاـش  یلع  دـمحم  هرود  رد  اـما  دوشیم . هدرپس  یـشومارف  تسدـب 
زا ار  ناتساد  کنیا  دنتفایم .

493 ص : نارهت ، تشذگرس 
: مینکیم شرازگ  شتارطاخ  باتک  رد  یمارهب  هللا  دبع  هتفگ 

دـشرا هک  اریز  دـبای ، همتاخ  زور  ود  یکی و  نیمه  زیربت  راک  منکیم  نامگ  هک  تفگیم  شیاـهردارب  هب  هناـخ  رد  مردـپ  بش  کـی  »... 
دشرا رادرس  هکنیا  يارب  دایز  رارـصا  اب  نم  دعب  زور  دیامن . وروریز  ار  رهـش  هدرک و  زاورپ  اجنآ  هب  ادرف  نولاب  اب  هک  هدش  بلطواد  هلودلا 
مردـپ منک . تعجارم  لزنم  هب  نامدوخ  رکون  اب  تعاس  کی  زا  سپ  هتفر و  هاـشغاب  هب  يو  اـب  هک  مدومن  یـضار  ار  مردـپ  منیبب ، ار  هلودـلا 

اجنآ رد  هداـعلاقوف  ناـجیه  کـی  تقیقح  رد  هک  مدـیدرگ  هجوـتم  دورو  زا  سپ  مـتفر . هاـشغاب  هـب  رگید  راـب  زور  نآ  نـم  داد و  هزاـجا 
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. تسا هدش  رهاظ  هاشغاب  قفا  رد  يدیما  هقراب  کی  ناوارف  سای  زا  سپ  هکنیا  لثم  تسامرفمکح .
قافتا راظتنا  رد  همه  دندروآیم . روتـسد  ماغیپ و  نایرابرد  يارب  نوردـنا  زا  مه  رـس  تشپ  نایارـسهجاوخ  دـندیودیم . نابـصنم  بحاص 

ماحدزا رود  زا  طقف  نم  دـندش و  ناور  دوب  هداتـسیا  يدایز  تیعمج  هک  رختـسا  رانکرد  غاب  فرط  نآ  هب  یعمج  اب  مردـپ  دـندوب . ياهزات 
ینویامه هبکوک  ناهگان  هک  دیـسر  دوخ  تدشب  ناجیه  بارطـضا و  ات  دش  يرپس  لاونم  نیدب  یتعاس  مین  مدرکیم . هدـهاشم  ار  تیعمج 

. دندوب هدرک  هطاحا  راوهلاه  ار  وا  رود  نوشق  نارادرس  رالاسهپس و  دیدرگ . رادیدپ  رود  زا 
کی هک  دندش  ياهتـسب  راب  بانط  ندرک  زاب  لوغـشم  هلجع  اب  ناشارف  زا  یعمج  دنداتـسیا . رتبقع  هدـش و  رود  هطوحم  زا  يردـق  راضح 

صیخشت ار  تاکرح  تایئزج  مدوب  هداتـسیا  هک  هطقن  نآ  رد  نم  دندیودیم . فارطا  هب  تهجیب  ياهدع  تفاکـش و  مه  زا  تیعمج  هعفد 
زا دـندمآ ، اهرداچ  هب  هرابود  نایچاشامت  زا  ياهدـع  دـش و  هجوتم  نوردـنا  فرطب  تشگرب و  اـجنآ  زا  هاـش  هکنیا  زا  سپ  یلو  مدادیمن ،
رهش نیدرمتم  نآ  هلیـسوب  هدرک و  دوعـص  نامـسآ  هب  نآ  اب  هک  دوب  هدومن  داهنـشیپ  هلودلا  دشرا  هک  ار  ینولاب  مدش . ربخاب  رما  یگنوگچ 

رد هاـش  نیدـلا  رفظم  هک  دوب  هیفلگ  تنوم  هاگتـسد  کـی  دزاـس . بوکنم  دـندوب ، هدـنار  بقع  ار  یتلود  نوشق  هعفد  نیدـنچ  هک  ار  زیربت 
عون کی  زا  دوب  یگرزب  هریاد  کی  زا  ترابع  نولاب  نیا  دـندوب . هدرک  لمح  نارهت  هب  دایز  تمحز  اب  هدـیرخ و  دوخ  يارب  ریخا  ترفاسم 

فقس و نودب  هک  دندوب  هداد  رارق  هدننار  نتسشن  يارب  ار  یتمسق  کی  نآ  ریز  دندرکیم و  رپ  زاگ  اب  ار  نآ  هک  كزان  هتفات  دننام  هچراپ 
. دشیم دنلب  اوه  هب  نولاب  هکنیا  زا  سپ  دوب ، زاب 

نیمز هـب  دـندوب  هداـهن  نآ  ریز  رد  لداـعت  يارب  هـک  ار  نـش  زا  رپ  ياـههسیک  هتـساک و  ار  زاـگ  مـجح  ياهلیــسوب  هدـننار  یکدـنا  زا  سپ 
دیدرگیمرب . نیمزب  رابود  تلوهس  اب  دشیم  کبس  نولاب  نوچ  تخیریم و 
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هک ناملآ  اب  هسنارف  گنج 1870  رد  تفریم  اوه  هب  نیمز  زا  نآ  اـب  ناـسنا  هک  دوب  ياهلیـسو  نیلوا  هدـش و  عارتخا  هسنارف  رد  نولاـب  نیا 

هدیناسر و رگید  تالایا  هب  ار  دوخ  نولاب ...  نیا  هلیسوب  رفن ...  دنچ  درک  هرـصاحم  ار  سیراپ  رهـش  دومن و  روهقم  ار  هسنارف  ناملآ  نوشق 
 ... دنزاس مهارف  هرصاحم  زا  ار  سیراپ  یلاها  صالختسا  نوشق و  يروآعمج  لیاسو 

ناتـسگنرف رفـس  رد  ینویامه  باکر  نیمزتلم  ءزج  مه  شدوخ  نوچ  دوب و  هدـناوخ  خـیرات  بتک  رد  ار  تیاکح  نیا  هلودـلا  دـشرا  ارهاظ 
هاشیلع دمحم  دـمآ  شوخ  يارب  ای  تقیقح  يور  زا  ای  هعفد  کی  هدروآ . نارهت  هب  هدـیرخ و  هاش  ار  ینولاب  نینچ  کی  هک  تسنادیم  دوب ،
هتخاس لدـشوخ  زور  ود  یکی  يارب  ار  هاش  هدومن و  ضرع  ار  رکب  رکف  نیا  دوب ، هدرتسگ  لاب  اج  همه  رد  يدـیماان  ساـی و  هک  یعقوم  رد 

هدومن و دوعـص  اوه  رد  يدایز  تفاسم  هک  دـیامنیم  هدـهاشم  ار  یهاگتـسد  نینچ  هعفد  نیلوا  يارب  هاش  نیدـلا  رفظم  هک  هسنارف  رد  دوب .
هتخاس ایهم  يو  يارب  ار  اشامت  نیا  راب  نیدنچ  مه  هسنارف  تلود  هدـش و  فوعـشم  یلیخ  ددرگیمرب ، نیمز  هب  هرابود  تمحز  نودـب  دـعب 

. دروایب دوخاب  هدـیرخ  یتاغوس  ناونعب  نولاب  هاگتـسد  کی  شدوخ  هک  دـیامنیم  ذاـختا  میمـصت  ناریا  هب  تعجارم  رد  هاـش  هکنیا  اـت  دوب 
رادقم يو  یتاغوس  ياهبابسا  ءزج  هدرک و  هیهت  يرادقم  درکیمن  زواجت  وا  مهف  هجرد  زا  هک  روهظون  ءایـشا  لیبق  نیا  زا  هاش  نیدلا  رفظم 
ضیرم رتشیب  نوچ  هاش  اما  دروآ . ناریا  هب  دوخ  اب  هتـشادنپ  اهنآ  زا  یکی  دننام  مه  ار  نولاب  نیا  دوب . ییاوقم  یکیناکم و  کسورع  يدایز 

نآ هلودلا  دشرا  نیقلت  هبانب  زور  نآ  ات  دوب  هدـش  شومارف  رابنا  رد  دـندوب  هدروآ  هک  روطنیمه  داتفاین ، نآ  تفارـص  هب  رگید  دوب  روجنر  و 
دصقم هب  ندرب  راکب  يارب  هاشغاب  رد  هتخاس و  جراخ  هناخهبج  ياهراب  ریز  زا  دوب  هدیسر  گنرف  زا  هک  روطنیمه  ار  ار )!؟(  یگنج  هریخذ 

لد رپ  درم  مادک  هک  دوبن  مولعم  دندوب  هتخادناین  راک  زا  ار  هاگتسد  نیا  مه  اهشوم  رگا  هناتخبشوخ  ای  هنافـساتم  دندومن . زاب  مه  زا  یگنج 
ماجنا هب  رداق  دوخ  نیمث  لکیه  نآ  اب  هلودلا  دشرا  دوخ  اعطق  دزادـنا . راکب  دوصقم  نیا  يارب  ار  نولاب  نیا  تسناوتیم  يروهتم  یگنج  و 

ادیپ یتراهم  دایعا  ياهبـش  يزاب  شتآ  هیهت  رد  طقف  تقو  نآ  ات  هک  ار  یتلود  هناخروق  نانکراک  زا  رفن  دـنچ  زور  نآ  رد  دوبن . هفیظو  نیا 
. دوـبن نـف  نـیا  رد  هلودـلا  دـشرا  زا  شیب  مـه  اـهنآ  تاـعالطا  یلو  دـندوب ، هدروآ  هاـشغاب  هـب  قـیرط  هـئارا  کـمک و  يارب  دـندوب  هدرک 
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اههفاضا هدومن و  زاب  ار  اهبانط  هکنیا  ضحمب  هک  اریز  دندومن . ظفح  هاش  دزن  ار  تارضح  يوربآ  هدیسر و  کمک  هب  اهـشوم  هناتخبـشوخ 
رداچ نیا  اهلاس  هک  ثانا  روکذ و  زا  هداوناخ  مامت  اب  هثجلايوق  گنردرز و  ياهشوم  زا  یهوبنا  هورگ  کی  هعفدکی  دنراذگ ، رانک  ار 

495 ص : نارهت ، تشذگرس 
تلع دندوب . هتخاس  کیدزن  ینویامه  ياپکاخ  هب  ار  دوخ  یتح  هدیود و  وس  رهب  دنلب  ياههجـض  اب  دندوب  هداد  رارق  دوخ  دـلووداز  رقم  ار 
هلمح نامه  مدادیمن  صیخـشت  تسرد  مدـیدیم و  رود  زا  نم  هک  گنج  هنحـص  زا  هاـش  تعجارم  تیعمج و  ینیـشنبقع  مجاـهت و  نآ 

کبشم هچراپ  رتم  دنچ  زا  ریغ  هب  نولاب  دوخ  زا  دندوب . هدومن  لوتقم  ار  يدادعت  هتخادرپ و  اهنآ  بیقعت  هب  بوچ  اب  اهشارف  هک  دوب  اهشوم 
دوبن ». یقاب  يرگید  زیچ 

. دیدرگ رادومن  ناریا  نامسآ  رد  امیپاوه  نیتسخن  هیراجاق  هلسلس  هاشداپ  نیرخآ  هاش  دمحا  نامز  رد  اما 
: دسیونیم هرابنیارد  يرایتخب  نامژپ  داشناور 

کی اب  یکسنیمزوگ  مانب  یناتسهل  ارهاظ  يدرم  يدالیم ) هیوناژ 1913  يدیشروخ و 4  هامید 1292  اب 14  ربارب   ) رفص 1332 مشش  زور  »
رد دوب  هدیناسر  ناتـسلگنا  هب  هسنارف  زا  ینعی  روود  هب  هلاک  زا  ویرلب  نآ  زا  شیپ  لاس  تشه  رد  هک  ياهرایط  ریظن  کبـس  هلابود  يامیپاوه 

مدرم زا  هدیـشوپ  نارهت  تارامع  مظعا  تمـسق  ماب  دراد  رطاـخ  هب  اصخـشم  هدـنراگن  هکناـنچ  زور  نآ  رد  دـیدرگ . رادومن  ناریا  نامـسآ 
. دمآ دورف  قشم  نادیم  رد  درکیم  زاورپ  يدایز  عافترا  رد  هک  هرایط  دوب و  ییاشامت 

موحرم دوب  هداد  شیامن  اپورا  ایـسآ و  تکلمم  نیدنچ  رد  هیلاراشم  رفص 1332 ) خروم 8  لاس 7  هرامش 12   ) داشرا همانزور  هتـشون  هبانب 
شورف اب  روبزم  هرایط  دش . روارگ  هسنارف  نویـسارتسولیا  همانزور  رد  هک  دنتـشادرب  سکع  دـندرک و  ندـید  نآ  زا  نایرابرد  هاش و  دـمحا 

یبسا هبارا  کی  رد  ار  نآ  هدش  درخ  تاعطق  هدنراگن  دعب  زور  دنچ  دـش . راپـسهر  لامـش  يوسب  داد  يرـصتخم  شیامن  طیلب  فازگ  غلبم 
. دش فلت  زین  هدننار  عومسم  رارق  زا  دندربیم و  هپس )  ) هناخپوت نادیم  فرط  هب  یسودرف )  ) هلودلا ءالع  نابایخ  رد  هک  دید 

زاورپ هب  رداق  ررقم  زور  رد  یلو  تخورف  ییاـهطیلب  شیاـمن  يارب  هدـمآ و  ناریا  هب  یـسیلگنا  یماـظن  ياـمیپاوه  کـی  يرمق )  ) رد 1333
یط نارهت  زارف  رب  ار  یسوق  بیجع  یتعرـس  اب  هتفرگ  جوا  نادیم  زا  دعب  زور  دنچ  هرخالاب  درک . نایئاشامت  راثن  كاخ  يدایز  رادقم  هدشن 

هدیسرن و یبیـسآ  هدننار  هب  اما  دش  درخ  هدروخ  نیمزب  اضرهاش ) نابایخ  یلعف  ریـسم   ) قدنخ زیرکاخ  زور  رب  سور  ترافـس  تشپ  درک و 
سرکنوی یناپمک  یناهج ) لوا  گنج   ) نیشیپ یللملانیب  گنج  زا  دعب  دندرب . سیلگنا  ترافس  هب  ار  هرایط  هدافتسا  لباق  تاعطق  زا  یخرب 

درک ». ریاد  ناریا  رد  ار  دوخ  يدروناوه  هبعش  ناملآ 
496 ص : نارهت ، تشذگرس 

نآ زا  سپ  يرصان و  هرود  رد  نفلت 

يارب تشاد ، ماـن  لاـتاوب »  » هک نآ  زاـیتما  بحاـص  دـش ، فورعم  يدود  نیـشام  هب  مدرم  ناـیم  هک  ير ، نارهت - نـهآهار  يرارقرب  زا  سپ 
ینفلت هطبار  هدومن و  یشکمیس  هناخنگاو  اب  نارهت » نیـشامراگ   » نارهت هاگتـسیا  نایم  نینچمه  يدود و  نیـشام  هاگتـسیا  ود  نیب  طابترا 

. تخاس رارقرب 
دش . انشآ  هاگتسد  نآ  اب  مه  ناریا  یلاها  مشچ  نفلت  عارتخا  زا  سپ  لاس  هدزاود  ای  هدزای  ینعی 

: تسا هدمآ  نینچ  راثآلا  رثآملا و  رد  نفلت  هرابرد 
نیا دادتما  نیلوا  و  یفارگلت ، تاودا  طسوت  تلآ و  هب  هدیعب  تفاسم  زا  یهافـش  هملاکم  یناسل و  هرباخم  زا  تسا  ترابع  هک  نفلت  دادتما  »

باون هک  نارهط  رهـش  هفـالخلاراد  هب  دوـب  گـنج  ریزو  هنطلـسلا  بیاـن  ازریم  نارماـک  ـالاو  باطتـسم  ترـضح  هینارماـک  زا  بیجع  عـنص 
هب ار  امهلاثما  گنج و  ترازو  اب  یلعا و  ریرـس  هیاپ  تموکح  هب  هقلعتم  رابخا  لاوحا و  هفالخلا  راد  زا  بایغ  لاـح  رد  هیلاراـشم  باطتـسم 
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دنراد ». روضح  فرش  یمظع  هفالخلا  راد  ترضح  رد  ییوگ  هکنانچ  دنیامرفیم ، عالطتسا  نوفلت  هطساو  هب  لیصافت 
، درب هرهب  هراب  نیا  رد  لاتاوب  ییامنهار  زا  دینش و  ار  نفلت  راک  یگنوگچ  ناتـساد  هنطلـسلا  بیان  ازریم  نارماک  هکیماگنه  رگید  نخـس  هب 
ار نارهت  مک  تسد  ای  ناریا  نفلت  زایتما  دـناوتیم  دروآ ، تسدـب  ار  ازریم  نارماـک  لد  رگا  هک  دـش  راوادـیما  لاـتاوب  دـش . نفلت  ناـهاوخ 

. دومن داجیا  نفلت  میس  تشاد  رارق  یتنطلس  گرا  رد  هک  گنج  ترازو  ترامع  ناریمش و  هینارماک  نایم  ور  نیا  زا  دوش ، بحاص 
دنتسه روشک  نیا  رد  مه  يرگید  صاخشا  الوا  هک  دش  هجوتم  نارهت ، هب  هینارماک  نفلت  داجیا  زا  سپ  يدود ) نیشام   ) هناخنگاو بحاص 

رثؤم اتابثا  ای  ایفن  وا  روظنم  زایتما  هرابرد  دنناوتیم  هک 
497 ص : نارهت ، تشذگرس 

و دابآتنطلـس ] دـیاش   ] هاش یقالیی  رقم  نایم  تسخن  ور  نیا  زا  دوش . یـضار  وا  زا  مه  ترـضحیلعا  صخـش  هک  تسا  مزـال  اـیناث  دنـشاب ،
یلعف هاگیاج   ] وا كراپ  ناـیم  هتخادرپ  ناطلـسلانیما  ناـخ  رغـصایلع  هب  سپـس  درک . ریاد  نفلت  هتـشر  کـی  زین  نارهت  یتنطلـس  تراـمع 
اهلاس درک و  ادیپ  دنمروز  بیقر  نیدنچ  یلو  دمآرب ، زایتما  بسک  ددصرد  هاگنآ  دومن و  ریاد  نفلت  مه  یتلود  تارامع  و  سور ] ترافس 

دیدرگن . زایتما  ذخا  هب  قفوم  مه  نارهت  رد  هکلب  ناریا  رد  اهنت  هن  دروخ و  تسکش  مه  ماجنارس  دومن و  شکمشک  هار  نیا  رد 
هتفگان دش . هداد  کلامملا  ریعم  ناخ  دمحم  تسود  هب  زایتما  نیا  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  رد  ات  دـنام  توکـسم  نانچمه  نارهت  نفلت  زایتما 

هداد کلامملا  ریعم  هب  زایتما  نیا  هک  م ).  ) و 1903 ه ش )  ) اب 1282 ربارب  ق ) ه .  ) مرحم 1321 ات  لاس 1306  زا  ینعی  هلصاف  نیا  رد  دنامن 
. دش هداد  فلتخم  صاخشا  هب  نالیگ  رد  لاس  نامه  رد  و  دهشم ، رد  ق ) ه .  ) لاس 1320 رد  زیربت و  رد  ق ) ه .  ) لاس 1319 رد  دش .

: دسیونیم نینچمه  يرایتخب  نامژپ 
هک اجنآ  زا  اما  دـش ، راودـیما  نارهت  نفلت  زایتما  ذـخا  هب  یناـجم  ياهیـشکمیس  نفلت و  میدـقت  اـب  یبسا  نگاو  زاـیتما  بحاـص  هک  میتفگ  »
هب اهیکیژلب  ياهششوک  دوب  زایتما  نآ  ذخا  هب  لیام  و  تسا ] ناطلـسلا  نیما  روظنم   ] کباتا هجوت  دروم  کلامملا  ریعم  ناخ  دمحم  تسود 

. تشادن یساسا  تلاخد  یتکلمم  روما  رد  هاش  صخش  رگید  هتشذگرد و  زین  هاش  نیدلا  رصان  هکنآ  هصاخ  دیسرن . ییاج 
مییوگب رتهداس  ای  دـش ، راذـگاو  کلامملا  ریعم  هب  تاینثتـسم ) یخرب  اب   ) ناریا ماـمت  رد  نفلت  زاـیتما  ق ) ه .  ) مرحم 1321 هام  رد  هجیتنلاـب 

: تفای میهاوخرد  همانزایتما  نتم  زا  هکنانچ  دراذگاو ، هاش  نیدلا  رفظم  هب  ار  اضما  تمحز  هداد و  دوخ  هب  ار  زایتما  کلامملا  ریعم 
ترضحیلعا ناگدنب  »

مامت رد  ار  نفلت  هاگتـسد  رارقتـسا  داجیا و  صاصتخا  زایتما و  کـلامملا  ریعم  ناـخ  دـمحم  تسود  دازهناـخ ، نیا  هب  دـنیامرفیم  تبهوم 
: طیارش نیا  قبطرب  ناریا  دالب  کلامم و 

. دنیامن ریاد  نفلت  دوخ  جرخ  هب  ناریا  ياهرهش  تایالو و  ریاس  نارهت و  رد  دننوذأم  زاجم و  هاوختلود  رکاچ  ناسک  - 1
. دش دهاوخ  ریاد  تایالو  ياهنفلت  لاس  هد  ات  نارهت و  هاگتسد  لاس ، هس  تدم  ات  نامرف  خیرات  زا  - 2

498 ص : نارهت ، تشذگرس 
ار زایتما  ای  دنک  ریاد  روظنم  نیا  يارب  یتکرـش  هک  تسا  زاجم  رکاچ  تسا . لاس  زایتما 60  تدـم  تسا . فاعم  كرمگ  زا  نفلت  مزاول  - 3
دوشیم و یهتنم  كراپ  هب  یتنطلـس  غاب  زا  هک  ییاههاگتـسد  میـس  تسا ، یناجم  رابرد  ياهمیـس  يرادـهاگن  دـیامن . راذـگاو  يرگید  هب 
. دوشن نکمم  تارباخم  عامتسا  هک  دش  دهاوخ  وچوئاک  شوپور  اب  میس  هب  لدبم  رکاچ  هلیسوب  تسا ، ریاد  هاش  یقالیی  رـصق  رد  هک  ینفلت 

ص498 نارهت ؛  تشذگرس 
. دنفاعم ضراوع  زا  ینفلت  زکارم  دنزاس . رقتسم  ار  نفلت  ریت  یلاها  تارامع  ما 

. تسا عنامالب  ملسم و  دش  دهاوخ  داجیا  هک  یناپمک  ای  رکاچ  يارب  ناریا  ورملق  رد  نفلت  میس  ندیشک  - 5
هدافتسا يارب  ار  نآ  دنرادن  قح  دناهدرک ، ریاد  نفلت  یصخش  هدافتسا  يارب  زایتما  نیا  زا  شیپ  هک  یجراخ  ياهیناپمک  ای  اههناختراجت  - 6
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. دش دهاوخن  هداد  یسک  هب  اهزایتما  نآ  ریظن  سپ  نیا  زا  دنرب و  راک  هب  نارگید 
هداد تلود  هب  دیاوع  زا  هد  دص  لداعم  تایالو  ریاس  رد  نفلت  بصن  زا  سپ  لاس  هد  نارهت و  رد  نفلت  رارقتـسا  زا  هک  لاس  جنپ  زا  سپ  - 7

. تسا ماهس  عفانم  جراخم و  عضو  زا  سپ  هد  دص  نیا  دش . دهاوخ 
مرحم 1321 ». رهش  یف  تسا . حیحص  همانهلواقم  نیا 

هدومرف کلامملا  ریعم  هب  یعبط  شوخ  يور  زا  هاش  نیدـلا  رفظم  ییوگ  دراد ، صاخ  یتروص  همانزایتما  نیا  شراـگن  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
. مییامرف حشوم  ار  نآ  ات  سیونب  ار  همانزایتما  نیشنب  تسا ،

اما تسا ، هتـشاد  لماک  ار  نآ  هاشداپ  یلبق  تقفاوم  بلج  رد  تشاد  یـشیوخ  کلامملا  ریعم  اب  هک  مه  کباتا  تدـعاسم  يدرمیاپ و  هتبلا 
رد ار  نآ  راکتشپ  قوذ و  هن  تشاد و  ار  یعیـسو  هشقن  نینچ  ماـجنا  یلاـم  تعاطتـسا  هن  دوب  فرـسم  عبطلا و  میرک  يدرم  هک  هیلاراـشم 
رد لیـصحت و  يرابرد  ياهیدنبهتـسد  اب  نـالیگ  نفلت  زاـیتما  دـننام  زین  ار  نارهت  نفلت  زاـیتما  هک  دوب  نآ  شروظنم  هناـگی  دـیدیم و  دوخ 

دیامن . راذگاو  نارگید  هب  یهجو  لباقم 
: دهدیم حرش  نینچ  ار  زایتما  يارجام  ناخ  دمحم  تسود  دنزرف  کلامملا ، ریعم  ناخ  یلعتسود  لوق  زا  یناکدرا  یبوبحم  نیسح  رتکد 

499 ص : نارهت ، تشذگرس 
نوچ یلو  دـنک ، ناربـج  يوحن  هب  ار  ریعم  تاـمحز  یتـسود و  هک  دوب  تصرف  یپرد  هتـسویپ  مق  ياوزنا  زا  تشگزاـب  زا  سپ  کـباتا  »... 

رد یتدم  دمآ و  مردپ  ندید  هب  يزور  راک  رخاوا  رد  هکنآ  ات  دوب ، هدنام  ورف  دوخ  میمصت  رد  درادن ...  ییاضاقت  هنوگچیه  وا  هک  دیدیم 
زا و  دوب ] کباتا  داماد  ادتبا  ناخ  یلعتـسود  . ] دناوخ شیپ  ارم  کباتا  متفر  كراپ  هب  نم  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  درک . هرکاذـم  وا  اب  تولخ 

ریعم ناـخ  هبترم  نیا  هک  هدـش  هچ  منادیمن  تفگ  داد و  نم  هب  هدروآ  نوریب  يرتـفد  دوـب  یتمدخـشیپ  تسد  رد  هک  شـصوصخم  فـیک 
مه هجراخ  روما  ترازو  نم و  رهم  هاش و  هحص  هب  هدش و  رداص  کلامملا  ریعم  مان  هب  هک  تسا  نفلت  همانزایتما  نیا  تفریذپ ، ارم  داهنشیپ 

ار نآ  هک  تسا  نیا  ناخ  زا  نم  عقوت  و  دش ، دهاوخ  نایاش  یجنگ  هدنیآ  رد  یلو  تسین  دایز  ریاد  ياهمیس  دادعت  نونکا  دنچ  ره  هدیسر ،
دهدن »...  تسد  زا  ناگیار  هب 

هب جالع ...  يارب  دـش ...  راچان  راـمیب و  مه  رمع  رخاوا  رد  دـنکب و  یمادـقا  نفلت  سیـسأت  يارب  تسناوتن  دوخ  ناـخ  دـمحم  تسود  یلو 
 ... دوبن دوجوم  مزال  هجو  دوب و  گنت  تقو  نوچ  دورب . اپورا 

ناموت رازه  هاجنپ  غلبم  هب  دـندیزرویم  رارـصا  نآ  دـیرخ  هب  ناـمز  رید  زا  هک  یتشدرز  ناـیناهج  کـلامملا و  بساـحم  هب  ار  نفلت  زاـیتما 
 ...« دیناسر دوخ  هجلاعم  فرصم  هب  ندنل  سیراپ و  رد  تخورف و 

: دسیونیم هرابنیارد  يرایتخب  نامژپ 
راذـگاو ناشیدـب  ار  نآ  هک  دوب  هتـسب  يرارق  هناخنگاو  زایتما  بحاص  اـب  درآ ، تسد  هب  ار  زاـیتما  هکنآ  زا  شیپ  ارهاـظ  کـلامملاریعم ] ]
یلقـسابع هزاغم و  لیعامـسا  دمحم  یلو  تشاذگاو ، نایکیژلب  هب  ناموت  رازه  تسیب  لباقم  رد  ار  نارهت  نفلت  زایتما  تهج  نیمه  هب  دیامن 

ه  ) اب 1292 ربارب  ق ) ه .  ) لاس 1331 رد  دـندیرخ و  زاب  ار  نآ  نایناهج  مارهب  بابرا  کلامملا و  بساحم  دومحم  ییاطع و  تکرـش  اب  اقآ 
ياهمیس هتشر  دنچ  تسخن  هدرک  راک  هب  عورش  هاگنآ  دشاب . ناشدوخ  هب  قلعتم  ماهـس  مامت  ات  دندروآ  دوجو  هب  یمهـس  هد  یتکرـش  ش )

ینفلت زکرم  هناخنگاو  هسـسؤم  هک  دیامنیم  نینچ  دـندرک ...  يرادـیرخ  دوب  هدـش  ءاشنا  زایتما  هزاجا و  نتـشاد  نودـب  هک  ار  هناخنگاو 
تشاد . ياج  هناخنگاو  رانک  رد  تسرد  هناخنفلت  میدق  هرادا  هک  اریز  تسا . هتخورف  نفلت  هسسؤم  هب  ار  نآ  هدرک و  ریاد 

500 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياهناتسروگ 
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راد زا  راـفغلا  دـبع  هشقن  اـب  نآ  هسیاـقم  تسا و  هدـش  هیهت  ق ) ه .  ) لاـس 1275 رد  هک  نارهت  هفـالخلا  راد  زا  شیـشرک  هشقن  رد  تقد  اـب 
: میباییم ریز  رارق  هب  ار  نارهت  یمیدق  ياهناتسروگ  ق ) ه .  ) لاس 1309 رد  نارهت  هفالخلا 

نییاپ هیرصیق و  رانک  رد  رانماپ ) لوا   ) ناریمش میدق  هزاورد  يورهبور  ابیرقت  همشچرس و  هارراهچ  یبرغ  علـض  رد  همـشچرس  ناتـسربق  - 1
. هیماظن غاب  یقرش  بونج  علض 

. نادیملاچ هلحم  رد  ییحی  هدازماما  ناتسربق  - 2
. جلگنس هلحم  رد  نیدلا ) رصان   ) نیدلا رصن  دیس  ناتسربق  - 3

. رازاب هلحم  رد  یلو  دیس  ناتسربق  - 4
. رازاب هلحم  رد  دیز  هدازماما  ناتسربق  - 5

. نادیملاچ هلحم  رد  لیعامسا  دیس  ناتسربق  - 6
. نادیم لاچ  هلحم  عبات  ناطلسلا ، نیما  نادیم  نییاپ  رد  اقآ  ربق  رس  ناتسربق  - 7

دیس جاح  شرـسپ  هک  دراد  رارق  تشذگرد ، نارهت  رد  ق ) ه .  ) لاس 1270 رد  هک  نارهت  هعمج  ماما  مساقلا  وبا  ازریم  هربقم  اقآ  ربق  رـس  رد 
دش . اقآ  ربق  رس  ای  اقآ  ناتسربق  هب  فورعم  هک  درک ، تسرد  یللجم  هربقم  شردپ  يارب  مالسالا  ریهظ  هعمج ، ماما  نیدباعلا  نیز 

عبات تشاد . رارق  نآ  بونج  رد  یبسامهط  هاش  يوراب  نوریب  رد  ناطلـسلا  نیما  نادـیم  اـقآ و  ربق  رـس  یبرغ  بونج  رد  هنهک  ناتـسربق  - 8
. رازاب هلحم 

. تشاد رارق  بالود  هزاورد  یبسامهط ، هاش  هزاورد  زا  نوریب  هک  میدق  هناخزابرس  کیدزن  بالود  هزاورد  رذگ  رد  ناتسربق  - 9
ناتسربق راهچ  دنتشاد و  رارق  یبسامهط  هاش  يوراب  لخاد  رد  لوا ، ناتسربق  شش  نیاربانب 

501 ص : نارهت ، تشذگرس 
رارق رهـش  لخاد  رد  مه  اهناتـسربق  نیا  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  نارهت  شرتسگ  زا  سپ  هک  یبسامهط  هاـش  يوراـب  زا  جراـخ  رد  رگید 

، میظعلا دبع  ترضح  لثم  دندوب  فورعم  یبهذم  هبنج  زا  رتشیب  هک  دنتـشاد  رارق  نارهت  فارطا  رد  مهيرگید  ياهناتـسروگ  هتبلا  تفرگ .
. دراد ترهش  هیئافص  هب  ير  رد  نآ  ناتسروگ  هک  يداه  هدازماما  هللا و  دبع  هدازماما  هیوباب و  نبا 

نوردوگ هناخراک  کیدزن  اهیمیلک  ناتسروگ  تشاد و  رارق  نارهت  قرش  رد  عقاو  هینامیلـس  رد  ینعی  نارهت  زا  جراخ  رد  هنمارا  ناتـسروگ 
هب ار  دوخ  ياـج  هزورما  هک  تشاد  رارق  نوردوگ  هناـخراک  برغ  رد  ناتـسروگ  نیا  رگید  تراـبع  هب  دوـب . عـقاو  وـننارهت  یـضارا  رد  و 

رهمناریا لابقا و  نابایخ  يورهبور  نآ  ناکم  دنتفگیم . ترا  هسردم  نآ  هب  بالقنا  زا  شیپ  ات  هک  هداد  نیطـسلف  يدازآ  یتعنـص  هسردم 
. تشاد رارق  ير  یقرش  بونج  رد  زین  نایتشترز  ناتسروگ  دشابیم . دنوامد  نابایخ  لوا  رد 

: دسیونیم نآ  هرابرد  هدرک  ندید  ناتسروگ  نیا  زا  دوخ  هک  انرسالراک  مادام 
يدورو رد  دـندوب و  هدیـشک  يدوگ  هطوحم  رود  هک  میدـید  يراوید  رواجم ، ياهیدـنلب  نایم  ير ، ياههبارخ  لحم  زا  ندـشرود  ماگنه  »

اب ار  اههزانج  دـنوریم و  الاب  راوید  زا  نابدرن  قیرط  زا  اهربهدرم ، مییوگب ، رتهب  رگا  ای  اهنکروگ ، تساـهربگ . ناتـسروگ  اـجنیا  تشادـن .
زا دعب  هلـصافالب  هک  دوشیم ، روخـشال  يراکـش و  ناگدنرپ  همعط  اجنآ  رد  ناگدرم  داسجا  دـننکیم . اهر  يدـبا  هاگمارآ  نیا  رد  سابل ،

. دـنیوگیم همخد  ناـیتشترز  ناتـسروگ  عوـن  نیا  هب  ددرگیم »...  رادـیدپ  ناتـسروگ ، نامـسآ  رد  اـهنآ  هـلک  رـس و  هزاـنج  ره  نتـشاذگ 
نفک اب  ار  هدرم  ندب  دسج ، يوشتـسش  زا  سپ  دنرادیم . هاگن  ار  ناشیاههدرم  دـشاب ، هدرم  نفد  نامه  هک  زین  رگید  ياهنوگ  هب  نایتشترز 
دـسج یبهذم  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دنناباوخیم و  ینهآ  تخت  يوررب  ار  نآ  سپـس  دندنبیم و  وا  رمک  هب  یتشک )  ) یتسک دنناشوپیم و 
نامیـس اب  ار  نآ  ياهزرد  هدـیناشوپ و  ینامیـس  ياهگنـس  اب  ار  نآ  يور  دـنراذگیم . هدـش  هدـنک  هک  يروگ  رد  ینهآ  تخت  نامه  اب  ار 

کح نآ  يور  ار  هتشذگرد  صخش  مان  هتخادنا و  گنس  ار  روگ  يور  هام  دنچ  زا  سپ  هدرک و  رپ  كاخ  اب  ار  نآ  يور  دعب  دنریگیم و 
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دننکیم .
502 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرصان هرود  نایاپ  هاش و  نیدلا  رصان  ندش  هتشک 

رصان م ).  ) لاس 1896 لیروآ  هاـم  و  ه ش )  ) لاس 1275 هاـم  تشهبیدرا  اـب  ربارب  ق ) ه .  ) لاس 1313 هدـعقیذ  مهدـفه  هعمج  زور  رهظ  رد 
. دش هتشک  ینامرک  اضر  ازریم  هلولگ  برض  هب  میظعلا  دبع  مرح  رد  هاش  نیدلا 

ام دناهتشون  هیراجاق  هرود  هب  طوبرم  یعامتجا  یسایس و  یخیرات و  ياههتشون  رتشیب  رد  ار  هاش  نیدلارصان  ندشهتشک  یگنوگچ  شرازگ 
. مینکیم هراشا  ارجام  نیا  زا  ییاههشوگ  هب  اجنیا  رد  زین 

مینکفایم رظن  هنطلـسلا  دامتعا  تارطاخ  همانزور  هب  میدرگیم و  زاب  بقع  هب  لاس  هدراـهچ  میزادرپب  دادـیور  نیا  حرـش  هب  هکنیا  زا  شیپ 
. دوب هدش  ینیبشیپ  هاش  نیدلا  رصان  ندش  هتشک  نآ  رد  هک 

(: ... ق ه .  ) هنس 1300 مرحم   28 هبنشکی ، »
هدید باوخ  دندومرفیم ، دندوب  هدید  لبق  بش  دنچ  هک  یباوخ  لیصفت  هاش  زورما  مدوب . مین  هس و  تعاس  رصع  یلا  میتفر ، هناخ  رد  بش 

زاب دوب . هدرک  اهر  ناویح  نآ  فرط  هب  هتـشاد و  تسد  رد  يزاب  هاش  دوب . هدرب  هلمح  هاش  هب  دوب  رتگرزب  لیف  زا  هک  یگرزب  ناویح  دـندوب 
زا هاـش  دوب . هدرم  هدروخ  نیمز  رب  ناویح  هدـش  يراـج  يداـیز  نوخ  هدـیرد ، ار  وا  يولگ  ریز  تسوپ  دوب . هدـیبسچ  ناویح  يولگ  ریز  هب 

یفالت وت  هب  موشیم و  هدـنز  رگید  لاسهدراهچ  ات  دوب  هتفگ  هاش  هب  هدرک و  دـنلب  رـس  ناویح  دوب . هدـش  رود  ناویح  نوخ  تنوفع  تدـش 
درک ». مهاوخ 

! دوشیم هتشک  هاش  نیدلا  رصان  دعب  لاس  هدراهچ  تسرد  هک  مینیبیم  و 
: تسا هتشون  دوخ  تارطاخ  رد  هاش  نیدلا  رصان  رتخد  هنطلسلا ، جات 

سابل مردـپ ]  ] ات دوشیم  رظتنم  مامح  رـس  رد  هلودـلا  سینا  دـمآیم ، نوریب  مامح  زا  هک  حبـص  دـش ، لوتقم  مردـپ  هک  يزور  ناـمه  رد  »
هب دنکب . ضرع  تولخ  رد  هک  دهاوخیم  هزاجا  دعب  دشوپب ،

503 ص : نارهت ، تشذگرس 
: هک تسا  هتفگ  نم  هب  ییوگبیغ  : » دیوگیم هدنکفا و  مردپ  ياپ  يور  هب  ار  شدوخ  وا  دنوریم . قاتا 

دیورن ». میظعلا  دبع  ترضح  هب  دینک و  فوقوم  ار  زورما  هدرک  محر  مدرم  تشم  کی  نیا  دوخ و  هب  دییایب  دیراد . رطخ  امش  زور  هس  ات 
: دیوگیم هلودلا  سینا  هاش ، نیدلا  رصان  هلودلا و  سینا  نایم  ییاهفرح  ندرک  لدب  در و  زا  سپ  هنطلسلا  جات  هتشون  ربانب 

هب ار  وا  ترضحیلعا  دوخ  هک  تسا  یتیلباقیب  صخش  نآ  سک  نیا  تسا . امش  ناسحا  هدرورپ  دنکیم ، تنایخ  امش  هب  هک  یـسک  نیا  »... 
 ...« تسا هداتسیا  امش  دوخ  يور  هب  زورما  هک  دیاهدیناسر  هجرد  نیا 

: دیوگیم یقیمع  رکفت  زا  سپ  مردپ 
دیراد رارصا  هک  لاح  متـشاد . رظن  رد  نرق  زا  سپ  ار  وا  تازاجم  هیهت  نم  دسریم . دوخ  لامعا  يازج  هب  تسا ، مظعاردص  دوصقم  رگا  »

منکیم ». ریگتسد  ار  وا  ادرف 
: دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما 

نتسب و صوصخم و  فیک  هب  نتـشاذگ  زا  نآ ، یناهنپ  نامتک و  هب  تبقارم  تقد و  نآ  هنامرحم و  تادوسم  اهتـشاددای و  هب  هاش  لاغتـشا  »
مرجال تساوخیم . رـس  فشک  هراچ  تسجیم و  عالطا  دوب  هدرک  برطـضم  ار  ناطلـسلا  نیما  لایخ  ندرکن  ادج  دوخ  زا  ار  فیک  دـیلک 
نیما هب  نوچ  درک و  نانچ  دـهد . تسد  هب  ربخ  هتـشر  دروآ و  تسد  هب  یناهن  زار  حاتفم  باوخ  رد  هک  دومن  عیمطت  ار  یـشابنابغاب  رتخد 
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سـسؤم دوخ  دوشیم ، نوگرگد  اهراک  نرق  نشج  سپ  زا  دراد و  ار  وا  تارایتخا  بلـس  هذخاؤم و  دـصق  هاش  دـیدرگ  راکـشآ  ناطلـسلا 
دش ». تنایخ  أشنم  تیانج و 

: دسیونیم نینچ  دوخ  هلودلا  نیما  باتک  زا  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  یناساس  کلم  ناخ 
زا زج  دمآرب و  ییوجهراچ  ماقم  رد  دش ، هاگآ  هاش  نیدلا  رصان  يرس  ياهتشاددای  لفقم و  فیک  تایوتحم  زا  هک  ناطلسلا  نیما  هلمجلاب  »

. دیسرن شرظن  هب  يرگید  هار  هاش  نیدلا  رصان  ندرب  نیب 
اضر ازریم  شمیدق  رکون  يارب  همان  کی  برضلا  نیما  یجاح  تساوخ . کمک  هب  ار  وا  درک و  رضحتسم  هیضق  زا  ار  نسح  دمحم  یجاح 

. درک راضحا  ناریا  هب  ار  وا  هداتسرف و  لوبناتسا  هب  ینامرک 
وا اضر  ازریم  تکرح  زا  هک  تشون  دوب  لوبناتسا  رد  هک  حایس  یجاح  هب  ياهمان  ناطلسلا  نیما  دوخ 

504 ص : نارهت ، تشذگرس 
دیس رظنب  دوب ، دیـس  نیرـشاعم  شناتـسود و  زا  هک  یخلب  نیدلا  ناهرب  روضح  رد  ار  نسح  دمحم  یجاح  همان  اضر ، ازریم  دزاس . علطم  ار 

. درک تقفاوم  ناریا  هب  وا  نتفر  اب  مه  دیس  دیناسر . نیدلا  لامج 
نیما نارکون  زا  هک  هسدقم  هیواز  مکاح  ناخ  یلقسابع  دش  میظعلا  دبع  ترضح  دراو  لاوش 1313 ....  مود  خیرات  رد  اضر  ازریم  هلمجلاب 

رد اضر  ازریم  هک  زور  جنپ  لهچ و  تدم  داد . لزنم  تسا  نحص  هب  فرشم  هک  ناجیلع  غاب  ردرس  هناخالاب  رد  ار  اضر  ازریم  دوب  ناطلـسلا 
رـس رد  ار  وا  هبترم  ود  ناطلـسلا  نیما  و  تفر ....  برـضلا  نیما  نسح  دـمحم  یجاح  تاقالم  هب  دـمآ  رهـشب  هعفد  دـنچ  تشاد  لزنم  اجنآ 

دهاوخن صاصق  ار  وا  دنکیم  ناریا  مدرم  هب  هک  یتمدخ  يارب  هک  تخاس  نئمطم  ار  وا  هداد و  مزال  ياهروتـسد  تفریذـپ و  كراپ  مامح 
. درک

: دسیونیم شایسایس  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما  ناخ  یلع  ازریم 
وا یگدنز  هک  دادیم  ناشن  وا  يریلد  نانیمطا و  هجرد  نیا  هدمآ و  نوریب  لوبناتـسا  زا  دصق  نیمهب  دیآیمرب ، اضر  ازریم  تانایب  زا  هچنآ  »

دناهداد ». تیامح  هدعو  هدرک و  تنامض  ار 
شیرفت و رکف  رد  نشج  يراذگرب  يارب  دروخ و  دهاوخ  ناتـسراهب  غاب  رد  ار  راهان  هک  دوب  هدرک  ربخ  هاش  دیـسر . ارف  هدـعقیذ  هعمج 17 

. دیزاغآ نخس  نرق  نشج  رورس  شیع و  زا  اهمناخ  اب  درک  ماش  فرص  نوردنا  رد  هک  بش  دوب . ناتسراهب  ترامع  نییزت 
هب لاس  هاجنپ  هک  یلاـعت  قح  رکـش  دـیورب و  میظعلا  دـبع  تراـیز  هب  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتهب  تسا  هعمج  هک  ادرف  دـنتفگ  مرح  صاوخ 

میظعلا دبع  ترضح  ترایز  هب  دنوریمن و  ناتسراهب  هب  هک  دنداد  عالطا  نویامه  نیما  هب  اذل  دوش ، هتشاذگ  دیاهدرک ، یهاشداپ  ینارماک 
مه تسام  شآ  کی  دـیامن و  رـضاح  ایلعدـهم  غاب  رد  راـهان  ادرف  هک  دنداتـسرف  ماـغیپ  زین  رـالاس  ناوخ  هلودـلا  دـجم  هب  تفر و  دـنهاوخ 

. دننکب همیمض 
تمـصع وا  هب  تهج  نیمه  هب  درکیم و  بلاق  ار  اهمناخ  دقراچ  نوردـنا  رد  دوب و  ینامرک  اضر  ازریم  ناشیوخ  زا  هک  یبلاق  تمـصع  ... 

دوب . هتفگ  شیارب  هسدقم  هیواز  هب  ار  هاش  ندمآربخ  هدناسر و  اضر  ازریم  هب  ار  شدوخ  هعمج  زور  هاگحبص  دنتفگیم ، یبلاق 
: هدمآ باتک  نیمه  رگید  ياج  رد  یبلاق  تمصع  هرابرد 

تیاکح یناساس ) کلم  ناخ   ) هدنراگن يارب  هلودلا  نیمی  هدازهاش  ردام  هاش ، نز  مناخ ، ناجرم 
505 ص : نارهت ، تشذگرس 

. درکیم بلاق  ار  نوردنا  ياهدقراچ  هک  یبلاق  تمصع  هب  موسوم  تشاد  یتفلک  یشابمناخ  هک  درک 
شدوخ هتفر  نوریب  نوردنا  زا  و  دورب ، هناخ  هب  يروف  دیاب  هتفرگ  شتآ  شاهناخ  هک  دـندروآ  ربخ  بشید  هک  دوب  هتفگ  هعمج  زور  حـبص 

اب مه  یـشیوخ  مسق  کی  هک  میدینـش  دعب  دوب  هداد  ربخ  ار  قرق  نتـسکش  هاش و  ندمآ  اضر  ازریم  هب  هدناسر و  میظعلا  دبع  هدازهاش  هب  ار 
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. تسا هتشاد  اضر  ازریم 
دوب . هدید  اجنآ  ار  یبلاق  تمصع  دوب و  میظعلا  دبع  هدازهاش  مه  هلودلا  نیع  رهاوخ  هلودلا  سمش  مناخ  زور  نامه 

نایرابرد عوجر  بابرا  هب  تبسن  ناطلسلانیما  ییانتعایب  هایس و  لوپ  هب  عجار  ناطلـسلا  نیما  زا  مدرم  ياهتیاکـش  هک  تسا  هدمآ  نینچمه 
ترایز هب  یـشابمناخ  هک  یتقو  دـندوب  هتفگ  هاش  هب  دوب . هدیـسر  هاش  شوگب  ناطلـسلانیما  ياهتنایخ  مکمک  مایا  نآ  رد  مه  دـش و  داـیز 

. دنکیم تاقالم  یشابمناخ  اب  راجتلا  کلم  مظاک  یجاح  غاب  رد  دوریم ، میظعلا  دبع  هدازهاش 
بیج رد  هشیمه  شدـیلک  تشاد و  تسب  لفق و  روبزم  هچباتک  درکیم ، تشاددای  نآ  رد  ار  شیاهراک  همه  هک  تشاد  هچباتک  کی  هاـش 

هاش اجنآ  رد  هدوشگ  ار  هچباتک  هدروآ  تسد  هب  ار  دیلک  یشابمناخ  دوب . یشابمناخ  کیشک  دوب  هتفر  مامح  هب  هاش  هک  زورکی  دوب . هاش 
نسح دمحم  یجاح  ییاراد  دنک . مظعاردص  ار  هنطلـسلا  دامتعا  دهدب ، ار  ناطلـسلا  نیما  ياهتنایخ  يازج  دیاب  نرق  زا  دعب  هک  دوب  هتـشون 

. دیامن هیفصت  ار  نوردنا  دنک و  سیسأتلا  دیدج  سرادم  ناریا  همه  رد  دیامن و  مادعا  ار  شدوخ  طبض و  ار 
یبیرقت هب  هاش  نیدلا  رـصان  لتق  زا  دـعب  اهلاس  داد . عالطا  ناطلـسلا  نیما  هب  هجاوخ  ناخ  زیزع  طسوت  ار  بلطم  نیا  زور  نامه  یـشابمناخ 

هفیاط نآ  نیمرتحم  زا  هک  ینویامه  يارـسهجاوخ  ناخ  رورغم  هکناـنچ  دوب . هدرک  شوارت  مه  اهارـسهجاوخ  یـشابمناخ و  زا  بلاـطم  نیا 
درک . تیاکح  نم  يارب  هدش  هتشون  قوف  رد  هچنآ  قباطم  ار  عوضوم  نیا  هاش  نوردنا  يرس  عیاقو  نمض  رد  دوب  تسود  هدنراگن  اب  دوب و 

کلامملا و یفوتـسم  نسح  ازریم  موحرم  زا  دـسیونیم  زین  تسا و  هدرک  لقن  یناساس  کلم  ناخ  يارب  ار  بلاطم  نیمه  زین  هلودـلا  سینا 
ناطلسلا نیما  شتنطلس  مهاجنپ  نشج  يرازگرب  زا  دعب  دوب ، ممصم  هاش  نیدلا  رصان  هک  مدینش  کلملا  نمتوم  اینریپ  ناخ  نیسح  ازریم  زا 

لوذحم و ار 
506 ص : نارهت ، تشذگرس 

دنک . مظعاردص  ار  هنطلسلا  دامتعا  هدومن و  بوکنم 
: تسا هتفگ  هاش  نیدلا  رصان  یسیونتشاددای  هرابرد  زین  کلامملا  ریعم  یلعتسود 

ار دوخ  مود  هجرد  ياـهنز  زا  یکی  دـسیونب  رگید  يزیچ  اـی  تشادداـی  نوردـنا  رد  تساوخیم  تقو  ره  هک  دوـب  نیا  رب  تداـع  ار  هاـش  »
یلو دنتسنادیم  نتـشون  ندناوخ و  روبزم  ياهمناخ  زا  یـضعب  تخادرپیم . ریرحت  هب  هاگنآ  هداد  يو  تسدب  یغارچ  دناشنیم و  شرانک 

تلود هتـسجرب  لاجر  زا  یکی  راگنربخ  رادـفرط و  نت ، دـنچ  ره  اریز  دـندرکیم ، يراددوخ  تخـس  نآ  نتخاس  رهاظ  زا  تحلـصم  رباـنب 
. دندوب

نیا رب  شلایخ  نوچ  تشونیم و  اهنآ  مرحمان  هدید  ربارب  ار  نآ  دـننام  بصن و  لزع و  ياهتـشاددای  هتکن  نیا  نتـسناد  اب  هاش  هکنآ  بجع 
. تشونیم هتفگ  هکنانچ  زین  ار  نآ  هب  طوبرم  ياهتشاددای  دهد ، رییغت  یلک  هب  ار  يرادتکلمم  شور  بولسا و  دوخ  نرق  زا  سپ  هک  دوب 

. دیسر ارف  هدزیس  دصیس و  رازهکی و  لاس  هدعقیذ  هام  مهدفه  هعمج  هکنآ  ات  تشذگیم  اهزور 
مامح رـس  هک  شیاهنز  زا  یهورگ  اب  هاگنآ  درک . فرـص  اجنامه  رفاو  ياهتـشا  اب  ار  ییاتـشان  تداع  ربانب  تفر و  هبامرگ  هب  نادادماب  هاش 
داتفا هار  هب  دوب  عقاو  هلودلا  سینا  ترامع  بنج  هک  دوخ  صوصخم  قاتا  فرطب  نایوگهلذب  نانکتبحـص و  دمآ و  نوریب  دندوب  رـضاح 

. دندوب هداتسیا  رظتنم  تینهت  ضرع  يارب  اهقاتا  نوریب  مامت  شیارآ  اب  اهمناخ  ریاس  ... 
. داشگ تینهت  کیربت و  هب  نابز  تفاتش و  شلابقتسا  هب  هلودلا  جات  دیسر ، دوب  عقاو  مامح  کیدزن  هک  هلودلا  جات  ياهقاتا  ربارب  هاش  نوچ 

نیا هدهاشم  زا  اهمناخ  دومن . باترپ  اوه  هب  هتـشادرب  رـس  زا  ار  هالک  هاگنآ  میراد . یغامد  زورما  هللا  دـمحب  یجات  تفگ : شباوج  رد  هاش 
نیا تشادیمن و  رب  رـس  زا  هالک  زگره  باوخ  ماگنه  زا  ریغ  دوبن ، قرف  رب  ییوم  رات  ار  هاش  نوچ  اریز  دـندش . تفگـش  رد  تخـس  تلاح 

.« میوگب ناتیارب  ار  نآ  ببـس  دیاب  ملاحـشوخ و  رایـسب  يرآ  : » تفگ هتفایرد  ار  اهنآ  بجعت  تلع  هاش  درکیم . نینچ  هک  دوب  راب  نیتسخن 
: درک لقن  نینچ  هدنکفا ، رگنل  دوخ  ياج  رد  هاگنآ 
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ار هچنآ  دومن و  جارختـسا  نم  مان  هب  یعلاط  هچیاز  دوب ، داتـسا  تئیه  ملع  رد  رافج و  يدرم  هک  ازریم  یلو  دـمحم  متنطلـس  لوا  لاـس  رد  »
تـساک مک و  نودب  زورما  هب  ات  مامت  هریغ  اپورا و  هب  ترفاسم  راب  هس  تنطلـس و  زاغآ  رد  نم  هب  تبـسن  دصقءوس  لیبق  زا  درک  ینیبشیپ 

روبزم زور  هاگ  ره  دنکیم و  دیدهت  ار  وت  یگرزب  رطخ  هدعقیذ 1313  هام  مهدزناش  هبنشجنپ  زور  رد  هک  تفگ  هلمج  زا  هدمآرد ، تسرد 
کنیا درک . یهاوخ  تنطلس  رادتقا  لامک  اب  رگید  لاس  نیدنچ  يدناسر  بش  هب  ار 

507 ص : نارهت ، تشذگرس 
رهطم مرح  رد  ار  هنارکش  زامن  هدش و  فرـشم  میظعلا  دبع  ترـضح  هب  زورما  تبهوم  نیا  ساپ  هب  تشگ و  يرپس  دوب  زورید  هک  زور  نآ 

تـشهورف نودرگ  نوچ ز  اضق  هکنآ  زا  لفاغ  تفگب  نیا  هاش  دش ». دـهاوخ  زاغآ  نرق  نشج  مسارم  رگید  زور  هس  دروآ و  مهاوخ  اج  هب 
ترـضح يوس  ترایز  مزع  هب  هتفاتـش  نوریب  هب  دـنز ، مه  رب  ار  ینرق  فالتخا ، يزور  اب  دور و  اـطخ  هب  باـسح  رد  زین  رهاـم  نادرفج  رپ ،

دش ». راپسهر  میظعلا  دبع 
ای هاتوک  هیراجاق ، هرود  هب  طوبرم  یخیرات  ياههتشون  رتشیب  رد  ار  میظعلا  دبع  ترضح  مرح  رد  هاش  نیدلا  رصان  ندشرورت  يارجام  يراب 

یخیرات دادیور  نیا  هرابرد  يرـصتخم  حرـش  اجنیا  رد  زین  ام  دـنراد . یهاگآ  نآ  زا  مدرم  مومع  ابیرقت  تفگ  ناوتیم  دناهتـشون و  لصفم 
: دسیونیم هاش  نیدلا  رصان  لتق  هرابرد  دوخ  یسایس  تارطاخ  رد  هلودلا  نیما  میروآیم .

تحارتسا راهان و  هب  هضیرف ، يادا  زا  سپ  ات  دـینکفیب  هداجـس  اجنیمه  تفگ  دینـش و  ار  رهظ  ناذا  هحتاف ، توالت  ترایز و  زا  سپ  هاـش  »
ازریم انامه  دیچیپ . اضف  رد  هچناپت  يادص  ناهگان  دننک ...  هدامآ  زامن  بابـسا  دنروایب و  شرف  هک  دندیود  اهرادبآ  تولخ و  هلمع  میورب .

ار هاش  بلق  ریت ، کی  هب  دوب  دـصقءوس  يارب  یتصرف  رظتنم  زاجم و  ناریا  تنطلـس  ناـینب  مدـه  هب  نیدـلا  لاـمج  دزن  زا  هک  یناـمرک  اـضر 
. دندش لوغشم  لتاق  نتفوک  نتفرگ و  هب  مدرم  دادن . وا ] هب  مه   ] هآ لاجم  دومن و  فده 

هچ هاش  هب  دنتسنادن  روضح  نیمزتلم  یتح  سکچیه  هکنانچ  دندرب . نوریب  فرط  نآ  رد  زا  ار  لوتقم  هاش  نایتولخ  رفندنچ  ناطلسلانیما و 
. تسا هتشذگ 

نیدلا رصان  هک  دندومناو  نانچ  دندیـشک و  سبحم  هب  ار  وا  هعقب  ماّدخ  درک . صالخ  هلاجر  گنچ  زا  مظعاردص  مامتها  زین  ار  اضر  ازریم 
ار نویامه  مادنا  دـندروآ و  کیدزن  ار  یهاشداپ  هکـسلاک  گنردیب  تسا . باتیب  تشحو  زا  طقف  هدیـسرن و  كانرطخ  یتحارج  ار  هاش 

نیما کجیلم ، ناخ ، دمحم  ازریم  دنک . يراتسرپ  ار  هاش  ات  تسشن  هکسلاک  رد  مظعاردص  دنداد . ياج  هدیناسر  هکسلاک  هب  تسد  رـس  رب 
تروص هب  ار  ناجیب  رادـناهج  شیب  مکیب و  شیپ  سپ و  زا  ناراوس  هتـسد  اهمالغ و  پیت  تفرگ . ياج  لباقم  رد  نزبداـب  اـب  زین  ناـقاخ 

. دش رشتنم  تاهدورهش  هب  روفلایف  هثداح  دندیناسر . نارهط  ات  ناگدنز 
یکی تفگیم ، هنانز  رداـچ  ساـبل و  رد  يدرم  يرگید  درک ، هلمح  هاـش  هب  ینز  تفگیم  یکی  دـندز . هناـسفا  هر  تقیقح  دـندیدن  نوچ 
نـسح دـمحم  یجاح  هناخ  رد  راجت  یعمج  تفگیم . سرت  زا  ار  هاش  یلاـحیب  هوشغ و  رگید  نآ  دادیم ، هناـشن  اـپ  رد  ار  هاـش  تحارج 

لمع مولعم و  بکترم  هکنآیب  دندروآ ، ربخ  ار  هعقاو  هک  یتقو  دندوب ، برضلا  نیما 
508 ص : نارهت ، تشذگرس 

بارخ اضر  ازریم  هناخ  تفگ  تشحو  اب  تفوک و  مه  هب  تسد  هتساخرب  تسا ، هدوبن  ربخیب  راک  زا  هک  یـسک  لثم  یجاح  دشاب ، ققحتم 
. دید ار  دوخ  راک  هک  دوش 

. هنیآ قاتا  هب  لگهتسد  نوچ  دندیناسر و  یهاشداپ  ترامع  هب  تروص  نادب  ار  هاش  مرجال 
یـسک یناسآ  يدوز و  نیا  هب  هدروخرب و  بلق  رـس  هب  هلولگ  دـنتفگ  دـندوشگ و  ار  مخز  هدـمآ  یگنرف  ياـبطا  دـندرب . ناـیلرب  هب  موسوم 

تسا ». هدرمن 
: مینکیم لقن  یفوتسم  هللا  دبع  نابز  زا  ار  ارجام  هیقب 
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لنلک سپـس  داتـسرف . زیربت  رد  ازریم  نیدلا  رفظم  دـهعیلو  هب  ار  هعقاو  ربخ  یتنطلـس  ترامع  هناخفارگلت  زا  رهـش  هب  دورو  رد  مظعاردـص  »
ازریم نودـیرف  هدازهاش  داد و  رهـش  رد  ار  یماظن  تموکح  يرارقرب  روتـسد  راضحا و  تشاد  مان  یکـسفوکاساک  هک  ار  هناـخقازق  یـسور 
یجاح درک و  لوحم  وا  هب  ار  هاش  نیفکت  لیـسغت و  راک  راضحا و  دوب  یکـسنتم  سدـقم و  ياهدازهاـش  هک  ار  هلودـلا  ءاـهب  یجاـح  ردارب 

هب مه  ار  وا  يرخآ  يوشوتسـش  هدازهاش  رما  تحت  هک  دـش  رومأم  درکیم  وشتـسش  ار  وا  مامح  رد  زور  ره  هک  هاش  شارتهصاـخ  ردـیح 
رادـیب باوخ  زا  مدرم  هک  حبـص  ادرف  دومن ...  نییعت  هاـش  هزاـنج  نتـشاذگ  تناـما  لـحم  يارب  ار  تلود  هیکت  گرزب  هفرغ  دروآ و  لـمع 

هب هاش  نیدـلا  رفظم  دورو  ات  ور  نیا  زا  دـندید و  رابراوخ  زا  رپ  ار  اهناکد  یماظن و  تلاح  رد  ار  رهـش  دـندمآ ، نوریب  اـههناخ  زا  دـندش و 
 ... دندرکن اطخ  اپ  زا  تسد  مه  یهاش  ياهیچرطاق  یتح  دوب . رتنما  مه  يداع  مایا  زا  شوحولوح ، نارهت و  تختیاپ ،

دنتساک ». نان  تمیق  زا  مه  يرانید  دص  نم  کی  دنتشادرب ، نارهت  شوحولوح  زا  ار  ینکتخوس  قرق 
خیرات رد  ینامرک  مالـسالا  مظان  دـمحم  مییوگب ؛ ینامرک  اـضر  ازریم  هاـش ، نیدـلا  رـصان  لـتاق  زا  زین  یکدـنا  هک  دراد  نآ  ياـج  کـنیا 

: دسیونیم نایناریا  يرادیب 
رد زین  شتیبرت  هدـش و  دـلوتم  نامرک  رد  اضر  ازریم  نوچ  دزی . عباوت  زا  تسا  یهد  ادـقع  تسا و  ییادـقع  نیـسح  ـالم  رـسپ  اـضر  ازریم  »

دومن و فقوت  نارهط  رد  ياهدرخ  لاـسکی و  درک و  نارهط  هب  يرفـس  یناوج  لـیاوا  رد  دوشیم و  بوسحم  یناـمرک  اذـل  دوب ، ناـمرک 
هاش زا  دب  سلاجم  رد  اضر  ازریم  نارهط ، زا  دیـس  یلوا  دیعبت  زا  سپ  دـش . دیـس  بوذـجم  هدیـسر و  نیدـلا  لامج  دیـس  موحرم  تمدـخ 

نطوتم نامرک  رد  هک  یناهفصا  راجتلا  نیعم  میحرلا  دبع  دیس  اقآ  موحرم  تفگیم .
509 ص : نارهت ، تشذگرس 

تختیاپ عضو  ناـمه  هب  ناـمرک  هب  تعجارم  ناـمز  هداد  تدوع  ناـمرک  هب  نارهط  زا  ار  اـضر  ازریم  نارهط ، هب  دوب  هدـمآ  ماـیا  نآ  هدوب و 
لوبق ارچ  تفگیم  ینعی  دنتشادن ، ار  مالک  نآ  هب  ملکت  تأرج  نامرک  لها  زا  يدحا  هک  یتاملک  هب  دشیم  ملکتم  ینعی  درکیم  تکرح 

. دوش راوس  ار  امش  مکاح  دیراذگن  دیوش و  عمج  دیهدیم ؟ تسد  زا  ار  دوخ  ضرع  لام و  تهج  نودب  ارچ  دینکیم و  ملظ 
دربب روز  هب  ار  تیعر  نارتخد  درادن  قح  مکاح  دهدب ، ار  تکلمم  مظن  دریگب و  تایلام  دـیاب  مکاح  دـنک ...  تراغ  ار  ناتلاوما  دـیراذگن 

ات دنتشاد  سبح  رد  ار  وا  يدنچ  هتفرگ و  ار  اضر  ازریم  هک  دش  ثعاب  نیدلا  لامج  دیـس  زا  دیلقت  تیعبت و  اب  اعدا  نیا  تارکاذم و  نآ  ... 
نارهط رد  هدش و  نارهط  هناور  ملظت  ناونعهب  اضر  ازریم  هعفد  نیا  دـنداد . تاجن  سبح  زا  ار  وا  هدرک و  طسوت  وا  زا  نامرک  ياملع  هکنیا 
لیکو رخاوا  نیا  هک  ماظن  نیعم  ناخالاب  اقآ  شهاوخ  بسحرب  ازریم  نارماک  هنطلسلا  بیان  هکلب  دیسرن . وا  داد  هب  یـسک  دومن  ملظت  هچنآ 

. تخادنا سبح  هب  ار  اضر  ازریم  دوب ، هدش  مخفا  رادرس  هرخالاب  هلودلا و 
ات درکیم ، هبقع  ار  هراچیب  نیا  دوب  یکـشتم  وا  زا  اضر  ازریم  هک  نامرک  مکاح  هلودـلا  رـصان  دـمآ  شوخ  يارب  ماـظن  نیعم  ناـخالاب  اـقآ 
ود تسیب و  تدم  رگید و  رفندـنچ  ینامرک و  دـمحا  ازریم  جاح  حایـس و  جاح  بانج  اب  داتـسرف ، نیوزق  سبحم  هب  ار  وا  رخاوا  نیا  هکنیا 
زا رتهب  یتدارا  نیدلا ، لامج  دیس  موحرم  مود  رفس  رد  دندوب . سوبحم  یتخس  تیاهن  اب  یهاش  رابنا  رد  مه  يدنچ  نیوزق و  نادنز  رد  هام 
هب تفر  دـش  اـهر  سبح  زا  هک  مه  اـضر  ازریم  لوبمالـسا  هب  وا  نـتفر  نیدـلا و  لاـمج  دیـس  یفن  زا  سپ  درک و  ادـیپ  موـحرم  نآ  هـب  لوا 

تسیابیم هک  تفگ  شباوج  رد  دیس  موحرم  تشاد . راهظا  هبال  زجع و  قیرط  هب  ار  دوخ  تاملظت  دیسر  دیـس  تمدخ  نوچ  لوبمالـسا و 
. ینکن ملظ  لوبق 

تعجارم یگتـسخ  عفر  زا  سپ  مشکیم و  ار  دوخ  ماقتنا  دوشب ، متلاسک  عفر  ردـقنیمه  درک  ضرع  داتفا و  رثؤم  اـضر  ازریم  رد  مـالک  نیا 
یفرعم ار  دوخ  یحارج  لغـش  هب  هتفرگ و  لزنم  تسا  هسردم  نحـص و  نایم  هک  ياهناخالاب  رد  میظعلا  دبع  ترـضح  رد  نارهط و  هب  درک 

لیـصحت دـینک و  طسوت  هک  دومنیم  راهظا  دیـسریم  هک  ناگرزب  زا  کـی  ره  هب  هدومن  شیوخ  هناـهب  ار  نتـساوخ  تینما  انمـض  هدومن و 
. دییامنب میارب  تینما 
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زور رد  هک  نیا  ات  میدرکن  طابنتـسا  يزیچ  وا  لاح  زا  هدومن  تاقالم  ار  وا  ینامرک  کـلامملا  لـیکو  موحرم  اـب  هدـنراگن  هدـنب  زور  کـی 
ریت هلولگ  کی  هب  دـیامن  دوخ  هلاس  هاجنپ  نرق  نشج  هب  عورـش  تساوخیم  هزات  هک  ار  هاـش  نیدـلا  رـصان  هنـس 1313  هدعقیذ   17 هعمج ،

. تشک هلولشش 
ترضح ترایز  هب  زور  نآ  رد  اقافتا  ینامرک  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  اب  هدنراگن  هدنب ،

510 ص : نارهت ، تشذگرس 
هک میوش  هسدقم  هعقب  لخاد  رهطم ، مرح  رد  هاش  نیدـلا  رـصان  ندوب  رد  هک  درک  رارـصا  دـمحم  دیـس  اقآ  بانج  مدوب . هتفر  میظعلا  دـبع 

. مینک هظحالم  تدابع  ماقم  رد  ار  شراتفر  مدرم و  اب  ار  هاش  كولس 
رگید يرما  ترایز  اب  مییامن و  شوشغم  ار  دوخ  لمع  هک  تسین  راوازـس  هدایپ  ياپ  اب  قیرط  یط  تفاسم و  دعب  نیا  اب  متفگ  هدنراگن  هدنب 

هک میدش  هاش  نتفر  رظتنم  میتسشن و  هسردم  رد  میتفر  تهج  نیاهب  میوش . ةرخآلا  ایندلا و  رسخ  هدرک  بارخ  ار  دوخ  تین  مینک و  مأوت  ار 
میدادیم اضر  ازریم  زا  ار  رما  نیا  رودص  لامتحا  هزادنا  کی  ات  نوچ  دناهدز . ریت  ار  هاش  دنیوگیم  دندنبیم و  ار  اهرد  میدـید  هعفد  کی 

: تفگ هداتسیا  اجنآ  شارف  صخش  مینک . یمالعتسا  هک  وا  لزنم  مد  میتفر 
رهـش هناور  هداد و  میظعلا  دـبع  ترـضح  مرح  هب  یمالـس  رود  زا  اروف  يراب  دراد . رطخ  ناتیارب  هک  دـینامن  اجنیا  رد  دـیورب و  دوز  ناـیاقآ 
راوس هکشرد  رد  ار  اضر  ازریم  مدق  دصناپ  هلصاف  هب  دندروآیم . رهش  هب  يدایز  راوس  اب  هک  میدید  ار  یهاش  هکـسلاک  هار  نیب  رد  میدش .
ههبج زا  هک  ینانیمطا  کی  بلق و  توق  تیاهن  اب  اضر  ازریم  رهـش و  هب  دـندروآیم  هتفرگ  ار  وا  فارطا  راوس  رفندـصناپ  زا  زواجتم  هدرک 

هب نم  ناریا ، لها  يا  تفگیم : لاح  ناـسل  هب  اـیوگ  درکیم ، ار  مدرم  هراـظن  تسیرگنیم و  دوخ  فارطا  هب  دـشیم  دوهـشم  ناـهانگیب 
ماـقم رد  اـت  دـینک  رارکت  رودـص  حاولا  رد  ار  نآ  دـیریگارف  يدوز  هب  مدرک ، میلعت  امـش  هب  ار  دوخ  سرد  مدوـمن و  لـمع  دوـخ  فـیلکت 

دیهدب »...  ناحتما  تسرد  ناحتما 
: دسیونیم وا  تاریرقت  ینامرک و  اضر  ازریم  قاطنتسا  تروص  رکذ  زا  سپ  ینامرک  مالسالا  مظان 

وا ياشامت  هب  مدرم  هتخیوآ ، قلح  هب  نارهط  قشم  نادیم  رد  ق ]) ه .  ) 1314  ] لوالا عیبر  هام  مود  هبنشجنپ ، زور  حبص  رد  اضر  ازریم  يراب  »
عولط زا  لبق  دندروآ . شراد  ياپ  هب  نوریب و  هناخقازق  زا  ار  وا  دوز  حبـص  اذل  دندوب ، هتـشاد  هاگن  هناخقازق  رد  ار  وا  بش  نوچ  دـنتفریم ،

وا دوب  دنلب  کیزوم  يادص  هدنکارپ و  کباتا  ناگتسب  کباتا و  داماد  لک ، رادرس  رسپ  هنطلـسلا ، عاجـش  ار  شفارطا  هک  یتلاح  رد  باتفآ 
هب شرظن  هک  یتقو  دادیمن ، دوخرب  صاصق  لامتحا  هک  تشاد  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  هب  يدامتعا  اضر  ازریم  دـنیوگ  دندیـشک . راد  هب  ار 

ناطلـسلا نیما  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا  دنونـشب . ار  شیادـص  دـمآ ، عنام  کـیزوم  يادـص  همهمه و  هک  دـنزب  یفرح  تساوخ  داـتفا  راد 
، تاردخم زا  یکی  هب  تبسن  هدش  یشان  وا  زا  هک  یتکرح  ءوس  هطـساو  هب  هک  هچ  تشاد ، راکرد  یتسد  دوب و  هاش  لتق  هب  یـضار  لخاد و 

نیما هب  لماک  ینانیمطا  ار  اضر  ازریم  تروص  ره  رد  دـهدب ، ار  وا  يازـس  نشج  رما  ماجنا  زا  سپ  هک  دوب  رطاـخ  رد  ار  هاـش  نیدـلا  رـصان 
دوب ». ناطلسلا 

511 ص : نارهت ، تشذگرس 
: میراد تسد  رد  فلتخم  تیاور  ود  ینامرک ، اضر  ازریم  دسج  هرابرد 

: تسا هدمآ  خیراوتلا  لضفا  رد 
هرادا نامه  هک  دندرک ». نفد  تسا  عقاو  دابآنسح  هلحم  هار  راهچ  رس  رد  هک  یناتـسروگ  رد  بضغ  ناریما  ار  وا  دش ، هدینـش  اهاوفا  »..... 

. تسا دابآنسح  هارراهچ  رد  یناشنشتآ 
: دسیونیم هرابنیا  رد  یکسفوکاساک  لنلک 

هب هدروآ  نییاپ  راد  زا  ار  دسج  بش  تعاس 9  رد  هدوب  هتخیوآ  نانچمه  اوه  ندش  کیرات  عقوم  ات  توا  لوا  هیئوژ و  زور 31  مامت  دسج  »
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اهروخشال و اهگس و  ندروخ  يارب  یقیمع  لادوگ  رد  اجنآ  رد  هدرب و  نوریب  ناریمش  هزاورد  زا  ار  شعن  اهیدوهی  دندومن . میلست  اهیدوهی 
دندرک ». نوگنرس  تارشح 

اهفرح نیا  یپ  رد  تلم  هن  دیدن . یـسک  اهزور  نآ  رد  ار  ینامرک  اضر  ازریم  ياهیقاطنتـسا  هسلج  تروص  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن 
دیدرگ . رشتنم  لیفارساروص  همانزور  رد  وا  قاطنتسا  تروص  تیطورشم  ودب  رد  دعب ، لاس  هدزیس  درک . رشتنم  ار  اهنآ  تلود  هن  دوب و 

. تفرگ رارق  ناگمه  سرتسد  رد  دش  هدروآ  ات 123  هحفص 100  زا  نایناریا  يرادیب  خیرات  باتک  لوا  شخب  رد  اهدعب  هسلج  تروص  نیا 
قاطنتسا رومأم  دوب  سیلپ  سیئر  ناطلسلانیما و  ناگدیشکرب  زا  هک  هلودلا  مظن  ناخ  بارتا  وبا  ازریم  هک  تسا  نیا  هجوت  روخرد  هتکن  اما 

لیدعت حرج و  فیرحت و  تساوخیم  هچ  ره  مه  وا  دناسریم و  مظعاردـص  رظن  هب  ار  ییوجزاب  هجیتن  بشره  دـش . نارهت  رد  اضر  ازریم 
. درکیم

نیا تهج  هب  ناریا  تلم  هک  دوب  رظتنم  دـندوب ، هداد  وا  هب  نسح  دـمحم  یجاح  ناطلـسلا و  نیما  هک  ییاههدـعو  بجوم  هب  اضر  ازریم  اـما 
. دوب هدرک  بجعت  دناهدرک  شاینادنز  هکنیا  زا  دنیامنب و  وا  زا  ار  مارکا  لامک  هداد  ماجنا  هک  یتمدخ 

فرط زا  هاش  نیدلا  رـصان  لتق  هئطوت  ادابم  هک  دوب  نارگن  هراومه  نیدـلا  لامج  دیـس  اضر و  ازریم  فرط  زا  ناطلـسلا  نیما  لاوحا  نیا  رد 
دش ». هتخیوآ  رادهب  ربخیب  لوالا 1314  عیبر  مود  زور  تانیمأت ، اههدعو و  همه  دوجو  اب  اضر  ازریم  دوش . شاف  یتروص  هب  اهنآ 

: دسیونیم اضر  ازریم  قاطنتسا  هرابرد  زین  ارآکلم  ازریم  سابع 
512 ص : نارهت ، تشذگرس 

قاطنتسا ماسقا  عاونا و  هب  سیلپ  سیئر  ناخ  بارت  وبا  يرایتسد  هب  سبحم  رد  ار  گرزب  لمع  نیا  بکترم  لالد  ياضر  ازریم  مظعاردص  »
دنتشاد ». یفخم  ار  بلاطم  بلاغ  تفگ و  رایسب  ياهفرح  نداد  نانیمطا  تبحم و  هب  هچ  باذع و  عاونا  هجنکش و  هب  هچ  دومن ،

: دسیونیم یفوتسم  دیوگیم . هچ  هاش  نیدلا  رصان  لتق  هنیمز  رد  مدرم  یمومع  راکفا  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  مینیبب  اما 
هطـساو هب  دـشیمن ، عقاو  سوسفا  فسا و  فرط  یلیخ  درمیم  يراـمیب  رتـسب  رد  رگا  هاـش  نیدـلا  رـصان  اـضر ، ازریم  هدـیقع  فـالخ  رب  »

لاـس نشج  هک  یتـقو  رد  رتـمهم  همه  زا  میظعلا و  دـبع  هاـش  مرح  رد  أدـبم و  هب  هجوت  تراـیز و  لاـح  رد  مه  نآ  بیغ ، ریت  نیا  ندروـخ 
. دندروخ فسأت  رایسب  وا  ماگنههبان  توم  نیا  رب  مدرم  درک و  ادیپ  يدایز  تهاجو  دوش ، عورش  تسیابیم  یتنطلس  مهاجنپ 

مامت دنتـشذگ . وا  هزانج  ولج  زا  ازع  کیزوم  اب  دـندوب  زکرم  ناـگداپ  رد  راـضحا و  يرازگجاـت  نشج  يارب  هک  یجاوفا  هعقاو ، موس  زور 
مه ار  ادیهش » تام  ادیعس و  شاع   » یتح هدورس و  هعقاو  حرش  رد  يراعشا  ارعـش  دندرک . میحرت  وا  يارب  هتفر  تلود  هیکت  هب  مدرم  تاقبط 

. دنداد شبقل  دیهش  هاش  هب  دندروآ و  دوخ  رعش  رد  دندرک و  ادیپ  وا  توف  خیرات  هدام  يارب 
هک دوب  هتفگ  يراعـشا  هتـسب و  مه  هب  یتاملک  يرون  هجاوخ  هنطلـسلا  ردص  موحرم  یلو  تشادن ، یلحم  دروم  نیا  رد  هنایماع  راعـشا  هتبلا 

ادمحا  ] رتادمحا يراعـشا  دنراذگاو ، حیرفتیب  دنهاوخیمن  ار  زیچ  چیه  هک  مه  ام  روشک  مدرم  دوبن . اهنآ  رد  يرعـش  یبدا و  هبنج  یلیخ 
راعشا زا  یکی  دنتخادنا . وا  راعشا  نیب  رد  دنتخاس و  نتگنشاو  رد  ناریا  قباس  راتخم  ریزو  راعشا  زا  هیفاقیب ] نزویب و  دب و  رعش  يانعم  هب 

: تسا نتگنشاو  یجاح  شدوخ  لوق  هب  ای  هنطلسلا  ردص  یجاح  یتیبود  هموظنم  فورعم 
هچناپط  ار  دیهش  هاش  دزهچنامک  دق  ياضر  ازریم  نآ 

: هک دندوزفا  نآ  رب  زین  ار  لیذ  رعش  هتبلا 
هلولگ  ار  دیهش  هاش  دزهلوتوک  دق  ياضر  ازریم  نآ 

هک راعشا  نیا  زا  منکیم . يراددوخ  نآ  ناجهتسا  تهج  هب  رعش  نیع  نتشون  زا  نم  هک  دیسر  مه  هولور  ای  هولق  هیفاق  ندروآ  هب  راک  یتح 
هدش هتشادرب  ددعتم  ياههخسن  دوب ، هدش  لصا  لباقم  هس  ود 
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هللا تمعن  هاش  هب  هک  دوب  يرعـش  تشگیم ، ناهد  هب  ناهد  رتشیب  همه  زا  هک  يرعـش  دوب . مدرم  حیرفت  هیام  تشگیم و  تسد  هب  تسد  و 
: تسا هتفگ  هداد و  ربخ  هیتآ  زا  فشک  روط  هب  هک  دندادیم  تبسن  یلو 

منیبیم  رانک  ردنا  شرسهدعقیذ  هام  هعمج ز  زور 
هاش راعشا  وزج  رعش  نیا  اعقاو  هک  منادیمن  مه  العف  ماهداتفین و  منکب  یقیقحت  باستنا  نیا  مقس  تحـص و  رد  هکنیا  رکف  هب  تقوچیه  نم 

؟ هن ای  تسه  یلو  هللا  تمعن 
دیعـس درکیم . بجعت  هللا  تمعن  هاش  ییوگـشیپ  نیا  زا  یلیخ  هک  دوب  هدروخرب  یـسک  هب  اهزور  نآ  رد  املعلا  دیعـس  میهاربا  ازریم  ياـقآ 

: تسا هدش  نیعم  مه  هلاتق  تلآ  نآ  رد  هک  تسا  رعش  نیا  نآ  دراد و  مه  رتالاب  نیا  زا  دوب  هتفگ  وا  هب  حیرفت  يارب  املعلا 
منیبیم  راد  ياپ  تبقاعوا  لتاق  دود و  رپ ز  شمکش 

ار وا  هاش  دـیاش  تسین ، مولعم  دوب  هداد  باوج  املعلا  دیعـس  تسا ؟ رادـیاپ  ای  تسا  راد  ياپ  دوب  هتفگ  دایز  بجعت  راهظا  زا  دـعب  هدـنونش 
: تسا رعش  نیا  نآ  دراد و  رتالاب  مه  نیا  زا  تفگ  وا  هب  دید  دعتسم  ار  فرط  هدام  هک  نیمه  دشخبب و 

منیبیم  راوس  ینأت  ابزیربت  بناج  وا ز  بیان 
: هک تسا  رعش  نیا  رتالاب  مه  نیا  زا  درک  هفاضا  املعلا  دیعس  تشذگ . دح  زا  هدنونش  بجعت 

منیبیم  راقو  هوکش و  ابتفص  عاعش  شبیان  بیان 
دهاوخ هاش  نیدلا  رفظم  مود  رسپ  هنطلسلا ، عاعش  هب  تنطلـس  نیا  دسریمن و  تنطلـس  هب  ازریم  یلع  دمحم  دوشیم  مولعم  تفگ : هدنونش 

! دیسر
دیاش ». تفگ : املعلا  دیعس 

لاس رد  هدعقیذ  هعمج 17  زور  رد  رمع ، لاس  تفه  تصـش و  تنطلـس و  زور  هس  هام و  کی  لاس و  هن  لهچ و  زا  سپ  هاش  نیدـلا  رـصان 
. دش لوتقم  هچناپط  برض  هب  ینامرک  اضر  ازریم  تسد  هب  ترایز  ماگنه  میظعلا ، دبع  ترضح  مرح  رد  ق ). ه .  ) 1313

514 ص : نارهت ، تشذگرس 
: دیوگیم نینچ  هرابنیارد  ناریا ، بالقنا  باتک  رد  نوارب  دراودا 

دش ». هتخیر  ناسنیدب  ناریا  رد  سور  سیلگنا و  یسامولپید  هنادنمزوریپ  تیقفوم  ياهب  رد  هاش  نیدلا  رصان  نوخ  يراب  »
: تسین فطل  زا  یلاخ  زین  دوبن  یبیجن  نز  هک  ایلع  دهم  شردام  هاش و  نیدلا  رصان  هرابرد  ناتساد  نیا  ندروآ 

روـک مشچ  ود  ره  زا  ار  وا  شردارب ، هاـش  دـمحم  رما  هـب  ق ). ه .  ) لاس 1250 رد  هک  هنطلـسلا  بیان  ازریم  سابع  متفه  رـسپ  ازریم  ورـسخ  »
، دوب هاش  يومع  درمریپ و  انیبان و  نوچ  دربیم و  رس  هب  نارهت  رد  دیعبت و  رد  نادنز ، رد  لاس  دنچ  لهچ و  تدم  يروک  لاح  رد  دندومن ،

هاش نیدـلا  رـصان  نایرابرد  تشاد . سولج  قح  هاـش  روضح  رد  تاـقوا  هشیمه  تشادیم و  یعرم  ـالماک  ار  وا  مارتحا  هاـش  نیدـلا  رـصان 
رتشیب نوچ  ازریم  ورـسخ  دـشیم . تفای  نانآ  نایم  رد  رنهاب ، رنهیب و  صاخـشا ، روج  همه  دـندوب و  ینوگانوگ  لـغاشم  بصاـنم  ياراد 

هاش يارب  اهبش  زا  یـضعب  دوب و  هدش  هاش  نیدلا  رـصان  ناوخهمانهاش  شیوخ ، رمع  رخاوا  رد  تشاد  ظفح  زا  ار  یـسودرف  همانهاش  راعـشا 
شردام ندروآ  يارب  ار  ویگ  ورـسخیک  نداتـسرف  هب  دوب  عجار  عوضوم  ندـناوخ ، هماـنهاش  نمـض  رد  اهبـش  زا  یکی  دـناوخیم . هماـنهاش 

ومع تفگ : هدرک  ازریم  ورسخ  هب  ار  ور  نیب  نیا  رد  دوب . فیک  رس  یلیخ  مرگ و  رایـسب  شرـس  ماگنه  نیا  رد  هاش  نیدلا  رـصان  سیگنرف .
ندروآ يارب  ار  وا  درک و  ناـنیمطا  وـیگ  هب  زارد  رود و  هار  نیا  دوـجو  اـب  ورـسخیک  روـطچ  هک  مسرپـب  وـت  زا  متـساوخیم  ار  بلطم  نـیا 

نوچ دیامنب و  يزواجت  هاش  ردام  هب  هک  تشادن  تأرج  تسناوتیمن و  یسک  قباسرد  هک  داد  باوج  اروف  ازریم  ورـسخ  داتـسرف ؟ شردام 
يرگید اب  وا ، تامم  تایح و  رد  دوخ  رهوش  اب  زا  ریغ  هاش  رداـم  هک  دوبن  مه  لومعم  دـندوب ، فیفع  بیجن و  ناـمز  نآ  رد  هاـش  نارداـم 

. دوب نامز  نیا  زا  ریغ  نامز  نآ  دشاب و  هتشاد  قساف  نیدنچ  دزرو و  قشع 
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داتفا و هدـنخب  وا  هتفگ  نیا  زا  دوب ، رـضحتسم  شرادرک  زا  قوبـسم و  الماک  شردام  لاوحا  هب  دوب و  یتسم  لاح  رد  هک  هاش  نیدـلا  رـصان 
هاش نیدلا  رصان  هک  دنیوگیم  مدرک . ضرع  ار  تقیقح  نیع  مدرکن  ضرع  فالخ  هک  تفگیم  هاش  هب  ازریم  ورـسخ  دیدنخیم و  یتدم 

: دسیونیم هاش  نیدلا  رصان  لتق  هرابرد  دومحم  دومحم  داشناور  دنهدب ». ماعنا  يو  هب  ناموت  رازه  وا  راتفگ  نیا  يارب  هک  داد  روتسد 
515 ص : نارهت ، تشذگرس 

ات ناریا  هک  دش  راکشآ  وا  گرم  زا  سپ  دوب ، هتفرگ  رارق  ناریا  تلود  هاگتسد  يور  هک  تشاد  ار  یشوپرس  کی  مکح  هاش  نیدلا  رـصان  »
هرادا وا  زا  دـعب  ار  تکلمم  هک  هاگآراک  برجم و  لاجر  هن  تشاد  یباـسح  نیـشناج  هن  هدوب ، تعاـضبیب  ریقف و  ثیح  ره  زا  هزادـنا  هچ 
یقاب مامت  يانعماب  ماوع  هداـس و  تلم  کـی  ناریا  رد  طـقف  دوش . فرـصم  تلود  يداـع  روما  يارب  هک  دوب  هتخودـنا  هنازخ  رد  هن  دـنک و 
هاجنپ هرود  نامه  تخادـنا ، یقرت  هارهاش  هب  داد و  تاجن  ار  ناریا  دـشیم  هک  ییاهلاس  نیرتهب  دـنک . يوریپ  ینابراس  ره  زا  هک  تشاذـگ 
مهارف نایرابرد  هاش و  يارب  هک  دوب  رورـس  شیعاب و  طاشناب و  هرود  کی  تشذـگ و  تلاطب  هب  هک  دوب  هاـش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  هلاـس 

 ... دوب هدمآ 
دندش »...  ناریا  تکلمم  یبارخ  ناریا و  تلم  یتخبدب  هدمع  ببس  دندوب ، سیلگنا  سور و  هتفایمیلعت  افخ  رد  هک  یلخاد  نینئاخ  تنایخ 
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هاش نیدلا  رفظم  تنطلس 

هراشا

دوخ یمئاد  دقع  هب  ق ). ه .  ) لاس 1268 رد  دوب ، هاشیلعحتف  هون  تشاد و  مان  هنطلسلا  هوکش  هک  ار ، هاش  نیدلا  رفظم  ردام  هاش  نیدلا  رصان 
يو دش . هداز  م ).  ) لاس 1852 و  ه ش ).  ) لاس 1231 و اب  ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1269 رخالا  يدامج  زور 14  رد  هاش  نیدلا  رفظم  دروآرد .

.( ق ه .  ) لاس 1277 رد 
هب دیدرگ و  نییعت  يدـهع  تیالو  هب  هجحلا 1278  يذ  مهدـجیه  رد  رگید ، لاس  رد  دـش و  نیعم  ناجیابرذآ  ینارمکح  ییاورناـمرف و  هب 

. دنارذگ يدهعیلو  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  جنپ  یس و  تدم 
: تسا هتشون  نینچ  هنطلسلا  هوکش  هرابرد  نویامه  ربخم  دیما ، گرزب  نسحلا  وبا 

وا تسد  هدز  نیمز  هب  بدا  يوناز  دوب . هتسشن  نیمز  يور  دنک ، یفرعم  هک  هاش  نیدلا  رفظم  ردام  هنطلسلا ، هوکـش  تمدخ  درب  ارم  مردام  »
. دوب یگرزب  راختفا  هنطلـسلا  هوکـش  کیدزن  نتفرگ  ياج  دشن ...  رودقم  دهد  ياج  دوخ  يولهپ  ارم  تساوخ  درک و  شزاون  مدیـسوب ، ار 

فرط هب  متخیرگیم  سبحم  زا  هکنیا  دننام  نم  هارمه و  هب  ادخ  تفگ  هنطلـسلا  هوکـش  دنک . يزاب  دورب  دـییامرف  هزاجا  رگا  تفگ  مردام 
ینیمزریز رد  متفر  درکیم  بقاعت  ارم  اهرـسپ  زا  یکی  متـشاد .....  لاسهد  نم  مدش .....  قحلم  ناکدوک  ریاس  هب  غاب  رد  و  متفاتـش .....  رد 

مزاول دوب ، هداتفا  شرف  يور  هدخم  کی  مدش . لخاد  متفریم  هک  یتعرـس  نامه  اب  نم  یلو  این .» وت   » هک دمآرب  ادص  اجنآ  زا  موش . یفخم 
ناخ یلع  هلکورـس  دوب ، ادیوه  یمناخ  هتفاب  ياهوسیگ  هفالم  ریز  زا  دوب و  خی  بآ  سالیگ  نزبداب و  کی  اکتم و  کی  هفالم ، ود  باوخ ،

. مدرک رایتخا  رارقرب  ار  رارف  هتشادرب  ارم  ساره  هک  درک  نم  هب  يدولآبضغ  هاگن  نانچ  دمآ ، نوریب  هفالم  ریز  زا  هجاوخ 
اهمناخ دوب و  دودـعم  اـهنیمزریز  نیا  اریز  دوب ، ماـقمیلاع  ياـهمناخ  زا  هک  متـشادن  يدـیدرت  یلو  مدـیدن  ار  ناـخ  یلع  باوخمه  مناـخ 

رگم دننک  تحارتسا  اهنت  نیمزریز  کی  رد  ادرفنم  هک  دومنیمن  ار  اهمناخ  فافک  نیمزریز  هدمع  دندوب . رهظ  زا  دعب  تحارتسا  هب  جاتحم 
. لوا هرمن  زا  رفن  ود  یکی 
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یـضوع هدرک و  هابتـشا  تفگ : دعب  هدش و  رکفتم  ریحتم و  هقیقد  دنچ  مدرک ، لقن  وا  يارب  مدوب  هدید  هک  هچنآ  هدش  قحلم  مردام  هب  متفر 
تتـسد ار  تقح  میوگیم  هب هللا  دمآرد  تیادـص  رگا  نک  يزاب  ورب  نکن ! یلوضف  میوگیم  وت  هب  وشهفخ ! تفگ : مدرک ! ماربا  ياهدـید !

. دهدب
دیابن هک  ار  هچنآ  متشاد و  مشچ  ارچ  هکنیا  مرج  هب  دندز  هراچیب  نم  ياپ  هب  هکرت  هدزناپ  یلا  هد  هتـشاذگ  کلف  رد  ارم  ياپ  هکنآ  حیـضوت 

رد هجاوخ  ناخ  یلع  دیآ . مرطاخ  هب  قاروا  نیا  رد  جرد  يارب  لاس  تصـش  زا  سپ  طقف  هک  منک  شومارف  نانچ  ار  نآ  مدوب و  هدید  منیبب 
يارب دندومن ، لوتقم  ار  هاش  نیدلا  رـصان  هکنآ  زا  سپ  لگـشوخ ، دوب  یناوج  دهعیلو ، ازریم  نیدـلا  رفظم  ردام  هنطلـسلا ، هوکـش  تمدـخ 
هکنانچ دش . يدرم  دوخ  يارب  تفر و  رد  هب  ششوگانب  زا  دش و  زبس  تشاذگ  ار  اهلیبس  دش . درم  هدروآ ، یگتسخ  يدرمان  مه  ناخ  یلع 

دیمع  » هب بقلم  هتفریذپ و  یتمدخشیپ  تمس  هب  تولخ  رد  ار  يو  دوب ! هدرک  شردپ  مرح  هب  وا  هک  یتامدخ  شاداپ  يارب  هاش  نیدلا  رفظم 
يدش ». درم  هنوگچ  يدوب  هجاوخ  هک  وت  دسرپب  هک  دوبن  راکیب  مه  یسک  دش ، روضح »

هب دوخ  تارطاخ  همانزور  رد  زین  هنطلـسلا  دامتعا  اریز  تسا . هتـشاد  هقباس  هاش  نیدلا  رـصان  نوردنا  رد  رما  نیا  هک  دش  روآدای  دـیاب  هتبلا 
: دسیونیم ق ). ه .  ) هنس 1303 یناثلا  عیبر   15 هبنشجنپ ، خیرات 

کجیلم ردپ  لوا  کجیلم  دنرادیمرب ؛ ار  صوصخم  ياهگنفت  هک  صاخشا  تسا و  هکجالم  هفیاط  هلاو  كرابم  رطاخ  هک  ییاجنآ  زا  »... 
ءزج الاح  دـندرک ، جارخا  ار  وا  هطـساو  نیا  هب  هناخمرح  زا  دراد ، تیلوجر  تلآ  هک  هجاوخ  تراشب  کجیلم و  ییاد  كدرم  تسا و  مود 

تسا »...  هصاخ  نارادگنفت 
رتخد ناـقاخلا » ما   » هب بقلم  كولملا  جاـت  دوخ ، همع  رتـخد  اـب  یگلاـس  هدزناـپ  نس  رد  ق ). ه .  ) لاس 1284 رد  ازریم  نیدـلا  رفظم  يراـب 

رد نکل  دش . هتفرگ  دهعیلو  يارب  یلصفم  رایـسب  یـسورع  نشج  درک و  جاودزا  دوب ، هاش  نیدلا  رـصان  رهاوخ  هک  هلودلا  تزع  ریبکریما و 
رد ناریا  یلم  کناب  ینونک  لحم   ) یناخلیا غاب  رد  دـمآ و  نارهت  هب  زیربت  زا  دـهعیلو  ازریم  نیدـلا  رفظم  هک  ق ). ه .  ) لاس 1293 رفص  هام 

دومن . هقلطم  لاس  نیا  رد  یتاهج  هب  ار  ناقاخلاما  درک ، لزنم  یسودرف ) نابایخ 
518 ص : نارهت ، تشذگرس 

: هدمآ یکسفوکاساک  لنلک  تارطاخ  رد  دوب . ناقاخلا  ما  اب  هاش  نیدلا  رفظم  جاودزا  نیا  هرمث  هاش  یلع  دمحم 
یگدنز يو  اب  دهاوخیمن  هدش و  ادج  هاش  زا  تسا  یتدم  هدـش و  هشحاف  هک  تسا  یمناخ  هدازهاش  زا  هاش ] یلع  دـمحم   ] یلعف دـهعیلو  »

دیآرد ». يو  دقع  هب  هرابود  هک  دتسرفیم  ماغیپ  هدیشکن و  تسد  وا  زا  هاش  هچرگا  دنک .
دیوگیم نخـس  نارهت ، هب  دهعیلو  ندمآ  هاش و  نیدلا  رفظم  رمع  رخآ  ياهزور  زا  هک  یماگنه  دوخ ، تارطاخ  رد  زین  يدابآتلود  ییحی 

: دسیونیم ناقاخلا  ما  دهعیلو ، ازریم  یلع  دمحم  ردام  هرابرد 
زا یکی  هب  ندوب  لاحلا  مولعم  ناقاخلا  ما  رـسپ  هکلب  دـیآیمن ، رامـشهب  وا  رخافم  زا  مه  دـهعیلو  ردام  ندوبمناـخ  هدازهاـش  هک  اـصوصخ  »

ار وا  تنطلس  هداوناخ  هب  هفایق  رد  وا  دوخ  یتهابشیب  شردام و  قالخا  ءوس  هطساو  هب  وا  نانمشد  هک  يدح  هب  تسا  وا  نعاطم  نیرتگرزب 
دننادیمن ». هاش  نیدلا  رفظم  یقیقح  دنزرف 

داهرف ار  عوضوم  نیا  دوب و  هدـیورگ  هیخیـش  هقرف  هب  هتـشاد  تماقا  زیربت  رد  دـهعیلو و  هک  یعقوم  رد  هاش  نیدـلا  رفظم  هک  تسا  فورعم 
دناهدیجنر و امـش  زا  باب  نیا  رد  املع  هک  دسیونیم  دهدیم و  رکذت  يو  هب  ياهمان  رد  ناتـسدرک  زا  شردپ  يومع  هلودلا ، دمتعم  ازریم 

دییامرف . تیاعر  تهج  ره  زا  رهاظ  ظفح  هک  تسا  مزال  دنتسین و  نیبشوخ  نادنچ  امش  هب 
تعاس کی  هجحلا ، يذ  هبنشکی 25  زور  درک و  تکرح  نارهت  يوس  هب  زیربت  رهـش  زا  هجحلا  يذ  مراهچ  هبنـشکی ، زور  هاش  نیدلا  رفظم 

دش . دراو  یتنطلس  گرا  رد  یتلود  ترامع  رد  رمرم  تخت  هناخناوید  یقرش  رد  زا  رهظ  زا  لبق 
: دسیونیم هاش  نیدلا  رفظم  يدهعیلو  هرود  هرابرد  هنطلسلا  ربخم  تیاده ، یلقیدهم 
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شوخ طباور  دهعیلو  اب  دش . رومأم  زیربت  هب  یملعم  تمس  هب  دوب  هدرک  هناخپوت  لیـصحت  نونفلاراد  لوا  هرود  رد  هک  ییاد  ناخ  یلعفجن  »
تفگ بش  رخاوا  درکیم ، تبحـص  دادن و  یباوج  نف ؟ هچ  ام  هیتآ  اقآ  نیا  مدیـسرپ  وا  زا  یبش  تسا . هدمآ  نارهت  هب  تسا  یتدم  تشاد ،

یباوج متفگ  يدرک ؟ یلاؤس 
519 ص : نارهت ، تشذگرس 

نم .» باوج  دوب  نیا  هللا . ءاشنا  مرب  شنابرق  هللا  ءاش  ام  هللا ، ءاش  ام  هللا ، ءاش  ام  تفگ  دیدومرفن .
زا سپ  یلو  دـش ، دـهاوخ  نیرب  تشهب  ناریا  دنیـشنب ، تخت  رب  دوـش و  نارهت  دراو  هاـش  نیدـلا  رفظم  هک  نـیمه  دـندرکیم  روـصت  مدرم 
هک هاش  نیدـلا  رفظم  تفای و  شیازفا  شیپ  زا  شیب  ناریا  یبارخ  جرمو و  جره  تسین . يربخ  تاحالـصا  زا  هک  دـندید  زاـب  يراذـگجات ،

هلاس هدزاود  هچب  کی  هزادنا  هب  شروعش  دوب و  هدارایب  یتیصخش  عقاو  رد  لمهم و  سفنلا و  فیعض  دادعتسایب و  ندوک و  رایسب  یمدآ 
هب رتدوز  هچ  ره  دنتـشاد  هلجع  دـندوب و  تکلمم  هب  هقالعیب  وجدوس و  عامط و  ینامدرم  هک  شنایفارطا  نایرابرد و  تسد  رد  دوبن و  مه 

. دوبن شیب  ياهچیزاب  دنبای  تسد  کلم  تورث و 
: دسیونیم هنیمز  نیمه  رد  یفوتسم  هللا  دبع 

رد اههچب  هک  دیـسر  ياهنایماع  راعـشا  هب  راک  نآ ، زا  سپ  دنتـشاذگ و  رغرغ  يانب  دندوب ، تاحالـصا  راظتنا  هب  هک  مدرم  يدـنچ  زا  سپ  »
: دندناوخیم هچوک 

نیبب اش  ردردرد  هدمآ  رتابهدمآ ....  رفظم  یجبآ 
نیبب » اش  رظان  هدزاشنیبب  اش  رظرظرظ  نیبب  اش  رداهب  ریما 

رد رگید  يزیچ  هک  دـیناشک  اجنآ  هب  ار  راک  نارگید  نایفارطا و  هب  هاش  نیدـلا  رفظم  هیوریب  باسحیب و  شـشخب  لذـب و  رگید  يوس  زا 
فورظ هک  ینعم  نیدب  دندرب . راک  هب  زین  ار  ییاهیلدنـص  يالط  شکور  دنتـشاد و  الط  شکور  هک  ینیچ  فورظ  یتح  دنامن . یقاب  هنازخ 

. دننک هدافتسا  نآ  يالط  زا  ات  دندنک  ار  اهیلدنص  شکور  دنتسکش و  ار  ینیچ 
هک ار  يدحا  هضیرع  دندش . زجاع  نآ  ءاصحا  زا  نایفوتـسم  هک  درک  ایاطع  لذب و  نادنچ  هاش  نیدـلا  رفظم  هک  هدـمآ  خـیراوتلا  لضفا  رد 

: دسیونیم خیراوتلا  لضفا  فلؤم  دادیمن . باوج  اطع  نودب  دوب ، هتساوخ  لوپ 
ناموت رازه  هس  ات  ریغال ، ارزو ، زا  رفن  کی  هب  اصوصخم  هک  مدـید  هناهرب ، هللا  رانا  هاـش ) نیدـلا  رـصان   ) دیعـس دیهـش  هاـشنهاش  هرود  رد  »

دـندومرف و تمحرم  بجاوم  هفاضا  رفن  کی  هب  تایلام ، لصا  زا  ناموت  رازه  هد  ات  لذاـب  ناطلـس  نیا  نکل  دـش . تمحرم  بجاوم  هفاـضا 
نیارد هک  دنتسه  رفن  رازه  دنچ 

520 ص : نارهت ، تشذگرس 
دنرادن ». يراددوخ  رکون  هب  ياطع  رد  هجو  چیه  هب  دناهدرب . ناوارف  بجاوم  هفاضا  هرود ،

لوغـشم دوبن ، تنطلـس  ماقم  روخرد  چیه  هک  کبـس  تاحیرفت  هب  ار  هاش  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  ياهدـع ...  یفوتـسم  هللا  دـبع  هتفگ  هب 
هدرب بآ  هدوب  شلغب  رد  سانکسا  ناموت  رازه  درکیم  اعدا  دمآیم  نوریب  یتقو  دنتخادنایم ، ضوح  هب  هدز  هنت  ار  یکی  الثم  دنتشادیم ،

. دشیم حلص  نمؤم  ياوعد  عصرم  هسمش  همرت  هبج  تعلخ  تارب  کی  رودص  اب  تسا ،
رد هک  يدیراورم  ینم  راهچ  تسیب و  هسیک  دادیم  رما  حیبست ، دـنبندرگ و  باختنا  يارب  ینامز  حـیرفت و  يارب  یهاگ  هاش  نیدـلا  رـصان 

یسراو زا  دعب  دوب ، رهم  هاش  یتسد  رهم  هب  نآ  رس  هتـشاذگ و  یکـشم  هتفات  زا  ياهرفـس  هسیک  يور  دندروآیم ، نوریب  دوب  نوردنا  هنازخ 
باختنا ای  اشامت  زا  دعب  دنتخیریم ، هرفـس  نایم  ار  نآ  تایوتحم  دندرتسگیم ، ار  هتفات  هرفـس  دندرکیم ، زاب  ار  هسیکرـس  دادیم  رما  رهم 

سرافجـیلخ لحاوس  زا  هک  ياهزات  دـیراورم  ندرکهفاضا  ای  تشاد ، مزال  اپورا  ياههکلم  زا  یکی  هیدـه  يارب  هک  يدـنبندرگ  اـی  حـیبست 
زا هاش ] نیدـلا  رفظم  نایفارطا   ... ] داتـسرفیم هنازخ  هب  ار  هسیک  درک و  رهم  دوخ  یتسد  رهم  اب  ار  هسیک  رـس  دـندوب ، هدروآ  هیدـه  وا  يارب 
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ياههناد هاش  دشیم ، نهپ  هرفس  رد  نآ  تایوتحم  تساوخیم ، ار  دیراورم  هسیک  دنتـشادیماو  ار  هاش  دندش ، رادربخ  قباس  هاش  هیور  نیا 
کلکـش دـمآیم ، ناـشدرد  یلیخ  یتـمیق  ریت  نیا  ندروـخ  زا  مـه  اـهنآ  دزیم ، هناـشن  اهتمدخـشیپرس  هـب  درکیم و  ادـج  ار  نآ  تـشرد 

نیا زا  ات  شـش  جـنپ  کی  ره  ریت ، کی  ياج  هب  اهنآ  دـنک و  رارکت  ار  دوخ  ینزهناـشن  هاـش  هک  دـندروآیمرد  يزاـبنومیم  دـنتخاسیم و 
. تسین نتشون  لباق  اهنآ  رثکا  هک  اهراک  شامق  نیا  زا  تشم  کی  دنروخب و  هناهاش  ياهریت 

لوغـشم ار  وا  هزمیب  ياهیزاب  نیا  اب  نایتولخ  دوب  تمالـس  ای  دیـشودیم و  ار  وا  کلملا  میکح  دوب و  شوخان  ای  یهاشنهاش  ترـضحیلعا 
قرب و دـعر و  یهاـگ  رگا  دـناوخیم . هضور  وا  يارب  دوب و  رـضاح  ینیرحب  دیـس  دورب  ادـخ  هبور  تساوخیم  هک  مه  یتـقو  دنتـشادیم .

 ..... داتفایم نغور  هب  دیـس  نان  دوبیم و  دش  لدبم  زخ  هقرخ  هب  يدوز  هب  هک  ینیرحب  ياقآ  نیتسوپ  رد  وا  ياج  دـشیم ، رادـیدپ  ینافوت 
هکـسلاک و ياراد  اهیزاب  نیا  اب  و  دـندش .....  تعامج  گنرمه  تسا ، رارق  هچ  زا  راک  يانهپ  دنتـسناد  هک  نیمه  مه  یمیدـق ] ناـیرابرد  ]

. دنداد بیترت  یلاع  هیثاثا  لبم و  اب  دنموربآ  ياههناخ  دندش و  یسور  ياهبسا  هکشرد و 
تفر نیب  زا  هرابکی  دوب ، هداتفا  توق  زا  دش و  قل  ناطلسلا  نیما  تمه  یعس و  هب  هاش  نیدلا  رصان  رخاوا  رد  هک  يدس  دح و  هکنیا  هصالخ 

هک دیسر  ییاج  هب  نآ  نیا و  هب  تلود  ششخب  راک  .... 
521 ص : نارهت ، تشذگرس 

زا شدعب  ترادص  هرود  رد  ناطلسلانیما  یهتنم  دش . راذگاو  يدوهی  صاقر  رسپ  هب  هاش  طختسد  بجوم  هب  دابآترـشع  بنج  دابآشیع 
ادیپ هب  ار  هاش  دندروآرد ، نیمـس  ثغ و  زا  دوب ، سرتسد  رد  هچ  ره  هشیر  هکنآ  زا  دعب  وا  تولخ  هلمع  درکیم ....  يراددوخ  نآ  يارجا 

دنتفگیم »...  لاوزیب  ار  وا  لابقا  دندرکیم و  راودیما  شوخ و  لد  یهاشنهاش  روشک  رد  جنگ  ندش 
یهاگآ زین  باسح  یلصا  لمع  راهچ  هب  یتح  هسورحم  کلامم  تردق  ردق  هاشنهاش  نیا  هنطلـسلا  ربخم  تیاده  یلق  يدهم  هتفگ  رارق  زا 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  يو  تشادن .
لزنم تسا  یلم  کناب  لاح  هک  یناخلیا  غاب  رد  دش . راضحا  نارهت  هب  ابوضغم  ازریم  نیدـلا  رفظم  دـهعیلو  هللا ، دـیبع  خیـش  هیـضق  زا  سپ  »
فرـص یتدم  دنناوخب ، باسح  هلودلا  عینـص  يوخا  دزن  دـندش  بلاط  دیـسریم ، دـهعیلو  تمدـخ  هظحالمیب  مردـپ  طقف  لاجر  زا  درک .
دوب ». جنرطش  نتخومآ  هب  راشرس  رکف  نآ  اب  دهعیلو  تبغر  رتهزماب  میسقت ، برض و  هب  دسر  هچ  ات  دیشکن  قیرفت  هب  راک  دش و  راکنیا 

نیا ياهراک  ندوبهناـگچب  هراـبرد  یفوتـسم  هللا  دـبع  دوب . هلاـسهن  تسیب و  دـهعیلو  هک  تسا  ق ). ه .  ) لاـس 1298 هب  طوبرم  ناتـساد  نیا 
: دسیونیم نأشلا  میظع  هاشنهاش 

ناخ یسوم  ازریم  یجاح  دیسر . زکرم  زا  يزمر  فارگلت  مدوب  لوبناتسا  ترافـس  رد  یتقو  تفگیم : التعا  قداص  موحرم  ماهدازرهاوخ ، »
. دوب قودنص »  » تغل مود  هملک  و  ود »  » ددع لوا ، هملک  منک . جارختـسا  داد  نم  هب  رفادژراش ، ناریا ، ریبک  ریفـس  هلودلا  عفرا  بایغ  رد  هک 

مه نآ  ياهزات  زیچ  هچ  ترضحیلعا  مینیبب  مینک و  جارختسا  ار  موس  هملک  تشادن  یبجعت  دیسریم ، یهاگ  مه  ام  هب  هاش  تاشرافس  نوچ 
ینعم هچ  یجاح  قودنص  ود  دمآرد . یجاح »  » هملک مدید  متفرگ ، زمر  باتک  زا  حاتفم  هب  لیدبت  زا  دعب  ار  هملک  دناهتساوخ . قودنص  ود 

ود دوب . مت »  » متفرگ ار  مجنپ  هملک  دـشن ، مریگتـسد  يزیچ  هچ ؟ ینعی  ای » یجاح   » دـمآرد ای »  » متخادرپ مراهچ  هملک  هب  مدـیمهفن ، دراد ؟
لثم ب و ت و ج و ح و ر هک  یفورح  لیدبت  هب  تسا . طلغ  فارگلت  مدرک  نیقی  تشادن . ینعمچـیه  هچ ؟ ینعی  مت » ای  یجاح   » قودـنص
ای یجاح   » زا رتبسانمیب  یتاملک  متخادرپ ، دشاب ، هدـش  اهنآ  رد  یهابتـشا  يراذـگهطقن  رد  تسا  نکمم  هک  و ز و ص و ض و ط و ظ 

تقو تفگ  تفرگیم ، باتک  يور  زا  ار  تاملک  هدـمآ و  نم  کمک  هب  هک  ناخ  یـسوم  ازریم  یجاـح  مدـش ، جـیگ  دـش . جارختـسا  مت »
رد میتساخرب ، مینک . فشک  ار  بلطم  تسناوت  میهاوخ  رترضاح  زغم  اب  تعجارم  رد  مینک ، شدرگ  يردق  میورب  میزیخرب و  تسا  هتشذگ 

. میدیسر تخورفیم  يزاببابسا  هک  یشورفهدرخ  هب  شدرگ  نمض 
522 ص : نارهت ، تشذگرس 
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يروط ار  لقث  زکرم  هداد و  رارق  ياهرکمین  يور  رد  ار  نآ  هک  رـس  هب  همامع  یبوچ  کمدآ  ات  یـس  تسیب  هک  دوب  ياهچب  رـسپ  هدنـشورف 
کحـضم ياهتکرح  تسار  پچ و  هب  کمدآ  رـس  انمـض  هدمآ  نیمز  هب  هرکمین  هت  ینکفیب  نیمز  هب  ار  نآ  فرط  ره  زا  هک  دـندوب  هتفرگ 

ار دوخ  يرتـشم  طاـسب  بحاـص  درکیم . تکرح  تشاد  ربـعم  رگید  تمـس  زا  اـم  يذاـحم  هب  مه  ياهچب  تشاد . دوـخ  طاـسب  رد  دـنک ،
باوخ یجاح  « ) زمتای یجاح  يآ  «، » زمتای یجاح  يآ  : » تفگ هدرک  باترپ  ربعم  طسو  هب  ار  اهکمدآ  زا  یکی  كرسپ  بلج  يارب  هتخانش 

هک لزنم  هب  تسا . هتـساوخ  يزاببابـسا  نیا  زا  هاـش  متفگ  ارچ ؟ تفگ  مدرک . جارختـسا  نم  ار  زمر  متفگ  ناـخ  یـسوم  هب  اروـف  نم  ورن )
.« میداتسرف ترضحیلعا  يارب  میدیرخ و  زمتای  یجاح  قودنص  ود  دوب . بئاص  نم  سدح  دمآرد و  ز »  » متفرگ ار  مشش  هملک  میتشگرب 

: دنکیم هفاضا  سپس  یفوتسم  هللا  دبع 
هب هاش  مود  رفـس  رد  یتقو  تفگ : مدرک ، لـقن  اـینریپ  نسح  هلودـلا  ریـشم  موحرم  يارب  هاـش  نیدـلا  رفظم  ندرم  زا  دـعب  ار  هعقاو  نیا  نم  »

نیمه زا  یکی  اهتمدخـشیپ  زا  یکی  دـنوش ، بایفرـش  یناـمثع  راـبرد  لاـجر  دوـب  هدـش  ررقم  هـک  يزور  رد  میدوـب ، لوبناتـسا  رد  گـنرف 
نیمز هب  ار  يزاببابـسا  نـیا  ییاریذـپ  ره  نـیب  هلـصاف  رد  هاـش  ندرک  مرگرـس  يارب  دوـب ، هتـشاذگ  دوـخ  بـیج  رد  هدـیرخ  يزاببابـسا 

تسا ». هدروخیم  بآ  هعقاو  نیا  زا  هناهاش  شرافس  نیا  دوب . کحضم  زمتای » یجاح   » نیا هلک  رس و  تاکرح  اعقاو  تخادنایم و 
. دروآ راب  هب  روشک  نیا  يارب  ضرق  يدایز  غلبم  راب  ره  تفر و  گنرف  هب  هجلاعم  يارب  راب  هس  شتنطلـس  لوط  رد  هاش  نیدـلا  رفظم  يراـب 

لاس هدعقیذ  خیرات 14  رد  شگرم  زا  شیپ  زور  هد  ینعی  دوب . یساسا  نوناق  تیطورـشم و  نامرف  ياضما  دز  رـس  وا  زا  هک  یتبثم  راک  اهنت 
نآ زا  نوگانوگ  ياهیشوخان  هب  تنطلس ، زور  تفه  لاس و  هد  زا  سپ  تشاذگ و  هحـص  نآ  رب  دوب  هدش  هدامآ  یـساسا  نوناق  هک  ، 1324
رد هک  دهعیلو  ازریم  یلع  دـمحم  وا  ياج  هب  تشذـگرد و  ق ). ه .  ) هدعقیذ 1324 خیرات 24  رد  یگلاس  نس 55  رد  هیلک ، يراـمیب  هلمج 

دش . هاشداپ  دوب ، رضاح  نارهت 
: تسا رارق  نیا  زا  دش  هداد  ناگناگیب  هب  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  هرود  رد  هک  یتازایتما 

تانم نویلیم   22 هضرق 5 / نآ  هلابند  رد  و  ق ). ه .  ) لاس 1318 اب  ربارب  م ).  ) لاس 1900 رد  اهسور  هب  یضارقتسا  کناب  سیـسأت  زایتما  - 1
. دوب سرافجیلخ  تاکرمگ  يانثتسا  هب  ناریا  تاکرمگ  مامت  روبزم  هضرق  هقیثو  تفرگ و  تروص  هیسور  زا 

523 ص : نارهت ، تشذگرس 
نآ لـباقم  رد  داد و  ناریا  تلود  هب  تاـنم  نویلیم  هد  غـلبم  هب  يرگید  هضرق  سور  تلود  م ).  ) اـب 1902 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1320 رد  - 2

. تفرگ نارهت  ات  ار  نادمه  نیوزق و  یلزنا - هسوش  بقاعتم  ار  ناجیابرذآ  هسوش  زایتما 
. دندرک روخیطول  اپورا  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  هدرک  هدافتسا  ءوس  وا  ینادان  زا  هاش  نیدلا  رفظم  نایفارطا  نایرابرد و  ار  هضرق  ود  نیا 

اهسیلگنا هب  لاس ! تصش  تدم  هب  م ،).  ) و 1901 ه ش ).  ) اب 1279 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1319 رد  یـسراد  دادرارق  ای  بونج  تفن  زایتما  - 3
هداد ناریا  تلود  هب  دـقن  هریل  رازه  تسیب  تادـیاع و  بل  زا  يدص 16  مهـس و  رازه  تسیود  هلـصاح  عفانم  زا  هک  وحن  نیا  هب  دـش . هداد 
ماهـس زاغردنچ  نیا  رب  هوالع  ناموت . رازه  شـش  دصکی و  دوشیم . هریل  رازه  تسیب  هدوب و  لایر  الط 53  هریل  ياهب  خـیرات  نیا  رد  دوش .

هجراخ و ریزو  ینیئان  هلودلا  ریـشم  ناخ  هللا  رـصن  ازریم  مظعاردص و  ناطلـسلا  نیما  لیبق  زا  تقو  نارادمامز  هب  هوشر  ناونعهب  مه  يدایز 
. دش هداد  هریغ 

يرایتسدـب هنایفخم  هک  ناریا  یکرمگ  هفرعت  رییغت  دـشابیم . ق ). ه .  ) اـب 1320 ربارب  م ).  ) لاـس 1902 رد  ناریا  یکرمگ  دـیدج  هفرعت  - 4
ار دوخ  ناج  ناطلسلا  نیما  ماجنارس  تفرگ و  تروص  ناتسلگنا  ررـض  هب  الماک  هیـسور و  عفن  هب  لاس  نیا  رد  مظعا  کباتا  ناطلـسلا  نیما 

سیلگنا یسامولپید  رکیپ  رب  هک  دوب  يرتاوتم  ياهتبرض  هیسور ، قولخم  هک  یکیژلب  زون  مادختـسا  زا  دعب  و  تشاذگ ، هفرعت  نیا  يور  مه 
ناـیم رد  سور  يورین  فیعـضت  تهج  هب  ار  ناریا  تیطورـشم  هک  دـید  نیا  رد  ار  هراـچ  تسـشنن و  مارآ  مه  ناتـسلگنا  نکل  دـمآ ، دراو 

دیامن و نیعم  ناریا  عوضوم  رد  هیـسور  اب  ار  شدوخ  فیلکت  دنک و  تیوقت  ای  داجیا  ق ). ه .  ) اب 1324 ربارب  م ).  ) لاس 1906 رد  هیراجاق ،
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میسقت ذوفن  قطانم  هب  دوخ  نایم  ار  ناریا  سیلگنا  سور و  دادرارق 1907  نتسب  زا  سپ  هک  ینعم  نیدب  دش ، قفوم  راک  نیا  رد  مه  هرخالاب 
ات ق ). ه .  ) اب 1330 ربارب  م ).  ) لاس 1911 رخاوا  زا  نیتلود  زا  کی  ره  دعب  دنداد و  نایاپ  یتدم  ات  دوخ  دتمم  زابرید و  تباقر  هب  دـندرک و 

ناریا نارادـمامز  دـندروآ و  تسد  هب  شیوخ  ذوفن  هقطنم  رد  زین  يرگید  تازایتما  دوخ  قباس  تازایتما  رب  هوالع  م ).  ) لاس 1914 طساوا 
ياهتساوخرد اب  هشیمه  دنشاب ، دوخ  ییوجدوس  هدافتسا و  هب  لوغشم  هدوب و  راکرس  رد  یحابص  دنچ  هکنآ  يارب  تیطورشم  هرود  رد  مه 

دندرکیم . تقفاوم  زایتما  نتفرگرب  ریاد  نانآ 
524 ص : نارهت ، تشذگرس 

هاش نیدلا  رفظم  هرود  رد  نارهت 

زین نارهت  زا  دـمآ و  ناریا  هب  م ).  ) و 1903 ق ). ه .  ) اب 1282 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1321 هب  هاش ، نیدـلا  رفظم  نامز  رد  هک  یناـسک  زا  یکی 
ناریا نییآ  نید و  تایبدا و  نابز و  هتـشر  رد  ییاکیرمآ  رادـمان  ناققحم  زا  یکی  اـیبملک و  هاگـشناد  داتـسا  نسکج  زماـیلیو  درک ، ندـید 

. تسا فورعم  نسکج  همانرفس  هب  ناریا  رد  هک  تسا  لاح  هتشذگ و  رد  ناریا  باتک  ناریا  هب  نسکج  زمایلیو  رفس  لصاح  دوب . ناتساب 
رد هتفاـی و  راـشتنا  ناریا  رد  نآ  یـسراف  همجرت  ه ش ).  ) لاـس 1352 رد  دیـسر و  پاـچ  هب  كرویوین  رد  م ).  ) لاس 1906 رد  باـتک  نیا 

. دنشابیم ياهردب  نودیرف  يریما و  رهچونم  نایاقآ  نآ  نامجرتم  تسا و  ناگمه  سرتسد 
: دسیونیم نارهت  هرابرد  نسکج 

، موش گنهامه  نایناریا  تاساسحا  اب  يدـح  ات  مک  تسد  هک  متفای  بلاج  هزادـنا  نادـب  ار  رهـش  مدوب ، تختیاپ  رد  هک  ياهتفه  کی  یط  »
. دشاب زاریش  نوچ  يرهش  یعیبط  ياهییابیز  یعدم  دناوتیمن  هجوچیه  هب  نارهت  هچ  رگا 

. تسا یعیبط  نیا  و  تسا ، قرـش  اب  قوفت  زونه  شزیمآ  نیا  رد  و  دـناهتخیوآ ، مه  هب  صقان  روطهب  برغ  قرـش و  نآ ، طـلتخم  ندـمت  رد 
یهاش کناب  کی  زهجم ، ياهناخفارگلت  هسنارف ، یسراف و  ياهنابز  هب  ییولبات  اب  ياهناختـسپ  یمومع ، نادیم  رد  رادكورک  ياههکـشرد 

روبع هراوس  یمـسر  ساـبل  اـب  یجراـخ  ياهیگدـنیامن  ياـسؤر  نآ  دادـتما  رد  هک  ارفـس  ناـبایخ  هب  فورعم  هلودـلا  ءـالع  ناـبایخ  مظعم ،
رب تلالد  مییوگن - ینخس  نآ  رادگنز  یبسا  نوگاو  هناخنامهم و  یجراخ و  يالاک  زا  رپ  ياههزاغم  زا  رگا  یتح  اهنیا - همه  دندرکیم ،

نانز نادرم و  زا  رپ  هک  ییاـهرازاب  اهارـسناوراک و  نارتش ، سرادـم ، اههتـسدلگ ، دـجاسم ، اـهزیچ - هیقب  اـما  دـنکیم . یبرغ  ندـمت  ذوفن 
، دنزاسیم یقرش  رهش  کی  نیمز  قرـشم  رگید  ياهتختیاپ  همه  دننام  ار  نارهت  دنتـسه و  یقرـش  تاصخـشم  زا  همه  تسا .....  رادهدنبور 

شایناریو همه  اـب  دیـشمجتخت  رد  تسا و  ناریا  يدنمهوکـش  نارود  هـب  قـلعتم  هـک  یلم  لـالج  تـمظع و  نادـب  رتـمک  نـم  دـنچ  ره 
 ... مدرک دروخرب  تسادیوه ،

هعسوت و هب  قوش  روش و  اب  گنرف  هب  شلوا  ترفاسم  زا  سپ  هک  تسا  هاش  نیدلا  رصان  تامادقا  نویدم  رتشیب  رهـش  یلعف  رهاظ  تعـسو و 
. تخادرپ شیوخ  ینارمکح  رقم  نتخاس  ابیز 

نوریب رتم  دصـشش  رازه و  دودح  هک  دـیدج  ییوراب  دـندرک و  رپ  ار  اهقدـنخ  دـنتخاس ، ناریو  اهاج  رتشیب  رد  ار  رهـش  یمیدـق  ياهراوید 
رب یهبانتعم  رادقم  بیترت  نیا  هب  و  دنتخاس ، دوب  یلوا  راصح 

525 ص : نارهت ، تشذگرس 
اب ار  اـهنآ  نیرتـمهم  هک  تسا  هزاورد  نیدـنچ  ياراد  تسا ، رتـم  وـلیک  هدزناـش  زا  شیب  نآ  طـیحم  هک  راوـید  نیا  دـندوزفا . رهـش  طـیحم 

. دوشیم هدید  تسدرود  زا  اهنآ  هدنشخرد  قارب و  ياهیشاک  هک  دناهدرک  نیئزت  یناشخرد  ياههرانم  راگن و  شقنرپ و  ياهجرب 
اهنآ تشپ  رد  هک  تسا  نآ  لامـش  رد  هپت  هتـشر  کی  اما  درادـن . فارـشا  زادـنامشچ و  تسا ، هداـتفا  تسپ  ینـش و  یتشد  رد  رهـش  نوچ 

هرظنم دراد ، همادا  اهرتمولیک  ات  بونج  رد  هک  يراومه  تشد  اب  داضت  رد  و  تسا ، هتـشارفاربرس  دـنوامد  مظعم  هلق  اـب  زربلا  لاـبج  هلـسلس 
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رد شیاهناتسغاب  اهغاب و  اب  اهراسهپت ، هنماد  و  دنریگیم ، ار  لامـش  ياهداب  ولج  ناتـسمز  رد  اههوک  تسا . هدروآ  دوجوب  یتبیه  اب  اریگ و 
. دنروآیم دوجو  هب  یعوبطم  کنخ و  هاگجرفت  ناتسبات  يامرگ 

رهش بلق  و  تسا ، یعلض  تشه  کی  لکش  هب  ابیرقت  نارهت  هک  دشیم  مولعم  هشقن  يور  زا  میتشاد  ورولج  نارهت  رهش  زا  ياهشقن  رگا  ... 
. دراد رارق  روصحم  یعلض  تشه  نیا  زکرم  لامش  رد 

، دراد ضرع  رتم  لوط و 137  رتم  دودح 275  هک  تسا  یشوگراهچ  هنهپ  نآ  و  دراد . مان  هناخپوت  نادیم  رهش  زا  تمسق  نیا  هدمع  نادیم 
روانهپ عالضالا  يزاوتم  نیا  يزکرم  تمسق  تسا . هدش  شورفم  گنسهولق  اب  نآ  حطـس  و  یبرغ ، یقرـش - دادتما  رد  نآ  رتگرزب  علـض  و 
هیلااهتنم دناهدرک . راطق  ار  یمیدـق  رادـخرچ  ياهپوت  نآ  فارطا  رد  دناهدیـشک و  ینهآ  هدرن  ار  شفارطا  هک  هتفرگ  ارف  یگرزب  ضوح  ار 

کبـس هب  تسا  یمظعم  دیفـس  ترامع  هک  تسا  هدـش  هداد  صاصتخا  ناریا  یهاش  کـناب  ياـهنیمز  ناـمتخاس و  هب  ـالمع  نادـیم  یقرش 
رد کناب  یـسیلگنا  ياـضعا  اـجنآ  رد  دوشیم و  زاـب  ییافـصم  غاـب  نورد  هب  نآ  پچ  فرط  رادـقاط  هزاورد  و  یناریا ، یگنرف و  طـلتخم 

دادتما رد  درذگیم و  گرزب  نادیم  لامـش  زا  هلودـلا  ءالع  نابایخ  ینعی  رهـش  هدـمع  نابایخ  دـنزادرپیم . يزابسینت  هب  لیطعت  ياهزور 
عون زا  یتارامع  هناخزابرـس و  هناخپوت ، نادیم  برغم  رد  دناهتفرگ . رارق  رهـش  يابیز  ياههناخ  زا  يدادعت  یجراخ و  ياههناخترافـس  نآ 
هدش هتخاس  دنوشیم  بعشنم  نادیم  زا  هک  ینابایخ  دنچ  لخدم  رد  هک  ییاههزاورد  تسا . هدش  عقاو  نادیم  بونج  لامش و  ياهنامتخاس 

. دنتسه ییاشامت  ناشزیگنالایخ  تانیئزت  ناشخرد و  ياهیشاک  تلع  هب  تسا 
رصق هب  نادیم  یبرغ  بونج  هشوگ  زا  نابایخ  نیا  درادیم . ساپ  ار  هیـساملا  نابایخ  لخدم  رد  هک  تسا  نآ  اههزاورد  نیا  نیرتریگمـشچ 

. دشابیم زازتها  رد  هیساملا  هزاورد  زارفرب  یتنطلس  مچرپ  تسا  نارهت  رد  هاش  هک  یعقاوم  رد  و  ددنویپیم . یتنطلس 
یجراخ نارفاسم  يارب  هدـش و  عقاو  نادـیم  بونج  رد  هک  رهـش  زا  یتمـسق  ندـید  هب  مییوگیم و  كرت  ار  گرزب  نادـیم  ام  اـجنیمه  زا 

نیرتهنهک و تمسق  نیا  میوریم . تسا  رتبلاج  رتییاشامت و 
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. دشابیم ددعتم  ياهرازاب  و  یتنطلس ، كالما  یمیدق ، تاماکحتـسا  رتکچوک ، یمومع  ياهنادیم  ياراد  تسا و  رهـش  شخب  نیرتیندید 
نآ هب  هک  بونج  بناج  رد  يدـح  ات  رـصق و  طایح  ولج  رد  تسا  یکچوک  نادـیم  دـنکیم  بلج  دوخ  هب  ار  اـم  هجوت  هک  ياهطقن  نیلوا 

دیراورم پوـت  نادـب  هک  تسا  هـتفرگ  رارق  یمیظع  پوـت  گرزب ، یـضوح  راـنکرد  اـجنیا  رد  دـنیوگیم . هاـش  نادـیم  اـی  گرا  نادـیم 
نیا باب  رد  زین  يرگید  تاهیجوت  یلو  تسا . هدوب  نیزم  دـیراورم  ياههتـشر  هب  لصا  رد  پوت  نیا  رـس  تایاور  یـضعب  ربانب  دـنیوگیم .
میظع پوت  نیا  دشاب ، هچ  ره  نآ  هیمست  هجو  هچخیرات و  اما  تسا . هدش  هداد  فلتخم  روص  هب  زین  نآ  هچخیرات  دراد . دوجو  هیمـست  هجو 

یتسرپهفارخ هجیتن  رد  یتح  دننیـشنیم و  تسب  شاهیاس  ریز  رد  دنربیم و  هانپ  نادب  ناراکتیانج  دراد . سدـقم  همین  يدوجو  کنیا  هثجلا 
دوشیم . دنزرف  بحاص  دنک  سمل  ار  نآ  نیجنرب  هناهد  ییازان  نز  رگا  دنیوگیم  هلمجزا  و  دنهدیم ، تبسن  یتازجعم  نادب  مدرم 

بورغ عولط و  ماگنه  هب  نآ  ياهقاتا  نایم  زا  دـشابیم و  رهـش  هناـخهراقن  هک  دراد  رارق  یهوکـشاب  تراـمع  نادـیم  نیا  بناـج  کـی  رد 
. دنزادنایم هار  ییادصورسرپ ...  یقیسوم  باتفآ 

نآ نیلگ  ياهراوید  نایم  رد  هاش  رـصق  هک  تسا  رهـش  گرا  تسا . یندـید  هجوت و  بلاج  هناخپوت  نادـیم  بونج  رد  هک  ياهطقن  نیمود 
اهغاب و  اههراوف ، اهیگنرفهالک ، اهطایح ، لیبق  زا  نادب  هتسباو  فلتخم  كالما  ترامع و  هاش و  رصق  هک  درادن  نتفگ  هب  جایتحا  دراد . رارق 

، سابع هاـش  ياـبق  رومیت ، ریما  ریـشمش  رگید ، بلاـج  ياـهزیچ  زا  رظنفرـص  رـصق ، هزوم  رد  دـنوریم . رامـشهب  هاـشداپ  رخاـفم  هلمجزا 
ود هزوم  يایشا  نایم  زا  دراد . دوجو  رگید  تمیقیب  اما  قاربوقرزرپ  ياهزیچ  نف  لها  رظن  هب  یتنطلـس و  تارهاوج  ریذپانتمیق  هعومجم 

میظع ییایفارغج  هرک  یکی  ود  نیا  و  تسا ، هتفرگ  رارق  فیرعت  فیصوت و  دروم  ررکم  هدش و  هتخانـش  يرنه  راثآ  نیرتابیز  ناونعهب  زیچ 
 ... سوواط تخت  يرگید  هزوریف و  ساملا و  درمز ، زا  تسا  یناشنرهاوج 
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ياهرازاب دننام  زین  اهرازاب  نیا  تسا . عقاو  هناخپوت  نادیم  بونج  رد  زین  رهش  هدمع  ياهرازاب 
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نازیم اهناوراک ...  نتخادـناراب  يارب  ییاهيارـس  چـیپاچیپ و  رباعم  اههفرغ و  اههزاغم و  اب  دنتـسه ...  اهرهـش  رگید  هدیـشوپرس  فقـسم و 
ناشناب ناریا  مچرپ  نآ  و  متفای ، رتمک  متـسج  هچ  ره  اهرازاب  نیا  رد  ار  زیچ  کی  اما  تسا . رایـسب  نم  رظن  هب  اـهرازاب  نیا  رد  ـالاک  هضرع 

مچرپ نیا  یتـسارب  هک  میازفیب  دـیاب  اـجنیا  رد  يراـب  دـننک . تسرد  مـیارب  یکی  مداد  شرافـس  راـچان  ور  نـیا  زا  دوـب ...  دیـشروخ  ریش و 
. تسا هتخیوآ  راوید  زا  ناریا  رفس  دوبدای  ناونعهب  نم  هناخباتک  رد  نونکامه  و  دندوب ، هدرک  يزیمآگنر  بوخ  ار  یشرافس 

زا کی  چیه  دنتـسین و  مهم  نادنچ  دناعقاو ، تختیاپ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  نارهت ، دجاسم  دـنرادن . یفیرعت  یبونج  تمـسق  رگید  تارامع 
هـسسؤم دنچ  ینید و  هسردم  يدادعت  نارهت  رد  دنـسریمن . نارهت  ناریو  هموح  ير ، میظعلا  دـبع  ترـضح  رازم  هب  سدـقت  تمرح و  رظن 

هاش هسردـم  رد  دوشیم . نیمأت  راـبرد  هلیـسوب  تسا ، هلمج  نآ  زا  زین  هاـش  هسردـم  هک  ریخا  تاسـسؤم  جراـخم  و  تسه . یتیبرت  میلعت و 
 ... تسا ناگیار  كاروخ  سابل و  تامیلعت و  دنتسه و  رادهدهع  ار  سیردت  راک  یناریا  ییاپورا و  ناملعم  تسا ] نونفلا  راد  روظنم  ]

تکرش رایتخا  رد  هک  میرذگیم  یگرزب  ترامع  رانک  زا  میدرگزاب  هناخپوت  نادیم  یقرش  بونج  لخدم  هب  رهش  یبونج  تمسق  زا  نوچ 
بناج زا  و  میدرگیمزاب ، یلـصا  نادـیم  هب  هرابود  سپـس  درک . هرباخم  نطو  هب  یفارگلت  ناوتیم  اـجنآ  زا  و  تساـپورا . دـنه و  فارگلت 
هتـسب قاط  دربیم . هار  یگرزب  روصحم  هطوحم  هب  هک  ینابایخ  لخدـم  رب  هک  میوشیم  جراخ  هزاورد  زا  شوگراهچ  نادـیم  یبرغ  لامش 

راهچ زا  شیب  ابیرقت  تسا و  رهش  قشم  نادیم  دهدیم . لیکشت  ار  اهنآ  نیرتمهم  هن  اما  نارهت ، ياهنادیم  نیرتگرزب  هک  هطوحم  نیا  تسا .
دوجو اـیند  رد  هک  یماـظن  نیرمت  قشم و  يارب  تسا  يروصحم  هطوحم  نیرتگرزب  هطوحم  نیا  دراد . اـنهپ  هزادـنا  نیمه  لوط و  رتم  دـص 
نادـیم روظنم  . ] دـننیبیم یماظن  تامیلعت  دـنوشیم  تیبرت  نایبرغ  شور  هب  ییاپورا  ناملعم  هلیـسو  هب  هک  هاش  نایهاپـس  اـجنیا  رد  دراد و 

يارب یبوخ  يزاب  نیمز  مدـید  ار  اـجنآ  نم  هک  یعقوم  رد  و  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  رتمک  میظع  نادـیم  نیا  نونکا  اـما  تسا ] قشم 
دندرگ »...  اهگس  كاروخ  ات  دندوب ، هدرم  رگید  تلع  ای  یشوخان  زا  هک  يدرگلو  تاناویح  هشال  نتخادنا  يارب  یلحم  دوب و  هدش  اههچب 
درب . مان  ار  لیعامسا  دیس  نحص  نالاد  رد  هلودلا  فوسلیف  هسردم  دابآحرف و  خاک  ناوتیم  هاش  نیدلا  رفظم  هرود  راثآ  هینبا و  هلمجزا 
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و م ).  ) اـب 1899 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1317 رد  هک  تسا  يرامآ  تسا  تسد  رد  هاش  نیدـلا  رفظم  تنطلـس  لـیاوا  زا  هک  ياهدـنزرا  رثا  اـما 

. تسا هدش  هیهت  هاش ، نیدلا  رصان  تنطلس  زا  دعب  لاس  راهچ  ینعی  ه ش ).  ) 1278

ق) ه .  ) لاس 1317 رامآ 

: دسیونیم رامآ  رب  دوخ  همدقم  رد  رامآ  نیا  هدننکهیهت  هاشیلع  رضخا  نسح 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

یلص دمحم  مساقلا  وبا  دحالا  دومحملا  یلع  ملسلا  ةولـصلا و  و  دحا ، اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  يذلا  دحالا  دحاولا  دمحلا هللا 
یلا لزالا  نم  ادمرـس  امالـس  ةولـص و  ددـسملا  هدالوا  هئانبا و  یلع  دـجمالا و  ینب  یـصو  هللا و  یلو  یـضترملا  یلع  امیـس  هلآ ، هیلع و  هللا 

. دبالا
، هاشیلع رضخا  نسح  ریقفلا  هللا ، تمعن  ترضح  ناوخ  راوخهزیر  و  الوم ، ناتسود  ناتـسآ  بلک  و  اپورـسیب ، نایادگ  ياپکاخ  نیا  دعب ، و 
ات دومرف ، مرما  يرما  هب  لاغتـشا  رد  ار  رمع  زا  لاس  ره  مداتـسا  ترـضح  داـشرتسا ، زا  سپ  هک  درادیم  راـهظا  ضرع  قیرط  هب  هللا ، هل  رفغ 

هنـس رد  منک . تلود  تمدخ  لاس  کی  رقف ، توسک  رد  رکون ، تاقبط  زا  ياهقبط  رد  هک  دـمآ  شیپ  ار  ریقف  هدـفه ، دصیـس و  رازه و  هنس 
نب ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نایدادـشیپ ، تخت  جاتلگ  و  ناینایک ، جات  رـسفا  نایناساس ، رـسفا  بیز  تنطلـس  دـهع  هک  روکذـم ،
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دحاولا کلملا  هللا  لظ  راثیالا ، لذـبلا و  نبا  رـصنلا ، حـتفلا و  وبا  ناـقاخلا ، نب  ناـقاخلا  نب  ناـقاخلا  نب  ناـقاخلا  و  ناطلـسلا ، نب  ناطلـسلا 
نیعم ناطلس  تنطلس و  نیما  ءارمالا  ناطلس  ءارزولا ، فرشا  باطتسم ، ترـضح  ترادص  رـصع  و  راهنلا ، لیللا و  یف  هشیع  هللا  دبا  راهقلا ،

شاـعم لخدـم  ناتـسدگنت ، هدـنزاون  ناتـسدریز ، هدـنرآرب  ناناملـسم ، قـلطم  هیلا  هجوـتم  ناریا ، یلاـها  هبطاـق  هیلا  روـظنم  ناـمیا ، تلم و 
یلاعت هللا  داز  ناخ  رغصا  یلع  ازریم  بانج  ناریا ، ربکا  ریزو  مظعا ، کباتا  ریما  مهداروپ ، یمـسروپ ، نانیـشنهشوگ  نزخم  دقن  نانیکـسم ،

ناطلسلا  دنع  هبرقت 
مه  نم  نخس ، نیا  دنناد  همهمدق  ثودح و  نکمم و  بجاو و 

مظعا  کباتا  اب  مه  هاشهاش  اب  یلع  یلع ، اب  دوب  قح 
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مراد يرکون  لاسکی  دصق  هک  مدومن  راهظا  دوب ، هیمظن  هلیلج  هرادا  ریزو  خیرات  نآ  رد  هک  هنطلسلا ، راتخم  لجا  بامتلالج  بانج  هب  دوب ،
هسردـم و دجـسم و  ناکد و  هناخ و  لیبق  زا  ار ، هرهاب  هفالخلا  راد  رهـش  قدـنخ  طاـحم  هینبا  تبث  و  متـسین . هرهبیب  یلمع  ملع و  ره  زا  و 
و مدش . لوغـشم  راک  نیا  هب  هک  تساوخ  ریقف  زا  تشاد . ار  رهـش  عبرم  عرذ  قدـنخ و  طیحم  تحاسم  اب  اههریغ ، اسیلک و  هلیوط و  طابر و 
. دیامن رمتـسم  ریقف  قح  رد  تلود  زا  ياعدتـسا  هب  ار  غلبم  نیا  مه  مامتا  زا  سپ  و  دهدب ، همحزلا  قح  ناموت  یـس  یهام  هک  تشاذگ  رارق 
و دیناسرن ، مدوب  تمدخ  نیا  لوغـشم  هک  لاسکی  تدم  رد  ناموت  هد  یهام  زج  نکل ، دـیناسر . ماجنا  هب  ار  راک  نیا  هدومن و  لوبق  زین  ریقف 

لآم هدـنخرف  لاس  نیا  رد  کنیا ، بلطم . راـهظا  ياراـی  ار  ریقف  هن  و  دـنام ، یقاـب  دـهعهب  ياـفو  لاـجم  ار  هیلا  يرغم  هن  زین ، ماـمتا  زا  سپ 
عفرا فرـشا  باطتـسم  بانج  تلادـع  تسایـس و  طرف  تیافک و  فک  هب  ضیوفت  هفـالخلا  راد  رهـش  تموکح  هک  هنس 1320 ، لیئسراب 

رظن دشابیم ، هئاقب ، مایا  هللا  مادا  هلودلا ، نیع  هدازهاش  راکرس  ۀلملا ، نوع  تلود ، هاوخریخ  تلم ، هانپ  ءایتغا ، راهظتسا  ارقف ، ریگتسد  الاو ،
نافکاع ياپکاخ  ضرع  هب  هدش ، بترم  دلجم  نیا  رد  هک  ار ، ریقف  هلاسکی  تمدـخ  تمحز و  هجیتن  هکنیارب  دـندش  لبقتم  هنادرم  تمه  هب 

هب ناشیا  دوب ، هدرک  هدـعو  يرگید  هک  ار  هچنآ  هدـیناسر  ءادـفلا ، هل  نیملاعلا  حاورا  هناکولم ، سدـقا  ناینب  تلدـعم  نایبت  فراعم  ناتـسآ 
. دننک افو  توتف  طرف 

دروآ  اجهب  وا  يدرک و  وت  هدعو  هک  ارچخیش  يا  جنرم  نم  ز  مناغم ، ریپ  دیرم 
. دش دهاوخ  لوذبم  هناهاش  فطاوع  تسا  رظتنم  هکنانچ  هدش ، ارقف  لاح  لماش  زین  هناکولم  تلادع  هک  تسین  کش  و 

دنک  داد  وا  رد  هک  يرمع  تعاس  کی  ردقدهز  هلاس  دص  تعاط  زا  دوب  هب  ار  هاش 
، يرفظم هفالخلا  راد  رهش  نویتساب  طیحم  تحاسم  دوشیم 18000000 . هک  تسا  عبرم  عرذ  رورک  شـش  یـس و  ابیرقت  هفالخلا  راد  رهش 

ینعی 18480. تسا  عرذ  داتشه  دص و  راهچ  رازه و  هدجیه  تافالا ، نع  هللا  اهناص 
هب هلحم  ره  و  قوتاپ ، دنچ  رب  هلحم  ره  هلحم و  جنپ  هب  دوشیم  مسقنم  هفالخلا  راد  رهش 
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رد شلیـضفت  و  تسا ، مسرم  لباقم  هحفـص  لوادج  رد  نآ  لامجا  هک  سیلپ ، دنچ  اب  یبیان  هب  قوتاپ  ره  و  تسا ، هدش  هدرپس  ییادـخدک 

. تسا طبض  دیقم و  شکلام  مسا  هب  یکلم  ره  و  تسا ، تبث  ءزج  هب  ءزج  باتک  یقاب 
: تسا رارق  نیازا  هفالخلا  راد  رهش  تالحم  یماسا 

تلود هلحم  - 1
جلگنس هلحم  - 2
رازاب هلحم  - 3

نادیملاچ هلحم  - 4
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ناجالدوع . هلحم  - 5
: رهش مامت  ناجالدوع و  هلحم  نادیملاچ ، هلحم  رازاب ، هلحم  جلگنس ، هلحم  تلود ، هلحم  رد  رهش  هینبا  لیضفت  لودج  اما  و 

531 ص : نارهت ، تشذگرس 
. تسا هدش  هتفرگرب  هفالخلا ص 355  راد  رامآ  باتک  زا  انیع  لودج  نیا 

532 ص : نارهت ، تشذگرس 
راـمآ نیا  نتم  رد  اریز  تسین  صخـشم  نآ  تلع  هک  دوشیم  هدـید  یتاهابتـشا  اهنوتـس  همه  اـهفیدر و  زا  یخرب  عـمج  رد  هکنآ  حیـضوت 

نیکاکد و هناخ و  لثم  ار  هینبا  زا  کی  ره  لک  عمج  هلحم ، ره  تایئزج  حرـش  زاـغآ  رد  هک  هنوگنیدـب  دوشیم  هدـید  یتاهابتـشا  نینچمه 
. دوشیم هدید  تاهابتشا  نامه  زین  اهنآ  رد  هک  تسا  لودج  نامه  دننامه  هک  هداد  ار  هریغ 

: تسا ریز  رارق  هب  تسرد  ماقرا  يورره  هب 
. تسا تسرد  ددع 15275  تسردان و  هناخ 16275  ددع  عمج 

. تسا تسرد  ددع 79  تسردان و  ددع 80  هسردم  دجسم و  عمج 
: تسا ریز  رارق  هب  نآ  حالصا  دشابیم و  تسردان  همه  زین  اهنوتس  عمج  نینچمه 

تسرد 5514. ددع  تسردان 5504 . ددع  تلود : هلحم 
تسرد 6675. ددع  تسردان 6664 . ددع  جلگنس : هلحم 

تسرد 5136. ددع  تسردان 5131 . ددع  رازاب : هلحم 
تسرد 4854. ددع  تسردان 4848 . ددع  نادیملاچ : هلحم 
تسرد 3586. ددع  تسردان 3582 . ددع  ناجالدوع : هلحم 

تسرد 25765. ددع  تسردان 25729 . ددع  رهش : مامت 
هک تفاـیرد  ناوتیم  تقو  فرـص  هلـصوح و  یکدـنا  اـب  هک  تسنآ  دروخیم  مشچ  هب  راـمآ  نیا  رد  هک  یهجوت  بلاـج  تاـکن  زا  یکی 

. دناهدرکیم یگدنز  هتشاد و  هناخ  نارهت  ياجک  رد  نامز ، نآ  رد  رظندروم  صاخشا  لاجر و 
533 ص : نارهت ، تشذگرس 

دیدج ياههسردم 

هراشا

هتخومآ ناکدوک  هب  اههناخبتکم  رد  نتـشون  ندناوخ و  دیدج ، ياههسردم  ندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه 
ه.  ) لاس 1315 هب  نارهت  رد  دیدج  هسردـم  نیتسخن  ناخیلع ، ازریم  هلودـلا  نیما  ترادـص  نامز  رد  هاش و  نیدـلا  رفظم  هرود  رد  دـشیم .

ردرس رب  هیدشر  هسردم  هحول  حاتتفا و  قباس ) روپهاش   ) امرفنامرف نابایخ  یلعـسابع و  هچرازاب  زا  رتنییاپ  یلعـسابع  ییالبرک  غاب  رد  ق ،).
سیـسأت اههسردم  دندوب ، دیدج  ملع  بلاط  هک  یناسک  ناشیدناکین و  وا  لابند  هب  تفرگ . رارق  ناوارف  لابقتـسا  دروم  هدـش و  بصن  نآ 

. دش مدرم  رد  ون  ياههشیدنا  ندمآدیدپ  بابسا  زا  یکی  دوخ  سرادم  نیمه  دندوزفا و  بدا  ملع و  رازاب  قنور  هب  هدرک و 
. دمآ دوجو  هب  هیدشر  هسردم  زا  سپ  مه  يرگید  سرادم 

هیدشر هسردم 
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رد و  قباس - روپهاش  امرفنامرف - نابایخ  یلعـسابع و  ییالبرک  هچرازاب  زا  رتنییاپ  رد  هیدـشر  تیریدـم  هب  ق ). ه .  ) لاس 1315 ناضمر  رد 
. تفای لاقتنا  رالاسهپس  دمحم  ازریم  موحرم  ترامع  رد  هناخنوگاو  یکیدزن  هب  ق ). ه .  ) لاس 1320

هیئادتبا هسردم 

لقتنم يرگید  ناکم  هب  اهدعب  دش و  هتخاس  رازهلال  نابایخ  لیاوا  دودـح  رد  هنطلـسلا  ربخم  جاح  رظن  تحت  ق ). ه .  ) لاس 1316 مرحم  رد 
. دش

هیملع هسردم 

. هیئادتبا هسردم  لحم  نامه  رد  رازهلال  لیاوا  دودح  رد  هنطلسلا  ربخم  سیئر  هنطلسلا ، ماشتحا  طسوت  ق ). ه .  ) مرحم 1316 رد 
534 ص : نارهت ، تشذگرس 

فرش هسردم 

. دش انب  ناریمش  هزاورد  رد  ابطالا  مظان  ناخ  ربکا  یلع  ازریم  تیریدم  هب  ق ). ه .  ) لاس 1316 لوالا  عیبر  رد 

هیحاتتفا هسردم 

. دش هتخاس  جلگنس  رد  کلملا  حاتفم  تراظن  تحت  ق ). ه .  ) نابعش 1316 رد 

هیرفظم هسردم 

. دش انب  میظعلا  دبع  ترضح  هزاورد  یکیدزن  رد  یناشاک  يدهم  خیش  تیریدم  هب  ق ). ه .  ) هیناثلا 1316 يدامج  مراهچ  رد 

شناد هسردم 

. زورما ير  قباس و  نیشام  نابایخ  لگنم  بآ  هسردم ، نیا  لحم  شناد . هلودلا  عفرا  سنرپ  نآ  سسؤم  حاتتفا و  ق ). ه .  ) مرحم 1317 رد 

تاداس هسردم 

. دش انب  رادرس  ناخ  ریما  لزنم  بنج  دابآهاش ، رد  يدابآ  تلود  ییحی  ازریم  جاح  هلیسو  هب  ق ). ه .  ) هجحیذ 1316 رد 

بدا هسردم 

. دش سیسأت  نادیملاچ  هلحم  رد  یشرفت  هلودلا  مجرتم  تمه  هب  ق ). ه .  ) هجحیذ 1316 رد 

مالسا هسردم 

دش . انب  ییابطابط  دمحم  دیس  اقآ  تمه  هب  ق ). ه .  ) لاس 1317 رخاوا  رد 
: دسیونیم هیدشر  هسردم  ینعی  نارهت  هسردم  نیتسخن  سیسأت  هرابرد  نایناریا  يرادیب  خیرات  رد  ینامرک  مالسالا  مظان 
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سیـسأت رد  زیربت  رد  یتدم  ناریا  مظعا  ردص  هلودلا ، نیما  نامز  رد  راکتـسرد و  ترارحاب و  صاخـشا  زا  هیدشر  ریدم  اقآ ، نسح  ازریم  »
. دومن سیسأت  ار  هیدشر  هسردم  دمآ و  نارهت  هب  سپس  هدیشک  تامحز  بتاکم  سرادم و 

سجن رفاک  رفن  کی  لثم  ار  وا  مدرم  زا  یضعب  نیسدقم و  شدورو  لیاوا  رد  تسا . دیدج  عضو  هب  بتاکم  سـسؤم  صخـش  نیا  عقاو  رد 
شیپ تقو  نآ  ات  هک  ار  همض  داهن و  مان  الاب  يادص  دنتفگیم ، ریز  تقو  نآ  ات  هک  ار  هحتف  داد و  رییغت  ار  ابفلا  هک  ارچ  دنتسنادیم ، نیعلا 

يادص دندیمانیم ،
535 ص : نارهت ، تشذگرس 

داد و لافطا  دای  یقفا  طخ  يدومع و  طخ  نینچمه  دناوخیم . نییاپ  يادص  دـندناوخیم ، ریز  تقو  نآ  ات  هک  ار  هرـسک  تفگیم ، طسو 
رگید دنیایب . هسردم  رد  دیاب  هک  تشاد  ررض  هچ  دنتسشنیم ، مه  اب  نارتخد  نارسپ و  اهرازاب  اهرذگ و  رـس  رد  هک  اههناخبتکم  رد  اذک 

: تسا هتفگ  لبق  لاس  اهدص  يدعس  خیش  دنیآیم . راب  رسدوخ  لافطا  تسین  هسردم  رد  هکلف  بوچ و  هک  نآ 
رازاب  رد  نالفط  دنزاب  کسرخرازآ  مک  دوش  هک  ملعم  داتسا 

رییغت ار  ام  ءاب  فلا و  دنهاوخیم  بهذمال  یباب و  یتعامج  هک  تسا ، هدش  کیدزن  نامزلا  رخآ  هک  دـش  دـنلب  سلاجم  رد  نیـسدقم  دایرف 
. دنهدب دای  اهنآ  هب  باتک  دنریگب و  لافطا  تسد  زا  ار  نآرق  دنهد ،

داد لافطا  دای  ار  تروص  نیا  یطح و  رامـش  یظفل و  رامـش  تسا  هتفگ  اهنآ  هب  هک  تسا  هداد  میلعت  هجراخ  نابز  ار  لاـفطا  هک  نآ  رگید 
. دش فیلأت  سرادم  يایلوا  ریفکت  سرادم و  در  رد  املع ، یضعب  زا  مه  هلاسر  المجم  ( 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1)

نیا تسا و  بتاکم  نامه  زا  ترابع  سرادم  نیا  هک  دنتسناد  مکمک  مدرم  مالسا ، هسردم  سیسأت  ییابطابط و  ياقآ  لوخد  زا  سپ  نکیل 
. نآ زا  رتلکشم  يردق  اهتنم  تسا ، میدق  ءاب  فلا و  نامه  دشن  هداد  ابفلا  رد  مه  يرییغت  هجراخ و  نابز  هن  تسا ، باسح  ماقرا 

داجیا ياهمانزور  دوخ  دوصقم  جـیورت  يارب  داتفا و  ترارح  زا  هدرخ  هدرخ  دنتـسین ، لباق  مدرم  نیا  هک  تسناد  مه  اقآ  نسح  ازریم  جاـح 
ریزو مولع و  ریزو  نکیل  دـشوکب ، فراعم  جـیورت  هب  دـنک و  رادـیب  ار  مدرم  همانزور  نیا  اب  هک  تساوخ  بتکم . هماـنزور  هب  موسوم  درک 
دوخ لاح  هب  رگا  ار  صخـش  نیا  هک  هلودـلا  نیع  دزن  رد  دوب  مهتم  انثا  نیا  رد  دـندرک . يریگولج  دـیارج  ریاس  وا و  همانزور  زا  تاعابطنا 

. تسا هدش  مه  سیونهمانزور  داد ، دهاوخ  رییغت  ار  ءاب  فلا و  هکنیا  رب  هوالع  دراذگ ،
هک تسا  یهانگ  مه  نیا  هک  دوریم  یلم  هناخباتک  هب  مه  یهاگهاگ  تسین و  ندرک  سیـسأت  هسردـم  هانگ  زا  رتمک  یـسیونهمانزور  هانگ 

دنکیم »...  عمج  دوخ  رود  ار  یضعب  هسردم  هناخ و  رد  مه  تاقوا  یضعب  درادن . وفع 
: دسیونیم دیما  گرزب  نسحلا  وبا  نویامه  ربخم 

هچ ره  سک  ره  هاش ، نیدـلا  رفظم  تنطلـس  نامز  رد  مییوگب  رتهب  ای  دوبن  فلاخم  فراـعم  رـشن  اـب  شردـپ  فـالخرب  هاـش  نیدـلا  رفظم  »
زج درکن ، دشاب  دیفم  هک  يراک  یسک  یلو  درکیم . تساوخیم 

536 ص : نارهت ، تشذگرس 
هچنآ هدز  رمک  رب  تمه  نماد  دـنهد ، ماجنا  یتمدـخ  فراـعم  یقرت  رـشن و  هار  رد  دـندوب  دـنموزرآ  اـهلاس  ناـهاوخ  فراـعم  هدـع  کـی 

. دندروآ لمع  هب  دنتسناوت 
ازریم دش . سیـسأت  یتامدقم  هطـسوتم و  هسردـم  هدزاود  نارهت  رد  ق ،). ه .  ) 1318 تاونـس 1317 - رد  اذـهعم  ردان ، ملعم  لیلق و  هیامرس 

زا کلملا  رین  کلملا و  حاتفم  هنطلـسلا ، ماشتحا  هنطلـسلا ، ربخم  مولعلا ، مظان  ناـخیلع  يداـبآتلود ، ییحی  ازریم  یجاـح  هیدـشر ، نسح 
دش ». سیسأت  هلودلا  ریشم  ناخ  نسح  ازریم  مامتها  یعس و  هب  مه  یسایس  مولع  هسردم  کی  دندرک . لوذبم  یعاسم  هک  دندوب  یصاخشا 
يذ هام  رد  هک  هیـسدق  هسردـم  هلمج : زا  دـش . سیـسأت  نارهت  رد  دـندش ، هدرب  ماـن  هک  ییاههسردـم  زا  ریغ  رگید  هسردـم  دـنچ  نینچمه 

رد هک  هیلامک  هسردم  دوب ، ءاملعلا  دیعس  میهاربا  ازریم  اقآ  نآ  سسؤم  ریدم و  هک  دش  سیـسأت  همـشچرس  هلحم  رد  ق ). ه .  ) هجحلا 1316
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زا هیلاـمک ، ناـخ  یـضترم  يداـبآتلود و  ییحی  ازریم  جاـح  تکرـش  هـب  نیدـلا ، رــصن  دیــس  هـلحم  رد  ق ). ه .  ) یلوالا 1317 يداـمج 
ناـخ قازرلا  دـبع  ازریم  تیریدـم  هب  هک  دوب  زین  درخ  هسردـم  دـش . هداد  ناـخ  یـضترم  هب  نآ  تیریدـم  سیـسأت و  راـبرد  ياهتمدخـشیپ 

. دمآیمن لمعهب  نآ  هب  تبسن  فراعم  نمجنا  فرط  زا  یتراظن  دشیم و  هرادا  يریاغب  سدنهم 

هنارتخد سرادم 

زا هک  ینید  تادقتعم  هب  انب  القا  هچ  دشن ، داجیا  نارتخد  لیـصحت  يارب  ياهسردم  نایناریا  فرط  زا  تیطورـشم  زا  دـعب  ات  يوق  لامتحا  هب 
مه ار  تفع  طرـش  دـیاش  دوبن و  هدیدنـسپ  زیاج و  مزـال و  نارتخد  يارب  ندـناوخ  سرد  دـشیم ، نیقلت  مدرم  هب  ناـمز  نویناـحور  فرط 

دنتسناوتیم نامز  ره  دنتشادن و  دیدج  سرادم  رد  لیـصحت  هب  یبوخ  رظن  مدرم  هماع  ایناث  دنتـسنادیم . داوس  نتـشادن  هناخ و  رد  یگدنز 
! نارتخد هب  دـسر  هچ  رگید  دوب  نادرم  نارـسپ و  هرابرد  نیا  هتبلا  دـندادیم و  رارق  نیهوت  هیرخـس و  ای  رازآ  دروم  ار  نیملعم  نیلـصحم و 

دوب هناخرـس » ملعم   » نامه هلیـسو  هب  دنتـشاد  هقالع  هدیقع و  دوخ  نارتخد  ندش  داوساب  هب  هک  ییاههداوناخ  رد  نارتخد  لیـصحت  نیاربانب 
. دندروآیم دوخ  نادنزرف  يارب  هک 

دمحم دیس  اقآ  رضحم  رد  هک  یتارکاذم  زا  ناوتیم  ار  نارتخد  سرادم  سیسأت  لاکشا 
537 ص : نارهت ، تشذگرس 

: دسیونیم ینامرک  مالسالا  مظان  دیمهف . تسا ، هدش  دادبتسا  هرود  رخاوا  نامه  رد  ناریا ، تیطورشم  فورعم  میعز  ییابطابط ،
هدنراگن م ،).  ) لاس 1905 هسنارف  هام  هیروف  متفه  يرجه و  ود  تسیب و  دصیـس و  رازه و  لاس  مارحلا  ۀجحلا  يذ  هام  میود  هبنـشهس  بش  »

رد یباتک  هتسشن و  اهنت  هک  یتلاح  رد  ییابطابط  دمحم  دیس  ازریم  اقآ  بانج  رب  دش  دراو  ینامرک  یمالـسالا  مظان  دمحم  ازریم  خیرات  نیا 
ضرع باوج  عامتـسا  مالـس و  يادا  زا  سپ  دوب ، هدربورف  تریح  نابیرگ  ترکف و  بیج  هب  رـس  هودـنا  نزح و  تیاـهن  اـب  هدراذـگ  شیپ 

، درذگب ینامز  روط  نیا  هب  رگا  دـنراد ، یفاک  یقوذ  یفاو و  یقوش  سرادـم  سیـسأت  بتاکم و  حاتتفا  هب  نارهط  یلاها  مایا  نیا  هک  مدرک 
لاس تشه  هک  سوسفا  تفگ : سپس  دومرف ، ترسم  راهظا  تسخن  شبانج  دید . میهاوخ  دنمشناد  ملاع و  ار  نطو  ءانبا  يدوز  هب  هنیآ  ره 

تیبرت تهج  هّیلم  بتاکم  سرادم و  رد  ار  ششوک  دهج و  دج و  تیاهن  هچنانچ  میامنیم . تالایخ  تکلمم  نیا  یقرت  تفرشیپ  رد  تسا 
هک نیا  اب  هدرک ، تکاس  باـجم و  هزادـنا  کـی  اـت  ار  اـهنآ  هدـش و  عقاو  هضراـعم  هثحاـبم و  فرط  نیدـناعم  اـب  هدومن و  نطو  ناـگوابون 

تیوقت هدیفم و  لئاسر  دیارج و  جیورت  سرادم و  بتاکم و  قیوشت  زا  دنتـشون ، بتاکم  حاتتفا  داجیا و  تمرح  سرادم و  در  رد  اههلاسر 
اب دوـمنیم  فراـعم  تفرـشیپ  عناـم  هک  ترادـص  زا  ار  ناطلـسلا  نیما  لزع  هدرکن ، حـماست  تـلفغ و  تـلم  يرادـیب  تاـبجوم  فراـعم و 

يأردوخ دبتسم  صخش  هک  هلودلا  نیع  نکیل  مدومن ، اعدتسا  هاش  نیدلا  رفظم  هاشداپ  ترـضحیلعا  زا  لیاسو  نتخیگنارب  همدصنارازه و 
. تسا رتنادان  رتدب و  یتاهج  زا  هکلب  قباس  رودص  دننام  مه  وا  دیدرگ و  بوصنم  وا  ياج  هب  تسا  یملعیب  رسدوخ 

مادـک رگید  دوش ، لوزعم  مه  ریزو  نیا  ضرفلاب  دومرف : دـینک . تساوخرد  هاـشداپ  زا  زین  ار  مظعاردـص  نیا  لزع  : » درک ضرع  هدـنراگن 
صقاون دابآ و  ار  تکلمم  نیا  هلاس  نیدنچ  ياهیبارخ  دناوتب  و  دشاب ، ترادص  دنسم  هتسیاش  هک  دنراد  ار  ریـصب  لماک  لقاع  ملاع  صخش 

؟ دیامن حالصا  ار 
نآ دندش ، ملاع  تلم  مومع  هک  نآ  زا  سپ  هچ  دنوش ، ملاع  تلم  دارفا  درک  یعـس  دیاب  دومرف : تسا ؟ هار  هچ  زا  جالع  سپ  مدرک : ضرع 
راب ریز  زگره  رگید  دندش ، هاگآ  هک  تلود  دوخرب و  ار  تلم  قوقح  تلم ، دوخرب و  ار  تلود  قوقح  دننادیم ، ار  دوخ  یلم  قوقح  تقو 

حالـصا هب  داـب  امـش  رب  سپ  دـش ، دـهاوخ  تیارد  تیاـفک و  ناـبحاص  هب  عجار  اـهراک  تقو  نآ  تفر . دـنهاوخن  دادبتـسا  روج و  ملظ و 
. هریغ هیعانص و  هیملع و  هیئادتبا و  سرادم  ثادحا  بتاکم و  ریثکت  سیسأت و  فراعم و 

رد مییامن و  حوتفم  ناگزیشود  اهرتخد و  يارب  ياهسردم  دینادب  حالص  رگا  مدرک : ضرع 
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538 ص : نارهت ، تشذگرس 
دنهاوخن تیبرت  یبوخب  اهرسپ  دنوشن ، ملاع  اهرتخد  ات  هچ  میناشوپب ، رنه  ملع و  سابل  اهنآ  هب  میـشوکب و  نطو  ناگزیـشود  تانب و  تیبرت 

. دش
هـسردم باب  رد  دش و  دراو  مالـسا  هسردـم  سیئر  قداص ، دـمحم  دیـس  ازریم  اقآ  بانج  نآ  دـنزرف  هک  میدوب  هرکاذـم  وگتفگ و  نیا  رد 
فداصم بترم و  سیلپ  نتـشادن  هیمظن و  هرادا  ندوبن  تسا ، اهرتخد  بتاکم  ثادـحا  داجیا و  عنام  هک  يزیچ  دومرف : روطنیا  ناگزیـشود 

بتک و  هحیحـص ، تابیترت  قالخااب و  هملعم  نانز  ندرکن  هیهت  نیدـناعم و  تعنامم  و  بایا ، باهذ و  ماگنه  رد  رارـشا  اـب  اـهرتخد  ندـش 
لهاج و ناناوج  اب  درادرب ، ار  نیدناعم  عنم  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  مسا  ضرف  رب  اذک ،]  ] داولا تازاجم  يارجا  تینما و  مدـع  یـسالک و 

تعنامم یک  دروآ  مهارف  ار  تمحز  بابـسا  دـش و  فرط  اهرتخد  زا  یکی  اب  رارـشا  زا  رفن  کـی  رگا  مینک ؟ هچ  ماـجلیب  بزع  صاخـشا 
ردپ و دوخ ، ناتـسود  زا  یکی  هناخ  هب  تفر  بتکم  هب  نتفر  ضوع  هدرک ، جک  ار  دوخ  هار  يرتخد  رگا  دهدیم ؟ تازاجم  هک  دـنکیم و 

میروایب ددعتم  شارف  هسردم  ره  رد  هک  نآ  تعاطتـسا  دنبایب ؟ ریغ  هناخ  رد  ار  دوخ  رتخد  روطچ  دنوشیم و  علطم  هنوگچ  رتخد  نآ  ردام 
رگا القا  هک  دنیامن  مهارف  ار  اهرتخد  سرادم  سیـسأت  تابجوم  سپـس  دننک ، بترم  ار  هیمظن  سیلپ و  هرادا  تسخن  دیاب  سپ  میرادـن  هک 

مه يدـحا  زا  دـنهدب و  هیمظن  رد  ار  وا  تازاـجم  دـیامن و  ریگتـسد  ار  وا  اروف  سیلپ  دوـش ، يرتـخد  نزهار  تساوـخ  رفن  کـی  یماـگنه 
عقوم تقو و  رد  ات  میـشاب ، هنانز  هملعم  رکف  رد  دـیاب  سپ  دروآ ، اهرتخد  يارب  ناوتیمن  هک  هنادرم  ملعم  هک  نآ  رگید  دـنیامنن ، هظحـالم 

تسا »! هدومن  تخس  لکشم و  ار  نانآ  فیلکت  راک و  نانز  ندوب  روتسم  باجتحا و  هچ  میراداو . راک  هب  ار  اهنآ 
: دسیونیم هیدشر  نسح  ازریم  رسپ  هیدشر ، نیدلا  سمش 

سیـسأت هدنـسیون  يومع  نز  هیدشر ، یبوط  تیریدم  هب  نارتخد  شرورپ  هسردـم  دوخ  هناخ  يازجم  تمـسق  رد  ق ). ه .  ) لاس 1321 رد  »
ار هسردم  هتـشادرب ، دـیدهت  شحف و  اب  ار  ولبات  یتلود  ناشارف  هک  تشاد  درگاش   17 سیسأت ، مراهچ  زور  دش . عقاو  لابقتـسا  دروم  دش و 

. دندرک لحنم 
، روپهاش نابایخ  رد  ار  سومان  هسردـم  مردـپ ، يونعم  ياهیهارمه  تدـعاسم و  هب  هدومزآ ، یبوط  وناب  ناورداـش  ق ،). ه .  ) لاس 1326 رد 

تیبرت مدقـشیپ  دـیاب  دراد ، ییازـسب  مهـس  نانز  گنهرف  تفرـشیپ  رد  هک  ار  وناب  نیا  قحلا  و  درک . سیـسأت  دابآنسح  هارراـهچ  کـیدزن 
. تسناد ناریا  ناوناب 

دهاوخ هسردم  ملعم  هیدشر  نارتخد  زا  یکی  هشیمه  هک  تسا  تبث  هسردم  همانماظن  رد  تفرگ . رارق  ناگمه  لابقتـسا  دروم  هسردـم  نیا 
. دوب

539 ص : نارهت ، تشذگرس 
لاس نیا  رد  مه  دـش . سیـسأت  ناجالدوع  هار  هس  رد  فافع  هسردـم  هیدـشر ، هیولع  یماـقم  هدـلاو  تیریدـم  هب  ق ،). ه .  ) لاس 1327 رد 

سرادـم زا  ود  ره  هک  دـش  سیـسأت  نیوزق  هزاورد  یبوچ  وسراهچ  رد  هیدـشر  یبوط  میومع  رـسمه  تیریدـم  هب  نارتخد  تیبرت  هسردـم 
. دندوب ام  رهش  بوخ 

رذگ رد  مرگید  يومع  رـسمه  تیریدم  هب  باجح  هسردم  و  هلودلا ، نیع  نابایخ  رد  ییاطع  مناخ  تیریدم  هب  سرادملا  سمـش  هسردـم 
ردام تیریدم  هب  ناسحلا  تاریخ  هسردم  و  یفوتـسم ، رذگ  رد  یقودـص  هسردـم  ق ). ه .  ) لاس 1329 رد  دندش . سیـسأت  اهدـعب  زین  ریعم 

دنمرنه و رایـسب  نانز  زا  تسا  هدنـسیون  شومارف  شکچوک  مسا  هک  سرادملا  سمـش  هسردم  هریدـم  دـش . سیـسأت  رانچاپ  رد  هدنـسیون 
دوب »...  ام  روشک  دنمشناد 

دبع خیش  جاح  ناتسربق  رد  تسبورف و  ناهج  زا  هدید  مق  رد  ش ). ه .  ) رذآ 1323  21 ق ،). ه .  ) لاس 1363 هدعقیذ  رد  هیدشر  نسح  ازریم 
. دش هدرپس  كاخ  هب  میرکلا 
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یسایس مولع  یلاع  هسردم 

ياهیگدـنیامن يارب  یـصوصخم  نیرومأم  دـیاب  هک  درک  هجوتم  ار  ناریا  نارادـمامز  ییاپورا ، کلامم  اـب  ناریا  طـباور  نوزفازور  هعـسوت 
يروشک موسر  يرابرد و  بادآ  هب  دـنچ  ره  دـندوب ، هتفای  تیبرت  هدـش و  گرزب  ناریا  رد  هک  یلاجر  اریز  درک . تیبرت  هجراـخ  رد  ناریا 

یکی قح  هب  هلأسم  نیا  دنتشادن و  یعالطا  ییاپورا  ياهروشک  رد  لومعم  لوصا  تاررقم و  بادآ و  زا  نکل  دندوب ، فقاو  دوخ  تکلمم 
مازعا رارق  هک  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد  تسا . هدوب  هیراجاق  ناهاشداپ  تنطلـس  هرود  لوط  رد  ناریا  رب  دراو  ياهنایز  للع  نیرتگرزب  زا 
دمحم ازریم  رـسپ  هللا ، دبع  ازریم  یبارـس و  نیـسح  ازریم  رـسپ  هیامنارگ ، ناخ  اضر  ازریم  هلمجزا  نت  دنچ  دـش ، هتـشاذگ  اپورا  هب  لصحم 

زا یناسک  زین  اهدعب  دندش . یسایس  مولع  للملا و  نیب  قوقح  هتـشر  رد  لیـصحت  دراو  یناشاک  نیدباعلا  نیز  ازریم  کلملا و  قیدص  ناخ 
رصن ازریم  هلمج  نآ  زا  هک  دنتشاداو  اههتشر  نیا  رد  لیصحت  هب  ار  اهنآ  دنداتسرف ، اپورا  هب  دوخ  جرخ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هک  ناریا  لاجر 

رد سور  هرادا  سیئر  هک  یتقو  زا  يو  درب . مان  ناوتیم  ار  هاش  نیدلا  رفظم  مظعاردص  هجراخ و  روما  ریزو  هلودلا ، ریشم  ینیئان ، ناخ  هللا 
لولسم اپورا  رد  وا  هدنزارب  ابیز و  رسپ  یلع  داتـسرف . اپورا  هب  لیـصحت  يارب  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  دوخ  رـسپ  هس  دوب ، هجراخ  ترازو 

ياینریپ دعب و  هلودلا  ریشم  کلملا ، ریشم  نسح - تفگ . یگدنز  دوردب  دش و 
540 ص : نارهت ، تشذگرس 

رد دعب - ياینریپ  کلملا ، نمتؤم  نیسح - درک و  مامت  ار  وکـسم  نونفلاراد  قوقح  تمـسق  ناتـساب - ناریا  ردقنارگ  خیرات  فلؤم  رتدعب ،
. دش لیصحت  لوغشم  هسنارف  کینکت  یلپ  هسردم 

تمـس هب  هدرک و  مامت  ار  قوقح  هسردـم  شدـشرا  رـسپ  ناخ ، نسح  ازریم  هک  دوب  یتقو  اب  فداصم  هلودـلا  ریـشم  هجراـخ  روما  ترازو 
. دوب هدش  گروبزرطپ  رد  ناریا  ترافس  دراو  هتسباو 

هجراخ ترازو  هنیباک  تسایر  تمـس  اب  ناخ  نسح  ازریم  تساوخ و  نارهت  هب  هناخترازو  نآ  هنیباـک  هرادا  يارب  ار  شرـسپ  هلودـلا  ریـشم 
. دش مظعاردص  ناطلسلا  نیما  صوصخم  یشنم 

نیا روما  دوشن ، هداد  هدـش  تیبرت  نادـنمراک  تسد  هب  راک  ات  هک  دـش  هجوتم  هجراـخ  روما  ترازو  رد  کـلملا ، ریـشم  ناـخ  نسح  ازریم 
، تسا مهم  رایـسب  ياهناخترازو  نآ ، رد  ناگناگیب  هب  طوبرم  روما  زکرمت  هجراخ و  یـسایس  ناگدـنیامن  اب  طابترا  تلع  هب  هک  هناـخترازو 

مولع لیـصحت  يارب  مه  ياهسردـم  هک  رتهب  هچ  دوشیمن ، فلاخم  نادـنچ  سرادـم  حاتتفا  اب  نوچ  رگید  فرط  زا  تفاـی . دـهاوخن  دوبهب 
. دوش سیسأت  هجراخ  روما  ترازو  يارب  هدناوخ  سرد  نادنمراک  تیبرت  یسایس و 

يارب هنایلاس  ناموت  رازه  راهچ  دـندرک و  رداـص  یناـمرف  هتخاـس  رگهولج  ار  مادـقا  نیا  تانـسحم  مظعاردـص  هاـش و  دزن  رد  ردـپ  رـسپ و 
هجدوب درک . میظنت  ار  هسردـم  نیا  همانرب  ناخ  نسح  ازریم  دـندومن و  رارقرب  ناسارخ  هزوریف  ندـعم  لمع  توافت  زا  هسردـم  نیا  جراـخم 

، سیـسأت زاغآ  رد  دشیم . نیمأت  دوب  يرتتباث  دمآرد  هک  دیداور ) همانرذگ ،  ) هرکذـت رودـص  زا  هلـصاح  دـیاوع  لحم  زا  ادـعب  هسردـم 
ترازو ياضعا  زا  يدـعب  هلودـلا  ققحم  هرازولا و  ماوق  ناخ  هللا  دـبع  ازریم  هدـهعرب  نآ  تیریدـم  ناخ و  نسح  ازریم  اب  هسردـم  تساـیر 

یسانشتابن و رد  وا  صصخت  یلو  دوب ، هدیناسر  نایاپ  هب  اپورا  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  هک  دوب  رابرد  نیما  ناخ  مشاه  ازریم  رـسپ  هجراخ 
. دشیم بوسحم  هجراخ  ترازو  لقتسم  تارادا  زا  هسردم  دوب و  ینابغاب  صوصخب  تحالف و 

یسیع هب  ادعب  هک  دوب  يرالاسهپس  ناخ  هللا  رـصن  ياههناخ  زا  دیـشمج و  بابرا  لزنم  يورهبور  بیدا و  نابایخ  رد  هسردم  لحم  نیتسخن 
. دش لقتنم  یهاش  کناب  کیدزن  قرب  نابایخ  رد  ياهناخ  هب  نآ  زا  سپ  تفرگ . قلعت  یناوقیل 

: دوب هدش  مالعا  ررقم و  لیذ  تاکن  طیارش و  بلطواد  نتفریذپ  نالعا  رد 
. لاس ات 22  زا 15  نس  - 1
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. ءالما ءاشنا و  طخ ، باسح ، یبرع ، وحن  فرص و  زا : دوب  ترابع  يدورو  یناحتما  داوم  - 2
. قوقح هقف و  خیرات و  ینعی  هسردم  رد  یسرد  داوم  - 3

ای هناخ  ياههدرک  لیصحت  زا  مه  یخرب  هیحاتتفا و  هیملع و  هسردم  نادرگاش  ینعی  اهبلطواد 
541 ص : نارهت ، تشذگرس 

قباطم ق ). ه .  ) نابعـش 1317 همین  دیع  يارب  هسردم  حاتتفا  زور  دیـسر ، رفن  هدفه  هدزناش ، هب  اهنآ  هدع  هک  نیمه  دندوب . همیدـق  سرادـم 
. تشگ ررقم  ق ). ه .  ) هامرذآ 1278  18

ملعم يریاغب ، ناخ  قازرلا  دبع  ازریم  خیرات ، ملعم  نارهت ، نایـسراپ  تسرپرـس  یج ، ریـشدرا  زا  دـندوب  ترابع  نیملعم  سیـسأت ، زاغآ  رد 
. دش هفاضا  مه  تایبدا  سرد  دعب  لاس  رد  للملا . نیب  قوقح  ملعم  کلملا ، ریشم  ناخ  نسح  ازریم  هسنارف و  ملعم  لرم ، رتکد  یفارغج ،

زا یکی  ناونعهب  مه  ار  هقف  سرد  کلملا  ریـشم  ناخ  نسح  ازریم  دنـشابن  يراع  یمالـسا  قوقح  زا  یلک  هب  هسردم  نیلـصحم  هکنیا  يارب 
رد ار  هقف  سیردت  مادک  چیه  دنتسنادیم ، ینید  مولع  بالط  تیحالص  رد  ار  هقف  نتفرگ  ارف  هک  تقو  ياملع  اما  داد . رارق  یلیصحت  داوم 

مهاوخیم هکلب  تسین  هیقف  تیبرت  راک  نیا  زا  مدوصقم  تفگ  نیفلاخم  هب  تسـشنن و  ياپ  زا  ناخ  نسح  ازریم  دندرکن . لبقت  هسردـم  نآ 
. دنورن ردب  هار  زا  دنتفر  رفک  کلامم  هب  هک  یتقو  ات  مزاس  انشآ  یمالسا  هقف  لوصاب  ار  ناناوج  نیا 

. دوش رشتنم  همجرت و  ییاپورا  قوقح  هفلتخم  تاعوضوم  رد  باتک  دنچ  هک  دش  بجوم  یسایس  مولع  هسردم  داجیا 

ییاپورا سرادم 

هراشا

. مییوگب ییاپورا  سرادم  هرابرد  مه  یمک  تسین  دب  میهد  نایاپ  دیدج  سرادم  هرابرد  ار  دوخ  نخس  هکنآ  زا  شیپ 
ییاـکیرمآ و ناشیـشک  هلیـسوب  هب  یـسرادم  زیربـت  هـیمورا و  رهـش  رد  هاـش  دـمحم  هرود  رد  نارهت ، رد  دـیدج  سرادـم  سیـسأت  زا  شیپ 

. دوب نونفلا  راد  سیسأت  زا  شیپ  اهنآ  همه  راک  هب  زاغآ  هک  دش  سیسأت  ناریا  رد  يوسنارف 
رد ییاکیرما  هنارسپ  هسردم  ق ). ه .  ) لاس 1289 رد  و  دش ...  سیسأت  اهتسیرازال  هلیسو  هب  نارهت  ییولنس  هسردم  ق ). ه .  ) لاس 1277 رد 

. دش سیـسأت  نارهت  رد  لوپود  ناسن  نس و  نارهاوخ  هلیـسو  هب  فزوژنس  نارتخد  هسردـم  ق ). ه .  ) لاس 1292 رد  دش و  سیـسأت  نارهت 
: دسیونیم هسردم  نیا  هرابرد  تسا  هدمآ  نارهت  هب  شرهوش  قافتا  هب  هم 1881  هام  رد  هک  اوفالوید  مناخ 

ناکدوک تیبرت  هب  هدرک و  رئاد  ياهسردم  اسیلک و  نارهت  رد  نارهاوخ  نیا  هک  تسا  یلاس  دنچ  »
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زا یلیلق  هدع  دنوریم و  اهنآ  هسردم  هب  مه  ینمرا  نارتخد  زا  يدایز  هدع  دناهتخادرپ . دـنراد  تماقا  نارهت  رد  هک  ییاپورا  هداوناخ  دـنچ 
رد نارتخد  دننکن . تلاخد  اهنآ  بهذم  هدیقع و  رد  هک  طرش  نیا  هب  دناهداد  رارق  نارهاوخ  يراتـسرپ  تحت  ار  دوخ  لافطا  مه  ناناملـسم 

نابز دنرادن . ییانشآ  اهنآ  اب  نایناریا  هک  یتامیلعت  ینعی  دنریگیم ، دای  يرادهناخ  یـشکوتا و  یطایخ و  نتـشون و  ندناوخ و  هسردم  نیا 
یتدعاسم دنریذپیم و  ار  نارهاوخ  نیا  یهاگ  مه  یهاش  نوردنا  نانز  دوشیم . سیردت  اهنآ  هب  مه  ایفارغج  خیرات و  يرصتخم  هسنارف و 

نداد تسیندـب »...  نویـسیم  یلام  عاضوا  هتفر  مه  يور  دـهدیم و  هناعا  اهنآ  هب  کنارف  دـصناپ  رازه و  هنایلاس  مه  هاش  دـننکیم . اهنآ  هب 
ه  ) لاس 1268 رد  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدشیم  هداد  مه  ییاکیرما  هنارتخد  هسردـم  هب  هکلب  تسا  هدوبن  هسردـم  نیا  هب  رـصحنم  هناعا 

بنج ظفاح  نابایخ  رد  عقاو  يدعب  شخبرون  ناتسریبد  ییاکیرمآ - هنارتخد  هسردم  هب  تبسن  هاش  نیدلا  رـصان  م ،).  ) 1890 - 1889 ش ).
لاـس رد  ناموتدـصکی  دـهدیم  ناـمرف  دـیامنیم و  هقـالع  زاربا  تسا ، هدوب  نارهت  رد  نارتخد  هاگـشزومآ  نیتـسخن  هک  گـنهرف - رـالات 
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هدوب يدوهی  مه  یکی  ناملـسم و  اهنآ  زا  یکی  ایوگ  هتـشاد و  درگاـش  هسردـم 77  ماگنه  نآ  رد  ددرگ ...  اطعا  هسردـم  هب  جرخ  کمک 
هنارتخد هسردـم  زا  هاش  نیدـلا  رـصان  رادـید  حرـش  دـش ، حاتتفا  نارهت  رد  هسنارف  سنایلآ  هنارـسپ  هسردـم  ق ). ه .  ) لاـس 1308 رد  تسا .

: تسا رارق  نیدب  ییاکیرمآ 
زا سپ  لاس  هدزناـش  ینعی  ربماون ) مراـهچ  .( ) م  ) و 1890 ق ). ه .  ) لاس 1308 اـب  ربارب  ه ش ).  ) لاس 1269 زییاـپ  ياـهزور  زا  یکی  رد  ... 
زا اصخـش  هاش  دـنوشیم . دراو  رابرد  نامزالم  هاش و  دـندوب ، هدـش  عمج  رالات  رد  نارتخد  هک  یماـگنه  ناهاگحبـص  هسردـم ، شیاـشگ 

هتـشادن نتـشون  يارای  هاش  تبیه  زا  کلفط  یلو  دسیونب  يزیچ  هک  دناوخیم  هایـس  هتخت  ياپ  ار  نانآ  زا  یکی  دنکیم و  یناحتما  نارتخد 
شزیر زا  ات  دـننکیم  باق  ادـعب  هک  دـسیونیم  ار ] یتاملک   ] هایـسهتخت يور  دوخ  طخ  هب  دریگیم ، كرتخد  تسد  زا  ار  چـگ  هاش  تسا .

زین ار  اـهنیمزریز  نارتـخد و  هاـگباوخ  یتـح  دروآیم . لـمع  هب  هسردـم  رد  یقیقد  لـماک و  یـسرزاب  هاـش  دـنیوگیم  دـنامب ...  ظوـفحم 
هنشاپ ياهشفک  ناملسم  نارتخد  دندوب  هتفگ  نوچ  دعب  لاس  ود  دننکیم . فرصنم  ار  يو  یلو  دیامن  یـشکرس  اصخـش  تسا  هتـساوخیم 

هام زا  دـعب  نکیل  دـنورب ، ییاکیرمآ  هسردـم  هب  ناملـسم  نارتخد  دـنکیم  نغدـغ  هاش  دـناهدش  سبلم  ینمرا  سابل  هب  هدرک و  اـپ  هب  دـنلب 
ادـعب تسا و  هدوب  زورما  شخبرون  ناتـسریبد  دودـح  ییاـکیرمآ و  جـلاک  کـیدزن  هسردـم  نیا  لـحم  دوشیم . عـفر  تیعوـنمم  ناـضمر 

تسا هدوب  ناموت  رازه  یس  لداعم  زور  نآ  هک  رالد  رازه  یس  غلبم  هب  عفرا  سنرپ  زا  ار  هیعفرا  ترامع  اهییاکیرمآ 
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هب هکنیا  زا  سپ  دوشیم و  هدیمان  شخبرون  مان  هب  اهدعب  هک  تسا  هسردم  نیمه  دنهدیم و  هعـسوت  ار  دوخ  هنارتخد  هسردـم  دـنرخیم و 
. دش هتخاس  نآ  يارب  یصوصخم  نامتخاس  داتفا ، گنهرف  ترازو  تسد 

اهیناملآ هسردم 

نیا هب  دش . هدیمان  یتعنـص  هسردم  اهدعب  هک  تسا  اهیناملآ  هسردـم  دـش ، سیـسأت  هیراجاق  هرود  رد  هک  هزاوآرپ  سرادـم  زا  رگید  یکی 
هـسردم نیا  دش . یتعنـص  هسردم  کی  هب  لیدبت  ناریا  تلود  فرط  زا  دـعب  اهلاس  لحنم و  یناهج  لوا  گنج  زا  سپ  هسردـم  نیا  بیترت 

يدام و ذوفن  ندـشدایز  هکنیا  روصت  هب  نیلرب  رد  دوخ  فقوت  مایا  رد  هنطلـسلا  ماشتحا  دـش و  سیـسأت  ناملآ  اب  یـسایس  طباور  هجیتن  رد 
يارب یتارکاذـم  دوب ، دـهاوخ  دـنمدوس  سیلگنا  سور و  يوق  تلود  ود  تباـقر  ربارب  رد  تکلمم  تسایـس  يارب  ناریا  رد  ناـملآ  يونعم 

هک ناـموت  رازه  تشه  هجدوب  اـب  نارهت  رد  ار  یناـملآ  هسردـم  کـی  سیـسأت  هزاـجا  زین  دوـمن و  ناریا  رد  یناـملآ  کـناب  کـی  سیـسأت 
رد تسا . ناریا  ندـش  هطورـشم  زا  شیپ  تارکاذـم  نیا  و  ناملآ ، تلود  ار  شناموت  رازههس  دـهدب و  ناریا  تلود  ار  نآ  ناموت  رازهجـنپ 

قـشم نادـیم  تشپ  رد  ینیمز  ناریا  تلود  دـیآیم ، نارهت  هب  هسردـم  سیـسأت  يارب  نیلرب  زا  مان  سرطپ  یناملآ  رفنکی  تیطورـشم  لیاوا 
دیامنیم . هظحالم  مه  ار  نارهت  دوجوم  سرادم  انمض  هسردم ، يانب  هب  دنکیم  عورش  دهدیم و  وا  هب  نارهت 

: دسیونیم دوخ  نخس  همادا  رد  يدابآتلود  ییحی 
مجنپ سـالک ]  ] قاـطا زا  ار  دوخ  هسردـم  تسبوخ  هک  درادیم  تبحـص  يو  اـب  هدـنراگن  دـیآیم ، بدا  هسردـم  هب  هک  سرطپ ]  ] يزور »

لفط هب  میوگیم  درک . میهاوخ  عورـش  ادـتبا  زا  ام  هک  دـهدیم  باوج  دوش . دراو  اجنآ  هب  درگاش  ام  ییادـتبا  هسردـم  زا  هک  دـنک  عورش 
سلجم رد  روبزم  ملعم  مریگیم ، ار  نخـس  لابند  دنهدب و  سرد  جراخ  نابز  لوا  زا  ارچ  دـنادیمن  ار  دوخ  يردام  نابز  زونه  هک  يدـتبم 

هن یسراف ، تعاس  هن  دناوخیم ، سرد  تعاس  هدجیه  هتفه  رد  يدتبم  لفط  تسا  هتشون  هک  دهدیم  ناشن  ار  دوخ  هسردم  مارگورپ  رگید 
یناملآ نابز  هیهت  سالک  زا  ار  لافطا  هدش  ریاد  یناملآ  هسردـم  دـنامیم و  هجیتنیب  عوضوم  نیا  هب  نم  ضارتعا  هرخالاب  یناملآ . تعاس 

هنطلسلا و ماشتحا  ندمآ  زا  دعب  دنهدیمن . تیمها  یسراف  نتشون  ندناوخ و  هب  دنهدیم و  سرد 
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وگتفگ مه  اـب  هنطلـسلا  ماـشتحا  هلودـلا و  ءـالع  ینعی  ردارب  ود  مـنیبیم  موریم  هلودـلا  ءـالع  لزنم  هـب  زور  کـی  سلجم  رد  وا  تساـیر 
میراد لایخ  دنیوگیم : تسیچ ؟ بلطم  مسرپیم  مییامن . تیبرت  ار  دوخ  لافطا  زا  رفن  دنچ  میهدب و  ناموت  رازه  تفه  یلاس  هک  دـننکیم 
يارب هسردم  رد  یبش  زور و  سالک  کی  دروایب و  لباق  ملعم  رفن  ود  هک  یناملآ  هسردم  هب  میهدـب  دوخ  هسیک  زا  ناموت  رازه  تفه  یلاس 

دهدب و تلود  ار  ناموت  رازه  تفه  نیا  تسا  هرکاذم  مونـشیم  یلم  ياروش  سلجم  رد  زورکی  درذگیم ، يدـنچ  دـیامن ، ریاد  ام  لافطا 
ابا نآ  نتفریذـپ  زا  نایـسلجم  دـهدب و  هناعا  ناملآ  ناریا و  هسردـم  هب  ناموت  رازه  هدزاود  یلاس  تلود  ینعی  ددرگب ، فراعم  هجدوب  وزج 

سلجم یفرط  زا  دوش و  هداد  هسردـم  نآ  هب  رگید  ناموت  رازه  تفه  هک  تسا  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هنطلـسلا  ماشتحا  فرط  کـی  زا  دـنراد 
. دوشب تلود  هجدوب  وزج  هک  دنکیمن  لوبق 

رب هک  دهدیم  عالطا  هجراخ  ترازو  هب  نارهت  رد  ناملآ  ترافـس  ناملآ  روتارپما  دلوت  بش  رد  هرخالاب  دوشیم و  شکمـشک  زور  دـنچ 
هـسردم هناعا  رب  ناموت  رازه  تفه  ناریا  تلود  هک  میاهداد  تروپار  دوخ  هجراخ  ترازو  هب  ام  یلم  ياروش  سلجم  سیئر  هدـعو  بسح 
فیلکت دیاب  بشما  سپ  دیامن . روتارپما  میدقت  ار  تروپار  نیا  دوریم  روضح  هک  حبـص  ادرف  دهاوخیم ، ام  هجراخ  ریزو  هدوزفا و  دوخ 

اما دـشابیمن ، فلاخم  عوضوم  نیا  رد  اهیناملآ  يریگتخـس  اـب  هنطلـسلا  ماـشتحا  تسا  یهیدـب  ددرگ . نیعم  سلجم  رد  غلبم  نیا  یعطق 
اتلاجع ددرگیم  ررقم  دوشیم و  هتفگ  هاش  هب  بلطم  هرخالاب  دننکیم و  یگداتسیا  داهنشیپ  نیا  در  رد  تسه  هک  هظحالم  ره  هب  نایسلجم 

ات ناریا  تلود  زا  موسرم  ناموت  رازه  هدزاود  یلاس  ياراد  دوشیم  یناملآ  هسردـم  دـیآ . شیپ  هچ  دـعب  ات  دـنک  لوبق  دوخ  قوقح  زا  هاش 
دشاب . هدوب  دیفم  تکلمم  نیا  يارب  دیامن و  تمدخ  ام  فراعم  هب  دناوتب  هزادناهچ 

: دسیونیم یناملآ  هسردم  هرابرد  هنطلسلا  ربخم  تیاده ، یلقیدهم 
رامعم رظن  تحت  رد  دندرک ، انب  ون  زا  ار  نآ  ترامع  هک  دـش . سیـسأت  نارهت  رد  یناملآ  هسردـم  ناملآ  اب  یـسایس  هدوارم  هجیتن  رد  مه  »

ریفـس ترافـس  رد  ق ). ه .  ) 1325 - 26 م ،).  ) 1907 تاونـس 8 - رد  هللا  دـبع  ازریم  یناریا  راـمعم  و  ستلوش ] وـتا   ] صلوـش وـتا  یناـملآ 
ناریا تلود  ناموت  رازه  هدزاود  ناملآ و  روتارپما  ناموت  رازه  هس  یلاس  دـندروآ ، ناملآ  ترافـس  طسوت  هب  یناملآ  نیملعم  گربملوش و 

. دادیم هسردم  نآ  هرادا  يارب 
ناریدم زا  یتعامج  دندوب و  رـضاح  هلودلا  عینـص  کلملا و  رـصان  لاجر  زا  میتشادن ، هنیباک  اقافتا  دـش ، هتفرگ  نشج  هسردـم  حاتتفا  زور 

یقطن ناملآ  راتخم  ریزو  هقرفتم . تارادا و  يازجا  سرادم و 
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یناریا و یـشیوخ  ییایـسآ و  للم  رکذ  خـیرات و  هنیمز  رب  هسردـم ، ملعم  دوخ و  تبون  هب  هسردـم  رامعم  نیتکلمم ، طـباور  نسح  رد  درک 
. تشادن كرادت  یسک  یلو  داد  باوج  تسیابیم  ینامرژ .

ییحی ازریم  جاح  هسردم  ناریدم  زا  دوبن ، راک  نیا  دعتسم  هلودلا  عینص  دشن ، رضاح  قطن  يارب  دروفسکآ ) هسردم  درگاش   ) کلملارـصان
يردـق اب  میوگب ، هچ  متـشاد  هشیدـنا  داتفا . نم  ماـن  هب  هعرق  اـتیاهن  تسین  یمـسر  نیمدختـسم  زا  دـش  هتفگ  هک  دوب  رـضاح  يداـبآتلود 

قطن زا  مدرک و  دای  رامعم  تامحز  ناملآ و  ریزو  تاـهجوت  زا  متفگ  طـباور  نسح  یتسود و  زا  يزیچ  مسرلا  یلع  مدرک ، لوبق  جـمجمت 
هب زاب  هیدادو  تاطابترا  هجیتن  رد  کنیا  هیدامتم  نورق  زا  سپ  هک  ام  ناگدازومع  هک  تسا  ترـسم  یـسب  ياج  متفگ  هدرک  هدافتـسا  ملعم 
رد مراد  رطاخ  هب  هچنآ  دناهدش ...  رضاح  دوخ  ناگدازومع  عاضوا  تاحالصا  هب  کمک  يارب  ملع  حالـس  باتک و  هبرح  اب  دناهتـسویپ  ام 

تسا ». هدش  پاچ  يزیچ  نم  قطن  زا  هتسب  هتسکش  سدق  همانزور 
: دسیونیم یناملآ  هسردم  هرابرد  زین  یمارهب  هللا  دبع 

ببـس تکلمم  نآ  هب  هاش ...  نیدلا  رـصان  ترفاسم  دوب . هدش  اهنابز  درو  هتفای و  راشتنا  مه  ناریا  رد  جیردت  هب  نآ  تمظع  ناملآ و  مسا  »
هدومن و ترفاسم  شیرتا  ناملآ و  هب  اهیناریا  زا  ياهدع  دـندوب . هدـمآ  نارهت  هب  وا  اب  ماظن  بصنمبحاص  بیبط و  رفن  دـنچ  هک  دوب  هدـش 
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هدومن و ذوفن  هیکرت  رد  ناـملآ  تلود  دراد . دوـجو  ملاـع  رد  مه  يرگید  گرزب  ياـهتلود  سیلگنا  سور و  زا  ریغ  هب  هک  دـندش  هجوـتم 
زا دومن . دهاوخ  سیسأت  نارهت  رد  مه  کناب  کی  يدوز  هب  هک  دوب  عیاش  دوب و  هدرک  زاب  سرافجیلخ  ناریا و  فرط  هب  ار  دوخ  ياهمشچ 
زا یعمج  دوب . ناملآ  عیانـص  تایقرت  زا  تبحـص  اج  همه  رد  دـش و  هدرپس  یناـملآ  ياـبطا  هدـهع  هب  یتلود  هناخـضیرم  شیپ  لاـس  دـنچ 

تامولعم اجنآ  رد  هتفر و  ناملآ  هب  میناوتب  مه  دعب  هک  دراپـسب  سیـسأتلا  دیدج  هسردم  هب  ار  ام  هک  دـندرک  هیـصوت  وا  هب  مردـپ  ناتـسود 
يارب طقف  هتـشادن  تبابط  لغـش  هب  لیم  هک  اریز  مدوب ، تقوشوخ  انطاب  مه  نم  تفریذـپ و  ار  ییامنهار  نیا  مردـپ  مینک . لـیمکت  ار  دوخ 

هدافتسا يارب  نامز  نآ  رد  نم  لیصحت  تامدقم  هوالع  هب  مدیناسریم ، مه  هب  روضح  نونفلا  راد  بط  سالک  رد  هک  دوب  ردپ  رما  تعاطا 
. متفر هسردم  نآ  هب  مسا  نتشون  يارب  هدرک و  لابقتسا  تشاشب  اب  ار  هسردم  رییغت  نم  تهج  نیمه  هب  دوبن . یفاک  هتشر  نیا  زا 

مهارف ار  نآ  تامدـقم  هدـش و  دراو  نارهت  هب  ریدـم  ناونعهب  رفنکی  طقف  دوب ، هدرکن  راـک  هب  عورـش  هدـشن و  حاـتتفا  امـسر  زونه  هسردـم 
نویتساب هب  فورعم  رابنا  یکیدزن  رد  هپس  نابایخ  رد  تخاسیم .

546 ص : نارهت ، تشذگرس 
هب كوکدا  رتکد  تعجارم  زا  سپ  هک  دندوب  هدومن  انب  كوکدا  رتکد  شدوخ  صاخ  بیبط  يارب  هاش  نیدـلا  رفظم  رما  هب  هک  دوب  ياهناخ 

يارب دـشیم  یقلت  دـیدج  زرط  هب  ون  ترامع  اهنت  ابیرقت  دوب و  عیـسو  ياهقاطا  ياراد  نوچ  ار  لـحم  نیا  دـش . هتخورف  فلتخم  صاخـشا 
مدش ». یناملآ  نابز  لیصحت  لوغشم  ادج  زین  نم  دومن و  یسیونمسا  هب  عورش  هسردم  لاس  نامه  رد  دندوب . هدرک  هراجا  یناملآ  هسردم 

هـسردم هب  لیدبت  دعب  اهلاس  دش و  لحنم  اهدعب  یلو  دوب  لوغـشم  دوخ  راک  هب  لوا  للملا  نیب  گنج  ات  یناملآ  هسردم  دـش  هتفگ  هکنانچ 
. تشاد رارق  یلعف  ریت  یس  قباس و  هنطلسلا  ماوق  نابایخ  يادتبا  رد  هسردم  نیا  دش . یتعنص 
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هاش نیدلا  رصان  زا  سپ  سیلپ  هیمظن و 

ازریم ردارب  هنطلـسلا ، ماظتنا  ناخ  هللا  دـبع  دیـس  هاش ، نیدـلا  رـصان  نامز  رد  سیلپ  تسایر  زا  تروفود  تنوم  تنک  ندـش  رانکرب  زا  سپ 
ناـبز هب  دوب و  تنک  هاگتـسد  ياـسؤر  زا  هک  هلودـلا  مظن  ناـخ  بارت  وبا  ازریم  وا  زا  سپ  دـش و  هدراـمگ  هیمظن  تساـیر  هب  ریزو  یـسیع 

زین ار  ینامرک  ياضر  ازریم  زا  یـسرپزاب  هک  دوب  ومه  دوب و  یقاب  سیلپ  تسایر  رد  هاش  نیدـلا  رفظم  نامز  ات  تشاد ، ییانـشآ  مه  هسنارف 
هرادا لحم  وا  نامز  رد  دش . بوصنم  نارهت  هیمظن  روما  تسایر  هب  هنطلـسلا  راتخم  ناخ  میرک  ازریم  هلودلا ، مظن  زا  دـعب  تشاد . هدـهع  هب 

. تفای لاقتنا  يزورما ) مایخ   ) دابآلیلج نابایخ  هب  سیلپ 
رد روش  هریاد  و  یهاگآ )  ) قیقحت هریاد  میسقت و  يرتنالک  راهچ  هب  نارهت  رهـش  تفرگ . رارق  نارهت  هشقن  رامآ و  رب  سیلپ  ياهراک  يانبم 

داریا دروـم  هیمظن  ياـهراک  هکنیا  يارب  دـش و  هیهت  يراـبنا  سیلپ  ياهحالـس  يرادـهگن  هقورـسم و  لاوـما  ظـفح  يارب  سیـسأت و  هیمظن 
هب کـمک  يارب  دـش و  سیلپ  ییاـضق  روما  رد  تراـظن  رومأـم  یقادرا » یلع  خیـش   » ماـن هب  تعاـمج  نیا  زا  یکی  دوشن ، عـقاو  نویناـحور 

. دمآ دوجو  هب  زین  يرمرادناژ  سیلپ ، هاگتسد 
: دسیونیم تشاد ، بقل  هنطلسلا  مظنم  نیا  زا  شیپ  هک  هنطلسلا  راتخم  هیمظن و  هاگتسد  هرابرد  کلملا  لضفا  نیسحمالغ 

تاقوا نیا  رد  دنک ، رورموروبع  تسناوتیمن  تلوهس  هب  یسک  تشاد و  لاکشا  ناراب  لگ و  زا  ناتـسمز  رد  هک  ناریا ، یتلود  ياهنابایخ  »
اهنابایخ و هک  دش  ررقم  تسا ، هدش  هنطلـسلا  مظنم  ياقآمیرک  هدهع  هب  رهـش  فیظنت  باستحا و  هیمظن و  ترازو  هک  ق ). ه .  ) لاس 1315

تخاس وکین  ار  رورم  روبع و  ياههار  هدش  تمدخ  نیا  لوغـشم  یتسرد  روطهب  مه  وا  دیامن . نیچگنـس  هیوست و  تمرم و  ار  هماع  عراوش 
دوش ». ناسآ  هدایپ  هراوس و  مدرم  روبع  هتفر  اههاچ  رد  ناراب  بآ  هک  دنک  یهاچ  یمدق  دنچ  ره  رد  و 
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: دسیونیم - 1315 لاس - نامه  عیاقو  حرش  رد  سپس  کلملا  لضف 
باستحا سیلپ و  هیمظن  هریاد  ترازو  تسایر و  هب  دش ، دهاوخ  بقلم  هنطلسلا  راتخم  بقل  هب  اهدعب  هک  هنطلسلا  مظنم  ناخ  میرک  دمحم  »

طرف زا  یفاک ، درم  نیا  نکل ، دشاب ، هفالخلا  راد  نارمکح  یهن  رما و  تموکح و  هرادا  تحت  دیاب  هرادا  نیا  دیدرگ . بوصنم  هفالخلا  راد 
زا ناـنارمکح  درکیم و  هلخادـم  مه  هقرفتم  ضیارع  هب  یگدیـسر  یتـموکح و  ياـهراک  بـلغا  هـب  تـشاد ، هـک  يراکتـسرد  تیاـفک و 

اهنآ يارب  ینیعم  خرن  و  درکیم ، ازسب  یهیبنت  ار  نازابخ  ناباصق و  ناشورفهویم و  دننزب . مد  دنتـسناوتیمن  دندوب و  زجاع  وا  راک  تفرـشیپ 
نیدنچ هک  دـش  نازرا  يروط  هویم  هبـسک  راک  هب  هیمظن  ریزو  نیا  هلخادـم  لوا  لاس  رد  دـنزرو . فلخت  دنتـسناوتیمن  هک  تشاذـگ ، رارق 

. درکن لوبق  هبسک  زا  توشر  ادبا  لیاوا ، رد  درم  نیا  دوب . هدروخن  هویم  ینازرا  نآ  هب  یسک  دوب  لاس 
زور کی  دنـشورفیم ، نارگ  یناهن  روز ، اب  رازاب  ناشورفهویم  نادیم و  ناشورفراب  هک  دینـش  ناهگان  دوب و  هتـشاذگ  هویم  يارب  مه  یخرن 

: تفگ دننکیم . بلقت  ناشورفهناودنه  هزوبرخ و  هک  دید  درک . تاشیتفت  ياهراپ  يو  دنتخانشیمن . ار  وا  نادیم  لها  دمآ . نادیم  هب  دوخ 
هک مه  بیدأت  دیـشورفیم . نارگ  دوخ  سفن  ياوه  هب  زور ، کـی  زا  دـعب  زاـب  منکیم ، يدـنبخرن  امـش  يارب  زا  هچ  ره  اـههتخوس ! ردـپ  »
رفن رازه  ود  ردـقب  هک  هلاجر ، مدرم  ات  دومرفب  دـننک ». تراغ  ار  امـش  لام  هک  تسا  نآ  رتهب  دـینکیمن . دوخ  تداع  كرت  زاب  دـیوشیم ،

. دندرب ار  اههویم  دنتخیر و  مدرم  دندرک . تراغ  دندوب ، هدرک  رضاح  دایز  ياهراب  هک  ار  یـشورفهناودنه  هزوبرخ و  طاسب  دندوب ، رـضاح 
. دنتخورفن نارگ  ار  هویم  نآ  زا  سپ  رگید 

دوخ دناسریم . شورف  هب  رازه  هس  نم  کی  هدروآ  ناهفصا  زا  هزوبرخ  ياهراب  هاش ، دجـسم  برد  شورفهویم  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  يزور 
هزوبرخ نیا  زا  رازهود  نم  کی  هک  داد  ادن  مدرم  هب  دندروآ . نوریب  رابنا  زا  ات  درک  مکح  ار  هزوبرخ  هدمآ ، ناکد  برد  هب  هنطلـسلا  مظنم 

هداد و شورفهویم  هب  ار  تمیق  دندرک . دیرخ  هب  مادقا  اذهل ، دـنتفای ، نازرا  ار  ياهزوبرخ  نینچ  تمیق  ناتـسمز ، رد  رازاب  لها  میـشورفیم .
!« تخورف دیابن  رتنارگ  نیا  زا  : » تفگ

هدازماما هسردم  بالط  دریمب . هک  دوب  کیدزن  دنام ، نازیوآ  یتعاس  تخیوآ  هرانق  هب  ریزارس  دوب ، هداد  مک  تشوگ  هک  ار  یباصق  يزور 
ذخا رب  ار  مدرم  شیاسآ  مظن و  دوب و  یمظنم  درم  درم ، نیا  هصالخ  دندرک . تعافش  ار  شهانگ  دندروآ و  نییاپ  هرانق  زا  ار  وا  هدمآ  دیز 

، هداد رییغت  ار  دوخ  عضو  رخاوا  رد  هک  دش  هچ  منادیمن  یلو ، دندرک . دیجمت  یـسب  وا  زا  مدرم  دادیم و  حـیجرت  لخادـم  ندرب  توشر و 
. دندوب لوغشم  يراکشاشتغا  هب  زاب  هبسک  دوبن . راک  رد  ضرغیب  قیقد و  لوا  لثم 
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رـسپ هلودلا ، نواعم  میهاربا  دمحم  تفای ، راختفا  هیمظن  ترازو  هب  وا  نوچ  نارگید . زا  ای  تسا  هدوب  وا  ریـصقت  تلاح ، رییغت  نیا  منادیمن 

تشگ ». فاعم  هیمظن  ترازو  تمدخ  زا  دسریم ، هناختراجت  ترازو  بصنم  هب  اهدعب  هک  هلودلا ، نیما  ناخ  خرف  موحرم 
: هدمآ خیراوتلا  لضفا  رد  دش . هنطلسلا  راتخم  هب  بقلم  ق ). ه .  ) لاس 1315 نامه  رد  هنطلسلا  مظنم 

دندش ». زارفارس  بقلم و  هنطلسلا  راتخم  لیلج  بقل  هب  هیباستحا ، هیمظن و  ریزو  هنطلسلا ، مظنم  ناخ  میرک  ازریم  »
: میناوخیم باتک  نیمه  رد  يرگید  ياج  رد 

سیـسأت هاش ] نیدـلا  رـصان   ] تنطلـس رد  ناریا ، رد  هرادا  نآ  هک  تسیاهرادا  هدـهع  رد  تینما  مظن و  ظفح  نیمز ، يور  کلامم  مامت  رد  »
یلمع لغـش و  زورما  یلو ، تسا ، ناریا  تلود  رکون  تسا و  هدنز  مه  زونه  هک  دوب  ییایلاتیا  ترفتنمود » تنک   » هرادا نآ  سیئر  هدـش و 

ینامثع تلود  كاخ  رد  هیمظن و  ناریا  رد  هرادا  نیا  مسا  تسین . يرمثرمثم  شدوجو  دربیم و  یفازگ  بجاوم  طلغ  هب  هکنآ  زج  درادـن ،
نتفرگ و  بش ، رد  نیکاـکد  تـالحم و  تسارح  ظـفح و  و  بش ، رد  نادزد  نتفرگ  تسا . سیلوپ  هب  املـسم  اـپورا  کـلامم  رد  هیطبخ و 
يازجا هدهعرب  مامت  دشاب ، هدش  اپرب  يداسف  هک  یتروص  رد  راکدـب ، نانز  نتفرگ  شحاوف و  هب  یهن  رما و  و  وجهدـبرع ، ناتـسم  نادزد و 

هزوح دیاب  هک  دنراد  يدس  دـح و  رفن ، دـنچ  ره  دنتـسه و  میقم  رـشتنم و  زور  هنابـش  نارهت ، تالحم  عیمج  رد  هک  تسا  هیمظن  هرادا  نیا 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. دنراد نوصم  نارایع  نادزد و  تقرس  زا  ار  دوخ 
تنطلـس یهن  رما و  لزع و  بصن و  فرط  القتـسم  هیمظن  هرادا  سیئر  دوـخ  تسا . نارهت  تموـکح  تساـیر  تحت  رد  هـیمظن ، هرادا  نـیا 

. دشاب نارهت  مکاح  یهنورما  تسایر و  تحت  دیاب  تسین ،
هناخشارف و دنسیونیم : هیمظن  ریزو  قلمت  ضحم  ناراگنهمانزور ، زا  یـضعب  نکل  تفگ ، هیمظن  سیئر  دیاب  ار  ءازجا  هرادا و  نیا  هدرکرس 

 ... دراد تسایر  هکلب ، درادن ، ترازو  هریغ  هریغ و  هناخقودنص و  هیمظن و  هناخکیشک و 
يروط هنطلـسلا  راتخم  اما  تسا . هنطلـسلا  راتخم  ياقآ  میرک  اب  دـناهتفگ ، هیمظن  ترازو  ار  نآ  طلغ  هب  هک  هیمظن ، تسایر  زورما  هصالخ ،

تموکح یهن  رما و  هب  اـنتعا  هدـش  لقتـسم  وا  دوـخ  هتخاـس و  ترازو  هبتر  زا  رتـالاب  ار  تساـیر  نیا  هک  هداد  جرخ  هب  یتـسرد  تیاـفک و 
بوخ دنکیم و  یگدیسر  کلم  ره  رد  رهش  لها  عزانت  هب  یگدیسر  رارشا و  نتفرگ  رازاب و  خرن  رما  رد  وا  دوخ  درادن .

550 ص : نارهت ، تشذگرس 
اهراک رد  ار  وا  فرـصت  هلخادم و  تسد  دـناوتیمن  ادـبا  دراد ، تسایر  وا  رب  هک  نارهت ، نارمکح  هلودـلا ، مظان  دـیآیمرب . هدـهع  زا  مه 

دنک ». هاتوک 
: تسا هدمآ  هنطلسلا  راتخم  هیمظن و  هرابرد  باتک  نیمه  رگید  ياج  رد  زاب  و 

مدرم ملظت  ضرع و  سانجا و  خرن  تمیق  هب  القتـسم  دوب و  تیاـفک  اـب  یـسب  هیباـستحا ، هیمظن و  ریزو  هنطلـسلا  راـتخم  ياـقآمیرک  نوچ  »
، هلودـلا فصآ  ناـخ  اـضرمالغ  یجاـح  باـنج  رب  راـک  نیا  تسنادیمن ، نارهت  تموکح  ءزج  عباـت و  ار  دوـخ  ادـبا  درکیم ، یگدیـسر 

هـشحاف نانز  نکهدـبرع و  ناتـسم  نادزد و  نتفرگ  رد  تموکح  هزاجا  نذا و  هب  هیمظن  ترازو  : » تفگیم هدـمآ ، نارگ  نارهت ، نارمکح 
هب مه  هنطلـسلا  راتخم  دوشن ». ضرعتم  نیـضراع  ضرع  هنوگ  ره  هب  یگدیـسر  هبـسک و  هب  یهن  رما و  سانجا و  خرن  راک  هب  دنک ، هلخادم 

نانخـس یـضعب  دـش و  عقاو  هرجاشم  فرط  مکاح  اـب  یـسلجم  رد  هکلب ، هتـسنادن ، تموکح  عباـت  ار  دوخ  ادـبا  هدوب ، رورغم  دوخ  یتسرد 
هدازهاش اب  هک  ياهلاس  لهچ  یتسود  ضحم  هلودـلا  فصآ  رمالا ، رخآ  تشذـگ . روط  نیا  هب  راک  یتدـم ، دـنتفگ و  رگیدـکی  هب  میالمان 

راتخم دـنک . راتفر  وا  یهن  رما و  هب  هنطلـسلا  راتخم  هک  دروآ  مهارف  یبابـسا  تشاد ، هاـش ] نیدـلا  رـصان  رـسپ  ازریم  نارماـک   ] گـنج ریزو 
رالاس ناخ  نیسحلا  دبع  هب  هیباستحا  هیمظن و  ترازو  درک . افعتسا  هیباستحا  هیمظن و  ترازو  لغـش  زا  هدیزرو ، عانتما  راک  نیا  زا  هنطلـسلا 

دیدرگ ». عجار  ماظن ، ریما  ناخ  نسح  موحرم  رسپ  ناموتریما ، کلملا ،
بـسح رب  دـندوبهتفگ  كرت  ار  نارهت  تختیاـپ ، لاـجر  نادرمتلود و  هیلک  دوب و  ییاـبو  لاـس  هک  ق ). ه .  ) لاس 1322 رد  هنطلـسلا  راتخم 

هرخالاب ات  درکیم ، تکرش  زین  تاوما  لسغ  رد  یتح  دناهتشون  دشن . جراخ  نارهت  زا  تایح  قیاقد  نیرخآ  ات  تشاد  هدهعرب  هک  ياهفیظو 
تشذگرد . نارهت  رد  ابو  يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  تشاذگ و  راک  نیا  رس  رب  ار  دوخ  ناج 

هب هک  تسا  یماظن  ریغ  درف  نیتسخن  وا  دیسر و  یشاک  هلودلا  نیما  ناخ  خرف  رسپ  هلودلا  نواعم  هب  هیمظن  تسایر  هنطلـسلا ، راتخم  زا  سپ 
ناخالاب اقآ  وا  زا  سپ  دش و  بوصنم  هیمظن  تسایر  هب  ابید  ناخ  هللا  حتف  هنطلـسلا  دیعـس  هلودلا ، نواعم  زا  سپ  دـش . هدرامگ  تمـس  نیا 

دوب . هاش  یلع  دمحم  نزردپ  هاش و  نیدلا  رصان  رسپ  هنطلسلا  بیان  ازریم  نارماک  صاخ  فطل  دروم  هک  مخفا  رادرس 
دوب هدنز  هاش  یلع  دمحم  نامز  رد  ینعی  ق ). ه .  ) لاس 1327 ات  يو  هک  دوزفا  دیاب  ناخالاب  اقآ  هرابرد 
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: تسا هدروآ  نینچ  ینامرک  مالسالا  مظان  دوبن ، مه  مانشوخ  هک  ار  مخفا  رادرس  ناخالاب  اقآ  ندش  هتشک  یگنوگچ  حرش  دش . هتشک  هک 

تشر تروپار 

هیریدـم غاـب  دراو  یتـشر  ناطلـسلا  زعم  تساـیر  هب  یجرگ  رفن  تفه  هدـنام ، بورغ  هب  عـبر  تعاـس و  هس  مرحم   16 هبنشود ، موی  رـصع  »
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دیدهت ار  وا  هک  دنکیم  تفلاخم  غاب  لوارق  ءادتبا  اهنآ ، دورو  زا  سپ  تسا .) کلملا  ریدم  هب  قلعتم  رهـش و  بنج  هیریدم  غاب  . ) دنوشیم
کلامملا و زازعا  هیلام و  ریزو  ناـخ  هللا  حـتف  ازریم  مخفا و  رادرـس  دـنوریم . تراـمع  فرط  هب  غاـب  هب  دورو  زا  سپ  دـنرذگیم ، هدومن 

تمدخـشیپ رفن  کی  دندوب و  يزابسآ  لوغـشم  رادمتعیرـش  ردارب  لیلخ ، ازریم  جاح  دمتعم و  رادرـس  نویامه و  رادرـس  رتفد و  راشتـسم 
. تسا هدوب  هداتسیا  مه  صوصخم 

نویامه رادرس  دیآیم ، نوریب  اروف  هدش  فئاخ  اهیجرگ  هدع  نیا  اب  وا  دورو  زا  دتفایم  ناطلـسلا  زعم  هب  شمـشچ  هک  لیلخ  ازریم  یجاح 
ناطلـسلا زعم  ياپ  يور  هب  ار  دوخ  هدیود  نوریب  قاتا  زا  هدومن  تشحو  تکرح  نیا  زا  مخفا  رادرـس  دنیآیم ، نوریب  مه  دمتعم  رادرـس  و 

اهیجرگ فرط  زا  يروف  هدومن ، رانک  ار  وا  دوخ  ياصع  اب  ناطلـسلا  زعم  دیرذگب . نم  لتق  زا  مهدیم  دیهاوخب  هچ  ره  دیوگیم  هتخادـنا ،
دوشیم »...  لصاو  كرد  هب  دننزیم و  وا  هب  هلولگ  دنچ 

زعم  ) یتشر ناـخ  میرک  ازریم  هارمه  ناـیجرگ  زا  یکی  هک  تواـفت  نیا  اـب  هدروآ  رـصتخم  روطهب  یهدراـهچ  نیدـلا  رون  ار  تیاور  نیمه 
دوشیم . نیلاتسا  هب  فورعم  اهدعب  هک  هتشاد  مان  فسوی  ناطلسلا )

یلع دمحم  نیب  شکمـشک  هرود  نوچ  یلو  دوشیم  هیمظن  سیئر  یـسورگ  کلملا  رالاس  ناخ ، نیـسحلا  دبع  ناخ  الاب  اقآ  زا  سپ  يراب 
نیا رد  وا  تشامگ و  هیمظن  تسایر  هب  ار  الاب » اـضر   » ینعی دوخ  ناـصاخ  زا  یکی  هاـش  یلع  دـمحم  دـمآ ، شیپ  ناهاوخهطورـشم  هاـش و 

زا سپ  دـش ...  بوصنم  هیمظن  تسایر  هب  حـتاف  نوشق  فرط  زا  ینمرا  ناخ  مرفی  دـندرک و  حـتف  ار  نارهت  نیدـهاجم  هکنیا  اـت  دوب  تمس 
باختنا نیاب  مرفی  تفای . هار  تلود  تایه  رد  هطورـشم  اب  فلاخم  نامرهق  هلودـلا  نیع  هرابود  سلجم  لیکـشت  ناهاوخيدازآ و  يزوریپ 

نیا درک . نییعت  هیمظن  تسایرب  ار  ملعا  رفظم  دوب ، ارزولا  سیئر  هک  یفوتسم  نسح  داد و  افعتسا  ینابرهش  ای  هیمظن  تسایر  زا  ضارتعا و 
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دوـمن و نیمأـت  تیبـثت و  ناـپق  ضراوـع  كاـیرت و  تابورـشم و  یلوردـناب  دـمآرد  لـحم  زا  ار  ینابرهــش  دارفا  یلنــسرپ  هجدوـب  صخش 
. رتنالک رسیمکرس ، رسیمک ، یشابزوی و  یشابدسر و  درک : نییعت  تروص  نیاب  ار  هیمظن  نارادهجرد 

لاسکی زا  سپ  دـش و  بوصنم  هیمظن  تسایر  هب  مرفی  اددـجم  دـش . باختنا  تنطلـس  تباین  تمـسب  ولزگهرق  کلملا  رـصان  هکنآ  زا  سپ 
اهیدئوس نامز  ات  هاگشزومآ  نیا  دش و  لیکشت  سیلپ  دارفا  میلعت  يارب  یهاگـشزومآ  وا  نامز  رد  دیـسر . هیمظن  تسایر  هب  تلوص  رادرس 

. دوب لوغشم  دوخ  راکب 
دراو هیمظن  يدئوس  ناراشتـسم  وا  تسایر  هرود  رد  دیـسر و  هیمظن  تسایر  هب  نویامه ) رادرـس   ) یلاو ناخ  مساق  تلوص ، رادرـس  زا  دعب 

. داد افعتسا  دنک ، راک  اهنآ  اب  تسناوتن  نویامه  رادرس  نوچ  دنتفرگ و  تسدب  ار  هیمظن  راک  دندش و 
هدع نیا  دندش . مادختسا  ناریا  هیمظن  حالصا  يارب  دئوس  ینابرهش  دارفا  نابصنمبحاص و  زا  نت  دنچ  يدیـشروخ  يرجه  لاس 1292  رد 
طقف هک  سافرا  دوب . یهاگآ  رومأم  رهش  نآ  رد  هک  لهادگرب  دوب . اهیرتنالک  زا  یکی  لیفک  ملهکتسا  رد  هک  لهادتـسو  زا  دندوب  ترابع 
جنپ ات  هس  زا  سپ  دنتخادرپ و  نارهت  رهـش  عضو  هعلاطم  هب  تسخن  يرمق ) لاس 1331  رفص   24  ) دـندمآ ناریا  هب  نوچ  دوب و  هداس  سیلپ 
دارفا نارـسفا و  یملع  تیبرت  هب  ماگ  نیتسخن  رد  دنداهن . مدـق  هیمظن  هب  دوخ  راک  بیترت  يارب  دـندرک ، لصاح  تغارف  راک  نیا  زا  هک  هام 

. دندومن میسقت  يرتنالک  هد  نیب  ار  نارهت  یماظتنا  روما  هاگنآ  دنتخادرپ و  ینابرهش 
راک مهاب  لاسکی  هس  نیا  ار ، سیلپ  تسایر  سافرا  ار و  یهاـگآ  تساـیر  لهادـگ  رب  دـش و  رادهدـهع  ار  سیلپ  تساـیر  دوخ  لهادتـسو 

یترفاسم دوخ  ناراکمه  لیمکت  يارب  لهادتـسو  تفر . ناریا  زا  تفرگ و  هرانک  سافرا  دش  ادیپ  اهنآ  نایم  يرظن  فالتخا  نوچ  دندرک و 
. دروآ ناریا  هب  دوخ  اب  يراکمه  يارب  ار  رگید  رفن  دنچ  دومن و  دئوس  هب 

صوصخم طوطخ  اب  ار  اهنآ  ریـس  طخ  اهنابـساپ و  تشگ  قطانم  هدرک و  هیهت  يرتنالک  هزوح  ره  زا  ياهناگادج  هشقن  اهیدئوس  نارهت  رد 
کلاـمم هیمظن  تالیکـشت  يور  زا  یلماـک  حیحـص و  هماـنماظن  دـندرک و  بصن  يرتنـالک  ره  رد  ار  روبزم  ياـههشقن  يراذـگتمالع و 
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روشک الامتحا  ییاپورا و 
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موس ياتدوک  زا  سپ  ات  دندوب  راک  لوغـشم  ناریا  رد  هام  راهچ  لاس و  هد  هیمظن  يدئوس  ناراشتـسم  دنتـشون . ناریا  هیمظن  يارب  ناشدوخ 
لهادتـسو ياجب  یهاـگرد  گنهرـس  هدـش و  لوزعم  دوخ  ماـقم  زا  وا  ناراـکمه  لهادتـسو و  يدیـشروخ  لاـس 1302  رد  توج 1299 

دوب . ینابرهش  سیئر  لاس  دنچ  ات  زین  هیراجاق  هلسلس  ضارقنا  زا  سپ  یهاگرد  گنهرس  هک  دش  بوصنم 
يروطب لاس  دودح 29  هک  هیراجاق  تموکح  هرود  نایاپ  ات  هاش  نیدلا  رفظم  نامز  زا  ینعی  تدم  نیا  لوط  رد  هک  تشاذگ  دـیابن  هتفگان 

یلو دنتشاد . تسد  نآ  رد  زین  هناگیب  لماوع  هک  تشاد  یسایس  هبنج  هچ  رگ  اهنآ  رتشیب  هک  داد  يور  نارهت  رد  ینوگانوگ  عیاقو  دیماجنا 
. تخادرپ میهاوخ  دوخ  ياج  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دروآ  دیدپ  نارهت  يرهش  هعماج  یعامتجا و  تالوحت  رییغت و  رد  يدایز  ریثأت 

يزیچ نآ  ساسا  هک  دندرک  يراذگ  هیاپ  ناریا  رد  ار  دـیدج  ینابرهـش  ای  هیمظن  يدـئوس ، ناراشتـسم  هک  دوزفا  دـیاب  شخب  نیا  نایاپ  رد 
. دمآ دوجوب  هیراجاق  هرود  نایاپ  زا  سپ  رتهدرتسگ  رتهزات  تروصب  اهدعب  هک  دوب 

نارهت رد  ق ) ه .  ) لاس 1316 یطحق 

یعیبط و یطحق  نیا  یهاگ  هک  تفرگیم  ار  مدرم  نابیرگ  یطحق  يـالب  لاـس  دـنچ  ره  دـش  هراـشا  هتـشذگ  ياهـشخب  رد  هک  هنوگناـمه 
. دشیم مامت  نادنمتورث  نیرکتحم و  دوس  هب  اهنت  و  دوب ، یعونصم  ینامز 

: دسیونیم دادیور  هاش  نیدلا  رفظم  تنطلس  نامز  رد  هک  ق ) ه .  ) لاس 1316 یطحق  هرابرد  خیراوتلا  لضفا  فلوم 
ره نیعراز  دوب  اهنمرخ  نتـشادرب  ندرک و  ورد  تقو  هک  هدزناش  دصیـس و  رازه و  هنـسلا  هذـه  رهم ) رویرهـش و   ) نازیم هلبنـس و  لصف  رد  »

هدمآ تسدب  بوخ  لصاح  هک  دندرک  نامگ  هتشابنا  مه  يور  هک  ار  اهنمرخ  كولب  ریاس  نیمارو و  راوخ و  لثم  نارهت  تاکولب  رد  یکلم 
نازیم هب  تشگ و  ادج  هاک  زا  مدنگ  دش و  هدیبوک  نمرخ  نوچ  یلو  دـندرک  روصت  رابرپ  ار  ینمرخ  ره  نیمخت  لها  اه و  رادـخ »  » تسا و

هب تسرد  لصاح  دناهدرک و  اطخ  دندید  دندروآیم ، رد  نیمخت  هب  ار  ینمرخ  رهوج  مدنگ و  نزو  هک  ناصارخ »  » و نارادخ »  » مامت دمآ .
دمآ و تسدب  راورخ  هدجیه  راورخ و  تسیب  دندوب  هدز  نیمخت  سدح و  مدنگ  راورخ  لهچ  هک  ار  ینمرخ  هکنآ  لثم  تسا . هدماین  لمع 

ره زا 
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دیـسر و رید  هناخزابخ  هب  درآ  ندروآ  دمآ و  مک  نادیم  رد  زور  ره  مدنگ  راب  تهج  نیا  هب  دش . هتـشادرب  مین  مین  فصن و  افـصن  ینمرخ 
مدنگ تمیق  رب  رود  ياهرهـش  زا  مدـنگ  يریگراب  هیارک  دـندش . قارع  هواس و  هسمخ و  مدـنگ  هب  جاتحم  رهـش  لها  نازابخ و  دـمآ  رـسک 

سوبـس و درآ  رد  دـندرب و  الاب  ار  ناـن  تمیق  فاـصنالا  قوف  دـندرکن و  تخپ  هدروآ  تسد  هب  ییزج  هناـهب  نازاـبخ  اذـهل  دوزفا . يردـق 
نتخپ رد  هناخزابخ  ناداتـسا  روتـسد  هب  هناخاونان  نارطاش  و  دندوزفا . اهنان  کمن  رب  دندرک و  طولخم  رگید  ياهزیچ  یـضعب  هرا و  كاخ 

هب دنوش و  ناساره  نان  ندوبن  زا  دنوش و  عمج  هتـشپ  هس  هتـشپود و  ییاونان  هکد  رد  مدرم  هک  دـندرک  لامها  رونت  زا  ندروآرد  نان  نان و 
هب نان  ریـس  تفه  نامه  ندرب  هب  دننزن و  مد  یمک  شیب و  زا  دنداد ، ناشیا  هب  نان  ریـس  تفه  نان  ریـس  هد  ره  زا  رگا  و  دنرخ ، نارگ  تمیق 

. دنریمن یگنسرگ  زا  دنوشن و  نانیب  نشیا  لایع  دنزرف و  هک  دنوش  عناق  ریس  هد  ياج 
عوقو لبق  لاس  یـس  رد  هک  يرـصان  هرود  لثم  یمظنیب  زا  دوب  کیدزن  دندرک و  یلادتعایب  یـسب  تفـص  شکاج  هفیاط  نیا  هللا  ناحبس 

نایمدآ هک  دـسر  رانید  رازهشـش  رانید و  رازهجـنپ  ای  نارق  جـنپ  هب  ناـن  نمکـی  تمیق  تسا ) يرمق  یطحق 1288  لاس  دوصقم   ) تفاـی
 ... دندرک دوخ  توق  هتشک و  ار  ناگس  دندروخ و  هتخپ و  گید  رد  هدیدزد و  ار  ناگچب 

تمیق هک  مراگنیم  نینچ  یتسار  هب  نامز  نیا  هرابرد  نونک  مسیونیم و  ار  لاح  نآ  تقیقح  نامز  نیا  رد  نم  تشذـگ و  هرود  نآ  يراب 
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رتشیب ناموت و  هاجنپ  هب  ار  مدـنگ  راورخ  ره  تمیق  هک  دـندش  رظتنم  هدرک ، هریخذ  رابنا  رد  ار  دوخ  ياهمدـنگ  نیکالم  تفر و  الاب  مدـنگ 
 ... دننک فلت  ار  نارهت  لها  دنناسر و 

مدرم دربیم و  الاب  ار  نان  تمیق  دریگیم و  هوشر  نیرکتحم  نیکالم و  زا  زاب  دنرامگب ، خرن  ماظتنا  رـس  رب  ار  سک  ره  دندید  مظعاردـص 
هب تارج  يور  زا  يو  دیزگرب . ار  برـضلا  راد  قباس  نیما  یناپمک  نسح  دمحم  یجاح  صخـش  راک  نیا  ماجنا  يارب  زا  دننکیم . شروش 

رارق زا  ار  نآ  تمیق  دـیهدب و  زاـبخ  هب  ار  دوـخ  مدـنگ  دـیاب  تفگ  اـهنآ  هب  تـفر و  دـندوب  تورث  بحاـص  و  زا ...  هـک  نـیرکتحم  هناـخ 
. مریگب هناخزابخ  دیتاسا  زا  جیردت  هب  دیریگب  ادقن  نم  زا  ناموت  هد  يراورخ 

ماما ياقآ  مالـسالا  ریهظ  یکی  ناشیراوگرزب  صخاش و  یلو  دـندوب . دایز  نارهت  رد  دنتـشاد ، رایـسب  مدـنگ  دوخ  كالما  زا  هک  یناـمدرم 
تنطلس هب  یگتـسب  دی و  طسب  تماهـش و  ياهجرد  هب  هعمج  ماما  بانج  دوب و  هلودلا  ماوق  ناخ  یلع  دمحم  ازریم  بانج  زا  یکی  هعمج و 

. دنک بلط  تمیق  نالف  هب  ار  وا  رابنا  مدنگ  دور و  وا  هناخ  رد  هب  هک  تشادن  تردق  ءارزو  زا  يدحا  نارهت و  مکاح  هک  تشاد 
رارق زا  هک  تساوخ  مدنگ  تشاذگاپ و  هعمج  ماما  بانج  هناخ  هب  لوا  نسح  دمحم  یجاح 

555 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا یعمج  تناتم و  لامک  اب  هعمج  ماما  بانج  تفگ . اهنخس  تسـشن و  سلجم  نییاپ  رد  دنک . يزاسراک  ار  نآ  تمیق  ناموت  هد  يراورخ 

. دروآ اهرذع  لیحلافیاطل  هب  یهاگ  درک و  تاشیامرف  تسشن و  سلجم  ردص  رد  ناصلاخ  باحصا و 
: تفگ نسح  دمحم  یجاح  دیزادرپ . نم  هب  دعب  دیریگب و  مدنگ  نیکالم  ریاس  زا  لوا  امش  هک  تفگ  نسح  دمحم  یجاح  هب  رمالا  رخآ  و 
ار دوخ  رابنا  مدنگ  هدرک  ار  دوخ  باسح  نارگید  ات  مریگیم  مدنگ  هدمآ  امـش  دزن  لوا  دـیتسه . رهـش  نیا  لها  زا  رتيوق  رتروزرپ و  امش 

. دنشاب هدوسآ  نیملسم  هک  دنناتس  نم  زا  تمیق  دنشورفب و  نازابخ  هب  ناموت  هد  تمیق  هب  هدروآ  نوریب 
تازایتما دـشیم و  بوسحم  تلود  اب  تفلاخم  وا  اب  تفلاـخم  و  دوب ، هوشر  ناـموت  رازه  هد  نتفرگ  زا  ینغتـسم  هک  نسح  دـمحم  یجاـح 

یجاح زا  تمیق  داد و  نازابخ  هب  دروآ و  نوریب  مدـنگ  راـبنا  زا  هعمج  ماـما  ياـقآ  باـنج  اذـهل  تفریم . ناـیم  زا  تروص  نیا  رد  یتلود 
نآ تمیق  دندروآ و  نوریب  اهمدنگ  نیرکتحم  نارهت و  نیکالم  ریاس  درک  یهارمه  داد و  اهمدنگ  زین  هلودلا  ماوق  و  تفرگ . نسح  دـمحم 

. دنتفرگ یجاح  زا  ار 
رانید دـص  تفه  هب  شیپ  هک  دیـسر  نارق  کی  هب  لاس  نیا  رد  نان  ینارگ  اهتنم  دـش . هدـید  یناوارف  هناـخزابخ  رد  تشگ و  ناوارف  تمعن 

. دندناسر شورف  هب  رانیدرازه  هب  نونک  دنتخورفیم و 
نیا رد  دندش . هدوسآ  هناخزابخ  نیکاکد  ندش  زاب  نان و  یناوارف  زا  مدرم  دروآیمن . دراو  تمدص  یلاها  هب  نادنچ  تمیق  ریفوت  ردـق  نآ 

 ... دسر شورف  هب  رانید  رازه  ود  نم  کی  نان  دیاب  تروص  نیا  رد  دیسر و  ناموت  تسیب  هب  مدنگ  يراورخره  تمیق  لاس 
هدروخن نازرا  ار  هویم  روط  نیا  نارهت  لها  مه  لبق  هنس  رد  هک  دوب  نازرا  يروطهب  تاینبل  لوقب و  هکاوف و  دوب  نارگ  هلغ  هک  لاس  نیا  رد 

رازه هدزاود  ير »  » رارق زا  هیرصیق »  » رد جنرب  درک . لزنت  ایشا  تمیق  هنطلسلا  راتخم  ماظتنا  نسح و  دمحم  یجاح  تبظاوم  نسح  هب  دندوب .
. دیسریم شورف  هب 

هدوسآ مدرم  درک . لزنت  یـسب  لاغذ  نغور و  تمیق  نینچمه  دندروآ . شورف  هب  رانید  رازهتفه  هب  ار  ير »  » کی ره  زور  دنچ  فرظ  رد 
دندش ».

هدـناوخ رازاـب  هچوک و  رد  هک  دـنتخاس  تشوـگ  ناـن و  ینارگ  يارب  مدرم  مه  يرعـش  هک  دوـب  ینارگ  یطحق و  لاـس  نیمه  رد  نینچمه 
: دشیم

هنورگ  تشوگ  ارچ  رفظم  یجبآهنورگ  نون  ارچ  رفظم  یجبآ 
556 ص : نارهت ، تشذگرس 
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نارهت رد  يرمق  لاس 1322  رد  ابو 

اج همه  رد  لبق  لاس  هدزیس  يابو  لثم  مک  شیب و  درک و  تیارس  ناریا  ناتـسناغفا و  هب  ناتـسودنه  زا  یمومع  يابو  يرمق  لاس 1322  رد 
نیا زا  دوخ  ندنام  ملاس  يارب  دوبن  لیمیب  دـیاش  درکیمن . هظحالم  هلودـلا  نیع  زا  رگا  هاش  نیدـلا  رفظم  دـیدرگ . سوفن  فالتا  بجوم 

دنک . هفاضا  وا  نیوزق  دنواهن و  رب  رگید  هصلاخ  کی  ینیرحب  دیس  ییوگاعد  لباقم  رد  یمومع  يالب 
: دسیونیم يو  تسا  هداد  يرتلصفم  حرش  يرمق  لاس 1322  يابو  هرابرد  يدابآتلود  ییحی 

بیبـط تلود  فرط  زا  ددرگیم . موـمع  تشحو  بابـسا  دـسریم و  ناـهاشنامرک  رد  اـبو  ضرم  زورب  شحوـم  ربـخ  لاوـحا  نـیا  رد  »... 
یناثلا عیبر  رد  دـنکیم و  زورب  ابو  ناشاک  مق و  ریالم و  نادـمه و  رد  هک  دـشکیمن  یلوط  نکل  دـنراذگیم و  نیطنرق  دوشیم  هداتـسرف 

زا هدشن . وحم  اهرطاخ  زا  زونه  میظع  يالب  نآ  عیاجف  اما  هتـشذگ ، لاس  هدفه  قباس  يابو  زا  دراذگیم . نارهت  هب  اپ  نئوژ 1904 )  ) 1322
. دنیامنیم ترفاسم  تاقالیی  هب  هتشاذگ  ار  نارهت  جوف  جوف  مدرم  هدش  رادیدپ  قلخ  مومع  رد  دیدش  بارطضا  ببس  نیا 

. دیامنیم دایز  راتشک  زور  دنچ  هلصاف  هب  هدرک  زورب  دنراد  لزنم  تهج  نآ  رد  ارقف  ابرغ و  رتشیب  هک  نارهت  هب  بونج  زا  ضرم 
هام هس  ود  ات  اـهنآ  زا  یـضعب  دوشیم و  هتـسب  هاـم  کـی  ناونعب  اـمومع  سرادـم  دوشیم . لـیطعت  هاـم  دـنچ  يارب  فراـعم  یلاـع  ياروش 

. نادرگاش نتشگ  يراوتم  ندش و  فلت  هطساوب  دوشیم ، هدید  ناصقن  اهنآ  نادرگاش  رد  سرادم  ندشریاد  زا  سپ  ددرگیمنزاب و 
رایـسب تافلت  هک  دوشیم  هدـهاشم  یهاگ  زاب  یمومع  ضارما  زورب  ماگنه  رد  تحـص  ظفح  لیاسو  هنوگهمه  ياراد  کـلامم  رد  هچرگا 

هک تسا  ملـسم  یلو  دنامیم  رثامک  ای  رثایب  دنراد  تسد  رد  هک  لیاسو  مامت  اب  هیحـص  هرادا  نانکراک  شـشوک  یعـس و  ددرگیم . عقاو 
رد ددرگیم و  نوگانوگ  ياهضرم  دیلوت  بجوم  یندیماشآ  ياهبآ  یکاپان  اهرهن و  رباعم و  رد  اههناخ و  رد  دایز  تفاثک  ام  ياهرهـش  رد 

. دیازفایم اهنآ  تدحو  تدش  رب  يرسم  ضارما  زورب  عقوم 
هزادنا کی  ات  هک  تسا  نآ  هدنبات  باتفآ  شوخ و  ياوه  هدیسر  تکلمم  نیا  ناج  نایم  هکیزیچ 

557 ص : نارهت ، تشذگرس 
بقع ناریا  رگید  ياهرهـش  زا  کی  چـیه  زا  يراج  ياهبآ  یکاپان  رد  نارهت  رهـش  دـهاکب . ضارما  ریثکت  دـیلوت و  تاـبجوم  زا  دـناوتیم 

، درادربرد هچ  ره  اب  فیثک  ياههماج  رذگ  ره  رد  بآ و  رهن  ره  رس  درادن . دوجو  هناخيوشتخر  کی  رهش  نیا  رساترس  رد  تسا . هدنامن 
ابو زا  رپ  ياهبآ  هک  مه  تقو  نیا  رد  دـسریم . مدرم  برـش  فرـصم  هب  هتفر  اههناخ  هب  اـهبآ  نیمه  و  دوشیم ، هتـسش  يراـج  ياـهبآ  رد 

دوشیم هدیماشآ 
یتحص ظفح  بورـشم  بآ  ندناشوج  هب  طقف  هچرگ  دنهاوخب  ربخاب  صاخـشا  زا  يدودعم  رگا  دشابیمن و  هحـصلا  ظفح  رکف  هب  یـسک 

. دـنزادرپیم ینزهنیـس  يرادازع و  هب  راـک  ره  ضوع  هب  ماوع  مدرم  رگید  فرط  زا  دـندرگیم . ناربـخیب  ماوع و  تمـالم  دروم  دـنیامنب ،
رایسب يوهایه  اب  نتخادناهار و  هتسد  حبص  ات  اهبـش  نکل  تسج و  لسوت  سدقم  حاورا  هب  دیاب  رتشیب  عقاوم  لیبق  نیا  رد  هک  تسا  تسرد 
بلقلا فیعض  صاخشا  يرادازع  داد و  دایرف و  اب  ندرک و  لامعتسا  یمومع  نایلق  هوهق و  ياچ و  تبرش و  نتشگ و  رهش  تالحم  مامت  هب 
؟ تساجک فاصنا  نید و  نکل  فاصنا و  زا  هن  دوشیم و  هدرمش  نید  زا  هن  ندومنتحار  بلس  ناضیرم  زا  نتخادنا و  تشحو  هب  ار 
دوردب هدش  ضرم  هب  التبم  عاضوا  نیمه  زا  هدش  لصاح  تشحو  تشهد و  هطـساوب  ابو  زا  ناگدشفلت  زا  تمـسق  کی  درک  رواب  دیاب  و 
دادتـشا هریاد  هعـسوت  رد  اههناخهیزعت  اههتـسد و  نایم  رد  گرزب  کچوک و  درم  نز و  شزیمآ  هطلخ و  هجرد  نیا  دـناهتفگ و  یناگدـنز 

. دیوگب نخس  عوضوم  نیا  رد  دراد  تارج  یک  نکل  دراد و  میظع  تیلخدم  ضرم 
نارهت هک  تسا  هعفد  لوا  نیا  دشابیم و  هاوخریخ  هاگآ و  يدرم  نکل  تسا و  ماوع  هچرگ  هنطلـسلا  راتخم  ناخمیرک  نارهت  هیدـلب  سیئر 

. تسا هتشگ  يدصتم  ار  نآ  روما  یلباق  صخش  هدش و  هیدلب  ياراد 
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نیا مدرم  یتخبدـب  لیلقت  تابجوم  ندروآ  مهارف  تاوما و  نفد  نفک و  رد  ریذپانیگتـسخ  تامادـقا  اب  مزع  اب  ترطف  شوخ  صخـش  نیا 
ار اجنآ  هیتآ  دـهاوخیم  هدرک  سیـسأت  رهـش  جراـخ  رد  هیقرتم  کـلامم  ياهناتـسروگ  عضو  هب  یـصوصخم  ناتـسروگ  دـشوکیم . رهش 

ص557 نارهت ؛  تشذگرس  دیامن . ناتسلگ 
. دیوگیم یگدنز  دوردب  ابو  ضرم  هب  یلوالا 1322  يد 

ار نآ  برد  ۀـقوم  هدرک  انب  ياهمخد  انب  نآ  ریز  لومعم  فالخرب  هتخاـس و  یهوکـشاب  تراـمع  نارهت  یبرغ  بناـج  رد  هنطلـسلا  راـتخم 
دشابیمن و ریذپناکما  وا  شعن  نتـشادرب  هک  تفای  دهاوخ  تافو  یعقوم  رد  هدروآیم  رطاخ  هب  شیپ  زا  هک  دنامیم  نادب  هدومن  دودسم 

. دوب دهاوخ  وا  یتقوم  ربق  روبزم  همخد 
558 ص : نارهت ، تشذگرس 

نوفدـم هداد  لقن  هیوبابنبا  رازم  هب  اجنآ  زا  هتـشگرب  يداـع  تروصب  رهـش  عاـضوا  اـت  دنراپـسیم  همخد  نآ  رد  ار  هنطلـسلا  راـتخم  شعن 
دنزاسیم .

یلو تسا . هدرک  دای  نآ  زا  یقلاـخ  هللا  حور  هک  تسا  هنطلـسلا  راـتخم  كراـپ  ناـمه  هنطلـسلا  راـتخم  تراـمع  هک  تسیروآداـی  روخرد 
: دسیونیم

لزنم هنمارا  نابایخ  رد  دوب  هنطلـسلا  راتخم  كراپ  تشپ  هک  ياهناخ  رد  میدرک و  تعجارم  نارهت  هب  وا  اب  دمآ و  رـسب  مردپ  تیرومأم  »... 
میدومن ».

. تشاد رارق  یلعف  یلع  وب  نابایخ  دادتما  رد  ریزو  بارس  نابایخ  گنهرف و  نابایخ  نیب  هنمارا  نابایخ 

رداهب ریما  ياهنامتخاس 

ناخاشاپ نیسح  هب  قلعتم  هک  دوب  ییاهنامتخاس  هعومجم  تسا  هدنام  ياجرب  نونک  ات  نآ  زا  یشخب  هناتخبشوخ  هک  ییاهنامتخاس  زا  یکی 
. دشابیم هاش  نیدلا  رفظم  رابرد  ریزو  رداهب  ریما  هب  بقلم 

هینیـسح و هناخناوید و  ینوریب و  ینوردـنا و  نوچمه  لـصفم  گرزب و  ياـههناخ  هاگتـسد  دـنچ  لـماش  هدربماـن  ياـهنامتخاس  هعومجم 
اهنآ هیلوا  بحاص  هتشذگ  رد  هنامز  عضو  رییغت  اب  اعبط  هک  دوب  دارفا  هنوگنیا  یناگدنز  هب  طوبرم  ياهیدنمزاین  ریاس  هبامرگ و  تولخطایح 

رد دندشیم و  نآ  فلتخم  ياهتمـسق  شورف  هب  راچان  دنیآرب و  ياهعومجم  نینچ  هرادا  يرادهاگن و  هدهع  زا  دنتـسناوتیمن  ناگدنامزاب 
اهنآ مادـک  ره  نیزگیاـج  زاـسون  کـچوک  ياـههناخ  يدادـعت  دـش و  بارخ  هتخورف و  يرگید  زا  سپ  یکی  اـههناخ  نیا  جـیردتب  هجیتن 

. دیدرگ
هدـنام و ياجرب  رداهب  ریما  ياهنامتخاس  هعومجم  زا  هک  دـشابیم  رداهب  ریما  ياهنامتخاس  عومجم  نیمه  زا  یکی  یلم  راثآ  نمجنا  لـحم 
ییاریپزاـب و تاریمعت و  زا  سپ  يرادـیرخ و  یلم  راـثآ  نـمجنا  هلیـسوب  يدیــشروخ  لاـس 1346  رد  هـک  تـسا  یمیدـق  گرزب و  يارس 

. دش نمجنا  نیا  راک  لحم  نآ  روخ  رد  تاحالصا 
هلـصاف یبرغ  هطوحم  طسو  رد  رظن  دروم  يارـس  تسا ...  هدوب  هینیـسح  صوصخم  نآ  هیلوا  بحاص  تایح  ماگنه  یلم  راثآ  نمجنا  لحم 

یبسامهط و هاش  هرود  نارهت  ینعی  میدق  نارهت  رهش  نیب 
559 ص : نارهت ، تشذگرس 

نابایخ هیریما و  نابایخ  یفالت  لحم  زا  رتنییاپ  يرـصتخم  هک  ینهپ  ناـبایخ  دوب . هاـش  نیدـلا  رـصان  ناـمز  رد  نآ  شرتسگ  زا  سپ  نارهت 
. تسا فورعم  رداهب  ریما  لپ  مانب  دراد ، دادتما  قباس ) روپهاش   ) داژنفینح نابایخ  تمس  هب  قرشم  فرطب  نیوزق 

هتخاس لاچخی  لادوگ  يوررب  هک  تشاد  بونج  هب  لامش  فرط  زا  یلپ  نابایخ ، رتنهپ  تمسق  نیمه  یقرش  ياهتنا  رد  هتشذگ  نارود  رد 
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بعـشنم هخاشود  هب  یمک  تفاسم  زا  سپ  يراب  تسا . فورعم  رداهب  ریما  لپ  ماـنب  ناـبایخ  نهپ  تمـسق  نیا  تبـسانم  نیدـب  دوب و  هدـش 
دـشیم و هدـناوخ  هنمارا  نابایخ  ای  یلع  وب  نابایخ  مانب  تسا و  رداهب  ریما  لپ  نابایخ  هلاـبند  میقتـسم  روطب  نآ  رتکیراـب  هخاـش  ددرگیم .

لاح رد  نآ  مان  دباییم و  همادا  دـبایم  همادا  قباس ) روپهاش  نادـیم   ) داژنفینح نادـیم  فرط  هب  بونج  تمـس  هب  لیام  یمک  رگید  هخاش 
. دوشیم هدیمان  هلودلا  رفظ  نابایخ  البق  هک  تسا  ییاهب  خیش  نابایخ  رضاح 

هب رداهب  ریما  لپ  نابایخ  هک  یلحم  نامهرد  تسرد  تسا  یلم  راثآ  نمجنا  لحم  يارـس  هک  رداهب  ریما  ياهنامتخاس  زا  هدنام  ياجرب  هناخ 
نابایخ تسا و  هدش  عقاو  نابایخ  لامش  بناج  رد  ددرگیم  بعشنم  هلودلا  رفظ  نابایخ  ای  ییاهب  خیـش  هنمارا ، ای  یلع  وب  نابایخ  هخاش  ود 

. درذگیم نآ  لامش  زا  يزاریش  یلها  نابایخ  مانب  مه  یکیراب 
قاتا و ود  هناخـضوح و  لماش  رگید  يانب  هدـش . هتخاس  نآ  لامـش  بناـج  رد  یلـصا  ياـنب  هک  تسا  یعیـسو  نحـصرب  لمتـشم  ارـس  نیا 

بآ ضوح  اب  هچغاب  طایح و  تروصب  زین  يدازآ  هطوحم  تسا . هتـشگ  ثادـحا  نحـص  بونج  تمـس  رد  اـهنآ  هب  طوبرم  ياهیدـنمزاین 
يرادرب هرهب  دروم  نآ  عقوم  عضو و  روخارف  هب  هک  دراد  دوجو  يزاریـش  یلها  ناـبایخ  یبونج  علـض  رد  یلـصا و  اـنب  لامـش  رد  یکچوک 

 ... هتفرگ رارق 
( نامتخاس نیتسخن  هلحرم  رد   ) یلـصا يانب  لوا  بوکـشا  تسا  هتـشاد  فالتخا  یمک  نآ  ینونک  عضو  اب  نیتسخن  هلحرم  رد  یلـصا  يانب 

ورهار نامتخاس و  یبرغ  شخب  رد  يراکهنیآ  هب  نیزم  و  هفـص » راهچ   » ماـنب یناریا  لیـصا  هویـش  هب  ینوتـسراهچ  گرزب  رـالات  زا  بکرم 
رد رگید  ياهیدـنمزاین  هناخرادـبآ و  یعرف و  ناکلپ  ورهار و  اهقاتا و  طسو و  رد  نآ  یلامـش  ياـهتنا  ناـکلپ  یبونج و  یلامـش  يرـسارس 

طابترا یفرط  زا  هک  دندوب  هدرک  ثادحا  یبونج  یلامش  يرـسارس  ورهار  مهانب  یقرـش  بناج  هنارک  رد  دوب و  طسو  ورهار  قرـشم  تمس 
هلیـسوب رگید  فرط  زا  و  دریگیم ) تروص  زین  نونکامه  و   ) تفرگیم تروص  نآ  هلیـسوب  یلامـش  طایح  گرزب و  نحـص  نیب  میقتـسم 

هک یبرغ  یقرش  یعرف  ورهار  دنورب و  مود  بوکشا  هب  ورهار  نیا  طسو  زا  دنتسناوتیم  یفرط  ود  یعرف  ياهناکلپ 
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تفه اب  یعافترا  مک  ناویا  دومنیم  طوبرم  رگیدکیب  ار  یبونج  یلامش  يرـسارس  ورهار  تشذگیم  یعرف  ياهناکلپ  تمـسق  ود  نایم  زا 
. دریگیم ارف  ار  نامتخاس  یبونج  علض  رسارس  زین  قاط  هناهد 

اب نـیمزریز  ورهار  دـننامه  يزکرم  يرـسارس  ورهار  يراـکهنیآ و  رـالات  زارف  رب  گرزب  رـالات  لـماش  نیتـسخن  هـلحرم  رد  مود  بوکــشا 
ههبج رد  يرسارس  دنلب  ياهنوتس  اب  نهپ  ناریا  دوب و  انب  یقرش  بناج  رد  یعرف  ياهناکلپ  ارسرس و  اهقاتا و  نآ و  یلامش  ياهتنا  ياهناکلپ 

. تسا یقاب  تروص  نامهب  هک  دوب  هداد  بیترت  یبونج 
يدنمهرهب سابتقا و  اب  ماوت  یناریا  يرامعم  لماوع  زا  یبیکرت  یلصا  يانب  هک  دش  روآدای  دیاب  نامتخاس  هویش  يرامعم و  لوصا  رظن  زا  ... 

ینوتـس راهچ  هفـص  راهچ  رالات  هکنآ  حیـضوت  تسا . هیـسور  رد  شیپ )  لاس  داتفه  دودـح   ) انب ثادـحا  ماگنه  لوادـتم  لماوع  یخرب  زا 
یضعب يزکرم و  يورهار  يراکیشاک  اهورهار و  رالات و  یبرض  ياهششوپ  فلتخم و  ياهورهار  نینچمه  لوا و  بوکـشا  رد  يراکهنیآ 
يرامعم رد  هک  تسنآ  زا  رتمیدق  یتح  یشنماخه و  یناساس و  ياهنارود  زا  ناریا  يرامعم  لماوع  هلمجزا  بوکشا  نامه  رد  اههناتسآ  زا 

 ... تشاد همادا  زونه  زین  هیراجاق  دهع 
ینیئزت لماوع  هدربمان  رالات  فقـس  اههندـب و  مامت  يراکهنیآ  هنیآ و  رالات  ياههنحـص  فک  انب و  ياـههرازا  اههناتـسآ و  ياهیراکیـشاک 

نییاپ الاب و  اهیراخبرـس و  رگید و  فلتخم  ياههیـشاح  اهفقـس و  فارطا  رد  یچگ  رگید  تاـنیئزت  يربچگ و  ياههیـشاح  تسا ...  یناریا 
هناخـضوح رد  هیـسور  هژیو  کبـس  يراوید  گرزب  يراخب  ناویا و  ولج  ياهیحارـص  نینچمه  ییالاب و  بوکـشا  یلـصا  ناویا  ياـهنوتس 

رد تسا . یبرغ  يرامعم  لماوع  یـسرا  ياههرجنپ  يانثتـسا  هب  اههرجنپ  اـهرد و  بیکرت  یگنوگچ  هرخـالاب  نمجنا و  یبونج  ياـنب  طـسو 
بیکرت یـشاقن  يدـنبباق و  ياهـششوپ  زا  هک  نآ  بنج  اهقاتا  رواجم و  ياهورهار  مود و  بوکـشا  گرزب  رـالات  نیریز  ياهفقـس  دروم 
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خاـک فـلتخم  ياهتمـسق  ناهفـصا و  نوتـسلهچ  وپاـقیلاع و  ياـهناویا  نیریز  فقـس  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  تـفگ  ناوـتیم  تـسا  هتفاـی 
هیراجاق هرود  رد  تسا و  هدوب  لوادتم  مایالا  میدق  زا  ناریا  نیمزرس  رد  یبوچ  يدنبباق  يراکهتخت و  بیترت  ناهفصا و ...  تشهبتشه 

یبوچ ياههتخت  ياجب  هداد  ماجنا  ییاپورا  کبـس  هدش  یـشاقن  كزان  يزلف  تاعطق  زا  هدافتـسا  اب  ار  شـشوپ  عون  نیا  فلتخم  دراوم  رد 
یناریا و لماوع  زا  هتخیمآ  يرنه  رارق  نیدب  دناهدرب و  راکب  ار  شوقنم  كزان  يزلف  ياههحول 
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تسا . هدمآ  دوجوب  ییاپورا 

لوحت نیرتمهم  دوب  زیچان  رایـسب  نآ  تارییغت  دادن و  يور  نارهت  رد  يریگمشچ  ینامتخاس  لوحت  هاش  نیدـلا  رفظم  دـهع  رد  یلک  روطب 
. دوب دیدج  سرادم  شیاشگ  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  تیطورشم و  عیاقو  دمآ  دیدپ  زور  نآ  هعماج  رد  هک 

درک هراشا  دیاب  طقف  دناوخ . خیرات  ياهباتک  رد  ار  نآ  نوگانوگ  فلتخم و  ياهـشرازگ  حرـش و  دیاب  هک  تسیئاهدادـیور  زا  تیطورـشم 
هنازخ لیم  فیح و  هاش و  نیدلا  رفظم  رتهدیافیب  ياهرفس  هدیافیب و  ياهـضرق  گنرف ، هب  نایوجـشناد  نتفر  نیون ، سرادم  شیاشگ  هک 

عاضوا یناماسبان  یسور و  بصنمبحاص  سور و  قازق  تروص  هب  قازق  لیکـشت  اهـسور و  زا  نایتلود  تعاطا  اهـسور و  طلـست  تلود و 
. دش تیطورشم  نامرف  رودص  هب  رجنم  هک  دش  یشبنج  ببس  همه  ناهنپ ، راکشآ و  لماع  اههد  املع و  تاضارتعا  هیلام و 

: تفگ تکلمم ، يدابآ  یقرت و  ملع و  لدـع و  دـنتفگ : تسیچ ؟ تیطورـشم  زا  دوصقم  هک  درک  لاؤس  هاـش  نیدـلا  رفظم  هک  دـنیوگیم  »
نیا »! زا  رتهب  هچ  تفگ : یلب ، دنتفگ : دوشیم ،؟ ندنل  لثم  نارهط  ینعی 

: دسیونیم هاش  طسوت  یساسا  نوناق  ممتم  ياضما  هاش و  نیدلا  رفظم  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع 
هلودلا ریـشم  هلیـسوب  دندنارذگ و  سلجم  زا  هتـشون  ار  یـساسا  نوناق  ممتم  داوم  هلجع  اب  مه  ناهاوخهطورـشم  تسا  دـب  یلیخ  هاش  لاح  »
. درک اضما  ار  نآ  شگرم  زا  لبق  يزور  دنچ  دهعیلو  تیاضر  اب  هرخالاب  دایز  دیدرت  زا  دعب  مه  هاش  دنداتسرف ، هاش  دزن  ءاضما  يارب 
ینادردق راهظا  وا  هب  تبسن  مدرم  تفر . شدرگ  نابایخ  ود  یکی  رد  هتسشن ، هکسلاک  هب  يزور  جازم  فعض  اب  هلودلا  ریـشم  ياعدتـسا  هب 

دوب و وا  یناگدنز  شیامن  نیرخآ  نیا  یلو  دندرک . ییاریذپ  داب  هدـنیاپ  هدـنز و  فعـش و  ياهدایرف  اب  ار  هاش  دـندومن ، يدایز  صولخ  و 
: دوب لیذ  رعش  هاش  نیا  رهم  عجس  تفگ  دوردب  ار  ینافراد  يرمق  هدعقیذ 1324  رد 25  دعب  زور  دنچ 

هاش » نیدلا  رفظم  یهاش  متاخ  تفرگهللا  نوعب  رفظ  حتف و  بکوک  دیمد  »
هب تسا  هدش  یلم  ياروش  سلجم  یمئاد  لحم  عورشم  هجوب  هک  ناتسراهب  ترامع  ردرس  زین  و 
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ياجب وا  گرم  رد  یترارحرپ  يراوگوس  تکلمم  مامت  رد  تلم  فرط  زا  ددرگیم و  نیزم  تسا  تیطورـشم  خیرات  هک  رفظم  لدع  هحول 

تسا . هدش  هدید  رتمک  شریظن  هک  دوشیم  هدروآ 
زا هاش  نیدـلا  رفظم  ندرم  زا  شیپ  لاسکی  ینعی  يدیـشروخ  يرمق و 1284  اب 1323  ربارب  يدـالیم  لاـس 1905  رد  هک  یناـسک  زا  یکی 

ياـهروشک رگید  ناریا و  ياـهریوک  ییاسانـش  رد  رتـشیب  وا  ترهـش  هک  دـشابیم  يدـئوس  نیدـه  نوف  سردـنآ  نوس  درک  ندـید  ناریا 
تسا هدرک  دای  هنوگنیدب  نارهت  زا  دوخ  تارطاخ  رد  يو  تسا . ییایسآ 

هک يرهش  میتشذگ . اهنابایخ  زا  اههلوگنز  يادصورـس  اب  میدش و  رهـش  دراو  تسا  هدش  هداد  تنیز  يراکیـشاک  اب  هک  نیوزق  هزاورد  زا  »
، دشاب هدش  لصاح  اهنآ  رد  يرییغت  نیرتکچوک  هک  نیا  نودـب  متخانـشیم ، لاس 1886 و 1890  زا  هک  ار  مایمیدـق  ناتـسود  نآ  رد  نم 

نیرتکچوک نآ  رد  هک  تسا  يرهـش  دشاب . هدشن  هتفگ  هبترم  دص  القا  هک  درادن  دوجو  نتفگ  يارب  يزیچ  نارهت  هرابرد  مدـید ...  هرابود 
هلسلس زا  رتیمیدق  دشاب ، ناریا  تختیاپ  هک  نیا  هب  رهـش  نیا  ترهـش  نوچ  درادن . دوجو  کیـسالک  هدننکبذج  يورین  کی  زا  ياهناشن 
يربـخ مه  تسا  هتفرگارف  ار  دهـشم  زاریـش و  ناهفـصا و  ياـهرانم  اهدـبنگ و  هک  یناوـلا  راـگن  شقن و  نآ  زا  نارهت  رد  تسین . هیراـجاق 
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دوب دابآان  ینابایب  يراگزور  هک  یلحم  دراد . رارق  تسین  هجوت  بلاج  الصا  هک  یلحم  رد  يرتم  يدنلب 1132  کی  رد  نارهت  رهش  تسین .
زا تعباتم  هب  زربلا  هک  اج  نآ  نارهت  لامـش  فرط  رد  طقف  تسا . هدـش  یگرزب  ياهغاب  لصاحرپ و  عرازم  بحاـص  تاـنق  بآ  کـمک  هب 
نآ زادنامشچ  تسا ، هتشارفارب  ار  دوخ  رتم  یناشفـشتآ 5670  هلق  دنوامد  هک  اج  نآ  دـهدیم و  شیارآ  ار  نارهت  تشپ  رون  اوه و  طیارش 

ياههناخ زا  یعمتجم  تسا . یگتفـشآ  رهـش  نارهت  میرذگب  هک  نیا  زا  دناخرچیم . فرطنآ  هب  ار  شهاگن  لیم  اب  مدآ  هک  تسابیز  نانچ 
لحم هک  ياهتخیرمههب  رهـش  دـنوشیم . هدوشگ  طایح  فرط  هب  هک  ییاههرجنپ  رد و  حطـسم و  ياهماب  اـب  تخاونکـی  مهرب و  مهرد و 
نایم رد  دراد . کشخ  قدـنخ  کی  هزاورد و  جـنپ  اب  روخندردهب  اـبیرقت  يراوید  رهـش  تسا ...  هعیـش  رازه ) تسیود   ) تنوکس 200000

هک دراد  رارق  ینعمیب  یتمظع  صقان و  ینامتخاس  اب  نادـنمتورث  ناگدازهاش و  هاش و  ياـهخاک  اـجنآ  اـجنیا و  تیعر  هداـس  ياـههناخ 
. دنکیم جراخ  یتخاونکی  تلاح  زا  ار  رهش  دجـسم  دنچ  يرامعم  رنه  هقیلـساب  مکحم و  لیـصا و  ياهراکهاش  زا  تسا . توافتم  الماک 

ياهرهش رد  ادخ  ياههناخ  اب  دنناوتیمن  دنهدیمن و  شزاون  باذج  ياهیشاک  اب  ار  مشچ  اهدجسم  نیا  اما 
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. تشاد دوخ  یناشیپ  رد  ار  يرامعم  رنه  طوقس  زا  یناشن  نامتخاس  ماگنه  هب  مه  زاسهزات  گرزب  دجسم  یتح  دننک . يربارب  ناریا  یمیدق 
تبظاوم فیثک و  ییاپورا ، یبسا  ياومارت  اـهنابایخ  نیا  رد  درادـن . نارهت  روآتلاـسک  ياـهنابایخ  رد  شدرگ  هب  یلیم  مدآ  رطاـخ  نیا  هب 

هتفرگ رارق  نیمز  قرشم  مدرم  یگدنز  صوصخم  لکش  لباقم  رد  رگـشاخرپ  دنیآ و  شوخان  یتلاح  اب  اهغارچ  جک  ياهریت  تسا و  هدشن 
لثم دـنراد ، زیگنامارتحا  ینیگنـس و  شمارآ  هک  یموب ، ياهرازاب  ياهناکد  اب  هسیاـقم  رد  یناـنوی  ینمرا و  ییاـپورا و  ياـههزاغم  تسا و 

تسد یلیخ  رهش  قرـش  تلاح  مدرک  ندید  نارهت  زا  لیروآ 1886  رد  نم  هک  یتقو  دنیآیم . رظن  هب  اهـشافخ  اههدیـسر و  نارود  هب  هزات 
اپورا و زا  دـیلقت  يارب  شتاناکما  همه  زا  هاش  نیدـلا  رـصان  هک  دوب  نشور  الماک  هک  نیا  اب  دوب . بایمک  ییاپورا  دوب ، ـالاح  زا  رتهدروخن 

سفن هب  اکتا  تفریم  راک  هب  تکلمم  عضو  دوبهب  يارب  هک  ییاهـششوک  دنکیم . هدافتـسا  یجراخ  رکف  زرط  يور  هب  اههزاورد  ندوشگ 
تلاصا رهاظم  نیرخآ  الاح  اما  تخاسیم . مهارف  ار  شطوقـس  تامدقم  درکیم و  رتشیب  ار  وا  لالقتـسا  مدـع  درکیم ، فیعـض  وا  رد  ار 

يراوسهکـشرد دنتـشاد ، ناـشیاهگر  رد  یحیـسم  نوخ  هک  ییاـهمناخ  اـقآ و  تشاد . ییاـپورا  ياـهلته  نارهت  دوب . هتفر  نیب  زا  مه  نهک 
. دوب نادایش  نابلط و  تصرف  نایوجارجام و  موجه  رطخ  رد  مه  نارهت  تناول ، برغ  رگید  ياهرهش  دننام  دندرکیم و 

هب هیـشپاد  فارگ  یهارمه  هب  دراد . ارم  نتفریذـپ  دـصق  هاش  نیدـلا  رفظم  ناهاش  هاـش  هک  مدـش  ربخ  سمـسیرک  ياـهزور  زا  یکی  رد  ... 
خاک نیا  رد  زورما  کی  هرامـش  درم  تشاد  هلـصاف  تعاس  کی  نارهت  ات  هک  يدـننام  یگنرفهـالک  زاـسون  یحیرفت  خاـک  متفر . داـبآحرف 

. درک تیاده  خاک  لحم  نیرتیلاع  هب  ار  ام  دعب  درک و  لابقتسا  ام  زا  دوب  ناجیابرذآ  زا  راتات  يدرم  هک  رابرد  ریزو  تشاد . تماقا 
. دوب ام  راظتنا  رد  یکچوک  قاتا  رد  نایرابرد  زا  يرفن  تسیب  نایم  رد  هاش 

نیرتکچوک نودـب  هداس و  رایـسب  هایـس و  سابل  رد  دوب  هاش  کی  سردوز  يریپ  زا  ياهیاـس  هک  فیحن  هتخاـب و  گـنر  هراـچیب و  درم  نیا 
هب نم  اب  زارد و  نم  فرط  هب  ار  دوخ  يورینیب  مرن و  تسد  هدز و  ياهناتـسود  دـنخبل  دوب . اج  نآ  رد  یلومعم  یهالک  اب  ماـقم  زا  یناـشن 

شومارف هک  درک  شهاوخ  نم  زا  درک و  لاوئـس  میدعب  ياههشقن  نارهت و  هب  نازوبارط  رفـس  رد  میاهارجام  زا  درک . تبحـص  یکرت  نابز 
شیارب دسرب  پاچ  هب  نآ  رد  شسکع  تشاد  لیم  هک  ار  همانرفس  نیرخآ  منکن و 

564 ص : نارهت ، تشذگرس 
. تشذگرد دعب  لاسکی  وا  نوچ  دوش ، هدروآرب  تسناوتیمن  وا  يوزرآ  زا  تمسق  نیلوا  متسرفب .

هتشون شسکع  يور  مدروآرب  دوب  هدرک  هیده  نم  هب  هدرک و  ءاضما  اصخش  ار  شـسکع  هک  وا  تبحم  هب  خساپ  رد  ار  شمود  يوزرآ  اما 
 ... دیسر نایاپ  هب  بیترت  نیا  هب  راب  راجاق ... » هاش  نیدلا  رفظم  ناطلس  زا   » دوب

زا دنشاب  هتشاد  ياهمهاو  هکنآیب  رازاب  هچوک و  رد  مدرم  هک  دوب  یقیالان  نارمکح  دوب و  ياهداتفاراک  زا  هدوسرف و  درم  هاش  نیدلا  رفظم 
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دندرکیم »..  داقتنا  وا 
. دوب هداد  هاش  نیدلا  رفظم  نارهت و  زا  نیده  نوس  هک  یحرش  دوب  نیا 

: مینکیم هراشا  نآ  هب  راصتخا  اب  هک  هدمآ  هاشنیدلا  رفظم  تنطلس  عیاقو  زا  یلصفم  تسرهف  نایناریا  يرادیب  خیرات  رد 
رد نارهت  رد  بتک  عبط  تکرـش  فراعم و  نمجنا  داقعنا  يرمق  لاس 1315  رد  تنطلس  موس  لاس  رد  دیدج  زرطهب  یلم  سرادم  سیـسأت 

همانزور داتفه  دودح  هک  دوشیم  رـشتنم  ناریا  ياهرهـش  رگید  نارهت و  رد  هک  همانزور  يرایـسب  رامـش  يرمق  تنطلـس 1316  مجنپ  لاس 
. دوب

. نارهت رد  هسردم  دودح 49 
. تنطلس موس  لاس  رد  نارهت  رب  اهحیطست  شرف و  گنس  هب  عورش  تنطلس  موس  لاس  رد  نارهت  هب  تشر  زا  هسوش  هار  سیسأت 

. شوش رهش  رد  شواک  يارب  اهیوسنارف  هب  زایتما  نداد 
. نارهت رد  يرمق  لاس 1320  رد  دیدج  هناخبارض  دابآحرف و  رصق  يانب 

. تنطلس متفه  لاس  رد  نآ  ریز  رد  قرب  ياهغارچ  رولب و  فقس  ناتسلگ و  ترامع  رد  دیدج  ترامع  يانب 
نفلت و عویـش  تنطلـس . متفه  لاس  رد  نارهت  رد  سیوندوخ  خرچ  ندروآ  تنطلـس . متفه  لاس  رد  یتنطلـس  ترامع  رد  قرب  غارچ  دایدزا 

مهدزای لاس  رد  برضلا  نیما  اقآ  نیسح  جاح  تمه  مادقا و  هب  نارهت  ياههچوک  رد  قرب  غارچ  عویـش  تنطلـس . موس  لاس  رد  فارگوتف 
. تنطلس

متشه لاسرد  نارهت  رد  لیبموتا )  ) راخب هکسلاک  عویش  تنطلس . مشش  لاس  رد  هلودلا  عینص  يرایتسد  هب  نارهت  رد  راخب  يایـسآ  سیـسأت 
. تنطلس

. تنطلس مهدزای  لاس  رد  نارهت  رد  يزپ  رجآ  نیشام  داجیا  تنطلس . مهدزای  لاس  رد  سرادم  دجاسم و  اههناخ و  رد  قرب  غارچ  عویش 
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. دش هتخاس  ون  زا  فازگ  جراخم  هب  دوب  بارخ  یتدم  هک  نارهت  تلود  هیکت  فقس  تنطلس  مهدزای  لاس  رد 
هب نارهت  ناریمـش  هزاورد  یلاوح  رد  یفاب  نامـسیر  هناخراک  حاتتفا  تنطلـس . مهد  لاس  قباـطم  لاس 1323  رد  یتلود  تاورب  ربمت  داـجیا 

. دمآ نوریب  شنامسیر  لاس 1315  رد  یناثلا  عیبر  رد  يدورهاش  یقت  دمحم  یجاح  تکرش  هلودلا و  عینص  تمه 
. تفای جاور  نارهت  رد  تنطلس  مهدزای  لاس  رد  سکع  پاچ  روارگ 

. دش ریاد  تنطلس  مشش  لاس  رد  ساکع  یب  سکع  نیشام  تفای . زورب  نارهت  رد  تنطلس  مشش  لاس  رد  يرحس  غارچ  کیژام ) رتنل  )
. دوب هاشنهاش  نیمه  دهع  رد  دزادنایم و  ریت  تصش  هقیقد  رد  هک  لسلسم  پوت و  عارتخا 

زا هک  مدید  ار  عرتخم  نیا  یلو  تسا . هدراذـگ  هزوم  قاتا  رد  هتخاس و  ار  نآ  هرمن  هک  تسا  يزیربت  طایخ  رفعج  داتـسا  پوت  نیا  عرتخم 
. تشادن دوخ  هیارک  ردق  هب  دوب و  زیربت  هب  رارف  لایخ  رد  دیلانیم و  يریقف  یگنسرگ و 

زین اهنآ  ندمآرد  فیقوت  زا  اههریغ و  وتـسیرک و  تنوم  تنک  رادـگنفت و  هس  لیبق  زا  هجراخ  بتک  همجرت  نامور و  ياهباتک  ندـش  رهاظ 
. دوب هاشنهاش  نیمه  نامز  رد 

. دوب تنطلس  نیمه  رد  زین  ناریا  تنطلس  تلود و  ندش  هطورشم 
دوب . دهع  نیمه  رد  اههناخ  هب  نفلت  ندیشک  هیدلب و  هرادا 
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هاش یلع  دمحم  تنطلس 
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دش هداز  زیربت  رد  ق ) ه .  ) لاس 1289 رد  يو  دوب  ناقاخلاما  هب  هبقلم  كولملا  جات  هاش و  نیدلا  رفظم  دشرا  گرزب و  رسپ  هاش  یلع  دمحم 
تاقوا هشیمه  دش و  هنطلسلا  داضتعا  هب  بقلم  يرمق  لاس 1299  رد  دوب ، میقم  زیربت  رد  هک  هاش  نیدلا  رفظم  شردپ  يدـهع  تیالو  رد  و 

ینارذگـشوخ حـیرفت و  يارب  شردـپ  دـننام  موس  راب  يارب  هاش  نیدـلا  رفظم  هک  يرمق  لاس 1323  رد  تسیزیم . دوخ  ردـپ  اـب  اـجنآ  رد 
زا سپ  دـیزگرب و  تنطلـس  تباین  هب  نتـشیوخ  ياج  هب  هدرک  راضحا  زیربت  زا  ـالبق  ار  دـهعیلو  ازریم  یلع  دـمحم  دـیدرگ . اـپورا  راپـسهر 

نوناق دش و  دراو  نارهت  هب  هاش  نیدلا  رفظم  گرم  زا  شیپ  هتفه  هس  دعب  تفر و  زیربت  هب  هرابود  ازریم  یلع  دـمحم  اپورا  زا  هاش  تشگزاب 
رد دومن . ءاضما  قیدصت و  ار  بتارم  مه  وا  دوب ، هتـشاذگ  هحـص  لوبق و  ار  نآ  شردپ  يرمق  هدعقیذ 1324  خیرات 20  رد  هک  ار  یـساسا 
رد دش و  هاشداپ  ردپ  ياج  هب  دوب  رـضاح  تختیاپ  رد  هک  دـهعیلو  ازریم  یلع  دـمحم  تشذـگرد و  هاش  نیدـلا  رفظم  هام  نیمه  خیرات 24 

شدوـخ مه  هاـم  نـیمه  مـجنپ  رد  درک و  مـالعا  يدـهعیلو  هـب  ار  دوـخ  مود  رـسپ  ازریم  دـمحا  ناطلـس  يرمق  هـجحیذ 1324  لوا  خـیرات 
. دومن يراذگجات 

دندوب و هدرک  ادیپ  ناریا  رد  اهسور  هک  یطلـست  نوزفازور و  ذوفن  هطـساوب  شتنطلـس  مایا  رد  هچ  يدهعیلو و  مایا  رد  هچ  هاش  یلع  دمحم 
نیا هب  دوب . سور  هاوخاوه  ینعی  لـیفوسور  یلیخ  درکیم و  يزاـب  هفرطکی  تسایـس  رتـشیب  دـندوب ، رتبقع  یلیخ  ثیح  نیا  زا  اهـسیلگنا 

. دندوبن یضار  هجو  چیهب  هاش  یلع  دمحم  تنطلس  هب  دعب  يدهع و  تیالو  هب  لوا ، نامه  زا  مه  اهسیلگنا  تبسانم 
شیارب زور  ره  دنتشاد  یهاگآ  یبوخ  هب  وا  هیور  عضو و  زا  دندوبن و  یضار  وا  زا  هک  اهسیلگنا  دیسر  تنطلسب  هاش  یلع  دمحم  هکیماگنه 
تنطلـس رد  دوب  هدـیناود  هشیر  هاش  نیدـلا  رفظم  تنطلـس  رد  نانآ  يرایتسدـب  هک  ار  تیطورـشم  يزاب  دـنتخادنایم و  هار  یناـصقر  هبرگ 

هدرک و لصاح  تیقفوم  دوخ  هشقن  حرط  رد  الماک  هکنیا  ات  دـندومن  تیوقت  هدرک و  يراـیبآ  رتشیب  ناـشدوخ  عفن  يارب  هاـش  یلع  دـمحم 
دعب هب  نیا  زا  دیدرگ و  تنطلس  زا  هاش  یلع  دمحم  علخ  هب  یهتنم  هیضق  ماجنارس 
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دندومن . سور  یسایس  نیشناج  تهج  ره  زا  ار  دوخ  تسایس 

دادـن خر  نارهت  رهـش  رد  یتبثم  رییغت  اهنت  هن  يرمق )  1327 - 1324  ) دوب هاشداپ  هاش  یلع  دـمحم  هک  یلاـس  هس  اـبیرقت  رد  تفگ  ناوتیم 
كراپ  ) ناطلسلالظ هناخ  ناتسراهب و  نامتخاس  هلمجزا  دش  تراغ  یناریو و  شوختسد  زین  شزرا  اب  ياهانب  اهنامتخاس و  زا  يرایسب  هکلب 

 ... هریغ و  هیدوعسم )
دنچ زا  ناوتیم  هاش  یلع  دمحم  تنطلس  هرود  مهم  عیاقو  زا  دوب . یگتفـشآ  بوشآ و  راچد  رثکا  ناریا  ياهرهـش  رگید  نارهت و  نینچمه 

. درک دای  یخیرات  هعقاو 
هک هاش  یلع  دمحم  هرود  رد  مه  یهام  دنچ  يرفظم و  يرصان و  هرود  مظعا  ریزو  کباتا ، ناطلـسلا  نیما  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  رورت  - 1

وکابنت هعقاو  زا  شیپ  ات  ناطلسلا  نیما  هک  درک  هراشا  دیاب  طقف  تسا . هدشن  راکشآ  نآ  ياههدرپ  همه  زونه  دراد و  تفگش  یناتساد  دوخ 
سلجم رد  ربارب  رد  ماجنارس  هکنآ  ات  تشاذگ  اهسور  رایتخا  رد  ار  دوخ  سپس  دوب  اهسیلگنا  رایتخا  رد  تسبرد  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد 

. دمآرد ياپ  زا  هلولگ  دنچ  برضب  یلم  ياروش 
ندـش اضما  اب  فداصم  وا  ندـش  هتـشک  زور  هکنآ  رتبلاج  هتکن  اما  دوب . وا  اب  هاـش  یلع  دـمحم  سیلگنا و  سور و  تفلاـخم  مه  نآ  تلع 

. دوب ناتسلگنا  هیسور و  ذوفن  هقطنم  ود  دادرارق 
: دسیونیم هرابنیا  رد  دادماب  يدهم 

( يرمق بجر 1325  اب 21  ربارب  يدالیم  توا 1907   31  ) يزور نینچ  رد  دورب و  نایم  زا  دوش و  هتـشک  یتسیابیم  ناطلـسلا  نیما  نوچ  »
هک ناریا  عوضوم  رس  رد  نیفرط  نرق  کی  ياهتباقر  هب  دیدرگ و  ءاضما  ذوفن  هقطنم  ودب  ناریا  میـسقت  رب  ریاد  سیلگنا  سور و  دادرارق  زین 
راک ناریا  روما  رد  اهسیلگنا  یعاسم  کیرـشت  اب  دعبب  نیا  زا  هک  دندش  رـضاح  اهـسور  دوب و  هدش  هداد  همتاخ  ابیرقت  تشاد  همادا  تدشب 
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، دوب هدـش  ءاضما  هتـسب و  ذوفن  هقطنم  ود  هب  ناریا  میـسقت  داد  رارق  نوچ  دـنیامنن . ینکـشراک  رگیدـکی  تاـیلمع  هب  تبـسن  رگید  دـننک و 
. دندادیمن ناشن  باب  نیا  رد  ياهقالع  دنتشادن و  یجایتحا  نادنچ  دشاب  تلود  سار  رد  هک  یصوصخب  صخش  دوجوب  رگید  اهسور 

تفر و سلجم  هب  يرتـسگداد  ریزو  گـنج و  ریزو  یفرعم  هاـش و  طختـسد  ندرب  يارب  ناطلـسلا  نیما  ق ) ه .  ) بجر 1325 هبنش 21  زور 
هسلج ءالکو  زا  يرفن  دنچ  اب  ناطلـسلا  نیما  دعب  دیدرگ و  مالعا  هسلج  متخ  ءارزو  یفرعم  هرکاذم و  زا  سپ  تفای و  لیکـشت  ینلع  هسلج 

تاثحابم دنتشاد ، عالطا  هیضق  زا  دندوب و  سلجم  رد  هک  ناگناگیب  يدایا  اصوصخم  دیشک و  ازارد  هب  تارکاذم  داد و  لیکشت  یصوصخ 
درذگب و دایز  بش  زا  هک  دندرک  ینالوط  يردق  یتسد  ار  دوخ  تارکاذم  و 
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دبع دیس  قافتا  هب  دش و  نتفر  هدامآ  ناطلسلا  نیما  دیـسر . هتـشذگ  بش  زا  مین  تعاس و  ود  زور  نآ  حالطـصاب  ای  مین  تشه و  هب  تعاس 
دبع دیـس  هب  ياهمان  دیـسر و  يدیـس  هار  نایم  رد  دمآ . سلجم  یجورخ  رد  فرطب  دوب  هدش  وا  يدج  نیقفاوم  زا  هک  دـهتجم  یناهبهب  هللا 

. دناوخب ار  نآ  هک  داد  هللا 
اجنآ زا  دشاب ، هداتـسیا  رد  مد  دـیاب  هک  ار  کباتا  هکـسلاک  البق  داد . همادا  دوخ  هار  هب  کباتا  دـنیبب . ار  همان  هک  درک  ثکم  هللا  دـبع  دـیس 

لوغشم لماک  تقد  اب  تدم  نیا  رد  لتاق  دنروایب و  ار  شاهکـسلاک  ات  داتـسیا  رظتنم  يردق  سلجم  ردمد  کباتا  دندوب . هتـشادهگن  رترود 
نابایخ رد  شاهناخب  هتـشاذگ  شیابع  يال  ار  وا  دـعب  داتفا ، نیمز  هب  کباتا  دومن . تباـصا  کـباتا  هب  هلولگ  هس  دـش و  دوخ  يریگفدـه 

نآ رد  هک  لاجر  زا  يرایـسب  دـیدرگ . نوفدـم  دوخ  صاخ  هربقم  رد  مق  رد  تفگ و  دوردـب  ار  ناهج  تعاس  مین  زا  سپ  دـندرب و  رازهلال 
کباتا هک  تسا  نیا  رب  ناشهدـیقع  دناهتـشاد ، سامت  هاش  یلع  دـمحم  اـب  دـمآ و  تفر و  راـبرد  اـب  دـندوب و  تلود  راکردـناتسد  ناـمز 

دمحم دیس  هلودلا ، لیکو  یفوتسم  ناخ  دمحم  ازریم  رسپ  ناطلسلا  ریبد  صاخشا  نیا  نانآ  هدیقعب  هدش و  هتـشک  هاش  یلع  دمحم  روتـسدب 
دناهتشاد . تسد  کباتا  نتشک  رد  ناخ  هللا  بیبح  هنطلسلا  رقوم  ناطلسلا و  للجم  ترضح  عینص 

خیرات باتک  رد  مالـسالا  مظاـن  نا  زا  هک  تسا  سلجم  نتـسب  پوت  دادـیور  تشاد  تکلمم  هدـنیآرد  رایـسب  ریثاـت  هک  مهم  هعقاو  نیمود 
. تسا هدرک  دای  پوتلا » موی   » ناونعب نایناریا  يرادیب 

نیا زا  درک و  رتدیدش  شیپ  زا  شیب  ار  نایـسلجم  وا و  نایم  فالتخا  تشادن . ياهجیتن  هک  هاش  یلع  دـمحم  يوسب  نتخادـنا  بمب  زا  سپ 
اب هاش  يرمق  لوالا 1326  يدامج  اب 4  ربارب  يدیشروخ  دادرخ 1287  هبنش 14  زور 5  رد  هکنیا  ات  دمآرب ، نانآ  عفد  ددص  رد  هاش  خـیرات 
رد شوج  بنج و  دومن و  ناهاوخهطورـشم  زا  يدایز  ینارگن  دـیلوت  يو  لمع  نیا  تفرگ و  رارق  هاشغاب  رد  هدـش  جراخ  رهـش  زا  باـتش 

پوتب ار  سلجم  يدیـشروخ  ریت 1287  مود  اــب  ربارب  يرمق  یلوالا 1326  يداـمج  هبنـشهس 23  زور  رد  هرخالاب  دـیدرگ و  داـجیا  نیفرط 
تسب .

هب هتخادرپ و  نآ  فصو  هب  یصاخ  فده  ضرف و  هب  انب  کی  ره  دناهتشون  زور  نآ  زا  ار  دوخ  تارطاخ  هک  یناسک  رتشیب  زور  نیا  هرابرد 
هتشون زادناملق  سیون و  شیپ  تروصب  نوچ  مالسالا  مظان  هتشون  اما  دناهتفرگ . رظن  رد  نامز  تایضتقم  ربانب  ار  رما  بناوج  همه  حالطصا 

هدنسیون هدش و 
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زا تسا . سح  لباق  دنیـشنیم و  لدب  رتشیب  دراد و  يرتشیب  تیباذج  هدیـسر  پاچب  هنوگنامه  اهدعب  هتفاین و  ار  نآ  حالـصا  کح  تصرف 
. میدیزگرب ار  مالسالا  مظان  هتشون  ور  نیا 

: دسیونیم مالسالا  مظان 
فرط لیطعت . یتلودریغ  یتلود و  تارادا  ریاس  نوگاو و  هرادا  یتح  یمومع  لیطعت  هتسب  اهرازاب  یلوالا 1326  يدامج  هبنشهس 23  زور  »

هب نوخیبـش  لاـیخ  اـهیرابرد  هتـشذگ  بش  متفگ : سلجم  فرط  هب  دورب  هک  درک  تکرح  سلجم  لـیکو  ءاـمکحلا  سمـش  مردارب  حـبص 
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یهگناو تسا  سلجم  رد  ندوب  مایا  نیا  سلجم  ءالکو  ام  فیلکت  داد  باوج  دسر . ربخ  ات  نک  لمات  يردق  دنتشاد  ار  رالاسهپـس  هسردم 
هدنراگن هدنب  رب  دراو  نطو » يادن   » همانزور ریدم  مالسالا  دجم  بانج  تعاس  مین  هلصاف  هب  دش . هناور  تسا و  بوخ  نتفر  مدرک  هراختسا 

هیرگ تاقالم  زا  سپ  تسا . هدمآ  شوج  شندب  رد  نوخ  هتفر و  شیور  زا  گنر  نایرب  یلد  نایرگ و  مشچ  اب  ساوحلا  قرفتم  رایسب  دش .
هسردم سلجم و  فارطا  زابرس  پوت و  قازق و  هتشذگ  بش  داد  باوج  مدش  رسفتسم  بلطم  زا  تلم ، ياو  تلم  ياو  هک  داد  تسد  ار  وا 

يادص نیب  نیا  رد  دناهتفرگ . مه  ار  يرفن  دنچ  دوش . جراخ  هسردم  زا  یسک  هن  دوش و  نایـسلجم  رب  دراو  یـسک  دنراذگیم  هن  هتفرگ  ار 
زا سپ  تسا . هتفرگ  ار  ملاع  گنفت  پوت و  يادـص  ایلاوتم  تسا  بورغ  هب  تعاس  راـهچ  هک  نونک  یلا  حبـص  زا  دـش و  دـنلب  پوت  شرغ 

سلجم کیدزن  ات  تفگ  هدـیرپ و  یگنر  دـب و  یلاح  اب  دومن  تعجارم  ءامکحلا  سمـش  ياوخا  میدوب  هرکاذـم  لوغـشم  هک  تعاس  کـی 
عومـسم رارق  زا  دـنورب و  دـنراذگیمن  دـننکیم  تعجارم  نم  لثم  هک  مدـید  ار  ءالکو  زا  یعمج  تفگ  نتفر و  زا  دـندش  عنام  یلو  متفر 

دیس اقآ  بانج  یلو  سلجم  هب  دندرب  فیرشت  راوگرزب  ود  نیا  تسا  هدشن  عنام  یـسک  ار  دمحم  دیـس  اقآ  ياقآ  هللا و  دبع  دیـس  اقآ  ياقآ 
نمجنا يذاحم  دندوب  هتفر  رگید  یهار  زا  مه  ناشیا  دندوب . هدش  عنام  ار  لیلخ  ازریم  جاح  نیسح ، ازریم  جاح  بانج  داماد  ياهجفا  لامج 

بانج يرای  هب  ناجیابرذآ  نمجنا  ءازجا  دـناهدش . اقآ  روبع  زا  عنام  هتفرگ و  ار  هکـشرد  فارطا  قازق  ياهراوس  دندیـسر  هک  ناـجیابرذآ 
دنچ دوشیم  هتخادنا  کجنران  کی  هعفدکی  هک  دش  یلاخ  تلم  فرط  هب  ریت  دنچ  تفرگرد و  قازق  اهنآ و  نیب  گنج  دـندوب ، هدـمآ  اقآ 

. دراذگیم رارف  هبور  قازق  تسا  هدش  هتشک  بسا  دنچ  قازق و  رفن 
دـمآ و يرد » بکوک   » همانزور شارف  اقآ  یجاح  دیـس  دـندرک . ار  دوخ  راک  نیدـسفم  تشذـگ ، تلم  راک  دـشاب  قدـص  بلطم  نیا  رگا 

تلم زا  یعمج  شرع  هناـخهوهق  رد  قربغارچ  ناـبایخ  رد  دـمآ  رد  تلم  فرـصت  هب  دـش و  هتفرگ  قازق  تسد  زا  پوـت  هدارع  هس  تـفگ :
كرحم تسا  نیدهاجم  زا  هک  هللا  لضف  خیش  جاح  رسپ  يدهم  خیش  اقآ  دننکیم . عفد  ار  نایتلود  زابرس و  گنفت  ریت  اب  هتسب  رگنس 
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نودب تسد  رد  نآرق  هتخادنا  ندرگ  هب  نفک  بالط  تاداس و  زا  يدایز  هدع  املعلا و  ردص  هاش . دجـسم  ردص و  هسردـم  رد  تسا  هدـش 

سک ره  دیدرگ  عومـسم  مورب  مرادرب و  ار  دوخ  هحلـسا  هک  مدش  مزاع  هعفد  دنچ  دندوب ...  تلم  زا  دادما  سلجم و  هب  نتفر  مزاع  هحلـسا 
تـسا خـیرات  نیا  نتـشون  اهنآ  زا  یکی  هک  رگید  یتاهج  تهج و  نیا  هب  دـننزیم  ریت  اب  دـننیبب  هحلـسا  اـب  ناـبایخ  رازاـب و  هچوک و  رد  ار 
ییادص رگید  پوت  يادص  زج  تسا  رـصع  فرط  هک  نالا  مهدـب و  نتـشکب  ار  دوخ  هک  مدـشن  یـضار  نایناریا ) يرادـیب  خـیرات  روظنم  )

تلم و هصغ  زا  تسا  هاوگ  ادخ  یلو  میامنیم  جرد  دیسر  ربخ  هچ  ره  دنیامن  ربخ  لیصحت  هک  میداتسرف  مه  ار  رفن  دنچ  دوشیمن . هدینش 
تنک ینتیل  ای  وا  لاح  هب  اشوخ  نطو  هار  رد  دش  دیهـش  سک  ره  تسا  ناحتما  زور  زورما  تسا . هدـنامن  یقاب  یتلاح  رگید  املع  تاداس و 

ار هسردـم  سلجم و  فارطا  زابرـس  قازق و  هتـشذگ  بش  تسا : رارق  نیا  زا  دیـسر  ربخ  قیقحتلا  یلع  هچنآ  امیظع ...  ازوفاـف  زوفاـف  مهعم 
ياهجفا لامج  دیـس  اقآ  بانج  دورو  تقو  رد  دوش . دراو  دـنراذگیمن  ار  یـسک  هکنآ  الا  دـندوبن  جورخ  زا  عنام  ار  يدـحا  حبـص  هتفرگ 

مه کـجنران  کـی  قازق و  هـب  دـنزادنایم  ریت  اـقآ  زا  هعفادـم  تیاـمح و  ماـقم  رد  ناـجیابرذآ  نـمجنا  هـک  دـنوشیم  ناـشیا  دورو  عناـم 
کیلـش هب  دننکیم  تعجارم  هتفرگ  ار  کیلـش  نذا  هاشغاب  رد  ددرگیمرب  قازق  عقومیب ، کیلـش  و  بمب )  ) مب نتخادنا  نیا  هب  دنزادنایم 

کی رب  غلاب  هک  ار  سلجم  بابسا  هدرک  بارخ  ار  وا  دبنگ  هتـسدلگ و  زین  ار  رالاسهپـس  هسردم  دننکیم ، بارخ  مدهنم و  ار  سلجم  پوت 
هناخ یمظع و  وناب  هناخ  يرفظم و  نمجنا  ناجیابرذآ و  نمجنا  دندرک . تراغ  زین  ار  رالاسهپس  هسردم  دندرب . تراغ  هب  دوب  ناموت  رورک 
لوط نایرابرد  تلم و  نیب  گنج  تعاس  هن  المجم  دـش . تراغ  شبابـسا  بارخ و  فارطا  ياـههناخ  فارطا و  نیکاـکد  ناطلـسلا و  لـظ 

دندش ». بلاغ  نایرابرد  بولقم و  تلم  هرخالاب  ات  دیشک 
. تسا هداد  حرش  هنوگنیا  رالاسهپس  هسردم  سلجم و  هرصاحم  يدابآتلود  ییحی 

. هداتسیا قازق  راوس  سلجم  هبور  نابایخ  فرط  ود  دنریگیم و  ار  دجسم  تشپ  هچوکرس  نابایخ و  هار  همشچرس  فرط  زابرس  قازق و  »... 
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ناطلـسلا لظ  ياهناخ  فرط  زا  قازق  هتـسد  کی  مه  دریگیم و  ار  ناتـسراگن  ناـبایخ  ضرع  سلجم  رد  يوربور  قازق  راوس  هتـسد  کـی 
یفص نابایخ  نابایخ و  نآ  روبع  هار  کلملا  فیس  نابایخ  رس  رد  هتسد  کی  دندنبیم . ار  نابایخ  رـس  ناجیابرذآ  نمجنا  تسد  الاب  هدمآ 

ناتـسراگن و ياضف  ای  رالاسهپـس  دجـسم  ناتـسراهب و  هشقن  سک  ره  دـنراد . هارمه  پوت  هدارع  ود  ای  کی  دـننکیم . دودـسم  ار  هاـشیلع 
دنادب ار  هیماظن  فارطا  ياهنابایخ 
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هاتوک راوید  هک  ناتسراهب  غاب  یقرش  بناج  زا  رگم  تسین  دجسم  ناتسراهب و  هب  ندش  دراو  يارب  یهار  رگید  هرصاحم  نیا  اب  هک  دنادیم 
فرط تسا و  هنانز  رد  هب  فورعم  هک  یقرـش  بناج  رد  تسا  يرد  دجـسم ، رد  مه  دراد و  ارحـص  فرطب  یماکحتـسایب  کـچوک  رد  و 

دنتسه ». هطوحم  نآ  رد  هکیناسک  يارب  تسا  يرارف  هار  اهنت  تسا و  یلاخ  یتلود  نوشق  زا  ناتسراهب  دجسم و  یقرش 
. دوش هداد  یهاتوک  حیضوت  شرع  هناخهوهق  زین  هدش و  دای  اهنآ  زا  هک  ییاهنابایخ  مان  هرابرد  تسا  مزال  اجنیا  رد 

نابایخ نامه  کلملا  فیـس  نابایخ  تسا . ناتابکا  نابایخ  نامه  تشاد  رارق  نآ  رد  ناجیابرذآ  نمجنا  ناطلـسلا و  لظ  هناخ  هک  یناـبایخ 
. تسا يزورما  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  قباس و  هلاژ  نابایخ  هپتناشود  نابایخ  تسا . یلعف  يروهمج  قباس و  دابآهاش 

هچوک نآ  زا  هزورما  هک  تشاد  رارق  رالاسهپس  دجـسم  تشپ  هچوک  رد  دوب  روهـشم  دجـسم  هنانز  رد  هب  هک  رالاسهپـس  دجـسم  یقرـش  رد 
. تسین یناشن 

هداهن ماـن  شرع  هناـخهوهق  هناـخهوهق  نیا  هبور  نآ  زا  يرهـش  رفعج  هتفگب  دوب . راـنماپ  هب  هدیـسرن  قربغارچ  ناـبایخ  رد  شرع  هناـخهوهق 
اریز دوب  هدش  هتخاس  نابایخ  رب  هک  دوب  رهـش  مامت  رد  هقبط  ود  نامتخاس  اهنت  هکنیا  رگید  دوب و  یناقوف  هبترم  رد  هناخهوهق  اهنت  هک  دندوب 
قاتا ود  رد  هناخهوهق  نیا  دوب  هدـشن  لومعم  نابایخ  رب  يزاسهبوکـشا  هس  و  هقبط )  ) هبوکـشا ود  زونه  دـندوب و  هقبط  کی  امامت  نیکاـکد 

دشیم . زاب  نابایخ  فرطب  قاتا  کی  هرجنپ  دوب و  دنلب  کیراب و  ییاههلپ  اب  وتردوت 
رد رگم  دشیمن . یگنج  رهش  رگید  ياج  رد  دوب  هدش  هرصاحم  رالاسهپس  هسردم  سلجم و  فارطا  رد  هک  یطیحم  زا  ریغ  هک  دوزفا  دیاب 

نوشق و نتـشذگ  ماگنه  هدرک  رگنـس  رگید  رفن  دـنچ  اب  سدـقلاحور  همانزور  ریدـم  ار  شرع  هب  فورعم  هناخهوهق  هک  قربغارچ  ناـبایخ 
دوشیم . راتفرگ  ناقازق  تسدب  سدقلا  حور  هرخالاب  دنشکیم و  ار  رفن  دنچ  هدرک  کیلش  اهنآ  هب  پوت  نداد  روبع 

یناریو تراغ و  حرـش  هب  هاش  یلع  دـمحم  طـسوت  سلجم  نتـسب  پوت  هب  زور  ینعی  زور  نیا  زا  دوخ  حورـشم  شرازگ  یط  يداـبآتلود 
: دسیونیم دزادرپیم و  رگید  ياج  دنچ  سلجم و 

لظ هناخ  زا  دجسم  ناتسراهب و  فارطا  طاقن  مامت  سلجم و  ترامع  ناتسراهب و  بش ، ات  و  »... 
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ناجیابرذآ و نمجنا  ناخ و  حلاص  ازریم  هناخ  تسا و  اهنآ  وزج  مه  دادماب  همانزور  هرادا  هک  نآ  يانبلا  دیدج  نیکاکد  هتفرگ و  ناطلسلا 
ناتسراگن رخآ  هناخنامهم  ناتسراگن و  یلامش  نیکاکد  يرفظم و  نمجنا  ّتیمح و  نمجنا  یمق و  یلع  دیس  هناخ  نآ و  فارطا  ياههناخ 
نارگتراغ يدعت  هاگنالوج  رالاسهپس  دجـسم  تسا و  عقاو  ناتـسراهب  غاب  لامـش  رد  هک  يرجات  هناخ  ناتـسراهب و  صوصخم  هناخهوهق  و 

سلجم و ترامع  زا  فارطا  ياههناخ  ناخ و  حلاص  ازریم  هناخ  ناطلسلا و  لظ  هناخ  زا  ار  یتمیق  سیفن  بابسا  ترطف  تسپ  مدرم  هتشگ ،
ندربب شاکيا  دـنیامنیم و  امغی  ار  همه  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  دـهع  ياـهبنارگ  ياـههریخذ  زا  تسارپ  هک  ناتـسراهب  ياـهترامع 

ار فقـس  ياـهبوچ  هدـنک  ار  اـههرازه  ياهگنـس  دـنربیم . هدـنک  ياـج  زا  ار  تمیقنارگ  ياـههرجنپ  اـهرد و  دـندرکیم  تعاـنق  بابـسا 
رد دنربیم . ار  شیاههکت  هتـسکش  ار  نآ  گنـس  اب  تسا  گرزب  مادک  ره  دننکیم و  ادج  اهراوید  زا  ار  گرزب  ياههنیآ  دـندروآیمرد .

یندرب هچ  ره  هدرب و  ار  همه  تسا  یتمیق  ياهغارچلهچ  رتدایز و  رتمک و  هساک و  تسیب  رولب و  راج  ددـع  یـس  بیرق  ناتـسراهب  تراـمع 
شرف اب  لمع  نیا  دـنیامنیم و  میـسقت  هدرک  هعطقهعطق  ار  تمیقنیگنـس  نزونیگنـس و  گرزب  ياهیلاق  دـنیامنیم . دروخ  ار  اـهنآ  تسین 
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. دوشیم رارکت  خیرات  رد  ناتسراهب 
یلدنص و زیم و  قرب و  ياهغارچ  بابسا و  لبم و  غارچ و  شرف و  رب  هوالع  هلمجلاب  دوریم . جارات  تسدب  اهبنارگ  هدش  یـشاقن  ياهولبات 
هب هک  سلجم  دـیدج  قاطا  ياهیدـنبهتخت  یلعا و  يراکتبنم  ياهیـسرا  هدـش و  يزاسمتاخ  ياـهرد  بوصنم  هریغ  بوصنم و  ياـههنیآ 
اب هتـشگن  دـقعنم  نآ  رد  سلجم  مه  هعفد  کی  يارب  زونه  هدـش و  هتخاـس  هزاـت  گنـشق  ياـهزیم  زاـتمم و  ياهیلدنـص  اـب  رایـسب  جراـخم 

همه دهدب  یلوپ  نآ  يازاهب  یـسک  دـناهدرک  روصت  ار  هچ  ره  فارطا و  ياهرجحم  ياهنهآ  یتمیق و  ياهیـشاک  اههرازه و  رمرم  ياهگنس 
مامت دنرذگیمن و  مه  لوقنم  ریغ  زا  هدرکن  افتکا  لوقنم  ءایـشا  هب  هدش  تراغ  ياهلحم  یقاب  ناطلـسلا و  لظ  هناخ  نینچمه  دـنربیم و  ار 

هدش »...  يرهش  ياپورسیب  مدرم  رارشا و  زا  یمک  يروخالیس و  ياهزابرس  قازق و  تسدب  اهتراغ 
هاش یلع  دمحم  طسوت  همع  رهوش  هلودلا  ریهظ  هناخ  ومعرسپ و  هلودلا  لالج  هناخ  هاش و  يومع  ناطلـسلا  لظ  هناخ  نارابمب  تلع  هرابرد 
ژل كرادـم  دانـسا و  هب  نتفای  تسد  هدازهاش  هس  نیا  هناخ  هب  هلمح  زا  ییاهن  فدـه  : » تسا هدـمآ  روطنیا  نآ  رد  دوجوم  لاوما  تراـغ  و 

ناـگدازهاش هچرگا  درکیم . تیلاـعف  نارهت  رد  ماـگنه  نآ  رد  هک  دوب  سنارفود » ناـیروا  دـنارگ   » هب هتـسباو  ناریا » يرادـیب   » ینوساـمرف
هلودلا ریهظ  هناخ  رد  همه  روبزم  ژل  رتافد  زکرم و  یلو  دندوب  ژل  نیا  وضع  همه  روکذم 

573 ص : نارهت ، تشذگرس 
هسردم سیئر  زویزیو  یتال  ویـسم  دندوب و  هداد  لیکـشت  ناریا  رد  يوسنارف  ياهرنوسامارف  ار  ژل  نیا  دوب . عمج  توخا  نمجنا  یلعف  لحم 
تیوضع ناهاوخهطورـشم  زا  يدایز  هدـع  ناریا  يرادـیب  ژل  رد  تفریم  رامـشب  نآ  نادرگراک  ءاسور  نیلاعف و  زا  یکی  لیئارـسا  سناـیلا 

زکرم نیا  كرادم  دانـسا و  هب  نتفای  تسد  اب  تساوخیم  هاش  یلع  دمحم  دندش . لیکو  مود  لوا و  سلجم  رد  اهنآ  زا  ياهدـع  دنتـشاد و 
هنابش دنتسیزیم ، هاش  یلع  دمحم  رانک  رد  هک  ژل  وضع  ياهنوسامارف  یلو  دوش . علطم  اهسیلگنا  اب  ناهاوخهطورشم  طابترا  زا  يرنوسامارف 
یشنم ناخ ، دمحم  ازریم  هلیسوب  ار  ژل  كرادم  دانسا و  همه  هنابش  اهنوسامارف  هلمح ، زا  لبق  هجیتنرد  دنداد . عالطا  دوخ  زکرم  هب  ار  ارجام 
ینعی اهدعب  دانسا  نیا  زا  یتمسق  دیدرگ . لقتنم  هسنارف  ریفس  قودنص  واگ  هب  هدرب و  نوریب  هناخ  زا  مج ) دومحم  روتانـس   ) هسنارف ترافس 

دیدرگ ». لیوحت  نایروا  دنارگ  دکار  یناگیاب  هب  تشگ و  لقتنم  هسنارف  هب  کلملا  میکح  یمیکح  میهاربا  موحرم  هلیسوب  لاس 1329  رد 
مه ار  هیقب  درک و  دیعبت  ار  یهورگ  تشک و  ار  نانآ  زا  یعمج  ناهاوخيدازآ  تسکـش  سلجم و  نتـسب  پوت  هب  زا  سپ  هاش  یلع  دمحم 

اب 27 ربارب  يدیشروخ  هام 1288  ریت  هعمج 28  زور  رد  دش و  حتف  ناهاوخ  هطورـشم  تسدب  نارهت  لاسکی  زا  سپ  هکنیا  ات  دومن . ینادنز 
ریما ناخ  اشاپ  نیـسح  هلمج  نآ  زا  شنارکون  نازابرـس و  زا  نت  دـصناپ  اب  دابآتنطلـس  زا  هاش  یلع  دـمحم  يرمق  يرخالا 1327  يدامج 
یهاش جاـت  تخت و  زا  دوخ  يدوخ  هب  یگدـنهانپ  نیا  زا  سپ  دـش . هدـنهانپ  هدـنگرز  رد  سور  ترافـس  هب  هدرک  تکرح  گـنج  رداـهب 

. دیدرگ رانکرب 
: تسا هتشاگن  نینچ  مالسالا  مظان  ار  یخیرات  زور  نیا  دادیور  حرش 

حبـص لوا  رد  نکل  تسا . هزاورد  جراخ  رد  دوب  مولعم  هک  دمآیم  گنفت  پوت و  يادص  بشید  يرخالا 1327  يدامج  هعمج 27  زور  »
ترـضح و عینـص  هک  دـیدرگیم  عومـسم  گرا  زا  گنفت  يادـص  یلاوتم  تعاس  کی  هدرک و  یلاخ  گـنفت  یلیخ  هناـخپوت  گرا و  رد 

. دننکیم یلاخ  راوید  رد و  اوه و  هب  ریت  دننکیم و  تظفاحم  ار  گرا  طاولا  زا  یعمج  اب  نیسح  رطاش 
. تسا هداد  افعتسا  جات  تخت و  زا  سور و  هناخترافـس  هب  تسا  هتفر  هاش  یلع  دمحم  هک  دیدرگ  رـشتنم  رهـش  رد  رهظ  هب  تعاس  ود  زورما 

تلم هک  تسا  نیمه  هجیتن  نایرابرد  راجنهان  تاـکرح  يراـیتخب و  تعاجـش  نیدـهاجم و  تداـشر  زا  یلو  منکیمن ، رواـب  زونه  هچرگا 
 ... درادن فصو  دح و  هک  تسا  هدش  رجزنم  هاش  زا  مدرم  بولق  يدح  هب  دادبتسا  لاسکی  نیا  رد  هک  اریز  دوش . بولغم  تلود  بلاغ و 

574 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا دوخ  ءازجا  زا  یعمج  اب  هاش  یلع  دـمحم  حبـص  زورما  مراگنیم . ماهدروآ  تسد  قیقحت  هب  هک  ار  زورما  رابخا  تسا  بش  لوا  هک  نـالا 
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یناقمام و يروخالیـس و  زا  ياهدـع  راوس و  رفن  دصیـس  تسیود  اب  هلودـلا  دـشرا  ناطلـسلا و  للجم  گنج و  ریما  ناخ  اشاپ  نیـسح  لیبق 
جاـت و زا  ار  دوخ  هداد و  رارق  دوخ  نمأـم  ار  هناخترافـس  نآ  هدرک و  رارف  سور  هناخترافـس  فرط  هب  دابآتنطلـس  زا  پوت ، هدارع  راـهچ 
رد تکلمم  هوجو  زا  یلاع  سلجم  یناتسراهب  ترامع  رد  هدنام  بورغ  هب  تعاس  راهچ  زور  نیا  رد  دومن . بیصن  هرهبیب و  ینایک  تخت 
دش لیکشت  لوئسم  ءارزو  هنطلـسلا و  بیان  نییعت  ناریا و  تنطلـس  هب  دهعیلو  ازریم  دمحا  ناطلـس  بصن  هاش و  یلع  دمحم  لزع  صوصخ 

...« 
هدرک كرت  هدنگرز  رد  ار  سور  ترافس  يرمق  نابعش 1237  هبنشجنپ 23  زور  سور  ترافس  رد  فقوت  زور  زا 52  سپ  هاش  یلع  دمحم 

تماقا اسدا  رهش  رد  دومن و  هیسور  هب  رفس  گنهآ  درم  نز و  زا  معا  ار  دوخ  ناهارمه  نت  لهچ  اب  سیلگنا  سور و  هدنیامن  ود  تراظن  هب 
. دـندرک هدایپ  ار  وا  ناـشیمگ  رد  هدـنادرگرب و  ناریا  هب  ار  هاـش  یلع  دـمحم  هراـبود  اهـسور  يرمق )  1329  ) دـعب لاس  ود  اـبیرقت  درک ... 

اغوغ ناریا  رانک  هشوگ و  زا  دش و  دـیلوت  نیتلود  نایم  ترودـک  تباقر و  تباب  نیا  زا  زاب  هدـیزرو و  تفلاخم  وا  دورو  اب  ادـج  اهـسیلگنا 
. دندینادرگرب هیسور  هب  هرابود  ار  وا  دندش و  قفوم  اهسیلگنا  تبقاع  دیدرگ . دنلب  اهادص  تساخرب و 

هب زگ  ردنب  هار  زا  ار  ازریم  یلع  دمحم  اددـجم  دنتـشاد  دـصق  زاب  اهـسور  لوا  یللملانیب  گنج  رد  يدالیم )  1915  ) يرمق لاسرد 1333 
. دیدرگ یفتنم  عوضوم  نیا  یتاهج  هب  یلو  دننک . دراو  ناریا 

نیدرورف ( ) ق ه .  ) ناضمر 1343 مهدزای  رد  ایلاتیا  رد  انواس  ردنب  رد  ماجنارـس  یگراوآ  يردبرد و  لاس  هدزناش  زا  سپ  هاش  یلع  دـمحم 
. تفگ دوردب  ار  ناهج  یگلاس  نس 54  رد  يدیشروخ )  1304
: تسا تیب  نیا  کلملا هللا »  » زا دعب  هاش  یلع  دمحم  رهم  عجس 

یهاشداپ  متاخ  یلع  دمحمیهلا  نوعب  دزرب  عیقوتب 
. دوب رعش  نیا  یکی  دوب  اهنابز  رس  رب  تشاد و  جاور  مدرم  نایم  رد  مدرم  زا  هاش  یلع  دمحم  تسکش  زا  سپ  هک  يراعشا  زا 

وک  تلنپرش  پوتوک  ترق  هاش  یلدمم 
575 ص : نارهت ، تشذگرس 

هاش دمحا  تنطلس 

هراشا

لاس رد  دـلوتم و  زیربت  رد  يدالیم  يدیشروخ و 1896  لاس 1275  اـب  ربارب  يرمق  لاس 1314  رد  هاش  یلع  دمحم  مود  رـسپ  هاش  دـمحا 
غولب نس  هب  زونه  نوچ  دـش و  هدـیزگرب  یهاش  هب  شعولخم  ردـپ  ياجب  يدـالیم  لاس 1909  يدیـشروخ و  اـب 1287  ربارب  يرمق   1327

ولزگهرق کلملا  رـصان  ناخ  مساقلا  وبا  یمود  راجاق و  کلملا  دضع  یلوا  هک  هنطلـسلا  بیان  ود  تمومیق  تحت  رد  لاس  جنپ  دوب  هدیـسرن 
رد ار  تنطلـس  مامز  دوخ  يدالیم  لاس 1914  رد  لوا  یناهج  گـنج  زاـغآ  زا  شیپ  زور  تشه  يرمق  لاس 1332  رد  دنام و  یقاب  دـندوب 

تنطلس زا  يدالیم  اب 1925  ربارب  يدیشروخ ) نابآ 1304   9  ) يرمق لاس 1344  رد  ار  وا  یهاـشداپ  لاـس  هدزاود  زا  سپ  تفرگ و  تسد 
دندینادرگ . علخ 

ياتدوک هک  يدیشروخ  لاس 1299  رخاوا  زا  نارهت  رد  هژیوب  داد و  خر  ناریا  رد  يراوگان  نوگانوگ  عیاقو  هاش  دـمحا  تنطلـس  نامز  رد 
همادا نانچمه  اهرورت  اهدروخودز و  ثداوح و  هیراجاق  هرود  نایاپ  ات  تسویپ و  عوقوب  سیلگنا  يربهر  کمک و  اب  دنفـسا )  ) توح موس 

دنفـسا موس  هدومرف  میکح  ياـتدوک  زا  شیپ  هک  ییاهدادـیور  نیرتمهم  زا  یکی  دـش . دـهاوخ  هراـشا  اـهنآ  هب  دوخ  ياـج  رد  هک  تشاد 
، دشابیم فورعم  هنطلـسلا  ماوق  ردارب  قوثو ) نسح   ) هلودلا قوثو  يریزو  تسخن  هرود  رد  يدالیم  دادرارق 1919  داد  خر  ه ش )  ) 1299
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. دروآیمرد ناتسلگنا  یگیامحلا  تحت  هب  ار  ناریا  هک 
مراـص ازریم  ربـکا  شرگید  ریزو  ود  يراـکمه  اـب  ریزوتسخن  قوثو  نسح  هک  ياهناـقداص  تمدـخ  نینچ  شاداـپ  هب  زین  سیلگنا  تلود 
هلودلا قوثو  هب  هجراخ  ریزو  امرفنامرف  ازریم  نیسحلا  دبع  گرزب  رسپ  هلودلا  ةرصن  ازریم  زوریف  ییاراد و  ریزو  ناطلـسلا  لظ  رـسپ  هلودلا 
ییاراد ریزو  ازریم  ربکا  هلودـلا  مراص  هب  دـشیم و  ناموت  رازه  هس  هاجنپ و  دـص و  لداعم  نامز  نآ  رد  هک  هریل  رازه  تصـش  ریزوتسخن 

هریل رازه  یس  هجراخ  روما  ریزو  هلودلا  ترصن  هب  هریل و  رازه  لهچ 
576 ص : نارهت ، تشذگرس 

تسا . هدوب  یلایر   25 يدیشروخ 5 / لاس 1298  ینعی  خیرات  نیا  رد  ناریا و  رد  هریل  خرن  دنهدیم .
راهظا و دادرارق ، رب  ار  دوخ  تقفاوم  ندنل  رد  هاش  هک  دوب  نیا  رظن  رخآ  رفس  رد  تفر  اپورا  هب  راب  هس  هاش  دمحا  هک  تسیروآدای  روخرد 
اب یمسر  سلجم  رد  هاش  ات  دندرک  دیکات  رارـصا و  کلملا  رـصان  ناخ  مساقلا  وبا  سپـس  هلودلا و  ةرـصن  هکنآ  اب  یلو  دیامن . دییأت  ار  نآ 

درکن . اضما  ار  نآ  مه  دعب  تفرن و  تنایخ  نیا  راب  ریز  هاش  دمحا  دیامن ، اضما  ار  نآ  دعب  دنک و  تقفاوم  دادرارق 
: تسا هدمآ  هلاس  تسیب  خیرات  رد 

هب سیلگنا  روتارپما  ترـضحیلعا  فرط  زا  یگرزب  للجم و  ینامهم  دوب ، هدش  ندنل  دراو  ناریا  هاشداپ  نآ  لبق  زور  حبـص  هک  یبش  نامه 
مومع دنتـشاد . روضح  ناتـسلگنا  یمان  لاجر  مامت  سیلگنا و  هاشداپ  هکنیا  رب  هوالع  یناـمهم  نیا  رد  هک  دـشیم  هداد  ناریا  هاـش  راـختفا 

دوشیم ییاهقطن  الومعم  اههرفس  نیا  رس  رد  دنتشاد . روضح  هرفـس  رـس  رد  مه  اپورا  رگید  نیطالـس  زا  یخرب  یتح  ندنل و  میقم  يارفس 
. دنناسریم نیفرط  عالطا  هب  رضاح و  ار  اهقطن  هنیمز  البق  هک 

رد هدرک  هیهت  دـیامن  داریا  یتسیاب  سیلگنا  هاشداپ  قطن  باوج  رد  هک  ار  هاـش  دـمحا  قطن  هنیمز  ناریا  هجراـخ  روما  ریزو  هلودـلا  ترـصن 
. دومنیم دادرارق  اب  یهاشنهاش  تلود  تقفاوم  رب  لاد  هک  دوب  ینومضم  نآ  نمض 

. دنک دعاقتم  ار  هاش  هک  دوب  هتـسناوتن  هرخالاب  دـیامنیم و  هرکاذـم  هاش  اب  یتدـم  هلودـلا  ترـصن  دـشکیم . طخ  هلمج  نیا  رب  هاش  دـمحا 
. دهدیم شرازگ  ار  نایرج  دوریم و  قباس )  ) هنطلسلا بیان  کلملا  رصان  دزن  دوشیم و  سویام  نیاربانب 

هاش دـمحا  قطن ، هلدابم  عقوم  رد  هک  دـیامنیم  رارـصا  هرکاذـم و  یتدـم  هتفر  هاش  دزن  اددـجم  هلودـلا  ترـصن  قاـفتاب  زین  کـلملا  رـصان 
هدازهاش قاتا  هب  هدـش  جراخ  هاش  قاتا  زا  هناـسویأم  تارـضح  دـنکیم و  عاـنتما  رما  نیا  زا  هاـش  دـمحا  یلو  دـیامنب . دادرارق  هب  ياهراـشا 

ضرع نم  لوق  زا  هدیسر  هاش  تمدخ  منکیم  شهاوخ  دنکیم  راهظا  کلملا ...  رـصان  دنوریم ...  هاش ) دمحا  يومع   ) هنطلـسلا ترـصن 
تنطلـس حالـص  هک  منادیم  دوخ  هفیظو  مناهاوخ ، ار  هیراجاق  تنطلـس  ياقب  ماهدروخ و  یلیخ  ار  هیراجاق  تلود  کمن  ناـن و  نم  دـینک 

مرظن هب  هچ  ره  ار  ناریا  تلم  تلود و  هیراجاق و 
577 ص : نارهت ، تشذگرس 

ینویامه ترضحیلعا  عبط  عوبطم  هدش  هیهت  هلودلا  ترصن  طسوت  هک  یقطن  هنیمز  تسا  هدش  مولعم  هک  يرارق  هب  مناسرب . ضرعب  دسریم 
رد هدومرف  لوبق  ار  روبزم  هلمج  هک  منادیم  ینویامه  ترضحیلعا  حالص  هدنب  هک  یتروص  رد  دناهدز . ملق  ار  نآ  زا  یتمـسق  هدشن و  عقاو 

. دنناجنگب دوخ  قطن 
رد کلملا  رـصان  تاراهظا  دوب . هدیـشوپن  سابل  زونه  مه  ترـضحیلعا  هکیلاح  رد  دـنوریم . هاش  دزن  قافتا  اب  داـیز ...  تارکاذـم  زا  سپ 

رـصان تعجارم  ماگنه  دـنیامنیم . تعجارم  ددرگیمن و  عقاو  هدـیاف  دـیفم  دوشیم  رارـصا  هاش  هب  هچ  ره  و  ددرگیم . رارکت  هاش  روضح 
هلسلس هتخادنا و  رطخ  رد  ار  هیراجاق  هلسلس  هیراجاق و  تنطلـس  دنیامرف  فذح  ار  قطن  زا  هلمج  نیا  رگا  هک  دهدیم  ماغیپ  هاش  هب  کلملا 

. درک دنهاوخ  ضرقنم  ار  هیراجاق 
نم دنتسین  لیام  اهـسیلگنا  رگا  و  دوشب . دوشیم  هچ  ره  منهج  مناجنگب ، دوخ  قطن  رد  ار  هلمج  نیا  نم  تسین  نکمم  دهدیم  باوج  هاش 
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. موشیم جراخ  ندنل  زا  هتشادرب  ار  منادهماج  هعاسلا 
هرکاذم لخاد  هدـمآ  هاش  روضح  هب  اصخـش  اددـجم  هلودـلا  ترـصن  یلو  دـیامنیم . تعجارم  هناسویام  کلملا  رـصان  باوج  نیا  زا  سپ 

هتفرگ ار  هلودـلا  ترـصن  تسد  دـنکیم و  زاب  ار  قاـتا  رد  ریغت  اـب  هاـش  یتح  ددرگیمن . هاـش  ندرک  یـضار  هب  قفوم  ماجنارـس  دوشیم و 
. دیامنیم جراخ 

هک یقطن  عون  ره  تسا  دازآ  ناریا  هاش  دوش  هتفگ  هرفـس  رـس  رد  ینیعم  لومروف  هک  میرادـن  يرارـصا  ام  دـنیوگیم  اهـسیلگنا  هرخالاب  ... 
دنیامرف »..  داریا  دنراد  لیم 

لاـس 1299 توح  موس  ياـتدوک  ناـمه  نآ  زاـغآ  هک  ددرگیم  ارجا  يرگید  هنوگب  یلو  دوشیم  وغل  دوخب  دوـخ  دادرارق  نیا  ماـجنارس 
ود زونه  هکناـنچ  دنتـشاد . تسد  نآ  رد  ـالماک  یجراـخ  هچ  یلخاد و  هچ  وا  نیروماـم  ناتـسلگنا و  يروتارپما  هک  دـشابیم  يدیـشروخ 

دندرب و یپ  اتدوک  نیا  ندوب  هدومرف  میکح  هب  ناریا  یعامتجا  یسایس و  لیاسم  هب  هاگآ  دارفا  هک  دوب  هتـشذگن  اتدوک  نیا  عوقو  زا  يزور 
. دنراد اهسیلگنا  تسد  رد  تسد  همه  اتدوک  لماوع  هک  دنتسناد 

ات دندرک  ینادنز  ریگتسد و  نانمشد  هارمهب  ار  ناتسود  زا  یهورگ  دنراد  ناهنپ  ار  دوخ  تسد  هکنآ  يارب  اهـسیلگنا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
یبلاج حرش  اتدوک  نیا  هرابرد  یفوتسم  هللا  دبع  دش . راکشآ  زین  دیهمت  نیا  يدنچ  زا  سپ  دنچ  ره  دنهد  یلم  يور  گنر و  اتدوک  نیا  هب 
یسایس ياهیناتسب  هدب  اهیزاب و  تسایـس  زا  رانکرب  هدوبن و  عفنیذ  اتدوک  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  طابترا  تشادرب و  هدنهد  ناشن  هک  هداد 

لیصحت هک  تسا  نیا  رد  ماوع  يداع و  مدرم  اب  نانآ  زایتما  اهنت  دنشابیم و 
578 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دنشابیم هیراجاق  طیحم  رد  دوخ و  نامز  رد  یعامتجا  یسایس و  یفاک  تامولعم  ياراد  هدرک و 
. مینکیم لقن  ار  نآ  هدش  هاتوک  اجنیا  رد 

 ... هدومن تحار  ینوریب  قاطا  یـسرک  ياپ  هدرک  بت  نامیاچ و  یفوتـسم ) هللا  دبع  ردارب   ) یفوتـسم هللا  حتف  ياقآ  توح 1299  مود  زور  »
 ... میتشادن يربخ  زیچچیه  زا  اجچیه و  زا  ام  هدماین و  ام  دزن  مه  یـسک  فداصت  بسحرب  متفرن . نوریب  هناخ  زا  وا  ییاهنت  عفر  يارب  مهنم 

اهزور نآ  رد  رقاب  دـمحم  ازریم  ياقآ  دـمآ . ام  لزنم  هب  یمق  دـهتجم  دـمحم  ازریم  یجاح  رـسپ  ینابر ) ياقآ   ) رقاب دـمحم  ازریم  بش  لوا 
هک یتقو  طقف  تفگیمن . يزیچ  تسایـس  زا  تقوچـیه  دوب  هرهبیب  تسایـس  یـشکربخ  زا  نوچ  و  دوبن . یقاب  تسایـس  لها  شزورما  لثم 

رهـش هب  قازق  ياهدـع  بشما  دـنیوگیم  تفگ  مدیـسرپ ، ار  هلجع  نیا  ببـس  وا  زا  نم  دزیخرب و  تساوخ  دوـخ  لوـمعم  تداـع  زا  رتدوز 
هک تسا  رابخا  نامه  شامق  زا  املـسم  ربخ  نیا  متفگ  ناشیا  هب  دوشیم . هناخ  لـها  شیوشت  بجوم  ندـنام  نوریب  داـیز  تخیر  دـنهاوخ 

ریزگان دنیایب ، رهش  هب  هلمح  موجه و  دصق  هب  رگا  هدع  نیا  اریز  دندادیم  ترهـش  اهکیوشلاب  نیرـساجتم و  ندمآ  هب  تبـسن  لبق  هام  کی 
یمادقا هدشن  ربخ  تلود  دنیایب و  نارهت  هزاورد  تشپ  ات  نیوزق  زا  رفن  رازه  هس  ود  هک  تسین  لوقعم  دنـشاب . هدرک  تکرح  دیاب  نیوزق  زا 
منکیم روصت  نم  دـنوش . زبس  نارهت  هزاورد  تشپ  هدروآ  ردـب  كاخ  زا  رـس  هتعاس  هس  ود  هک  دنتـسین  چراق  مه  هدـع  نیا  دـشاب . هدرکن 

وا رد  مهنم  ياهفرح  یلو  تفگن ، يزیچ  نم  باوج  رد  رقاب  دمحم  ازریم  دنک . یخوش  امش  اب  تسا  هتساوخ  هداد  امشب  ار  ربخ  نیا  هکیسک 
نوردنا هب  کی  ره  هتـساخرب  میرادب ، یتبحـص  یهاو  ربخ  نیا  فارطا  هکنیا  نودب  یتعاس  کی  زا  دعب  مه  ام  تفر . تساخرب و  هدرکن  رثا 

. میتفر دوخ  صوصخم 
يرتنالک هب  نیمجاهم  کیلـش  يادص  نیا  مدش  رادیب  باوخ  زا  دعر  يادص  هب  هیبش  یمیظع  يادـص  زا  هک  دوب  بش  تعاس  هچ  منادیمن 

دنفسا هام  رد  مه  دعر  يادص  مدوب و  نهذلایلاخ  نم  نوچ  یلو  دوب  تشادن  يدایز  هلصاف  ام  هچوک  ات  هک  ناجالدوع  هیحان  يرسیمک ) )
زا هک  دوب  هدند  ندرک  ضوع  مدرک  هکیراک  طقف  تشادـن . یگزات  دوب ، لومعم  زا  رتدایز  یلیخ  یگدـنراب  هک  یلاس  نآ  رد  صوصخ  هب 

نکـسم تمـس  هب  هدمآ  نوریب  نوردنا  زا  تشه  تعاس  رد  هناحبـص  فرـص  زا  دعب  متفر ....  باوخ  هب  هدـیطلغ  رگید  هدـند  هب  هدـند  نیا 
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بیبح اقآ  تسا ؟ نوریب  مردارب  رگم  مدیـسرپ  مدـید  ار  هناخ  رکون  یناتـسدرک  بیبح  اقآ  متفر ...  ینوریب  درفب  رـصحنم  قاتا  ینعی  فولأم 
هب لصو  تسب  خیب  هچوک  رد  تاقوا  نیا  رد  يدمحا ) دیؤم  موحرم   ) مالسالا دیؤم  دنراد ....  فیرشت  مه  مالسالا  دیؤم  ياقآ  یلب  تفگ :

ار رگیدمه  یلیخ  ام  تشاد . لزنم  نآ  رد  هراجا و  رد  ياهناخ  ام  ياههناخ 
579 ص : نارهت ، تشذگرس 

مالسالا دیؤم  ياقآ  یسرپلاوحا  مالس و  زا  دعب  يراب  مینک . یتاقالم  مه  زا  اهحبص  هک  تشادن  هقباس  چیه  اهبش  اهرـصع و  یلو  میدیدیم 
هانپ هب  اجنیا  هثداح  دب  زا  : » تفگ منک  كرد  ار  تاقالم  نیا  ببـس  تشاد ، نایم  رد  مردارب  اب  وا  هک  یتبحـص  قایـس  زا  نم  هک  تشاذـگن 

.« میاهدمآ
اهقازق هلمح  هب  عجار  هتشذگ  زور  رد  نینموم  هک  یفیجارا  تبـسانم  هب  دیاش  مدرک : هفاضا  یخوش  روطب  هدنخ  اب  و  ياهثداح ؟ هچ  متفگ :

هار مه  ار  ریگبریگب  هدـش و  دراو  بشید  تسا ؟ مادـک  فـیجارا  هب  : » تفگ دـشاب . هدـش  مه  امـش  ضرعتم  هـیمظن  دـناهداد  راـشتنا  رهـشب 
هب هراشا   ) اقآ نوردـنا  رد  زا  هتفگ  كرت  ار  هناخ  باـتفآ  زا  شیپ  نم  و  دنـشاب ! هتفرگ  مه  ار  ياهدـع  تعاـس  نیا  اـت  دـیاش  و  دـناهتخادنا !

امـش رگم  مدیـسرپ  تسا ». نوصم  یـضرعت  ره  زا  امـش  هناـخ  مراد  نیقی  اریز  مدـیناسر . نمیا  يداوب  ار  دوخ  زرل  سرت و  رازه  اـب  مردارب )
. دناهدرک هلمح  رهش  هب  دصق  هچ  هب  اهنیا  هک  دیتسنادیم 

هب نوردـنا  رد  زا  یحبـص  متفرگ  میمـصت  تقونامه  نم  درک . یلاـح  ار  بلطم  نوفلت  اـب  معلطم  ناتـسود  زا  یکی  بش  رخآ  بشید  تفگ 
ات منک . لیـصحت  ربخ  هلیـسو  نیا  اب  هک  دوبن  تحلـصم  هتبلا  درکیم  مه  راک  رگا  دـنکیمن ، راک  اهنوفلت  متفگ ... : مروایب . هانپ  امـش  هناخ 

اهرکون هک  يرابخا  میداتسرف  نوریب  ربخ  لیـصحت  يارب  ار  اهرکون  رهظ  زا  دعب  میتخاس . يربخیب  اب  هتـشاذگ و  رگج  يور  رب  نادند  رهظ 
. دربیم روز  رابخا  نیا  ندرک  رواب  دوب  اهنآ  نایم  هدنگ  هلک  ياهدع  نوچ  دوب و  هاوخیدازآ  نارس  لاجر و  زا  ياهدع  فیقوت  دندروآیم 

نیمه دننیـشنیم . اههناخ  رد  همه  لوا  تاعاس  رد  دنهدیمن . تسد  زا  ار  دوخ  يدرـسنوخ  تیـصاخ  تقوچیه  دراوم  نیا  رد  نارهت  مدرم 
رد زا  دـنیآیم . نوریب  هناخ  زا  دـش  مامت  تسا ، مأوت  ياهداعلاقوف  قافتا  ره  اـب  هک  هیلوا  ساره  لوه و  تشذـگ و  یتعاـس  دـنچ  هک  ردـق 

، دنسریم نابایخ  هب  درادن . يراک  یسک  اب  یسک  مه  اجنآ  دنوریم . هچرازاب  هب  هچوک  زا  تسا . نما  دننیبیم  هتخادنا  هچوکب  یهاگن  هناخ 
. دنناسریم اغوغ  زکرم  هب  ار  دوخ  نابایخ  زا  هرخالاب  و 

ای یـشیوخ  موق و  ناـبرد  اـب  یموس  ناژآ  اـب  يرگید  شارف  اـب  یکی  دوشیم . راـبخا  يروآعمج  لوغـشم  شدوخ  زرطب  سکره  اـجنآ  رد 
رد هشیمه  هکیزرطب  ددرگیمرب . هدروآ  تسدب  حیحص  عالطا  تسا ، جاتحم  نادب  هچنآ  زا  دنکیم و  زاب  وا  اب  ار  تبحصرس  دراد . تقافر 

اهنآ زا  ار  حیحـص  رابخا  دـناوتیم  یبوخ  هب  يدراوهزات  ره  دـنرادن و  يراک  ربخ  لیـصحت  اشامت و  زج  هک  دنتـسه  یعمج  اغوغ  ره  زکرم 
عقاو اب  قباطم  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دوشیم ، رشتنم  رهـش  رد  اغوغ  دروم  نیا  رد  هک  يرابخا  هک  تسا  نیا  دنک . تعجارم  هتفرگ و 

. تسا
عجار هک  يرابخا  تشم  کی  دیسر ، هار  زا  ام  رشابم  يدهم  ازریم  رهظ  زا  دعب  راهچ  دودح  رد  ... 

580 ص : نارهت ، تشذگرس 
حالص دوب ...  يرازاب  ياههدینش  نامه  مه  رابخا  نیا  دنتسم  یلو  داد ، لیوحت  دوب ، هدرک  عمج  رس  نآ  رس و  نیا  زا  صاخشا و  فیقوت  هب 

رد هچنآ  دـش ، مولعم  تشگرب و  تفر ...  يدـهم  ازریم  میتسرفب . اـغوغ  زکرم  هب  يرتحیحـص  راـبخا  بسک  يارب  ار  يدـهم  ازریم  میتسناد 
دوخ زا  هدرک و  ییاهراک  هطورشم  هلاس  هدزناپ  نیا  رد  هک  ار  روجان  بسانتیب و  نامدرم  ياهدع  تسا و  حیحص  همه  دنیوگیم  اههچوک 

. دناهدرک سبح  هتفرگ و  دندومن  رهاظ  يدومن  دوب و 
دیس هلودلا ، زاتمم  امرفنامرف ، هلودلا ، دجم  هلودلا ، دعس  يدزی ، نیسح  خیش  سردم ، دیس  هنطلـسلا . مشتحم  جاح  هلودلا ، نیع  رالاسهپس ،

نآ زا  یسک  اتلاجع  تسا . یک  رما  هب  اهسبح  نیا  ار » يرتشم  مه  دنریگیم  ار  عیاب  مه  هک  اهنیا  هب ! : » تفگ نیسح  دیـس  نیدت و ...  دمحم 
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. درادن یعالطا 
، سردم دیـس  نیب  دننکیم . سبح  هناخقازق  رد  دنروآیم و  ار  اهنآ  دنوریم و  ناژآ  رفن  ود  یکی  اب  قازق  ياهدع  دننیبیم  مدرم  ردـقنیمه 

هـس اـمرفنامرف  هلودـلا و  نیع  رالاسهپـس و  ماوـع و  هلودـلا  دـجم  یجاـح  دبتـسم و  هلودـلا  دعـس  تسرپهنهک ، کـلملا  نـیمی  دازآ و  درم 
؟ تسا راک  رد  یبسانت  هچ  شاعم  هار  رکف و  زرط  کلسم و  مارم و  تافالتخا  اب  قباس  ریزوتسخن 

. دهدب صوصخ  نیا  رد  یباسح  حیضوت  تسناوتیمن  شندوب  یچتسایس  همه  اب  مه  مالسالا  دیؤم  یتح  ... 
تهج کی  اهنآ  رثکا  هرابرد  دناهتـشون . هتفگ و  رفن  دـصناپ  دـص  راـهچ  نیب  ار  نیدـلا  ءایـض  دیـس  هزوردون  تموکح  نیـسوبحم  هدـع  ... 

. دندوب هتخادنا  سبح  هب  دوب  شارتریزو  لیکو و  ریزو و  هچنآ  هک  تسا  تیطورـشم  رد  اهنآ  هلاس  هدزناپ  هقباس  نآ  هدـش و  تیاعر  هعماج 
فاعم دندوب  هیلا  راشم  هطورشم  رد  رتشیب  همه  زا  هک  هنطلسلا  ماصمص  کلملا و  نمتوم  هلودلا و  ریشم  کلامملا و  یفوتـسم  نیا  دوجو  اب 

. دنشاب هتسناد  تحلصم  فالخ  ار  صاخشا  نیاب  ضرعت  اتدوک  نیسسؤم  هک  دز  سدح  ناوتیم  دناهدش و 
رد زا  مالـسالا  دـیؤم  بش  رخآ  هدـنام ...  سبح  رد  نیدـلا  ءایـض  دیـس  هنیباک  رخآ  ات  دـش  موکحم  دـیعبت  ای  سبح  هب  سک  ره  الامجا  ... 

زورید و فرظ  رد  میتخادنا . هار  ار  تبحص  يایـسآ  میتسـشن و  دمآ . هار  نامه  زا  لومعملا  یلع  حبـص  ادرف  تفر و  دوخ  هناخ  هب  نوردنا 
اپرب اهسیلگنا  ار  عاضوا  نیا  دیوگیم : تسا و  دایز  تاعقاو  زا  وا  زورما  تاعالطا  هتـشون و  شیارب  همان  دنچ  مالـسالا  دیؤم  ياقفر  بشید 

ار اهقازق  نیا  هک  دـناهدرک  راوس  ياهقح  هچ  تسین  مولعم  دوشیم . ارزولا  سیئر  امتح  تساـهنآ و  تسد  مه  نیدـلا  ءایـض  دیـس  هتـشاد و 
مه نوفلت  فارگلت و  تسپ و  دناهتـسب . ار  تارادا  مامت  حبـص  زورید  زا  دننکیم . ار  تاکرح  نیا  اهنآ  روز  هب  هدروآ و  نیوزق  زا  هنامرحم 

لیطعت
581 ص : نارهت ، تشذگرس 

دنچ دناهدرب ، هلمح  اهیرـسیمک  هب  هدش  دراو  رهـش  هب  هک  مه  بشیرپ  دـناهدرکن . مامت  دنتـسرفب  سبح  هب  دـیاب  هک  ار  ياهدـع  زونه  تسا .
. دناهتـسب امومع  مه  ار  اههمانزور  دـناهداد . تاجن  ار  نیـسوبحم  هدرک  زاـب  ار  هیمظن  سبحم  رد  تسا . هدـش  هتـشک  حورجم و  ناژآ  يرفن 

نیـسوبحم فارطا  رد  همه  اهتبحـص  بش  رخآ  ات  زور  نآ  يراب  تسا . میـسکام  هب  فورعم  جـنپریم  ناخ  اضر  مه  مجاهم  ياهقازق  سیئر 
هتفر مه  رس  یلو  میدرکیم . اهنآ  سبح  ببـس  هب  عجار  ییاهلالدتـسا  میتفگیم و  ییاهزیچ  اهنآ  یبسانتیب  رد  رفنهس  ام  زا  کی  ره  دوب .

امرفنامرف دننام  اهنآ  نشور  حضاو و  نارادفرط  زا  یضعب  هک  تسا  هنوگچ  دنشاب  اهـسیلگنا  یلـصا  لماع  رگا  اریز  دوب . جیگ  یلیخ  بلطم 
نیا هب  یلم  يور  گنر  دنهاوخیم  نوچ  تفگیم : مالـسالا  دـیؤم  ياقآ  دـناهتفر . سبح  هب  مه  هلودـلا  ترـصن  صوصخب  شیاهرـسپ  و 

گنر لمع  دننادن و  اهنآ  فرط  زا  ار  تامادقا  نیا  مدرم  هک  دـنهدب  ریگب  مه  ار  دوخ  ینلع  نارادـفرط  زا  یـضعب  دـنراچان  دـنهدب  مادـقا 
. دش تبحص  مجاهم  ياهقازق  هدنامرف  نیدلا و  ءایض  دیس  فارطا  رد  مه  يردق  دشاب . هتشاد  یقازق  يور 

یماقم هب  ار  دوخ  دـهاوخب  مادـقا  نیا  هلیـسوب  هک  تشادـن  یبجعت  نادـنچ  تسا ، هراـکچ  هک  میتخانـشیم  همه  ار  وا  نوچ  دیـس  هب  عجار 
ناخ اضر  هب  عجار  یلو  دهدب . ناشن  دراد  ياهدرخ  باسح  اهنآ  اب  هک  یصاخشا  هب  یتسشبرض  انمض  دروایبرد و  اهرس  يوت  رس  هدناسر 
اجک زا  ار  وا  اهسیلگنا  تسا و  هراکچ  تسیک و  صخش  نیا  هک  دنامیم ، گنل  نامتیمک  میدوب  هدینشن  مه  ار  وا  مسا  یتح  کیچیه  نوچ 

؟ دناهدرک ادیپ 
يارب هک  یبسچ  تبوطر  زونه  دروآ . دـندوب  هدنابـسچ  رهـش  راوید  رد و  هب  تعاس  ناـمه  هک  یمـالعا  دیـسر و  اـهرکون  زا  یکی  يرـصع 
مکح  » ولج دونر  زا  یـضعب  هک  تسا  مجاهم  ياهقازق  سیئر  ناـخ  اـضر  منکیم » مکح   » ناـمه نیا  دوب . یقاـب  دـندوب  هدز  نآ  هب  قاـصلا 
لـصا دـندید  تانالعا  منکیم » مکح   » ولج ار  یفاضا  هلمج  نیا  اـج  ره  هیمظن  ياـهناژآ  ادرف  هک  دنتـشاذگ  يروخیم  دادـماب ...  منکیم »

مه مدرم  اریز  دـنامن . رهـش  راوید  رد و  رد  اهنالعا  نیا  زا  يرثا  رگید  تعاس  راهچ  تسیب و  زا  دـعب  هکیروطب  دـندنک ، راوید  زا  ار  نـالعا 
 ... دندوب هدنک  ار  اهنآ  هدناوخن  ای  هدناوخ  دندوب  هدید  ار  نالعا  لوا  منکیم » مکح   » هک نیمه  رثکا 
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ار جنپریم  ناخ  اضر  قازق  نویزیود  تسایر  نیدلا و  ءایض  دیس  يارزو  تسایر  طختسد  رودص  ربخ  مالسالا  دیؤم  توح  مجنپ  زور  حبص 
دروآ »..  تسا  هدش  بقلم  مه  هپس  رادرس  بقل  هب  هک 

هنطلسلا ماوق  نآ  لابندب  دییاپن و  هام  هس  زا  شیب  ییابطابط  نیدلا  ءایض  دیس  ییارزو  تسایر 
582 ص : نارهت ، تشذگرس 

زاب کلامملا و  یفوتسم  سپس  هنطلـسلا و  ماوق  زاب  و  اینریپ ) نسح   ) هلودلا ریـشم  سپـس  و  قوثو ) نسح   ) هلودلا قوثو  ردارب  ماوق ) دمحا  )
هاش دمحا  هب  ار  دوخ  يارزو  هپس  رادرـس  برقع )  ) نابآ مجنپ  زور  يدیـشروخ  لاس 1302  رد  هکنآ  ات  دندیسر ، ترازو  هب  هلودلا  ریـشم 

تموکح هب  هک  دوب  ییاههشیت  نیرخآ  هپس  رادرس  ترازو  داد . لیکـشت  ار  دوخ  هنیباک  نیتسخن  نابآ 1302  مشش  زور  رد  و  درک . یفرعم 
درک و مـالعا  ار  هیراـجاق  هلـسلس  ضارقنا  هاـش و  دـمحا  لزع  یلم  ياروـش  سلجم  يدیـشروخ  ناـبآ 1304  رد 9  و  دـش . دراو  هیراـجاق 

هاش اضر  هب  هطورـشم  تنطلـس  لاس  ناـمه  رذآ  رد 21  ماجنارـس  درپس و  هپـس  رادرـس  هب  ناسـسوم  سلجم  لیکـشت  ات  ار  تقوم  تموکح 
. دش ضیوفت  قبسا  جنپریم  قباس و  هپس  رادرس  يولهپ 

دندش هاگآ  نآ  زا  مدرم  همه  هک  داتفا  قافتا  نارهت  مهم  دادیور  دنچ  دوب  ریزوتسخن  هپـس  رادرـس  هک  ینامز  رد  ینعی  تدم  نیا  یط  رد 
نیا رد  هیمظن  دش  مولعم  ادـعب  هک  يرمق  لاس 1342  هدعقیذ  رخآ  اب  ربارب  هام 1303  ریت  هبنشجنپ 12  دادماب  رد  رعاش  یقـشع  لتق  هلمجزا 

. تسا هتشاد  تسد  لتق 

يداه خیش  اقآ  هناخاقس 

رد دوب . اکیرما  هدـحتم  کلامم  لوسنک  يربمیا  روژاـم  ندـش  هتـشک  دنتـشاد  تسد  نآ  رد  تلود  ناـگناگیب و  املـسم  هک  رگید  دادـیور 
: تسا هدمآ  نینچ  دادیور  نیا  هرابرد  ناریا  هلاس  تسیب  خیرات 

تلاخد هیضق  نیا  رد  دوخ  یسایس  عفانم  ظفح  ظاحل  زا  اهـسیلگنا  دنیوگیم  دنتـشاد . تلاخد  عوضوم  نیا  رد  تقو  تلود  دنیوگیم  »... 
ناشروظنم دناهدوب و  يرثوم  لماع  هناخاقس  ندرک  ملع  رد  سلجم  تیلقا  ردیل  سردم  نسح  دیـس  هلودلا و  ترـصن  دنیوگیم  دناهتـشاد 

رای لوسنک  نیب  نیا  رد  تسا و  هتشاد  ترهش  ماوع  نیب  بهذم  هب  هقالع  مدع  هب  هک  هپس  رادرـس  هیلعرب  مدرم  یبهذم  تاساسحا  کیرحت 
 ... تسا هدش  لوتقم  هداتفا و  ماوع  تسدب  دشاب ، هدش  هتخانش  شتیوه  هکنآ  نودب  مه  اکیرما 

لتق راوگان  هعقاو  هک   1303 هامریت ) ناطرـس ، متفه  تسیب و  ربارب   ) ود لهچ و  دصیـس و  رازه و  هجحیذ  مهدزناـپ  هعمج  هب  هتفه  ود  یکی 
هک تاراشتنا  نیا  دش  هداد  یتاراشتنا  رهـش  رد  يداه  خیـش  اقآ  هناخاقـس  تازجعم  فارطا  رد  هک  دوب  هدنام  دتفایم  یقافتا  يربمیا  روژام 

مه یتافارخ  ماوع  مدرم  و  دشیم ، رشتنم  رهش  رد  ياهداعلاقوف  تعرس  اب  تساجک  نآ  دجوم  ءاشنم و  دوبن  مولعم 
583 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناـیب نارگید  يارب  هدرک  هفاـضا  دـندوب ، هدینـش  هـچنآ  رب  ییاـهگرب  خاـش و  هـتخادرپ  ریـسفت  ریبـعت و  هـب  نآ  فارطا  رد  یعوـنب  کـی  ره 
ای هدمآرد . تکرحب  دوخ  ياپ  اب  هتفای و  افـش  جیلفا  نالف  ای  هدش . انیب  شمـشچ  هتفای و  افـش  روک  نالف  بشیرپ  دنتفگیم  الثم  دندرکیم .

هتفای راشتنا  ماسقا  عاونا و  اب  مدرم  نیب  رد  قرب  تعرـس  هب  هک  تافارخ  نیا  تسا  هتفرگ  افـش  هدـیباوخ و  هناخاقـس  ياپ  بشکی  رامیب  نالف 
اب هدرک  تکرح  یقاج  هتسد  رهـش  تالحم  مامت  زا  دندومن . یناغارچ  تالحم  مامت  رازاب و  رد  بش  هس  ود  یتح  درک و  ار  دوخ  راک  دوب ،

بـش ود  یکی  رد  هناخاقـس  هک  دشیم  هتفگ  دـندرکیم . تکرح  يداه  خیـش  اقآ  هارراهچ  فرط  هب  صوصخم  تالیکـشت  تایه و  کی 
اقآ هارراهچ  فرط  هب  دعبب  نیا  زا  هک  یتاجهتـسد  تسا و  هدرک  روک  دزیرب  مس  هناخاقـس  رد  هتـساوخیم  هک  ار  ییاهب  رفن  کی  مشچ  لبق 

. دندناوخیم ار  گنهآ  نیا  دندرکیم  تکرح  ییاهب  خیش 
یتح دـش و  عورـش  اهییاهب  هیلع  رب  یتارهاظت  ربخ  نیا  راشتنا  رثا  رب  یباب » مشچ  هدـش  روک  لضفلاوبا  زجعم  زا  يداه  خیـش  اـقآ  هارراـهچ  »
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راوس هنوراو  هدرک و  تسرد  هریغ  هبنپ و  هنهک و  زا  یلکیه  درکیم ، تکرح  يداه  خیـش  اقآ  هارراهچ  فرطب  تـالحم  زا  هک  یتاجهتـسد 
سیئر یب ...  یباب  نیا  زا  ناـشروظنم  و  تلم » اـب  هدـش  یغاـی  تریغیب  یباـب  نیا   » هک دـنتفرگیم  مد  نآ  رـس  تشپ  رد  ياهدـع  هدرک  رخ 
يدرم هک  هپـس  رادرـس  اـقافتا  دوب و  اـپرب  رهـش  رد  یبیرغ  هماـگنه  دـنیامنب . یتارهاـظت  وا  هیلعرب  دنتـساوخیم  هلیـسو  نیا  هب  دوب و  تلود 

عقوم رد  هک  یتاجهتـسد  یتح  یقلت و  ار  ایاضق  يدرـسنوخ  لامک  اب  دومنیم ، رهاظت  یگداس  هب  یلیخ  دوب ، كریز  شوهاـب و  هداـعلاقوف 
. تخادرپیم اشامت  هب  هداتـسیا  دوخ  لزنم  يولج  هپـس  رادرـس  دـندومنیم  روبع  وا  لزنم  يولج  زا  يداه  خیـش  اـقآ  هارراـهچ  زا  تعجارم 

یلکیه ای  وا و  هیلع  رب  تارهاظت  نیا  بلاغ  هک  دروآیمن  دوخ  يور  هب  ادبا  تفریم و  تاجهتـسد  نیا  تعیاشم  هب  یمدق  دـنچ  مه  یهاگ 
. دشابیم وا  هیبش  هدش  هتخاس  هریغ  هنهک و  هبنپ و  زا  هک 

تازجعم عوضوم  دوب و  هدربمان  هناخاقس  زا  تبحص  دنتـسجیم  تکرـش  نآ  رد  نایئاپورا  هک  ییاهینامهم  عماجم و  لفاحم و  مامت  رد  .... 
. دوب یناریا  یتافارخ  یبهذم و  حور  زا  یکاح  نآ 

زین یلامـش  ياـکیرما  هدـحتم  کـلامم  یلم  ییاـیفارغج  هلجم  فرط  زا  تشاد  ناریا  رد  هـک  یـسایس  تیرومأـم  رب  هوـالع  يربـمیا  روژاـم 
نیولاب  » ناوا نیمه  رد  دتـسرفب . اکیرما  هب  هتـشادرب و  ییاهـسکع  ناریا  یبهذـم  یخیرات و  هجوت و  بلاـج  طاـقن  زا  هک  تشاد  تیرومأـم 

هدوب راک  لوغـشم  مادختـسا و  سیلگنا ) تفن  یناپمک   ) ناریا بونج  تفن  یناـپمک  رد  لـبق  اهتدـم  زا  هک  اـکیرما  تلود  عاـبتا  زا  رومیس »
يرگلوسنق هرادا  ار  دوخ  تیموکحم  هرود  دوب ، هدرک  ادیپ  هک  یتیموکحم  هطساوب  تسا ،

584 ص : نارهت ، تشذگرس 
زا يربمیا  روژام  اـب  دربیم و  رـسب  هدوب  روناـضر  هناـخضیرم  ـالعف  تراـمع  نیمه  يرداـن و  ناـبایخ  رد  نآ  لـحم  هک  نارهت  رد  اـکیرما 

شقیفر هب  رومیـس  دـیاش  دوب  هدـش  ماع  صاخ و  دزنابز  هناخاقـس  تازجعم  عوضوم  هک  نیمه  تشاد . لماک  ییانـشآ  یتسود و  کـیدزن 
. دوب دهاوخن  تیمها  زا  یلاخ  اکیرما  یلم  ییایفارغج  هلجم  يارب  نآ  ياهسکع  هناخاقس و  عوضوم  هک  دوب  هتفگ 

. دوش هتفرگ  اجنآ  زا  ییاهسکع  هتشادرب  ار  دوخ  نیبرود  تسبوخ 
خیش اقآ  هارراهچ  هناخاقس  فرط  هب  رومیس  نیولاب  دوخ  قیفر  قافتا  هب  يربمیا  روژام  هیئوژ 1924  ربارب 19  ناطرس 1303  رهظ 27  زا  دعب 

يربمیا روژاـم  دوب . هتفرگ  ار  هناخاقـس  فارطا  يداـیز  هداـعلاقوف  تیعمج  دـیامنیم . تکرح  نآ  هیاـپهس  یـساکع و  نیبرود  اـب  يداـه 
. دورب هناخاقس  فرط  هب  هدایپ  هدمآ  نییاپ  هکشرد  زا  هدنام  هناخاقس  هب  ار  یتفاسمکی  دوشیم  روبجم 

هاـگن نیبرود  يولج  هریغ  اـبع و  هـالک و  هتفر و  ولج  تمیـالم  اـب  مدرم  دراذـگیم . نیمز  يور  ار  نیبرود  هیاـپهس  هناخاقـس  یکیدزن  رد 
اقآ هارراهچ  طسو  رد  هدرک  دنلب  ار  نیبرود  زاب  دوشیم و  ینابـصع  یمک  تکرح  نیا  زا  يربمیا  روژام  دوشن . هتفرگ  سکع  ات  دـنرادیم 

هدـهاشم ار  مدرم  يربـمیا و  روژاـم  نیب  یلاـجنجوراج  نوچ  دوشیم و  ادـیپ  رود  زا  راوس  تلکیـسروتوم  رفنکی  دراذـگیم  يداـه  خـیش 
الاح دنزیرب و  رهز  هناخاقـس  رد  دنتـساوخیم  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دنرادرب  سکع  دنهاوخیم  هک  اهنیمه  هک  دنزیم  دایرف  یکی  دـنکیم ،

. دـنیامنب یلمع  نینچ  اهنآ  هک  دراذـگن  هدرک و  تعنامم  دـیاب  دـنزیرب . رهز  هناخاقـس  رد  دـشاب ، ناشرـسیم  هک  يروطرهب  دـنهاوخیم  مه 
 ... دینزب دنیامن  مومسم  ار  ناناملسم  دنهاوخیم  اهیباب  نیا  درک  دایرف  دوب  هداتسیا  راوس  تلکیسروتوم  نآ  کیدزن  هک  مه  رگید  رفنکی 

. دنوشیم راوس  هتفر  هکشرد  فرطب  شقیفر  قافتا  هب  اکیرما  لوسنوق  دندش  روآموجه  مدرم 
. دندومن بیقعت  ار  هکشرد  گنس  بوچ و  اب  مدرم  هدرک  تکرح  رختسا  نابایخ  فرطب  هکشرد 

اروف دوشیم . شوهیب  دنیامنیم و  ترپ  دوخ  نمیـشن  لحم  زا  هدرک و  حورجم  گنـس  اب  ار  یچهکـشرد  رختـسا  نابایخ  رد  مدرم  هرخالاب 
دننزیم و ار  يوناث  یچروس  ناگدننکبیقعت  نیرباع و  دابآنسح  هارراهچ  رد  دـناریم  ار  هکـشرد  هتـسشن  یچروس  ياجب  یماظن  رفنکی 
. دوشیم دایز  ماحدزا  فارطا  رد  یماظن  سیلپ و  اـیلاوتم  تاـنایرج  نیا  ءاـنثا  رد  دـیامنیم . توف  دـعب  زور  هک  ددرگیم  حورجم  يروطب 

. دیآیمن لمعب  يریگولج  يارب  اهنآ  فرط  زا  يدج  تعنامم  هنوگچیه  یلو 
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دنربیم و ینابرهش  ناتـسرامیب  هب  دنیامنیم و  لمح  ار  وا  لیبموتا  اب  هدوبن  بوخ  شلاح  لوسنق  نوچ  دعبب  دابآنسح  هارراهچ  زا  هرخالاب 
ماحدزا نانچمه  مدرم  ینابرهش  ناتسرامیب  رد 

585 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دنزاسیم هرسکی  ار  وا  راک  دنیامنیم و  هلمح  لوسنق  هب  هتسکش  ار  هرجنپ  رد و  دننکیم و 

کمک ینابرهش  بیبط  هلودلا  میلع  رتکد  اب  دنوشیم و  رضاح  رگید  بیبط  رفن  دنچ  اکیرما و  ترافس  رتکد  مهلیو و  رتکد  ناتـسرامیب  رد 
هدش راضحا  ینابرهش  فرط  زا  هک  دوخ  مناخ  اب  هملک  دنچ  هدمآ و  شوهب  لوسنق  هکنآ  ات  دنوشیم . اوادم  نامسناپ و  لوغشم  دننکیم و 

. دنکیم ملکت  دوب 
. دیامنیم توف  رصع  تعاس 5  رد  هرخالاب  یلو 

. دنریگیم رارق  هجلاعم  تحت  هک  دنوشیم  حورجم  نابساپ  رفن  ود  یکی  هماگنه  نیا  رد 
. دندرک یماظن  ار  نارهت  رهش  تموکح  اروف  يربمیا  روژام  لتق  زا  سپ 

كرویوین رد  لاس 1934  رد  هک   F .C .Hanighen نگیناه فیلات   Secret War For Oil« تفن يارب  ناهنپ  گنج   » باـتک رد 
: تسا هتشون  نینچ  دیسر ...  پاچ  هب 

. دندرکن عورش  دمآ  شیپ  هک  يزیگناتریح  عیاقو  لیلدب  ناریا  لامش  رد  تفن  هاچ  رفح  هب  رلکنیس  نیسدنهم  »
هنایمرواخ رد  سیلگنا  یفخم  لماع  اهلاس  هک  رـسنپسا  دلوراه  لوق  زا  دش و  رـشتنم  سیراپ  نویبرت  دلاره  كرویوین  همانزور  رد  يربخ  ... 

تـسدب هورگ  نآ  هـک  تـسا  هدیـسر  لـتق  هـب  یهورگ  فرط  زا  تـقیقح  رد  يربـمیا  روژاـم  هـک  دـش : لـقن  نومـضم  نیدـب  تـسا  هدوـب 
. دوب هدمآ  دوجوب  اکیرما  سیلگنا و  نارادهیامرس 

( سیلگنا « ) لـش  » یناـپمک زا  ار  ناریا  تفن  نداـعم  راـیتخا  تسا  نکمم  يربمیا  روژاـم  ذوفن  هک  دـندوب  هدرک  روصت  روبزم  نارادهیاـمرس 
. دیامن لقتنم  دشابیم  رکنیس »  » تسد رد  نآ  هدمع  تمسق  هک  ییاکیرما  ياکیدنس  کیب 

لحم رد  حلـسم و  الماک  هک  ناریا  ینابرهـش  ارچ  تسا . هدوبن  یبهذـم  بصعت  هجیتنرد  اهنت  يربمیا  روژام  لـتق  هک  دوب  رهاـظ  هلأـسم  نیا 
. درکن ظفح  ار  يربمیا  روژام  دوب ، رضاح  هعقاو 

رد هک  تسا ) هدوب  بونج  تفن  یناپمک  دـنمراک  روظنم   ) بونج تفن  رفح  سانـشراک  يربمیا  بحاصم  رومیـس  هک  دـش  فشک  زین  و  ... 
دیق هب  ار  وا  دوب ، هدرک  موکحم  فیقوت  هب  ار  رومیـس  اکیرما  یلوسنق  هاگداد  هکنآ  زا  سپ  دوب . هدرک  هلخادـم  نارگراک  نیب  یعازن  کـی 

. دندوب هدرک  دازآ  مازتلا 
( ءارفـسلا خیـش   ) هیکرت ریفـس  تستورپ  يربمیا و  روژام  لتق  زا  سپ  دسریم » ماشم  هب  يربمیا  روژام  لتق  هعقاو  زا  تفن  يوب  هزادنا  نیا  ات 
. دندش راتفرگ  ياهدـع  دـیامن . تازاجم  ار  نآ  نیببـسم  هدومن  یتاقیقحت  هدـش  مه  ارهاظ  لتق  نیکرحم  ندومن  ادـیپ  رد  دوب  روبجم  تلود 

یماظن و تموکح 
586 ص : نارهت ، تشذگرس 

روژام لتق  حرج و  هیضق  رد  ایوگ  مه  يرفن  دنچ  اهنآ  نمـض  هک  هدش  راتفرگ  یفلتخم  صاخـشا  دنتـشاذگ . ار  دنبب  ریگب و  يانب  ینابرهش 
ار عوضوم  هدرک و  لصاح  نظؤس  زین  بونج  تفن  یناپمک  هب  قیقحت  نمـض  یگدیـسر  یتاـقیقحت و  نیرومأـم  دنتـشاد ، تلاـخد  يربمیا 

دروم نیریاس  زا  شیب  هک  حتاف  یفطصم  دندرک . تاقیقحت  هب  عورـش  تفن  یناپمک  نانکراک  فارطا  رد  نیا  ربانب  دندومنیمن . یقلت  هداس 
زا دمآرد . بیقعت  تشادزاب و  تحت  تفریم ، رامـشب  تفن  یناپمک  نیمدختـسم  زا  یکی  دوب و  هدـش  هدـید  مه  تیعمج  نیب  رد  نظؤس و 

هتشادن ای  هتـشاد  تلاخد  ایاضق  رد  هیلاراشم  ایآ  هک  دشن  مولعم  تسین و  تسد  رد  یعالطا  هنوگچیه  هدمآ  لمع  هب  حتاف  زا  هک  یتاقیقحت 
. دندرک دازآ  ار  وا  فیقوت  زور  دنچ  زا  سپ  يزیچ  هچ  رثا  رب  ای  و 
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همکحم دنتـشاد ، تلاخد  لتق  هرخالاب  حرج و  برـض و  هیـضق  رد  ارهاظ  هک  ياهدـع  دـندوب  هدـمآرد  بیقعت  تحت  هک  نیریاس  هب  تبـسن 
هدش میظنت  هدنورپ  زا  هک  يروطب  دندرک . مادعا  هب  موکحم  هانگ  نودب  دوب ، زابرـس  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  يرفن  هس  ود  هداد  لیکـشت  یماظن 

هب رارقا  هجنکش )  ) همدص همهنآ  زا  ییاهر  يارب  هراچیب  نیمهتم  هدش ...  بسک  جراخ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاعالطا  اب  دوشیم و  طابنتسا 
ار دوخ  تئارب  لیالد  اب  يودب  قاطنتسا  رد  هدوب ، ینابرهـش  ناتـسرامیب  رد  نابهگن  ایوگ  هک  ار  نیمهتم  زا  یکی  اصوصخم  دناهدرک و  لتق 

درد راشف  يردقب  دناهدز . شاهناثم  يارجم  رد  بسامد  يوم  هتـسب و  ار  وا  ریکذـت  تلآ  ایوگ  هک  دـعب  هسلج  رد  یلو  دـناسریم . تابثا  هب 
مخز دنچ  ياج  لوتقم  دـسج  هنیاعم  زا  سپ  هکیتروص  رد  تسا . هدرک  لتق  هب  يرارقا  همدـص  همهنآ  زا  ییاهر  يارب  هراچیب  هک  هدوب  دایز 

، دنروآ تسدب  ار  یقیقح  نیلتاق  دنتـساوخیم  اتدـعاق  رگا  دوب و  هدرک  مامت  ار  وا  راک  مه  اهمخز  نامه  هک  هدوب  لوتقم  ندـب  رب  ریـشمش 
هب کی  چیه  دندش  لتقب  موکحم  هک  يرفن  هس  نیا  نیب  دنیامن و  ریگتسد  دندوب  نایماظن  زا  هدرک و  ریشمش  لامعتسا  هک  ار  یناسک  یتسیاب 
مرج هب  هدوب  يرکش  بل  دیس  هب  فورعم  هک  ار  نیمهتم  زا  رگید  یکی  دندوبن . زهجم  هدوب  لوتقم  ندب  رب  نآ  مخز  ياج  هک  یحالـس  نآ 

 .... دندرک شمادعا  هب  موکحم  هدز  لوتقم  رس  رب  یبوچ  هیاپراهچ  اب  هدش  مامت  شراک  يربمیا  هکنیا  زا  سپ  هکنیا 
تشاذگ ار  يریگتخس  يانب  دوخ  نافلاخم  هب  تبـسن  هدرک  یماظن  تموکح  نالعا  تلود  دش  لوتقم  يربمیا  روژام  هکنیا  ضحم  هب  .... 

 ... دندمآرد فیقوت  تحت  رظن و  تحت  دنتشاد  دمآ  تفر و  تیلقا  اب  هک  رثوم  صاخشا  زا  ياهدع 
دندومن ریگتـسد  دندوب  سردم  تیلقا و  يدج  رادفرط  هک  نآ  نانابنج  هلـسلس  رازاب و  فیراعم  زا  ياهدع  تسخن  دش  عورـش  دنبب  ریگب و 

عییشت رد  هک  ار  تالحم  مامت  ياسور  نانابنج و  رس  و  ... 
587 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناهاوخیدازآ و زا  ولمم  ینابرهـش  نادنز  هک  يروطب  دنتخادنا . سبح  هب  هتفرگ و  ار  همه  دـندوب  هدرک  ییامندوخ  رهاظت و  یقـشع  هزانج 
دیدرگ ». تیلقا  سردم و  نارادفرط 

رارق یلعف ) يانیـس  ناتـسرامیب   ) یتلود هناخضیرم  کیدزن  دابآنسح  نابایخ  راـنک  رد  يداـه  خیـش  اـقآ  هناخاقـس  هک  دـش  روآداـی  دـیاب 
. تشاد

. تشاد رارق  یلعف ) مایخ   ) دابآلیلج نابایخ  يادتبا  رد  يدیشروخ )  1303  ) خیرات نآ  رد  ینابرهش  ناتسرامیب  زین 
رد ورتم  هاگتـسیا  لحم  زورما  دـش و  ییامنهار  هرادا  هب  لیدـبت  ادـعب  هک  تشاد  رارق  هناخپوت  نادـیم  یبرغ  علـض  رد  هیمظن  هرادا  نینچمه 

هقبط ود  ياهقاتا  نلاس و  يدایز  رامـش  کچوک و  گرزب و  طایح  نیدنچ  زا  دوب  بکرم  نآ  نامتخاس  داد . رارق  یکیدزن  دودح و  نامه 
تسا . هدشیم  بوسحم  قباس  ياههرود  ياهانب  نیرتهب  زا  یکی  هک 

نآ زا  ادـعب  هک  دوـب  ناـیباهو  طـسوت  هکربـتم  نکاـما  هنیدـم و  ناراـبمب  ساـکعنا  درک ، بلقنم  ار  نارهت  هـک  ییاهدادـیور  زا  رگید  یکی 
. دش هدافتسا  ءوس  داد  میهاوخ  حرش  هک  ياهنوگب 

: تسا هدمآ  نینچ  دادیور  نیا  هرابرد 
هک زاجح ) دجن و  کلم  دوعـسلا  نبا   ) اهیباهو هفیاط  نیب  هک  یتارباخم  هجیتن  رد  رفص 1343  لیاوا  ربارب  رویرهش 1304  لیاوا  رد  ابیرقت  »

ياهرهـش زا  یخرب  داد  يور  هنیدم  هکم و  فیرـش  نیـسح  کلم  ءاسحالا و  بحاص  دـیدرگ و  موسوم  يدوعـس  یبرع  روشک  مانب  اهدـعب 
. دش نارابمب  دوعسلا  نبا  ياوق  فرط  زا  زین  روبزم  رهش  هنیدم  فرصت  زا  سپ  دیدرگ و  نارابمب  هنیدم  هکم و 

يادص عیـشت  ملاع  اصوصخم  یمالـسا و  ملاع  رد  نارابمب  نیا  ربخ  دیدرگ . ناریو  هعیـش  همئا  رباقم  دـجاسم و  هباحـص و  رباقم  زا  یـضعب 
زین زکرم  ياملع  دـش و  نارهت  ياملع  هب  یتافارگلت  ناریا  طاقن  ماـمت  زا  دومن . کـیرحت  تخـس  ار  مدرم  یبهذـم  فطاوع  درک و  یبیجع 

: دومن رداص  ار  ریز  همانشخب  هنیمز  نیا  رد  زین  هپس  رادرس  دنتخادرپ . ثحب  هرکاذم و  هب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  هداد  لیکشت  یتاسلج 
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تسا يروف  یفارگلت و  لآملا  دحتم 
. یتلود نیرومأم  تایالو و  تالایا و  ماکح  مومع 

. دناهداد رارق  پوت  ریت  فده  ار  یمالـسا  مظعا  دجـسم  هدش و  هرونم  هنیدم  هب  بدا  هئاسا  اهیباهو  هفیاط  فرط  زا  یفارگلت  رابخا  بجومب 
ججح نایاقآ  رظن  قفاوت  اب  اتلاجع  دشابیم . هرثوم  تامادقا  هیهت  قیقحت و  لوغشم  شوشم و  تیاهنیب  همیظع  هعجاف  نیا  عامتسا  زا  تلود 

یمومع لیطعت  تکلمم  مامت  زور  کی  يرادهیزعت  يراوگوسب و  لمع  تاساسحا و  زاربا  يارب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  میمصت  زکرم  مالـسا 
تارادا مامت  هب  هطقن  ره  مالعا  ياملع  نایاقآ  عالطا  هب  دوخ  تیرومأم  ورملق  رد  یتلود  نیرومأم  ماکح و  مومع  میرادیم  ررقم  اذهل  دوش .

. دنیامن مالعا  يرادازع  لیطعت و  زور  ار  رفص  مهدزناش  هبنش  زور  غالبا و  ار  میمصت  نیا  مدرم  مومع  یتلود و 
اضر ارزولا  سیئر  اوق و  لک  هیلاع  تسایر 

لمعب يرادازع  يراوگوس و  مسارم  نارهت  هفلتخم  تاجتـسد  فرط  زا  دش . یمومع  لیطعت  رفـص  مهدزناش  هبنـش  زور  قوف  میمـصت  رثا  رب 
رثات فسات و  راهظا  اجنآ  رد  هدرک  عامتجا  هاش ) دجسم   ) یناطلس دجسم  رد  املع  زور  نامه  رد  دوب  هدمآ  لمعب  هک  یتوعد  قبطرب  دمآ و 

نیقطان ابطخ و  اـجنآ  رد  دـیدرگ و  لیکـشت  تلود  هزاورد  جراـخ  رد  رفن  رازه  هد  نیدـنچ  عاـمتجا  کـی  زور  نیمه  رـصع  دـمآ . لـمعب 
راهظا دوب  هدمآ  لمعب  ص )  ) لوسر ترضح  رهطم  دبنگ  هب  اهیباهو  فرط  زا  هک  یتناها  هنیدم و  يایاضق  هب  تبسن  هدرک  یجیهم  ياهقطن 

دش ». رفنت  راجزنا و 
هتـسناد دابآرـشیف  لحم  ای  یکیدزن  رد  ار  تلود  هزاورد  زا  نوریب  عامتجا  هدرک و  ناـیب  صوصخم  هویـش  هب  ار  دادـیور  نیا  يرهـش  رفعج 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  يو  تسا .
یـسودرف نادیم  لامـش  رـشیف  ویـسم  مان  هب  یتاملپید  هب  قلعتم  ینونک ) یـسودرف   ) هلودلا ءالع  نابایخ  يالاب  قدـنخ  فرط  نآ  دابآرـشیف  »

اهروخقرع و ینارذگـشوخ  لحم  رهـش  فارطا  هداتفا  ترپ  ياهغاب  ریاس  لثم  یغاـب  هصـالخ  دوب  یماـنمگ  لـحم  دابآرـشیف  دوب ....  یلعف 
شرکذ هک  ياهعقاو  ات  دنتـسنادیم  رذـگهر  نیا  زا  ار  نآ  مان  دـندرکیم و  ینارذـگتقو  نآ  رد  یییغاب  رد  نداد  اب  هک  دوب  اـهزابمناخ 

یقاب نآ  زا  یمان  طقف  هک  زورما  دـش و  نآ  رد  نادـیم  نابایخ و  ثادـحا  هک  اهدـعب  ات  داتفا  اهناهد  رد  شمان  داـتفا و  قاـفتا  دـمآ  دـهاوخ 
. دشابیم

اب بارخ و  ار  عیقب  همئا  روبق  زاجح  ياهیباهو  هک  تساخرب  ییاغوغ  ناهگان  اهزور  زا  یکی  رد 
589 ص : نارهت ، تشذگرس 

یکی رد  تسا و  هداد  تابتع  زا  قارع  فارگلت  دـش  هتفگ  هک  ربخ  نیا  دـناهتخادرپ . ربمغیپ  ربق  ندرک  بارخ  هب  دـناهدرک و  ناسکی  كاخ 
اههدازماما ایاکت و  دجاسم و  لیطعت و  اهناکد  اهرازاب و  تفرگ . ارف  ار  اج  همه  متام  ازع و  دش و  هلولو  روشهچراپ و  کی  رهـش  تعاس  ود 

. دش شوپهایس 
: ياههحون اب  نزهنیس  رادازع و  ياهتسد 

رسکی  هراب  ماب و  ناودع ، يافج  زاربمیپ  عجضم  ناریو ، بارخ و  دش 
بـسک ییوجهراچ و  تهج  هتـسد  هتـسد  دندیـشک و  ادـمحماو » انیداو   » دایرف مدرم  داتفا  هارب  اـهرازاب  اـههچوک و  رد  تبیـصم  نیا  زا  داد 

رد دیایب و  ظعاو  هللا  دبع  ازریم  جاح  ات  دنوش  عمج  دابآ  رـشیف  نابایب  رد  رهـش  مدرم  هک  دش  نیا  رب  رارق  دـندش و  املع  هناخ  هناور  فیلکت 
. دناسر عمسب  ار  املع  رظن  هراب  نآ 

هک ممعم  ياهدـع  هارمه  مه  هللا  دـبع  ازریم  یجاـح  دـندروآ . ور  دابآرـشیف  هب  هورگ  هورگ  هلمج و  هـلمج  مدرم  دیـسر و  ارف  دوـعوم  زور 
دوب هدش  هدامآ  راک  نیا  يارب  هک  يدنلب  هیاپراهچ  زا  تفای . روضح  دندوب ، هتخیوآ  ندرگ  زا  ازع  لاش  دـندوب و  هدرک  نت  هب  نفک  یگمه 

ياهیباهو لامعا  زا  یفاشک  حرش  دومن و  نویش  هچراپکی  مدرم  هجـض  زا  ار  نابایب  درک و  دوخ  همدقم  هک  یلـصفم  هیرگ  زا  سپ  تفر  الاب 
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 ... دیناشک شتآ  هب  ار  مدرم  دروآ  نابز  هب  رفاک 
اهراعـش و اهقدـیب و  عامتجا و  زا  دـنتخادرپ و  يرادربسکع  هب  کـیدزن  رود و  زا  ددـعتم  ياهـساکع  هک  دوب  مه  وا  هباـطخ  نمـض  رد  ... 

. دنتخادنا راکب  ار  اهنیبرود  دندربیم ، الاب  یلوبق  مشخ و  تمالع  هب  ار  اهتسد  هک  مدرم  تارهاظت  بیطخ و 
زورما نم  تفگ  تفر و  اروش  سلجم  هب  دابآسابع  دجـسم  ظعاو  زامنـشیپ و  فورعم و  یناهفـصا  لامج  اقآ  یجاـح  زور  نآ  يادرف  اـما 
تـسا هدشن  مولعم  ناشبذک  قدص و  زونه  هک  اهفارگلت  نفلت ، لوق  همه  اب  هک  مناسرب  نایناهج  ضرع  هب  یمـسر  سلجم  نیا  زا  ات  ماهدمآ 

هقبط ام و  رب  ار  داهج  نیا  هک  هزادنا  ره  هب  دشاب . هدش  عقاو  ناملـسم  هعماج  مالـسا و  ملاع  هب  هحناس  نیرتگرزب  مه  تقیقح  تروص  رد  و 
 ... دشابیم بجاو  دناهدرک  تکرش  نآ  رد  زین  ناملسم  ياهتلم  رگید  دنیوگیم  هک  ناملسم 

. دنارتسگب رگید  ياج  رد  ار  ماد  نیا  هک  رتهب  هچ  دشابیم  یگشیمه  ياهگنرین ...  زا  زاب  مه  نیا  رگا  و 
دـش و زاـب  زین  اـیاکت  دـجاسم و  دـبعم و  یهایـس  هک  دوب  مه  زور  نآ  يادرف  زا  ناـمه و  زین  هلیاـغ  شوـمخ  دوـمخ  دوـب و  ناـمه  وا  قـطن 

!! تسا هداتفین  قافتا  يرما  نانچ  زگره  ییوگ  هکنانچ  دش  هدیچرب  نآ  ياهرتفد  لیطعت و  یسیونمان  ياهلحم 
دش و گنرف  رفس  نیرخآ  هناور  هاش  دمحا  هک  دش  مولعم  ینامز  مه  لامج  اقآ  هیرظن  تحص 
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ناشن هیاپراهچ  يالاب  رب  ار  ظعاو  هللا  دـبع  ازریم  یجاح  مدرم و  عاـمتجا  دابآرـشیف و  هک  دیـسر  نارهت  هب  سیلگنا  ياـههمانزور  زا  سکع 

: دوب هدش  هتشون  هعقاو  حرش  ياج  هب  شیاپ  رد  اما  دادیم 
دنشابیم » تنطلس  زا  وا  علخ  ناهاوخ  هک  هاش  دمحا  ناطلس  هیلع  ناریا  مدرم  تارهاظت  زا  ياهشوگ  »

. درک هراشا  هتکن  ود  هب  دیاب  اجنیا  رد 
يدوبهب نامیلس  هتشون  هب  انب  هکیلاح  رد  دوب . رشیف  مانب  یتاملپید  هب  قلعتم  دابآرشیف  هک  هدمآ  يرهش  رفعج  ياقآ  تیاور  رد  هکنآ  تسخن 

دش . دابآرشیف  هب  فورعم  رشیف »  » لزنم يولج  نابایخ  اهدعب  دوب و  سیلگنا  ترافس  نابغاب  رشیف »  » شتارطاخ باتک  رد 
هکیلاح رد  دش و »...  گنرف  رفس  نیرخآ  هناور  هاش  دمحا  هک  دش  مولعم  ینامز  مه  لامج  اقآ  جاح  هیرظن  تحـص  : » هتـشون هک  نآ  رگید 

هک یتکرح  درک . تکرح  اپورا  فرطب  يدیشروخ   1302 نابآ )  ) برقع اب 11  ربارب  يرمق  لوالا 1342  عیبر  زور 24  هاش  دمحا  مینادیم 
غاـب ناتـساد  هک  دوب  هتفر  ناریا  زا  هاـش  دـمحا  هک  دوب  هاـم  هس  تسیب و  دودـح  تفگ  ناوتیم  رگید  نخـسب  و  تشادـن . یتشگزاـب  رگید 

. داتفا قافتا  دابآرشیف 
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نان ياولب 

مه ات  دوب . یعونصم  یطحق  نان و  دوبمک  هب  طوبرم  ارهاظ  هک  دادخر  نارهت  رد  يرگید  ياولب  يدیشروخ  لاس 1304  رویرهش  نامه  رد 
تـسیب خیرات  رد  ارجام  نیا  هرابرد  دسرب . تشاد  شیپ  رد  هک  يدصاقم  هب  دناوتب  تلود  مه  دنـشاب و  نان  دوبمک  راتفرگ  مرگرـس و  مدرم 

ینابرهـش اب  هک  يزومرم  يدایا  فرط  زا  هک  یترهـش  اب  دش و  هداد  مک  اهزابخ  هب  سنج  رویرهـش  رخاوا  زا  : » تسا هدمآ  نینچ  ناریا  هلاس 
مدرم رد  دوب  دهاوخن  یفاک  ناریا  رد  هامهس  هزادنا  هب  ناریا  لاسما  لوصحم  دـش . دـهاوخ  یطحق  لاسما  هک  دوب  هدـش  هداد  دنتـشاد  هطبار 

. دندروآ موجه  يزابخ  ياهناکد  هب  مدرم  نان  یمک  تاغیلبت و  نیا  اب  دندومنیم و  بارطضا  تشحو و  ینارگن و  دیلوت 
نالف رد  هک  دادیم  ترهش  زومرم  رصانع  هلیـسوب  هزور  همه  هلمجزا  دومن . تیلاعف  یلیخ  ییاونان  ياهناکد  رد  ماحدزا  داجیا  رد  ینابرهش 
نالف رد  دـندیباوخ . هنـسرگ  بش  ود  هداوناخ  نالف  ای  هدـش  هفخ  هچب  کی  هتفر ، اپ  تسد و  ریز  نز  رفنکی  ییاونان  ناـکد  نـالف  رد  هلحم 
مدرم هیحور  رد  یبیجع  ریثات  دـمآیم ، لمع  هب  هنامرحم  هک  یتاکیرحت  اـب  تاـعیاش  نیا  ریظن  دـناهدش و  فلت  یگنـسرگ  زا  رفنهس  لـحم 
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. دومن داجیا  اهنآ  رد  ياهداعلاقوف  ینارگن  هدرک 
هیوـهلالوهجم ياهدـع  هلیـسوب  دـنفورعم ، تعاجـش  روـهت و  هب  هک  لـحم  نآ  ياـهنز  نیب  رد  نادـیمهلاچ  اـصوصخم  رهـش و  تـالحم  رد 

هیلع رب  تخیر و  سلجم  هب  دـش  عمج  یتسیاب  تسا . هپـس  رادرـس  تلود  اهیتخبدـب  نیا  ماـمت  لوئـسم  هک  دـندومن  یتاـغیلبت  تاـکیرحت و 
نیا دنـشاب . وا  عیطم  ات  درادـهاگن  هنـسرگ  ار  مدرم  دـهاوخیم  اـصوصخم  هپـس  رادرـس  دروآ . تسدـب  ناـن  اـت  درک  ماـیق  تلود  سلجم و 
مود هبنـشجنپ  زور  هرخالاب  دـش . دـنلب  تلود  سلجم و  هیلع  رب  فرط  ره  زا  یفلاخم  ياههمزمز  درک و  ار  دوخ  راک  تاکیرحت  تاـغیلبت و 

ار نز  رازه  نیدنچ  ناهگان  دوب ، هدش  میـسقت  رازاب  ياهیچوه  تالحم و  ياسور  نیب  هیمظن  هنامرحم  لامع  هلیـسوب  هک  يدایز  لوپ  اب  رهم 
درم مه  يدایز  هدع  اهنآ  لابند  میهاوخیم . نان  دندزیم  دایرف  دندرب و  موجه  سلجم  فرطب  هداد  تکرح 
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نینکاس رازاب و  یلاها  زا  ياهدـع  دـندوب ، یگزره  ترارـش و  هنوگ  ره  يارب  هدامآ  هک  دـشیم  تفای  يدودـعم  هدـع  اهنآ  نیب  رد  هک  دوب 

رپ يدایز  اتبـسن  هورگ  ار  اهنآ  لزنم  رد  هک  يروطب  دـندرکیم . تیاکـش  قازرا  يدـب  عضو  زا  هتخیر  لحم  ياـملع  لزنم  رد  مه  تـالحم 
هب دـننک  ماحدزا  اب  هک  دـندرک  بیغرت  کیرحت و  ار  اـهنآ  مدرم  هچ  ره  دـشن و  يداـیز  تارهاـظت  اـملع  فرط  زا  زور  نیا  رد  دوب . هدرک 

یچاشامت يدایز  هدـع  اب  دوب  هدرک  تکرح  هک  يدرم  نز و  تیعمج  اما  دـندشن . جراخ  لزنم  زا  هدرک و  يراددوخ  بلغا  دـنورب  سلجم 
هتفرگ ار  قرب  نابایخ  زا  یتمسق  همشچرس و  ات  اهنآ  هلابند  هدرک و  لاغشا  ار  سلجم  رد  ات  رالاسهپس  دجـسم  هسردم و  يولج  نابایخ  مامت 

هدیـسرت الماک  دـندوب ، هتفرگ  رارق  اهنز  زا  ياهدـع  ییاردهزره  یکاـته و  دـیدهت و  دروم  هک  ـالکو  دروآ  موجه  سلجم  هب  تیعمج  دوب .
دوب تلود  زا  عافد  ددص  رد  تسنادیم و  دوخ  هنیباک  ار  هنیباک  هک  یـسردم  دش  بجوم  يداع  ریغ  عضو  نیا  دندوب . رارف  ددص  رد  بلغا 

سلجم هب  تیعمج  دورو  زا  يریگولج  روتـسد  سلجم  نانابرد  هب  هرخالاب  دـنک . يریگولج  تلود  میهدـب  عالطا  درک  داهنـشیپ  سلجم  هب 
. دش هداد 

کمک مدرم  هیلعرب  میمـصت  ذاختا  هک د ر  تشاد  یناتـسود  مه  سلجم  يالکو  نیب  رد  دوب و  هدرک  اپرب  ار  هلئاـغ  نیا  شدوخ  هک  تلود 
رد ياهنوتـس  يور  رد  هداتـسرف  سلجم  رد  هب  ار  اهنآ  اروف  تشاد ، هدامآ  حلـسم  زابرـس  يدایز  هدع  روظنم  نیمههب  مه  البق  نوچ  دننک و 

دعب زور  دنتخاس . قرفتم  تحیصن  هظعوم و  هب  ار  تیعمج  دوب  روط  ره  الکو  زا  ياهدع  سردم و  یلو  دنتـشاذگ ، لسلـسم  سلجم  ینهآ 
تلود هیلع  رب  ار  اهنآ  هتخیر و  املع  لزنم  هب  دندوب  ییاذـغ  هقیـضم  رد  هک  مدرم  زا  يدایز  هدـع  بیترت  نامه  هب  زاب  دوب  رهم  موس  هک  مه 

ناگدننکماحدزا مه  زور  نیا  رد  دنتـشاذگ . ار  لاجنج  وهایه و  يانب  هتخیر  سلجم  هب  اددجم  زین  ياهدع  دندرکیم و  یتامادـقا  هب  راداو 
. دندش قرفتم  هدیسرن  هجیتن  هب 

رازه ود  یکی  یناهفـصا  لامج  اقآ  یجاح  لزنم  رد  دوب . لبق  ياهزور  زا  شیب  اـملع  لزنم  رد  تیعمج  ماـحدزا و  رهم  مراـهچ  زور  حـبص 
. دندوب هدرک  رپ  ار  هاش  دجسم  ياضف  هدمآ  درگ  تیعمج  رفن  رازه  نیدنچ  زین  نارهت  هعمج  ماما  لزنم  يولج  دندوب . هدش  عمج  رفن 

ریاس لزنم  رد  درک . تحیـصن  شمارآ  هب  ار  مدرم  هدـمآ  دجـسم  هب  یبسامهط  رکـشل  ریما  هدرک  یجیهم  ياهقطن  نیقطان ، هاـش  دجـسم  رد 
. دـندوب هتـشاذگ  ار  داـیرف  داد و  ياـنب  ناـن  عـضو  يدـب  زا  تلود و  هیلع  رب  یگمه  هدـش  عـمج  تیعمج  شیب  مک  قـیرط  نیمهب  زین  اـملع 

ياهنز زا  هک  یمان  رتنالک  یجاح  رتخد  اصوصخم  دنتخادرپ و  تیلاعف  هب  اهزور  ریاس  زا  شیب  زور  نآ  رد  زین  نادـیمهلاچ  ياهنز  تیعمج 
رداچ تشاد ، ازسب  يذوفن  هلحم  نآ  ياهنز  نیب  تفریم و  رامشهب  نادیم  هلاچ  فورعم 

593 ص : نارهت ، تشذگرس 
ریاس تیعمج  دندیدرگ . ناور  سلجم  فرط  هب  وا  لابند  نز  رازه  نیدنچ  هداتفا  ولج  ياهتخوس  مین  بوچ  اب  هتـسب و  رمک  هب  ار  دوخ  زامن 

تیعمج رفن  رازه  دـنچ  تسیب و  دودـح  رد  هکیروـطب  دـندیدرگ . ناور  سلجم  فرطب  يرگید  زا  دـعب  یکی  اـملع  لزاـنم  رد  تـالحم و 
الکو زا  رفن  دنچ  هب  تبسن  دندوب ، هدش  سلجم  لخاد  هک  ياهدع  دوب . هدرک  رپ  ار  ناتسراهب  ولج  نادیم  سلجم و  لخاد  نحص  فارطا و 
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رد ریزو  ود  سردم  نوچ  میتفگ  دندروآ . دراو  یتابرض  اهنآ و  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یتح  هتـشاذگ و  ار  یکاته  یـشاحف و  ضرعت و  يانب 
ظاحل نیمهب  دیامنب . ار  هلئاغ  عفر  هک  دادربخ  تلود  سیئر  هب  سلجم  تیرثکا  هزاجا  اب  تشادنپیم  دوخ  هنیباک  ار  هنیباک  تشاد و  هنیباک 

دوخ دنتـشاذگ . لسلـسم  سلجم  ینهآ  رد  ياهنوتـس  يور  اددجم  دش و  هداتـسرف  سلجم  رد  هب  حلـسم  زابرـس  یماظن و  يدایز  هدع  اروف 
هپـس رادرـس  يولهپ  سردـم  تفرگ . رارق  ناگدـننکماحدزا  مانـشد  دروم  تیعمج  طسو  زا  روبع  ماـگنه  هدـمآ  سلجم  هب  زین  هپـس  رادرس 

سلجم رد  نوتـس  هلپ  يور  سردم  هدمآ  سلجم  رد  کیدزن  هرخالاب  دندومنیم . هشیدنا  تیعمج  هقرفت  يارب  فرط  ره  زا  دوب و  هداتـسیا 
ار وا  ياهفرح  دوب ، دعتـسم  رگید  ياج  زا  ماحدزا  نیا  هدام  هک  ییاـجنآ  زا  یلو  دزاـس . قرفتم  ار  مدرم  ناـیب  قطن و  هلیـسوب  تساوخ  هتفر 

هپس رادرس  میهاوخیمن ...  ار  هپس  رادرس  میهاوخیم و  ار  هاش  ام  دندرکیم : دایرف  مه  ياهدع  دنتشاذگ . ار  نیهوت  يانب  مه  وا  هب  هتفریذپن 
، دینک موجه  تسیاهبنپ  اهریت  نیا  دیـسرتن  مدرم  دش  هدز  دایرف  تیعمج  طسو  زا  دش . کیلـش  ریت  نیدنچ  داد و  ار  ییاوه  کیلـش  روتـسد 
رس دیس  رفن  کی  داد . تیعمج  فرط  هب  کیلش  ریت  دنچ  روتـسد  هپـس  رادرـس  دندرک . موجه  مدرم  تشک . دهاوخ  ار  ام  یگنـسرگ  دینزب ،

. دندیدرگ ناور  هعمج  دجسم  فرطب  هتـشادرب و  ار  دیـس  شعن  هدیـشک  بقع  مدرم  دندش ، یمخز  زین  رفن  نیدنچ  داتفا ، تیعمج  ولج  ریت 
هب زین  تیعمج  نیا  زا  ياهدع  هک  دشیم  هتفگ  دندش . یمخز  رفن  لهچ  ای  یس  دشیم  هتفگ  هک  يرارق  زا  هتشک و  رفن  هس  ود  هلئاغ  نیا  رد 
زا دندوب ، هتـشاذگ  اههناخترافـس  ياهیکیدزن  رد  زابرـس  ياهدع  البق  نوچ  یلو  دنوش . نصحتم  اجنآ  رد  هک  هتفر  سور  ترافـس  فرط 
رد زور  نآ  رـصع  ات  سلجم  روتـسد  يارجا  مانب  اهیماظن  لاح  رهب  دـمآ . لمعب  يریگولج  مهم  ياههناخ  ترافـس  فرطب  تیعمج  تکرح 

. دندرکیمن يراددوخ  مدرم  هرابرد  سلجم ) مانب  هتبلا   ) زیمآتنوشخ راتفر  لامعا و  زا  قرفتم و  اهنابایخ 
سلجم هب  وجارجام  ياهدع  ياوغا  کیرحت و  رثا  رب  مدرم  هک  درک  رشتنم  ییالاب  دنلب  هیمالعا  نارهت  رهش  رد  یماظن  تموکح  دعب  زور  ... 

دش راچان  سلجم  روتسد  بجوم  هب  تلود  نوچ  هتشاد و  ار  سلجم  يالکو  زا  ياهدع  هرابرد  دصق  ءوس  ایوگ  هدرک و  هلمح  یلم  ياروش 
نیا زا  هک 

594 ص : نارهت ، تشذگرس 
یماظن تموکح  سلجم  روتـسد  بجومب  کنیا  دناهدش ، هتـشک  ياهدع  مدرم  يرجت  مادـقا و  نیا  رثا  رد  نوچ  دـیامن و  يریگولج  ارجام 

 ... دش دنهاوخ  ریگتسد  اولب  نیا  نیببسم  سلجم  روتسدب  دوشیم و  دیدشت 
نایرابرد و اهناتـسرهش و  نارهت و  تاجتـسد  تالحم و  نانابنج  رـس  زا  رفن  دصهن  ای  دصتـشه  دودـح  رد  نان  ياولب  هیـضق  رد  دـنیوگیم 

. دندش ریگتسد  هپس  رادرس  تلود  نیفلاخم 
الکو هب  تبـسن  ار  مدرم  رفنت  سح  مه  داد و  ناـشن  ار  دوخ  تردـق  مه  دومن و  بوـعرم  ار  سلجم  مه  ناـن  ياوـلب  داـجیا  اـب  هپـس  رادرس 

هب دوب  يزاب  نیا  هدمع  شقن  هک  ناریا ) هب  گنرف  زا  تشگزاب   ) هاش دـمحا  تکرح  زا  مه  ریگتـسد و  ار  دوخ  نیفلاخم  انمـض  تخیگنارب .
دومن »..  بلس  وا  زا  ار  ناریا  هب  تکرح  میمصت  تردق  بوغرم و  الماک  ار  وا  هدرک  يریگولج  یبوخ 

میوقت حالـصا  نوناق  مه  یکی  تفریذپ . ماجنا  ناریا  رد  هیراجاق  هرود  نایاپ  ات  دنفـسا 1299  موس  ياتدوک  نامز  زا  هک  ییاهراک  هلمجزا 
. دوب

أدـبم دـیدرگ : ررقم  اـم  ینونک  يرامـشهاگ  نآ  بجوم  هب  هک  درک  بیوـصت  ینوناـق  یلم  ياروـش  سلجم  لاـس 1304  نیدرورف  رد 11 
رهم و زور ) کی 31  ره   ) رویرهش دادرما و  ریت و  دادرخ و  تشهبیدرا و  نیدرورف و  هام  اب 12  يدیشروخ  لاس  ص )  ) مالسا ربمایپ  ترجه 

زور . هسیبک 30  ياهلاس  زور و  دنفسا 29  زور و  کیره 30  نمهب  يد و  رذآ و  نابآ و 
: دنسیونیم هراب  نیا  رد  کشریب  دمحا  داتسا 

اب يرامشهاگ  نیا  یبرع  ياههام  اب  ق ) ه .  ) ینعی دوب . یبرع  میوقت  ام  روشک  رد  لوادتم  میوقت  خیرات و  يرجه  مهدزیس  هدس  لوا  عبر  ات  »
رظن رد  مک  تسد  اهنآ  لداعم  يدیـشروخ  ياهخیرات  نییعت  تسا و  نیجع  هتخیمآ و  اـم  روشک  مالـسا  زا  دـعب  خـیرات  اـب  دوخ  صقن  همه 
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هب یلالج  يدیـشروخ  میوقت  صاـخ و  یتاـقبط  ناـیم  رد  يدرگدزی  میوقت  مزـال . هکلب  دـنمدوس  تسا  يرما  کـشریب ) دـمحا   ) هدـنراگن
. ناسیونخیرات دزن  رد  هن  يرادا و  هاگتسد  رد  هن  اما  تشاد . جاور  یمسر  ریغ  یتروص 

يرامـشهاگ دـعب  هب  زا 1290  درکن . ادـیپ  تیمـسر  نرق  رخآ  هـهد  زاـغآ  اـت  اـما  تفاـی ، يرتـشیب  جاور  يدیـشروخ  يرامــشهاگ  هاـگنآ 
ياهتروص اب  ناشیاهمان  هک  تشاد  جرب  نامز 12  نآ  حالطصا  هب  ای  هام  لاس 12  دوب  يراهب  لادتعا  اب  لاس  عورش  دش . یمسر  يدیشروخ 

: رارق نیدب  یسراف  ياهمان  اب  يدح  ات  یمسر  ریغ  روطهب  یبرع و  ياهمان  اب  یمسر  روطهب  دوب  یکی  جوربلا  ةریاد 
595 ص : نارهت ، تشذگرس 

زور  31 هرب ، لمح ،
زور  31 واگ ، روث ،

زور  32 رکیپود ، ازوج ،
زور  31 گنچرخ ، ناطرس ،

زور  31 ریش ، دسا ،
زور  31 هشوخ ، هلبنس ،
زور  30 وزارت ، نازیم ،

زور  30 مدژک ، برقع ،
زور  29 بسامین ، ای  نامک  سوق ،

زور  29 هلاغزب ، يدج ،
زور  30 لود ، ولد ،

زور  30 یهام ، توح ،
تشاد . زور  يدج 30  جرب  هسیبک  ياهلاس  رد 

يرمق و یناثلا 1344  عیبر  اب 13  ربارب  يدیشروخ  نابآ 1304  هبنش 9  هسلج  رد  دش  هراشا  شیپ  تاحفص  رد  هک  هنوگنامه  هکنآ  ماجنارس 
تقو و ریزوتسخن  هپـس  رادرـس  ناخ  اضر  درک و  علخ  تنطلـس  زا  ار  هاـش  دـمحا  مجنپ  هرود  سلجم  يدـالیم  ربماون 1925  اب 31  ربارب 

ناریا ناهاش  ریاس  اب  رگا  هدوب و  هاوخنطو  ینوناق و  قیقد  بترم  مظنم  يدرم  هاش  دمحا  دیـسر . تنطلـس  هب  وا  ياج  هب  يوق  لک  هدـنامرف 
. تسا هدوب  ناریا  بوخ  ناهاشداپ  زا  هاش  دمحا  تفگ  ناوتیم  مینک  هیزجت  لیلحت و  ار  کیره  لامعا  مییآرب و  هسیاقم  ماقم  رد 

دیجملا 1327: ینغلا  دمحلا هللا  هاش  دمحا  رهم  عجس 
نیگن  شقن  دش  راجاق  دمحا  ناطلس  ماننید  کلم و  دبایزاب  قنور  تساوخ  دزیا  هک  نوچ 

. دوب حشوم  تیب  نیا  هب  هنس 1332  راجاق  هاش  دمحا  ناطلسلا  ترابع  کلملا هللا و  زا  دعب  رگید  رهم  و 
داد  راجاق  دمحا  ناطلسب  یهاش  متاخداد  لدع و  زا  کلم  دابآ  دوش  ات  نادزی  تساوخ 

596 ص : نارهت ، تشذگرس 
. دش هداد  همتاخ  یلکب  هیراجاق  هلاس  هاجنپ  دص و  تنطلس  هب  وا  علخ  اب  و  هنس 1322 .

ییون ناتسرامیب  رد  یگلاس  راهچ  یس و  نس  رد  دوب و  دوخ  هجلاعم  لوغشم  دربیم و  رـسب  سیراپ  رد  تنطلـس  زا  علخ  زا  سپ  هاش  دمحا 
تشذگرد ». هیلک  مرو  هب  يدیشروخ  لاس 1308  اب  ربارب  يرمق  ناضمر 1348  خیرات 26  رد  سیراپ  کیدزن 

597 ص : نارهت ، تشذگرس 

هطورشم نارود  رد  دیدج  يرادرهش  ای  هیدلب 
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هطورشم نارود  رد  دیدج  يرادرهش  ای  هیدلب 

نخـس دراد  رارق  نابایخ  زا  رتنییاپ  رتم  دـنچ  هاش  دجـسم  ارچ  هکنیا  اههچوک و  رباعم و  اـهنابایخ و  هراـبرد  هتـشذگ  ياهـشخب  زا  یکی  رد 
: دسیونیم يو  مینک  لقن  یفوتسم  هللا  دبع  هتشون  زا  ار  بلطم  نامه  هلابند  دراد  اج  کنیا  میتفگ 

يرادا روطب  هکیدراوم  رد  هچ  تشاد و  یباختنا  نمجنا  هیدلب  هک  یعقاوم  رد  هچ  اهیچهطورشم  ياههدعو  فالخرب  دمآ  هک  مه  هطورشم  »
فرـصم نیا  هب  هک  يراکیب  لوپ  اریز  تفرگن . تروص  تفاـثک  نیا  زا  مدرم  یـصالخ  رهـش و  يارب  يراـک  دوب  هلخاد  ترازو  رما  تحت 
اهـشکراب زا  هک  درک  عضو  دـشیم  رهـش  دراو  هک  یلقاون  رب  یتایلام  لقاون ، مسا  هب  يدـلب  فراـصم  يارب  مود  سلجم  دنتـشادن . دـنناسرب 

هک اههزاورد  شیتفت  نیرومأم  هدـهعرب  ار  تایلام  نیا  لوصو  نارهت  هیدـلب  دـنتفرگیم . هخرچود ) واـگ و  رتش و  رطاـق و  غـالا و  بسا و  )
لوحم تشاد ، كایرت  قاچاق  شیتفت  يارب  ییاراد ) ترازو   ) هیلام ترازو  هک  اـههزاورد  رد  شیتفت  يارب  ییاراد ) ترازو   ) هیلاـم ترازو 

هتـشادن تیمومع  تایلام  یتقو  تسا  مولعم  دـندادیمن ....  دوخ  ياهترافـس  روز  هب  دوب  دـیدج  تایلام  هچنآ  هجراخ  عابتا  مینادیم  درک .
يدـیاع هدرک  هناهب  ار  عوضوم  نیمه  مه  لوصو  نیرومأم  دـننکیم . هحماسم  للعت و  دـنناوتب  اـت  نآ  تخادرپ  رد  مه  هلخاد  عاـبتا  دـشاب .

. دندادیمن یباسح 
زا هیلام  ترازو  هک  لوصو  لمعلا  قح  زا  دـعب  دـشیم  لوصو  هک  مه  هچنآ  دـشیمن . یقیال  زیچ  دـمآیمرد  رمم  نیا  زا  هک  یلوپ  الامجا 
هک دیآیمن  دایز  يزیچ  دسرب و  دندوب ، هدوزفا  مه  اهنآ  هدع  رب  هتبلا  هک  اهروپس  اهنیـشنیسرک و  هب  هک  دوب  ردق  نیمه  درکیم  رـسک  نآ 

اهنآ یناقوف  ناویا  هناخالاب و  ریز و  ياهرابنا  زا  ات  دنچ  هیدلب  هرادا  دوش . ییانشور  میمعت  يزاسنابایخ و  لیبق  زا  یـساسا  ياهراک  فرص 
هرادا دوب . هدرک  اپ  تسد و  يرهاظ  تروص  نییعت و  یتارادا  دوخ  ياهراک  بعـش  يارب  فرـصت و  هناخپوت  نادیم  یلامـش  تمـسق  رد  ار 
مـسا هب  يرگید  هرادا  دـندادیمن . هار  اهنآ  هب  اقح  یلوتم  دـنک ، هرادا  دوب  اهیلوتم  تسد  رد  هک  ار  رهـش  یفقو  ياـهتانق  هک  تشاد  یهاـیم 

قازرا هرادا  الثم 
598 ص : نارهت ، تشذگرس 

يور ار  دوخ  هلخاد  ترازو  درکیم ، اهر  ار  نآ  يرادهنازخ  هک  مه  ینامز  يرادهنازخ و  اب  یهاگ  رهـش  نان  راک  یلو  دوب . هدرک  سیـسأت 
رگا هن  دـنک و  عیـسو  ياهچوک  تسناوتیم  هن  هک  دـندوب  هدرک  ینیبشیپ  هیدـلب  يارب  ینامتخاس  هرادا  دادیمن . هار  هیدـلب  هب  هتخادـنا  نآ 

تسیود هب  رصحنم  شراک  هک  تشاد  ییانشور  هرادا  دروآ . لمعب  يریگولج  تسناوتیم  درکیم ، طبض  ار  نابایخ  هچوک و  نیمز  یـسک 
. تشاد غارچ  قباس  رد  هک  رازهلال  و  یـسودرف )  ) هلودـلا ءالع  ياهنابایخ  دوب . گرا  نویامه و  باب  نابایخ  هناخپوت و  نادـیم  غارچ  هلعش 

نوچ دـننک . لیدـبت  قرب  هب  دـندوب  هتـساوخ  ار  قباس  یتفن  ياهغارچ  یتقو  هک  دوب  نآ  يارب  دـمآشیپ  نیا  دـیاش  غارچیب و  تقو  نیا  رد 
اقآ کی  هب  قباس  هرود  يوشیر  رمع  یلق  هک  روطنامه  دنهاکب . هدـع  زا  دـندوب  هدـش  راچان  دنتـشادن  یفاک  رابتعا  دوب و  رتنارگ  قرب  غارچ 

راودا نیب  یقرف  راـک  ثیح  زا  یلو  دوب . هتفاـی  رییغت  یبسا  هخرچود  ياهـشکراب  هب  مه  هیدـلب  ياـهغالا  دوب ، هدـش  لیدـبت  هتکفنازد  یلکف 
رتهب اهنآ  يرهش  روما  هطورشم  اب  دندرکیم  روصت  هک  رهش  مدرم  هرخالاب  یقاب و  تفاثک  نامه  هب  اهنابایخ  دوبن . هطورشم  هرود  هتـشذگ و 

. تسا هدشن  لصاح  یتوافت  راک  ساسا  رد  دناهدرک ، ضوع  سابل  نیرومأم  طقف  هک  دنتسناد  دش ، دهاوخ 
نیکلام انایحا  هک  ار  ییاهتخرد  هدرک  مالعا  رهش  کلم  ار  اهنابایخ  اههچوک و  مامت  هیدلب  هک  دوب  نیا  نآ  هدش و  لصاح  توافت  کی  ارچ 

عونمم مه  نآ  خاش  ورس  رد  یتح  ار  هناخبحاص  فرصت  تسنادیم و  دوخ  قلط  کلم  دندوب ، هتشادهاگن  هتـشاک و  دوخ  هناخ  میرح  رد 
تخرد تسوـپ  رود  زا  همـست  تـشگنا  هـس  ود  ضرع  هـب  هدرک  هدافتـسا  دـحاو  لوـمعم  رب  نـالماع  عزاـنت  نـیا  زا  مـه  اهروپـس  درکیم .

زا یلیخ  هب  نم  تسا و  هدشن  كورتم  هینس  تنس  نیا  مه  زورما  دندرکیم . فرصم  ار  نآ  مزیه  دندناکـشخیم و  ار  تخرد  دندنکیم و 
اب دنزورید ...  ياهروپـس  نامه  هک  زورما  ياهرگتفر  هک  مروخیمرب  تسا  هدش  هتـشاک  اهنابایخ  رد  يولهپ ..  رما  هب  هک  يرانچ  ياهتخرد 

. تسا یلاخ  اهنآ  ياج  دناهدرک و  مزیه  مه  ار  یضعب  دنتسه و  اهنآ  ندرک  مزیه  ندرک و  کشخ  لوغشم  لمع  نیمه  يارجا 
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لیدـبت هریاد  مین  هب  ار  تشه  مین  الثم  دـنکب و  یفرـصت  تساوخیم  دوخ  هناخ  ناخولج  رد  یـسک  رگا  هک  نیا  نآ  رگید و  تواـفت  کـی 
ناموت راهچ  هس  نداد  اب  دوب  يداـع ) یمدآ   ) رگا هناـخبحاص  دـنتفرگیم . ار  نآ  ولج  هچوک  هب  یطخت  ناونعهب  هیدـلب  نیرومأـم  دـیامن ،

دشکب و تمحز  زور  نیدنچ  دیاب  تشادن  اج  مد  نتفرگ  تارج  رومأم  دوب و  هناخ  رد  لها  رگا  یلو  دروآیم  مه  ار  راکرس 
599 ص : نارهت ، تشذگرس 

مه يزیچ  نیا  زا  هتشذگ  تسا . هناخ  وزج  هچوک و  زا  ریغ  ناخولج  هک  دنک  یلاح  ندنک  ناج  رازه  اب  دربب و  ییانبرس  ار  هیدلب  نیسدنهم 
رد هیدلب  سیئر  ياقآ  دـیاب  هزات  درکیم ، دـعاقتم  ار  نموم  یلاح و  ار  بلطم  هک  مه  تقو  نآ  دوشیمن . هفاضا  هناخ  هب  ناخولج  نیمز  زا 

. دنک رداص  رما  باب  نیا 
دوب هتفرگ  مازتلا  انب  زا  بستحم  ياقآ  اریز  دوب . ییانب  لیطعت  اهیچهیدلب و  نایاقآ  یمهف  جک  نیا  راتفرگ  تخبدب  ياهتفهکی  هکنیا  هصالخ 

داتـسرفیم اههناخ  رد  هب  یپاچ  قاروا  اب  ار  دوخ  نیرومأم  هیدلب  هک  دوب  نیا  نآ  رگید و  توافت  دنک . لیطعت  ددـجم  مکح  ات  ار  ییانب  هک 
هد نیا  رد  دیامن  راهظا  هقرو  رد  ار  دوخ  هناخ  لها  هدع  هک  درکیم  مزتلم  ار  هداوناخ  ردپ  دوب ، هدـش  دـیق  هقرو  رد  هک  دـیدهت  رـشت و  اب  و 
هچ يارب  دـناهتفرگ ، قباس  ياههعفد  رد  هچنآ  دوش  مولعم  هکنیا  نودـب  دـندوب ، هدرک  رارکت  ار  هدوهیب  لمع  نیا  راب  نیدـنچ  لاـس  هدزناـپ 

تباث ار  وا  فالخ  هلیـسو  مادک  اب  دنکن  لمع  دوخ  مازتلاب  هناخبحاص  رگا  ای  تسیچ ؟ يارب  تمحازم  نیا  دیدجت  رارکت و  هدوب و  یلمع 
؟ درک تازاجم  ار  وا  نوناق  مادک  اب  و 

مه اهرادهناخرطاق  بسا و  يراگ و  هخرچود و  هکشرد و  هکسلاک و  ینتـسب و  ياهخرچ  مامح و  زا  هک  دوب  نیا  نآ  رگید و  توافت  کی 
هلیوط رد  ار  تاناویح  رهم و  ار  اـهخرچ  تسا  هدـشن  تخادرپ  هتـشذگ  تاـیلام  هکنیا  ناونعهب  یهاـگ  دـنتفرگیم و  یقح  لـقاون  ناونعهب 

. دندرکیم سبح 
ار قوقح  نیا  هچ  يارب  دـننکیمن ، اهنابایخ  اههچوک و  حالطـصا  رد  يراک  هک  ناـیاقآ  نیا  دـنتفگیم  هک  دوب  نیا  مه  نیفکنتـسم  فرح 

هتـشادنرب يرهـش  روما  حالطـصا  يارب  مدق  کی  ناشتارادا  مامت  اب  اهیچهیدـلب  نایاقآ  اریز  دوب . اهنآ  بناج  هب  قح  و  دـنیامنیم ؟ تفایرد 
. تشگیم یهاش  نیدلا  رصان  هنشاپ  نامه  هب  رد  دندوب و 

نادـیم يراـکهچغاب  دوـب  هداد  تروـص  هک  یمهم  راـک  هدـنارذگ و  ناـمک  زا  هطورـشم  هلاـس  هدزناـپ  نیا  رد  هیدـلب  هرادا  هک  يریت  طـقف 
ات دنچ  و  نونجم ) دیب   ) قلعم دیب  ياهتخرد  هرود و  رد  ییاهداشمش  تقو  هیدلب  سیئر  کلملا  قطنم  مامتها  یعـس و  هب  هک  دوب  ناتـسراهب 

دوب . هدش  هتخاس  هچغاب  یشاپبآ  يارب  بآ  ضوح  ود  یکی  هتشاک و  رس  نآ  رس و  نیا  یجاک  ورس 
: دسیونیم هیدلب  زا  نخس  هلابند  دعب  هحفص  دنچ  رد  یفوتسم  هللا  دبع 

: هیدلب رد  نیدلا  ءایض  دیس  ياهراک 
میدید زورکی  دوبن . ياهلیسو  دب  رهاظت ، يارب  عوضوم  نیا  هداد و  اهرهش  ریاس  نارهت و  هیدلب  رد  یحالـصا  ياههدعو  دوخ  هینایب  رد  دیس 

یشکمیس رازهلال  نابایخ  رد  قربغارچ  نیرومأم 
600 ص : نارهت ، تشذگرس 

زا دـعب  مه  لوبمالـسا  هلودـلا و  ءالع  نابایخ  دـش . ریاد  قربغارچ  دوب ، هتفر  شکمیـس  هک  ییاج  ات  نابایخ  نیا  رد  بش  نامه  دـننکیم و 
دوب هیدلب  هرادا  لحم  هک  هناخپوت  نادیم  لامـش  تمـس  ندرک  بارخ  لوغـشم  هلمع  يدایز  هدع  دعب  زور  دنچ  درک . ادیپ  غارچ  زور  دـنچ 

لوغـشم قربغارچ  نابایخ  رد  دـش  هدـید  رگید  زورکی  دنتـشگ . دـیدج  ترامع  یپ  ندروآ  الاب  لوغـشم  يدایز  ياـنب  هلـصافالب  دـندش و 
تسا و دمآ  تفر و  رد  يزیرنش  يور  راونیمال )  ) کطلغ نیشام  دنروآیم و  نش  دنربیم و  كاخ  هیدلب  ياهیراگ  دنتسه و  بوکودنک 

دنوریم اهمامح  یناملس و  یبابکولچ و  يزپهلک و  يزپشآ و  ياهناکد  هب  یحـص  نیرومأم  انایحا  دننک . هسوش  ار  نابایخ  نیا  دنهاوخیم 
ياهناکد رد  يدلب  رومأم  ياهدع  دعب  زور  دنچ  دـنریگیم . ییاهمازتلا  دـنهدیم و  رازبا  راک و  فورظ و  یگزیکاپ  هب  عجار  یتاروتـسد  و 
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دنروآرد و زبس  گنر  هب  ار  دوخ  ناکد  رکیپ  رد و  هک  دننکیم  مزتلم  ار  نیفرصتم  هداتفا  ورسخ  رـصان  هلودلا و  ءالع  رازهلال و  ياهنابایخ 
ياههتـشون دـننکیم  راداو  دناهتـشون  ناکد  ياههشیـش  تشپ  یناشیپ و  رد  نالعا  يارب  ییاهزیچ  نیتال  فورح  هجراخ و  نابز  اب  ار  اـهنآ 

اهناکد همه  دیاب  هعمج  ياهزور  دننکن . مادقا  تیلم  فالخرب  دننزن و  اجیب  ياهقورآ  نیا  زا  رگید  هک  دـنرپسب  مازتلا  هدرک  كاپ  ار  دوخ 
. تاررقم نیا  زا  تشم  کی  دشاب و  لیطعت 

قباس لقاون  رب  هوالع  هک  دوب  رهش  دراو  ياهراب  رب  ضراوع  يرارقرب  نآ  درک و  لماک  زین  یـساسا  مادقا  اب  ار  یتارهاظت  تامادقا  نیا  دیس 
يارزو تسایر  رمع  هچرگا  دوب . ءارزولا  سیئر  اب  هیدـلب  سیئر  باختنا  همانماظن  نیا  رد  تشون . هیدـلب  يارب  ياهماـنماظن  دـنزادرپب . دـیاب 

ءایـض دیـس  تسدب  زورما  هیدلب  يانب  لوا  گنـس  لاح  ره  رد  یلو  دسرب ، هجیتن  هب  تامدقم  نیا  هک  دش  نآ  زا  رتهاتوک  نیدلا  ءایـض  دیس 
 ... تسا هدش  هتشاذگ  نیدلا 

نامتخاس درکیم . يرکورک  دمآیم  شریگ  میدق  لقاون  دیدج و  ضراوع  زا  يدایز  اتبسن  يدیاع  هیدلب  نوچ  نیدلا  ءایض  دیس  زا  دعب  ... 
رد درک و  هسوش  هیدلب  جرخ  هب  ار  اهنابایخ  شرف و  گنس  نیکلام  جرخ  هب  ار  اههچوک  مامت و  هناخپوت  نادیم  لامش  رد  ار  هیدلب  هراکهمین 

هچوک دنچ  ره  اهنابایخ  زا  هتـشذگ  دـش و  دایز  اتبـسن  روپـس  هدـع  دومن . ریاد  صقان  هیثاثا  یـشکمیس و  اب  یقرب  غارچ  اههچوک  اهنابایخ و 
ار اهنآ  هیدـلب  ياههخرچود  رد  دـندرکیم و  عمج  اههچوک  زا  ار  اههناخ  لیبز  یتسد  ياههخرچود  اب  هک  درک  ادـیپ  فیظنت  رومأم  رفنکی 

ناخ اضر  هک  نیمه  دـمآ . نوریب  میدـق  تفاثک  نآ  زا  گنت  ياهنابایخ  قباس و  يدنبناوختـسا  نامه  اب  نارهت  الامجا  دـندربیم . جراخ  هب 
يافعتسا یسمش و  هامرویرهـش 1320  ات  خیرات  نیا  زا  تفرگ . رگید  يور  گنر و  راک  دـش ، ءارزولا  سیئر  طساوا 1302  رد  هپس  رادرس 

وا تایونم  يارجا  زج  دوب  يرادرهش  سیئر  سک  ره  تنطلس  زا  وا 
601 ص : نارهت ، تشذگرس 

.« دننک ارجا  دناهتسناوت  رتهب  ار  رما  وا  هک  دنتسه  اهنامه  اهرادرهش  نیا  ياهبوخ  تشادن . يراک 

امنیس هفاک و  نیتسخن 

هراشا

: تسا هدرک  دای  نینچ  امنیس  هفاک و  نیتسخن  زا  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمارهب  هللا  دبع 
لیصحت ناریا  زا  جراخ  رد  یتدم  صخش  نیا  دومن . داجیا  ترـضح  قیدص  موحرم  مراد  رطاخ  هب  نم  هچنآ  ار  دیدج  زرط  هب  هفاک  نیلوا  »

شبن رازهلال  نابایخ  رد  دوب  هحیرق  هقیلـس و  اب  صخـش  تروص  ره  رد  تسا . هتـشاد  تیوضع  مه  یـسایس  ياهتیرومأم  رد  دـیاش  هدرک و 
ینامدرم هداد و  بیترت  دوب ، یلدنص  زیم و  ياراد  هک  افص  اب  هفاک  کی  تشاد . دوجو  تقو  نآ  رد  هک  یگرزب  غاب  رد  هلودلا  ربخم  نادیم 

فـالخرب دـنتفریم و  اـجنآ  هب  بش  لوا  زا  یتعاـس  دـنچ  ندـینارذگ  شدرگ و  حـیرفت و  يراـب  هرود  نآ  رکفنـشور  لاـح و  طـسوتم و 
قباـطم تسا و  نارگ  یلیخ  هفاـک  نیا  هک  دوـب  هدـش  فورعم  تـقو  نآ  رد  یلو  تـشاد . يدـنموربآ  بوـخ و  ترهـش  یموـمع  ياـهلحم 

اههناخ و هوهق  رد  هک  یتروص  رد  دیسریم . شورف  هب  رانید  دصناپ  یلا  دصیس  زا  تبرـش  سالیگ  کی  هک  اریز  دشابیمن ، مدرم  تادیاع 
لحم هک  دوب  یگرزب  هناخ  رد  رازهلال  نابایخ  لوا  رد  تفاـی ، سیـسأت  لـحم  نیا  دـیلقت  هب  هک  ياهفاـک  مود  دوب . راـنید  دـص  اـهیبابکولچ 
رکون ار  هفاک  نیا  تسا . هتـشگ  ددعتم  ياههزاغم  هب  لیدبت  نونکا  هدش و  میـسقت  کچوک  تاعطق  هب  ادعب  هک  دوب  هنطلـسلا  مظان  تنوکس 
مظنم ماش  راهن و  هدرک  هیهت  مه  هناخزپشآ  انمض  هداد ، لیکـشت  اجنآ  رد  تعجارم  زا  سپ  دوب ، هتفر  ناملآ  هب  وا  ياهرـسپ  اب  هک  ماظن  ریما 

رتبسانم هرود  نآ  لاحلا  هفرم  نامدرم  يارب  ترضح  قیدص  هفاک  زا  هک  داد  رارق  يروط  ار  سانجا  تمیق  دوب و  هدراذگ  هماع  رایتخا  رد 
راهن ای  ماش  نارق  کی  اب  هک  دنتسناوتیم  یبوخ  هب  مدرم  درکیمن و  زواجت  یـسابع  کی  زا  تبرـش  سالیگ  کی  ياچ و  تمیق  دوب . هدش 
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زا فصن  هب  کـیدزن  رـصع  فرط  هک  تفگ  ناوـتیم  دـش و  عـقاو  موـمع  هجوـت  فرط  هفاـک  نیا  تهج  نیمهب  دـنیامن . لواـنت  اـجنآ  رد 
. دشیم تیعمج  زا  رپ  دندوب ، هدیچ  طایح  يوت  رد  هک  ار  ییاهیلدنص 

هجوت تشذـگ  نآ  رکذ  هک  هفاکود  نیا  دـننام  یلو  دـیدرگ ، سیـسأت  فلتخم  صاخـشا  طسوت  هب  ادـعب  مه  رگید  لحم  ود  ای  کی  ارهاظ 
. دومنن بلج  دوخ  هب  ار  هماع 

تیاکح اهنآ  هب  طوبرم  صاخـشا  ناـیرابرد و  طـقف  دنتـشادن . عـالطا  نآ  صیاـصخ  زا  مدرم  دوب و  هدـشن  سیـسأت  امنیـس  زونه  ناریا  رد 
یعیبط هزادنا  هب  ار  صاخشا  ءایشا و  سکع  هک  تسا  هدروآ  دوخ  اب  ناتسگنرف  رفس  زا  صوصخم  بابـسا  هاش  نیدلا  رفظم  هک  دندرکیم 

يور رد  هدرک  گرزب 
602 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دوب هدش  اههچب  يزاب  بابسا  اپورا  رد  هک  تسا  کیژام  رتنال  دوصقم  هک  دش  مولعم  دعب  دزاسیم . سکعنم  دیفس  هدرپ 
دننام هدرپ  يور  كرحتم  ار  اهـسکع  هک  هدروآ  دوخ  اب  ناتـسگنرف  زا  يدیدج  عارتخا  کی  يرگید  صخـش  کی  هک  دنتفگیم  نینچمه 

ادیپ یترهش  هناخاشامت  نیا  یلو  دنورب . نآ  ياشامت  هب  دنتـسناوتیم  هماع  هیدورو  يرـصتخم  غلبم  لباقم  رد  دهدیم و  ناشن  یعیبط  روص 
. دش شومارف  دوز  درکن و 

هب موسوم  يرگید  دوب و  ناخ  یـسور  هب  فورعم  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندوب  رفن  ود  دـناهدش  مدـق  شیپ  تضهن  نیا  رد  رتشیب  هک  یـصاخشا 
کی سـسؤم  دـعب  یـساکع و  ناکد  ياراد  مدرکن  تاقالم  ار  يو  اصخـش  هدینـش و  ار  وا  مسا  طـقف  نم  هک  ناـخ  یـسور  ناـخ . ریـشدرا 

. ماهدناسر مهب  روضح  وا  يامنیس  رد  هدید و  هعفد  نیدنچ  اصخشم  ار  ناخ  ریشدرا  یلو  دوب . هدش  مه  کچوک  يامنیس 
. دوب يوب  قلعتم  یـسودرف  نابایخ  رد  یلم  کناب  يوربور  هقبط  ود  ناـمتخاس  زا  یتمـسق  هک  دوب  ینمرا  دـنمونت و  یـصخش  ناـخ  ریـشدرا 

. دوب هداد  هراجا  هریغ  یشورف و  باتک  ياههزاغم  هب  ار  ریز  هقبط 
دوخ زور و  بیترت و  لحم و  تیعـضو  زا  رگا  دوب . هدرک  هیهت  کچوک  يامنیـس  کی  اجنآ  رد  هتـشادهگن و  دوخ  يارب  ار  مود  هقبط  یلو 

جراخ زا  دندروآیم . موجه  نآ  ياشامت  يارب  مدرم  مامت  هک  دشیم  یـسلاجم  نیا  زا  یکی  زورما  اعطق  دـندوب . هتـشادرب  ملیف  نآ  بحاص 
اجنآ هک  دـندوب  هدـش  هجوتم  ياهدـع  ترهـش  يور  زا  طقف  تشادـن . دوجو  دـشاب  اـههناخالاب  نیا  ندوب  امنیـس  رب  لاد  هک  یتمـالع  چـیه 

هتـسشن و يزیم  تشپ  ینمرا  ناوج  کی  هک  دیـسریم  یکچوک  قاتا  کیب  تفریم  الاب  ناسنا  هک  يرجآ  هلپ  نیدنچ  زا  تسا . هناخاشامت 
. تخورفیم نیدراو  هب  نارق  ود  تمیق  هب  يواسم  روطب  یپاچ  ياهطیلب 

نآ زا  دنتـشادن . ار  یلحم  نینچ  هب  دورو  قح  اهنز  اهتقو  نآ  تاررقم  قباطم  هچب . درم و  زا  یمک  یلیخ  هدع  هب  دندوب  رـصحنم  نایچاشامت 
. دندوب هداهن  یلدنص  فص  ود  اجنآ  رد  هک  دندشیم  دراو  یگرزب  اتبسن  نولاس  کی  هب  کچوک  قاتا 

دنلب دندوب و  دیفس  هدرپ  يور  اهسکع  ندش  رهاظ  قاتا و  ندش  کیرات  راظتنا  رد  يربصیب  اب  هتسشن و  اهیلدنص  يور  مظنم  روطب  نیدراو 
لباق گرزب و  لکیه  اب  ناخ  ریشدرا  دوخ  دوشن  هدننکلسک  درس و  یلک  هب  سلجم  هکنیا  يارب  دنتسکشیم . همخت  ای  هدرک  تبحص  مهاب 

تسیب هدع  کی  لقاال  هک  دیشکیم  راظتنا  انمض  دش . دهاوخ  عورش  اشامت  هعاسلا  هک  دادیم  هدژم  هدش و  دراو  تعاس  عبر  مین  ره  اشامت 
ات دیماجنا  روطب  تعاس  کی  ات  راظتنا  نیا  دنشاب . هدش  عمج  نولاس  رد  يرفن 

603 ص : نارهت ، تشذگرس 
نییاپ ار  نآ  میخـض  ياههدرپ  هتـسب و  مکحم  ار  نولاس  ياهرد  اههرجنپ و  تقو  نآ  دیـسریم . يددـع  نینچ  کی  هب  راضح  هدـع  اـبیرقت 

ندینـش و يایهم  ار  نایچاشامت  ینطو و  ياهگنهآ  نتخاون  هب  دـندرکیم  عورـش  کبنداب  مه  رفن  کـی  نز و  راـت  رفن  کـی  دندیـشکیم ،
. دندومنیم جیهم  هنحص  ندید 

. دهدب مزال  تاحیضوت  نآ  صاخشا  يزاب و  هب  عجار  هداتسیا و  قاتا  يالاب  رد  رقوم  يدج و  تلاح  کی  اب  ناخ  ریشدرا  دوخ 
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راون شیامن  نیح  رد  هعفد  ود  ای  کی  القا  درکیم و  هتـسخ  ار  مشچ  هدزقرب و  یهاگ  هک  دـشیم  رهاـظ  یگنر  مک  ياهـسکع  هدرپ  يور 
عیاقو هب  هجوتم  الماک  ار  نیرـضاح  ناـخ ، ریـشدرا  تاحیـضوت  یلو  دـیدرگیمن  موهفم  تسرد  يزیچ  اهـسکع  دوخ  زا  دـیدرگیم . عطق 

. تخاسیم هنحص 
هعفد کی  نم  دشیم . نیعمتسم  حیرفت  بابسا  شدوخ  هک  درکیم  ادا  هدینشن  تالمج  یـضعب  ینمرا و  هجهل  هب  ار  یـسراف  ناخ  ریـشدرا 

. متفرگ رارق  یلدنـص  يور  هدش و  نولاس  دراو  تشذـگ  هک  یحرـش  نامه  اب  مدوب و  هتفر  اجنآ  هب  اهیدرگاشمه  زا  ياهدـع  اب  اشامت  يارب 
 .... دش مامت  دوز  هاتوک و  یلیخ  هک  دوب  هداس  رتأت  کی  بش  نآ  يراب 

مدیناسر »..  مهب  روضح  صوصخ  هب  سلجم  نیا  رد  مدید و  تقو  نآ  رد  نم  هک  دوب  ییامنیس  اهنت  نیا 
دوب . هلاس  هدزناپ  نامز  نآ  رد  شدوخ  هتفگب  یمارهب  هللا  دبع  هک  تسیروآدای  روخ  رد 

هک دوشیم  يرمق  لاس 1321  تفر  امنیس  نیا  هب  هک  یلاس  هدوب  يدیـشروخ  اب 1267  ربارب  يرمق  هک 1306  شدلوت  خـیرات  هب  هجوت  اب  و 
. دوب هدش  يزادنا  هار  امنیس  نیا  درکیم و  تموکح  هاش  نیدلا  رفظم 

همانزور مانب  هک  لیفارساروص  یگتفه  هلجم  هرامش 26  رد  هکنانچ  تسا . هتشاد  دوجو  مه  هاش  یلع  دمحم  هرود  رد  اهامنیس  هنوگ  نیا  زا 
ياروش سلجم  نتسب  پوت  هب  زور )  58  ) هام ود  هب  کیدزن  هک  ق ) ه .  ) لوالا 1326 عیبر  هبنشجنپ 21  خیرات  هب  دراد  ترهش  لیفارساروص 

: تسا نینچ  یهگآ  تسا . هدرک  نآ  ندید  هب  توعد  مدرم  هدیسر و  پاچ  هب  ییامنیس  یهگآ  کی  هحفص 8  رد  دوب  هدنام  یلم 
604 ص : نارهت ، تشذگرس 

نالعا

رد هدـش و  دراو  یگزاـتب  دـهدیم  « » ناـشن مسجت  تکرح و  روطب  ار  یجراـخ  ملاوع  هک  فارگوت  ونومیـس  ییاـشامت  دـیدج  ياـههدرپ  »
تعاس ود  ات  رهظ  زا  دعب  تعاسکی  زا  مرتحم  نایاقآ  مدقم  دوشیم  هداد  « » اشامت یـشابرجات  بانج  ياههزاغم  زا  یکی  رد  يرـصان  نابایخ 

« دوشیم هتفریذپ  مارتحا  « » لامک رد  هتشذگ  بش  زا 
اـب 1276 ربارب  يرمق  لاـس 1314  هب  هک  یـشابفاحص  میهاربا  همانرفـس  يارب  هک  يراتفگـشیپ  رد  يریـشم  دـمحم  ياـقآ  هک  تسا  ینتفگ 

هدرب هرهب  هتشون  یشابفاحص  میهاربا  امنیس و  هنیمز  رد  يرافغ  خرف  ياقآ  هک  يراتفگ  زا  دوب ، هتفر  گنرف  هب  يدالیم  يدیشروخ و 1897 
: تسا هدروآ  دناهدرک  لقن  ار  نآ  انیع  و 

رد تشون  هراب  نیا  رد  ندناوخياهمانرفس  تفر و  ایند  رود  هب  رهاوج  دتس و  داد و  يارب  ههام  شش  يرفس  زین  یشابفاحص ...  میهاربا  ».... 
نیا هرابرد  یناریا  رفن  کی  هک  تسیرکذ  نیتسخن  ارهاظ  وا  حرش  دید و  ار  فارگوت  امنیـس  هاگتـسد  ندنل  رد  لاس  نامه  هم  هام  هجحلاوذ 

ریگناهج شرسپ  هتفگ  هب  دروآیم و  نارهت  هب  شورف  يارب  ینپاژ  سانجا  دوخ  ياهترفاسم  نمـض  یـشابفاحص  تسا . هدرک  دیدج  عارتخا 
شورف يارب  ياهزاغم  دیشمج ) بابرا  نابایخ  ون و  رازهلال  رد  لاتـسیرک  امنیـس  نایم   ) نارهت رد  انهم  هارراهچ  یلعف  لحم  رد  یهاشنامرهق 

هب زاب  دنادیم . ناریا  هب  يزاسلکین  و  نوفامارگ )  ) فارگونوف هدننکدراو  ار  وا  زین  شرسپ  تشاد . ییاپورا  ینپاژ و  ینیچ و  ینیئزت  ءایـشا 
زا شنایرتشم  هک  دوب  یطایح  رد  شاهزاغم  تشپ  درک ، رارقرب  یـشابفاحص  هک  ار  ملیف  شیامن  لحم  نیتسخن  یهاشنامرهق  ریگناـهج  هتفگ 

دراو ار  رفن  دـص  زا  شیب   » هک دوب  يدرم  ناتـساد  هک  دادیم  هداد  شیامن  هک  ییاهملیف  زا  دـندوب  هلودـلا ) ءالع  کـباتا و  هلمجنم   ) ناـیعا
. دوـب ناـمز  نآ  ياهیدـمک  لوـمعم  رادهقح  ياـهملیف  عوـن  نیا  و  تفرگیم » مـخت  تـسیب  زا  شیب  یغرم  زا  اـی  درکیم و  هکـسلاک  کـی 
.( م  ) ربماون 1904 اب  ربارب   1322 ق ). ه .  ) ناضمر هام  رد  تسا ) هدوب  هعقاو  ینیع  دهاش  هک  ماظتنا  هللا  دـبع  بانج  هتفگ  هب   ) یـشابفاحص
ای  ) یعقاو يربخ  ای  يدمک  ياهملیف  درک و  اپرب  ار  یمومع  ییامنیس  يرادربهرهب  نلاس  نیتسخن  یلعف ) ریبکریما   ) زاگغارچ نابایخ  لوا  رد 

رد وتسر  اسدا و  ياهرهش  زا  بلغا  دیشکیمن و  لوط  هقیقد  هد  زا  شیب  مادک  ره  هک  ار  عیاقو ) يور  زا  هتخاس 
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رس ینکفاص  هداج  نیشام  درکیم و  وراج  ار  ياهچوک  هک  دادیم  ناشن  ار  يدرم  اهنآ  زا  یکی  دادیم . شیامن  دمآیم  تسد  هب  هیسور 

هاتوک قاچ و  درم  نامه  يرگید  هلیـسو  اب  زاب  ادـعب  دـمآیمرد و  کیراب  زارد و  لکـش  هب  شکوراج  تفرگیم و  ریز  ار  وا  دیـسریم و 
زا اـی  یعقاو   ) مه يربـخ  ياـهملیف  دـباییم و  یحابـشا  اهتلکـسا و  دوـخ  خـبطم  هسفق  رد  هک  دوـب  يزپـشآ  ناتـساد  يرگید  ملیف  دـشیم .
هب اهیندـیماشآ  ریاس  دانومیل و  نلاس  رد  تفرگیم و  ماجنا  اهبـش  اهنلاس  همانرب  دوب . یبونج  ياقیرفا  لاوسنارت  گنج  هب  طوبرم  هتخاـسون )

ریواـصت مه  یهاـگ  اهـسکع و  نداد  ناـشن  يارب  « ) اـمنناهج  » هاگتـسد هس  اـی  ود  شیاـمن  هدرپ  ریز  رـالات و  لـخاد  رد  دیـسریم . شورف 
شیب دوب ، هتفرگن  دوخ  هب  يداع  هبنج  زونه  دندوب و  يرادلوپ  اتبـسن  ياهمدآ  شنایچاشامت  هک  نلاس  نیا  هرود  دندوب . هدراذـگ  هتـسجرب )

. دیشکن لوط  هام  کی  زا 
داجیا ناریا  رد  ینواعت  ياهتکرـش  هک  تساوخیم  نامز  نآ  رد  دیـشوپیم و  یـصاخ  زارد  ياههدابل  دوب و  ددـجتم  يدرم  یـشابفاحص 

.( ق ه .  ) رفص 1323 زا  وا  ياهتیلاعف  درک و  تیطورشم  زاغآ  یسایس  شبنج  دراو  ار  یـشابفاحص  یهاوخیدازآ ، یقرتم و  هیحور  دنک ... 
هیوناژ  ) لاس نامه  هدـعقلا  يذ  هاش  نیدـلا  رفظم  هب  هنایفخم  هضیرع  نتـشون  ازع و  سابل  ندیـشوپ  داهنـشیپ  اـب  م ).  ) لیروآ 1905 اـب  ربارب 

هدمآ نایناریا  يرادیب  خیرات  رد  ربماسد 1905 ) اب  ربارب  لاوش 1323   ) ظعاو يافتخا  ماگنه  لامج  دیس  اقآ  هداوناخ  هب  وا  کمک  و  ( 1906
: تسا

دوخ سانجا  لاوما و  شورف  هب  مادـقا  ناریا  یـسایس  عضو  زا  مامت  یگتخوسلد  رایـسب و  يداـم  يونعم و  ياـهجنر  زا  سپ  یـشابفاحص  »
یهاشنامرهق ریگناهج  شرـسپ  تخورف . ار  هریغ  اهملیف و  فارگوت و  امنیـس  هاگتـسد  هناخاشامت و  يراکوشر و  هناخراک و  لیاسو  درک و 

یلعف يانهم  هار  راهچ  رـس  رد  اـهیمیلک  هنمارا و  يارب  هنیزخ  نودـب  ماـمح   » هک دوب  نیا  وا  اـب  تموکح  تفلاـخم  لـیالد  زا  هک  دـیوگیم 
قدنج و یلاوح  هب  سپـس  ناهفـصا و  هب  ار  وا  دندرک  هرداصم  ار  شلاوما  هکنیا  زا  سپ  دوب . هاوخیدازآ  دوب و  هدروآ  امنیـس  دوب و  هتخاس 

هجوت لباق  درم  نیا  یگدنز  رگید  تاکن  هناتخبدب  تفر ». ناتـسودنه  البرک و  هب  شدـنزرف  هس  نز و  اب  هرخالاب  دـندرک و  دـیعبت  کنابایب 
تسین ». هتخانش  ام  رب  وا  تافو  دلوت و  خیرات  هلمجنم 
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یساکع

هراشا

رد هنیمز  نیا  رد  هک  یهاگآ  نیتسخن  تسین و  تسد  رد  یقیقد  خیرات  هیراجاق ، هرود  رد  يرادربسکع  نف  زین  یساکع و  نیبرود  دورو  زا 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دشابیم  راثآلا  رثآملا و  باتک  تسا  تسد 

سکع لمع  ملع و  جیورت 

تنطلـس رخاوا  رد  نآ  هنوـمن  هچ  رگا  تفاـی . راـشتنا  تفرگ و  جاور  دـهم  دـیواج  دـهع  نیا  رد  تسا  یعیبـط  موـلع  بعـش  زا  هک  نف  نیا 
عایـش و لصا  اما  دـش ، هئارا  هریغ  سیلگنا و  هسنارف و  نابز  ملعم  بیترـس ، ناخراشیر  ویـسم  تسد  هب  يزاغ  هاش  دـمحم  موحرم  هاشنهاش 
هک ار  سکع  بابـسا  تسا و  تلود  نیا  گرزب  صیاصخ  زا  دـنمانیم ، یفارگوتوف »  » هک سکع  لمع  راـشتنا  تعنـص و  لـیمکت  جاور و 

. دوب نآ  عرتخم  هک  یصخش  مسا  هب  دنتفگیم  پیتورئگاد  ار  شمسا  دنتخادنایم و  هرقن  هحفص  يور  رب  هدروآ  ناخراشیر  ویسم 
لامک هب  یلاکـشا  تبوعـص و  ناریا  همظعم  دالب  ریاس  نارهط و  هفالخلا  راد  رد  اههناخـساکع  عقاوم  نیـساکع و  دـیتاسا  هرامـش  کـنیا  و 
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تادـماج و لثم  نزو ، ياراد  ینعی  يدام  یکی  دنـشابیم : مسق  ود  رب  اهترثک  یلع  ماسجا  دـنیامرفیم  دـیدج  یعیبط  ءامکح  اـنامه  دراد .
ياراد مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  سیطانغم و  هتیسیرتکلا و  رون  ترارح و  لثم  نزویب  لقثالب و  ینعی  يدامریغ  رگید  و  تاراخب ، تاعیام و 
سکع هلئسم  تسا و  یمیـش  ملع  عوضوم  هک  ینطاب  يرگید  تسا و  کیزیف  ملع  عوضوم  هک  يرهاظ  یکی  دنـشابیم : صاوخ  هتـشر  ود 

تسا ». نونعم  دوخ  لحم  رد  هک  یحرش  هب  دشابیم ، رون  ییایمیش  صاوخ  زا 
607 ص : نارهت ، تشذگرس 

هرود رد  ناریا  تلود  تمدخ  رد  هک  تسا  ینایوسنارف  هلمجزا  ناخ  اضر  ازریم  ای  ناخراشیر  لوژ  هک  دوزفا  دیاب  ناخراشیر  ویسم  هرابرد 
لاس 1288 رخاوا  رد  تسا و  هدیدرگ  یمسم  ناخ  اضر  ازریم  مان  هب  هدش و  ناملسم  اهدعب  هدوب و  هاش  نیدلا  رـصان  هاش و  دمحم  تنطلس 
.( ق ه .  ) لاس 1231 رد  يو  دیدرگ . ناخ  راشیر  هب  فورعم  خیرات  نیا  زا  دش و  هداد  يو  هب  یناخ  بقل  هاش  نیدلا  رصان  فرط  زا  ق ). (ه .

ءزج اهدـعب  دوب و  اجنآ  نیملعم  زا  نونفلا ، راد  حاتتفا  لیاوا  رد  وا  تسا . هتفای  تافو  یگلاس  نس 77  رد  ق ،). ه .  ) لاس 1308 رد  دلوتم و 
بدؤم زین  ناخ  راشیر  فسوی  وا ، رـسپ  دش . هریغ  یـسیلگنا و  هسنارف و  نابز  مجرتم  یتلود و  همجرتلا  راد  تاعابطنا و  ترازو  نادـنمراک 

دوب . نونفلا  راد  هسردم  رد  هسنارف  نابز  ملعم  اهتدم  شردپ  توف  زا  سپ  هک  دشابیم  کلملا 
هدش یفرعم  هناخساکع  ریدم  ازریم ، هللا  دبع  راثآلا  رثآملا و  رد  دندوب . یلعنسح  ازریم  هنطلسلا و  لابقا  ناخ  اضر  اقآ  رابرد  ياهیـشابساکع 

دناهدمآ . درگاش  ناونعهب  مه  هس  ره  و 
: تسا هدمآ  نآ  هچخیرات  یساکع و  زا  يدیفم  لصفم و  حرش  ق ). ه .  ) لاس 1280 عیاقو  ناونع  تحت  مه  نادلبلاةآرم  رد  اما 

هدیشوپ تسا . هدیدرگ  زارفارس  یشابساکع  بقل  هب  هدیـسر  لامک  هجرد  هب  یـساکع  نف  رد  نوچ  نویامه  روضح  تمدخـشیپ  اضر ، اقآ  »
هدرک لصاح  یقرت  هتفرگ و  جاور  هاشنهاش  نیا  تنطلـس  نامز  رد  هک  یعیبط  مولع  زا  بعـشنم  قلعتم و  هدیدج  عیانـص  زا  یکی  هک  دـنامن 

. تسا یساکع 
تسا یـسک  رتمک  دوشیم و  هتـشادرب  ضرا  هرک  رد  هدوجوم  ءایـشا  مامت  سکع  هیودا  تالآ و  هب  هک  دننادیم  مدرم  زا  يرایـسب  دنچ  ره 
دننام خیرات  یحرش  لامجا  لیبسرب  نونکا  دنلفاغ . يرایـسب  تعنـص  نیا  خیرات  یتمکح و  رارـسا  زا  نیا  دوجو  اب  دشاب و  هدیدن  هنیاعم  هک 

: مینکیم رکذ  ثادحالا  ةدیدج  تعنص  نیا  زا 
نزویب يدام و  ریغ  ای  تاراخب و  تاعیام و  تادماج و  دننام  دنانزو  ياراد  ینعی  دنتـسه  يدام  ای  دنامسق : ود  رب  ماسجا  هک  تسناد  دیاب 

يرهاظ صاوخ  ار  یکی  هک  دناصاوخ  هتشر  ود  ياراد  مسج  ود  نیا  زا  کی  ره  سیطانغم و  هتـسیرتکلا و  رون و  ترارح و  دننام  دنتـسه 
لیبق زا  يرهاظ  صاوخ  ياراد  زین  تسا  يدامریغ  ماسجا  زا  یکی  هک  رون  دننام  ییایمیـش  ای  ینطاب  صاوخ  ار  يرگید  دنیوگ و  یکیزیف  ای 

رصم و فلس  يامکح  ار  ینعم  نیا  دشابیم و  راشتنا  راسکنا و  ساکعنا و 
608 ص : نارهت ، تشذگرس 

. دناهتشون ایارم  رظانم و  رد  هددعتم  بتک  دناهدرک و  رکذ  لیصفت  ای  لامجا  هب  شیوخ  بتک  رد  نانوی 
مولع رد  هک  رـصم  لها  تفگ  ناوتیمن  دـناهتخاسن و  جردـنم  دوخ  بتک  رد  ای  هدوبن  فلـس  يامکح  فورعم  ای  رون  ینطاـب  صاوخ  یلو 

دوخ بتک  رد  ناینانوی  زا  یـضعب  هکلب  دناهدوب . عالطایب  اهنآ  هیذغت  هیمنت و  رد  نآ  تلاخد  رون و  ینطاب  رثا  زا  دناهتـشاد  تراهم  یعیبط 
میدق همور  نارامعم  دننکیم و  ادیپ  باتفآ  يدامتم  ترواجم  زا  تالآرهاوج  راجحا و  یـضعب  هک  ار  ینول  فالتخا  دناهدرک  تبث  رکذ و 

زا یسک  اتقیقح  هک  هتشذگ  هیلاوتم  نورق  رد ]  ] یلو دوشن . دساف  باتفآ  هعـشا  رثا  زا  ات  دناهتخاسیم  لامـش  تمـس  رد  ار  هشوقنم  تارامع 
ترواجم هب  ماعط  کمن  اب  بسار  هرقن  هک  دندش  تفتلم  نیا  زا  لبق  لاس  دصیس  نارگایمیک  زا  یضعب  دوبن ، رـضحتسم  رون  ینطاب  صاوخ 

شفنب یبآ و  وترپ  هک  دومن  تباث  یعیبط  میکح  مان  لیش ]  يدئوس ، دنمشناد   ] لئس لبق  لاس  دص  دنکیم . ادیپ  نول  فالتخا  سمش  هعشا 
هب هدـمآرب  هیودا  ماسجا  رد  رون  راثآ  لیـصحت  لیمکت  رد  لامع  املع و  زا  يرایـسب  ماـیا  نآ  رد  دـنکیم . هایـس  رتدوز  ار  هرقن  نآ  باـتفآ 
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. دندمآرب ءایشا  زا  سکع  نتفرگ  لایخ 
سم هحفـص  رد  ار  سودوخوطـسا  رهوج  هدـج و  ریق  وا  دوب و  يوسنارف  مان  سپین  درادرب  ار  یتروص  سکع  تسناوت  هک  یـسک  لوا  یلو 

ار نآ  رگید  یطولخم  اب  دـعب  درکیم و  یبابـسا  یـسدع  رون  رواـجم  ملظم  هرجح  رد  ار  هحفـص  نآ  تعاـس  تشه  دیـشکیم و  ضـضفم 
سپین دنامیم . یقاب  دوخ  تلاح  هب  هیاس  هایس و  ياج  دروخیم و  ار  ساسح  هدرپ  هحفـص  تروص  نشور  ياج  ره  دیناکـشخیم  تبثم و 
یعیبط مولع  رد  هزات  ياهبعش  درک و  رادومن  هرقن  هحفص  رد  ار  لاکشا  یحیـسم  هنـس 1829  رد  رگاد  كارتشا  هب  هرثاکتم  براجت  زا  سپ 

هـسوکعم روص  لمع  نیا  اب  ذغاک  نیا  عرتخم  مان  وبلت  هتخادنا و  ذغاک  يور  سکع  ندنل  رد  نیا  زا  لبق  لاس  تفه  یـس و  دش و  ثادحا 
نیا دومنیم و  نشور  هملظم  عضاوم  هدشیم و  ملظم  ذغاک  رد  ینارون  عضاوم  ینعی  دروآ . تسد  هب  ار 

609 ص : نارهت ، تشذگرس 
بابرا امکح و  مایا ، نیمه  رد  دیمان . هبجوم »  » ار اهنآ  تشادیمرب و  حیحـص  ياهـسکع  ذغاک  نیا  يور  زا  دندیمانیم و  هیفنم »  » ار ذغاک 

تایرهوج و  ییالط ] ياهرقن و   ] یبهذ یـضف و  حالما  نایئایلق و  لیبق  زا  لامعا  نیا  بسانم  هیودا  دندمآرب و  هدعاق  نیا  لیمکت  رد  عیانص 
یساکع نامز  تعاس  تشه  هتفر  هتفر  دش و  دایز  دعاوق  نیلماع و  اههخسن و  ددع  دناهتخاس و  فوکشم  ومیل  هکرـس و  وزام و  زا  هذوخأم 

هک غرممخت  هدیفـس  زا  ياهدرپ  رگا  هک  اـملع  سلجم  رد  تشاد ، روکذـم  سپین  هدازردارب  لـبق  لاـس  هن  تسیب و  دیـسر و  هیناـث  دـنچ  هـب 
. دوشیم هتشادرب  ذغاک  زا  رتهب  یـساکع  ياهتروص  دنیامن  ییانـشور  رواجم  دنـشکب و  هشیـش  هحفـص  رد  دشاب  یـساکع  هیودا  اب  جوزمم 

مه دوشیم و  رتشیب  لمع  تعرـس  مه  تسا  بسانم  یـساکع  رد  نویدـلک  لامعتـسا  هک  دومن  تباث  ماـن  يرگل  لـبق  لاـس  شـش  تسیب و 
. دوشیم سکعنم  رتقیقد  رتلماک و  تروص 

ریاس ابیرقت  تسا و  نیمز  يور  عیمج  ناـساکع  لومعم  هدـعاق  نیا  نونکا  تسا و  نویدـلک  فشک  ناـمز  یـساکع ، یقرت  زاـغآ  هلمجلاـب 
موجن و تحایـس و  اـیفارغج و  یعیبـط و  مولع  رب  هکلب  هدرک  ادـیپ  ساـن  هماـع  يارب  هیلک  دـیاوف  یـساکع  هنوـگنیا  دـناكورتم و  دـعاوق 
اج هب  يدبا  يراگدای  یقیقح و  یخیرات  صاخشا  هینبا و  زا  یفارگوتف  هعبطنم  ببـس  اهنآ و  یقرت  بجوم  درک و  هیلک  تامدخ  هناخدصر 

. داد دنناوتیم  یلست  دوخ  ناتسود  ناشیوخ و  گرم  ای  يرود  زا  سکع  ظوحلم  لاکشا  هب  قلخ  بلاغ  هک  تشاذگ 
هریغ یسیلگنا و  نابز  نونکا  هک  ملعم  پیترـس  ناخ  راشیر  ویـسم  رونلا ، بوث  هللا  هسبلا  يزاغ ، هاش  دمحم  روربم ، هاشنهاش  دهع  رخاوا  رد 

هک هادف ، انحور  هاشنهاش ، تنطلـس  لیاوا  رد  تخادنایم و  سکع  هرقن  هحفـص  يور  رب  دایز  تامحز  اب  تسا  ملعم  ار  نونفلا  راد  هسردم 
ویـسم دومن . یـساکع  تاناحتما  ذغاک  يور  رد  يردـق  هناخپوت  ملعم  یـشیرتا ]  ] يواسمن شـشیرک  ویـسم  دـش ، نونفلا  راد  هسردـم  يانب 

یساکع لمع  ملع و  راشتنا  يارب  هک  نایلراک  ویسم  دومن و  لامعتسا  نویدلک  نارهط ، هسردم  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  یعیبط  ملعم  یتکف 
ملع نیا  یقرت  جاور و  هب  نویامه  ریطخ  رطاخ  نوچ  درک و  عیاش  ار  نویدلک  سکع  دمآ ، نارهط  هب  سیراپ  زا  هلودلا  نیما  ناخخرف  اب 

610 ص : نارهت ، تشذگرس 
ترـضح راـبرد  نارکاـچ  زا  یکی  هک  دـندش  نآ  رب  هتفاـی  ماـمت  عـالطا  ملع  نیا  رب  یهاـشنهاش  تافـص  یتوکلم  تاذ  دوخ  تفرگ ، قلعت 

انـشآ و هناکولم ، ت ]  ] ردقردق رما  بجوم  هب  ارـضح  ارفـس و  هک  دـبای  مامت  یتراهم  نف  نیا  رد  زین  نویامه  تولخ  ناصاخ  یهاشنهاش و 
تمدخـشیپ اضر  اقآ  سپ  دزاس . لوغـشم  نادب  تغارف  تاقوا  رد  ار  نویامه  كرابم  رطاخ  درادرب و  سکع  ار  همیدق  راثآ  هینبا و  هبیرغ و 

تاذ دامتعا  قوثو و  لحم  یهاشنهاش و  ترضحیلعا  كرابم  بیج  فرص  نزاخ  نویامه و  روضح  صوصخم  نادوجآ  زورما  هک  هصاخ 
بـسح رب  فیرـش  ملع  نیا  نتخومآ  هب  تسا  تکوش  يوق  تلود  نیا  ناگتفای  تیبرت  یقیقح و  نادازناخ  زا  یناورـسخ و  تافـصلا  لماک 

رطاخ دومن . لصاح  لماک  ییاسانـش  تفای و  لیمکت  ملع  نیا  رد  هناکولم  تاهجوت  نمی  زا  هک  دماینرب  يدـنچ  تشگ . رومأم  نویامه  رما 
نیا رد  تعـسو  ملع و  نیا  راشتنا  يارب  زا  هتخاس  رختفم  هناکولم  فطاوع  هب  ار  هیلا  راشم  هتـشگ  دنـسرخ  ینعم  نیا  زا  یناورـسخ  كراـبم 

دندومرفیم لصاح  تغارف  اهراک  زا  هک  یهاگ  هک  هدومرف  هکرابم  هناخـساکع  صوصخم  ار  یهاشداپ  صوصخم  ترامع  زا  یکی  لـمع 
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نکاما عیمج  یلعم ، يالبرک  ناردنزام و  ناسارخ و  رفس  لثم  گرزب  رافسا  رد  دنربیم . فیرـشت  اجنآ  هب  لمع  نیا  یقرت  اشامت و  يارب  و 
نویامه روضح  رد  مه  نآلا  هک  دندومنیم  میدقت  كرابم  روضح  هب  هتخاس  موبلآ )  ) عقرم تشادرب و  سکع  ار  هدیعب  راثآ  میدق و  هینبا  و 

تسا ».
هدـمآ باتک  نیا  رد  دـش . فیلأت  همجرت و  یمیـش  ملعم  مظاک ، ازریم  طسوت  یـساکع  هرابرد  زین  یباـتک  ق ). ه .  ) لاس 1284 رد  نینچمه 

: تسا
هلجا زا  هک  يراوزبس  يداهالم  یجاح  بانج  هصاخ  راـید  نیا  ياـملع  اـب  تماـقا و  راوزبس  هدـلب  رد  مهن  تسیب و  متـشه و  تسیب و  زور  »
فرـص نزاخ  صوصخم و  نادوجآ   ) هصاخ تمدخـشیپ  یـشابساکع  ياضر  اقآ  دندومرف و  تاضوافم  تاقالم و  تسا  نیهلاتم  يامکح 

هکلب هدیدن  ار  یـساکع  لمع  تقو  نیا  ات  یجاح  بانج  نوچ  تشادرب و  يداهالم  یجاح  بانج  زا  یـسکع  رمالا  بسح  نویامه ) بیج 
دندش ». بجعتم  تیاهن  دندیدیم  فلس  يامکح  هیملع  نیهارب  نوناق و  فلاخم  ار  نآ 

هاش نیدـلا  رـصان  صوصخم  نادوجآ  بیج و  فرـص  نزاخ  صوصخم ، تمدخـشیپ  یـشابساکع و  ياـضر  اـقآ  ق ). ه .  ) لاـس 1290 رد 
: هک رارق  نیدب  دش . رداص  هرابنیا  رد  یطختسد  دیدرگ و 

611 ص : نارهت ، تشذگرس 
تیلباق تمدخ  ره  عوجر  رد  هدش و  تیبرت  یلعا  ناتسآ  رد  لاح  لیاوا  یبص و  دهع  زا  هصاخ  تمدخشیپ  امش  اب  یشابساکع  ياضر  اقآ  »

هدهع هب  ار  یسنج  كرابم و  بیج  فرص  هوجو  يرادلیوحت  بصنم  هب  تاقوا  نیا  تسا  هتـشاد  یـضار  ار  ام  رطاخ  هدرک و  رهاظ  ار  دوخ 
نیا هب  هک  میداد  صاـصتخا  كراـبم  روـضح  صوـصخم  ینادوـجآ  تمـس  هب  ار  وا  رثآـم  رهم  رطاـخ  تمحرم  ضحم  هدوـمرف  لوـحم  وا 

هنس 1290» مظعملا  نابعش  رهش  یف  دراد . یعرم  تقادص  تناما و  طیارش  لوحم  تمدخ  رد  هدوب  زارفارس  تاهابم و  لامک  نیرق  تبهوم 
نف دندرک و  لابقتـسا  نآ  زا  هریغ  رادلوپ و  ياههداوناخ  مومع  دـش و  جراخ  دوخ  يرابرد  یـصاصتخا و  هبنج  زا  مکمک  یـساکع  اهدـعب 

یگتفه هماـنزور  رد  نآ  یهگآ  هکناـنچ  تفاـی . راـشتنا  نارهت  رد  زین  یــساکع  مـلع  باـتک  یتـح  هـک  تـفر  شیپ  اـج  نآ  اــت  یــساکع 
: دیسر پاچ  هب  مه  لیفارساروص 

« نالعا »

يارب لیفارـساروص  هرادا  و  نسح ) خیـش  اقآ  هب  قلعتم   ) هرامعلا سمـش  تیبرت و  ياههناخباتک  رد  هدیـسر و  عبط  هب  یگزات  هب  لیذ  بتک  »
: تسا دوجوم  شورف 

نارق » جنپ  تمیق  هب  دوشیم  هتخورف  مه  ناشدوخ  هناخاود  رد  هک  نایجکلاد  ناخ  کینراگ  ویسم  فیلأت  دیدج ، یساکع  ملع  - 1
يارب یهگآ  جرد  هب  مادـقا  لیفارـساروص  همانزور  رد  زین  وا  هک  دوب  ناـخ  یـسور  هناخـساکع  نارهت  ياههناخـساکع  نیرتفورعم  زا  یکی 

: درک دوخ  هناخساکع  غیلبت 

« نالعا »

ناتـسگنرف زرط  هب  هناخـساکع  ماظن ) ریما  هناخ  يورهبور   ) هلودـلا ءالع  نابایخ  لوا  رد  یگزات  هب  فورعم  ساکع  ناخ ، یـسور  راکرـس  »
دوشیم » هتفرگ  اجنآ  رد  العا  زاتمم  ياهسکع  ماسقا  هدرک و  رئاد 

. دمآ دوجو  هب  ناریا  رد  یساکع  رنه  ملع و  هک  دوب  نینچ  دوب و  نارهت  یمومع  هناخساکع  نیتسخن  عقاو  رد  هناخساکع  نیا 
612 ص : نارهت ، تشذگرس 
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نارهت هب  لیبموتا  دورو 

هراشا

ه  ) اب 1280 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1318 رد  الامتحا  لیبموتا  نیتسخن  تسا . يراوشد  راـک  ناریا  هب  وردوخ  نیتسخن  دورو  قیقد  خـیرات  نییعت 
يدرم هک  شیوخ  یـصخش  لیبموتا  اب  دوخ  تماقا  لحم  زا  هاـش  نیدـلا  رفظم  هک  تسا  هدـمآ  تسا . هدـش  ناریا  دراو  م ).  ) و 1901 ش ).

عقاو رد  اما  دوب ، دروف  عون  زا  دـش ، دراو  ناریا  هب  هک  ییاـهلیبموتا  نیتسخن  يرهـش  رفعج  هتفگ  هب  دـمآ . رهـش  هب  دـناریم  ار  نآ  يوسنارف 
. دناهدوب هسنارف  تخاس  یتادراو  ياهوردوخ  نیتسخن 

هدوب هدننکمرگرـس  هزات و  ياهزیچ  هتفیـش  هاش  یلع  دـمحم  اریز  دوب . هاش  یلع  دـمحم  شرـسپ  هاش  نیدـلا  رفظم  رب  هوالع  راک  نیا  یناـب 
. تسا

رفظم ، ] شردپ دننام  تشاد و  یمرگرس  لیاسو  تاعارتخا و  نیرتهزات  هب  يدیدش  هقالع  هک  تسا  هدمآ  هاش  یلع  دمحم  یگدننار  هرابرد 
هکنآ لاـح  درپسیم ، يوسنارف  رهاـم  هدـننار  کـی  تسد  هب  ار  شایگدـنز  هاـش  هک  تواـفت  نیا  اـب  دوب . وردوخ  هدزادیـش  هاـش ، نیدـلا ]

تـشپ نتـسشن  اریز  دـهد ، ماجنا  خاک  هطوحم  رد  تسناوتیم  طقف  ار  راک  نیا  هتبلا ، دـنارب . لـیبموتا  اصخـش  تشاد  لـیم  ناوج  هدازهاـش 
. درکیم هدزتریح  ار  مدرم  دشیم و  یقلت  وا  نأش  نود  رهش ، ياهنابایخ  رد  نامرف 

رد طقف  عقاو  رد  دوبن . بسانم  یگدـننار  يارب  ناریا  رد  اـههار  تیعـضو  اریز  تفاـین ، جاور  نادـنچ  لـیبموتا  ندـنار  هب  هقـالع  زاـغآ ، رد 
اهسور م ).  ) و 1910 ه ش ).  ) اـب 1288 ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1328 رد  درک . هدافتسا  لیبموتا  زا  دشیم  نارهت  لامـش  شرفگنـس  ياهنابایخ 

. دنتخادنا راک  هب  نویماک  يدادعت  نارهت  نیوزق - تشر - یلزنا - هداج  رد  ق ). ه .  ) لاس 1331 رد  سپس ، زیربت و  افلج - هداج  رد  تسخن 
ارچ دش . فارشا  نایعا و  نایمرد  هژیوب  يرتهدرتسگ ، لقن  لمح و  هلیسو  وردوخ  م ).  ) 1915 ه ش /).  ) 1294 ق /). ه .  ) لاس 1334 زا  سپ 

. دوب هدرک  لیهست  ار  یگدننار  تختیاپ ، گرزب  ياهنایرش  عضو  دوبهب  هک 
مدرم دوب ، هتشذگ  لثم  اهنابایخ  رد  یمظنیب  دوب و  هدرکن  يرییغت  نارهت  تالکشم  دوب ، هچ  ره 

613 ص : نارهت ، تشذگرس 
ییاههچوک زا  نانچمه  نارهت  میدق  رهـش  دوب . اهرادهزاغم  طاسب  اهـشورفتسد و  لاغـشا  رد  اهورهدایپ  دندزیم ، هسرپ  ای  مدـق  اهنابایخ  رد 

دشیم . لیکشت  کیراب  مخوچیپرپ و 
سوق رد 10  نارهت  هیمظن  هکنآ  ات  دمآ . دیدپ  صاخ  تاررقم  عضو  ترورض  تفای و  یمومع  جاور  لیبموتا  لوا  یناهج  گنج  عورش  اب  »

ات درک  رداص  یمومع  یصوصخ و  ياهلیبموتا  ناگدننار  هب  باطخ  همانـشخب  م ،).  ) و 1920 ه ش ).  ) اب 1298 ربارب  ق ). ه .  ) 1338 رذآ ) )
یگدنز هب  اهوردوخ  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دوش . يراذگهرامـش  ناشیاهلیبموتا  دنهدب و  یگدننار  ناحتما  دنبای و  روضح  هیمظن  هرادا  رد 

: دوب نینچ  هیمظن  همانشخب  نتم  دنتفای . هار  اهنآ  تارادا  نایناریا و  هرمزور 

نالعا

هلیسو هب  هررقم  فیاظو  بسحرب  هیمظن  هرادا  تسا ، دایدزا  هبور  هدش و  دایز  هفالخلا  راد  رهش  لخاد  رد  اریخا  اهلیبموتا  هدع  هکنیا  هب  رظن 
ای یـصخش  زا  معا  اهلیبوموتا  ياـهرفوش  هیلک  هک  دوشیم  هداد  تلهم  يدـج  جرب  لوا  اـت  خـیرات  نیا  زا  هک  دـیامنیم  راـطخا  نـالعا  نیا 

مزال هک  یقیدـصت ، ناحتما  زا  سپ  ات  دـنیامن  یفرعم  ار  دوخ  تسا  هدـش  نیودـت  هک  ياهمانماظن  قباطم  رـضاح و  هیمظن  هرادا  رد  یمومع 
. دنیآرد يرادا  تاماظن  تحت  هدراذگ و  هرمن  ات  هدروآ  هرادا  نیا  هب  ار  اهلیبوموتا  نینچمه  دوش و  هداد  اهنآ  هب  تسا 

لیئيوق 1338 لوالا  عیبر   9 سوق ،
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نارهط » هیمظن 
614 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت ياهلاچخی 

دوخ ندـش  کنخ  يارب  مدرم  تسا . هدـنهدرازآ  تخـس  نآ  يامرگ  ناتـسبات  رد  هژیوب  مرگ و  نارهت  ياوه  زییاپ ، لیاوا  اـت  راـهب  هناـیم  زا 
. دندرکیم هدافتسا  ندش  کنخ  یگنشت و  عفر  يارب  دوب  هدش  درس  خی  هلیسو  هب  هک  یغود  تبرش و  ای  خی و  بآ  زا  امومع 

رد هکناـنچ  دوبن . دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  خـی  فرب و  نآ  رد  هک  یهوـک  دراد ، رارق  نآ  لامـش  رد  هک  ناریمـش  ياـههوک  زا  ریغ  نارهت  رد 
مه نآ  هک  درک  ادـیپ  یـسرتسد  لاچوت  یعیبط  ياهلاچخی  هب  هکنآ  رگم  دـشیم ، بآ  راهب  طساوا  زا  اهخی  فرب و  مه  ناریمـش  ياـههوک 
ور نیا  زا  دننک . تسرد  یعونصم  خی  نادنبخی ، ياهبش  هژیوب  ناتـسمز  درـس  ياههام  رد  هک  دوب  نآ  رد  هراچ  نیاربانب  دوب . يراوشد  راک 

. دندرکیم هیهت  یعونصم  خی  نآ  رد  هک  دندوب  هتخاس  ییاهلاچخی  رهش  جراخ  ای  رهش و  لخاد  طاقن  زا  یخرب  رد 
هلحم رد  هک  تشاد  دوجو  لاچخی  هتفر 24  مـه  يور  نارهت  رد  م ).  ) و 1899 ه ش ).  ) لاس 1278 اـب  ربارب  ق ). ه .  ) لاس 1317 رامآ  قبط 
رامش زا  هنافسأتم  تشاد . دوجو  لاچخی  نادیملاچ 4  هلحم  رد  لاچخی و  رازاب 2  هلحم  رد  لاچخی  جلگنس 10  هلحم  رد  لاچخی  تلود 8 

. میرادن یهاگآ  نارهت  يوراب  زا  جراخ  ياهلاچخی 
: دسیونیم نارهت  ياهلاچخی  هرابرد  تدوج  نیسح 

اب دوب و  قـیمع  رایـسب  هدیـشوپرس و  تشاد و  داـیز  یتعـسو  هک  دـنتخاسیم  ییاـهلاچخی  روـشک  طاـقن  بلغا  نارهت و  رد  خـی  هیهت  يارب  »
. دندیسریم نآ  قمع  هب  نیمز  حطس  زا  دوگ  هندب  رد  دایز  ییاههلپ 

ار باتفآ  شباـت  ولج  هک  دـنتخاسیم  اـپرب  ياهنیچ  اـی  تشاد و  عاـفترا  رتم  هدزاود  اـت  هد  هک  يدـنلب  رایـسب  راوید  لاـچخی ، نیا  نوریب  رد 
هکلب رتم  کی  ات  ار  نیمز  راوید  نیا  لامش  تمسق  رد  دریگب .

615 ص : نارهت ، تشذگرس 
يراـج لادوـگ  نیا  هب  ار  رهن  يراـج  بآ  دوـب . رتـشیب  اـی  رتـم  هد  ضرع  هب  راوـید  تازاوـم  هب  دوـگ  نیمز  نـیا  دـندرکیم و  دوـگ  رتـشیب 

هتسب دوگ  نیمز  نیا  رد  بآ  دشیم ، درـس  اوه  هک  بش  دندومنیم . دوب  نادنبخی  هک  ناتـسمز  لصف  رد  ار  راک  نیا  دوش . رپ  ات  دندرکیم 
هتسکش ار  خی  هتسب  ياهرشق  نیا  دعب  دوش . روطق  رتشیب  هک  دندیشاپیم  بآ  هتسب  رشق  نآ  يور  هتسویپ  هک  دندوب  زین  ینارگراک  دشیم و 

رپ خی  زا  لاچخی  دوگ  ات  دندرکیم ، رارکت  بش  دـنچ  ار  لمع  نیا  دـنتخیریم و  لاچخی  دوگ  يوت  هب  دوب  لاچخی  رانک  رد  هک  يرد  زا  و 
هک یکاخ  هلپ  اب  دندرکیم و  فرصم  ار  ییور  تاقبط  اجیردت  دشیم ، هدوشگ  هک  ناتسبات  لصف  ات  دنتـسبیم  ار  لاچخی  رد  هاگنآ  دوش .

. دیسریم فرصم  هب  لاچخی  ياوتحم  همه  ات  دنتفریم  نییاپ  دوب  دوگ  رانک  رد 
تسا یناریا  يرامعم  ياهراکهاش  زا  یکی  زین  لاچخی  هنرگو  دوب  هدولآ  بآ  نامه  دشیم  فرـصم  اهلاچخی  نیا  يارب  هک  یبآ  هنافـسأتم 

. دومنیم هدامآ  رهش  مدرم  فرصم  تهج  خی  يدایز  رادقم  مک ، جرخ  اب  هک 
. دنتخورفیم لزانم  هب  خی  دنتشگیم و  رهـش  تالحم  اههچوک و  رد  هدرک و  راب  دوخ  ياهلاوج  رد  خی  يرادقم  هتفر  لاچخی  هب  نارادغالا 

. دندادیم همادا  دوخ  هار  هب  هداد و  لیوحت  دنتفرگیم  هک  یلوپ  ربارب  خی  هعطق  کی  دنتشاد  هارمه  هک  ینکشخی  اب  هک  زرط  نیا  هب 
ياهلاچخی زا  فارطا و  ياههوک  زا  اهرادغالا  نیمه  درکیمن  ار  رهش  فرصم  يوفاکت  اهلاچخی  خی  دوب و  مرگ  رایسب  اوه  هک  ناتسبات  رد 

تشاد ». یگدولآ  رتمک  خی  نیا  دنتخورفیم . دندروآیم و  رهش  هب  خی  یعیبط ،
: دسیونیم نارهت  ياهلاچخی  هرابرد  دوب  ناریا  رد  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  لیاوا  رد  هک  كالوپ  رتکد 

ات دشوپب  مشچ  خی  زا  تلوهس  هب  دناوتیمن  زین  رهش  ریقف  نیرتتسدیهت  یتح  تسا . بانتجا  لباق  ریغ  نایناریا  ياهیندیـشون  رد  خی  دوجو  »
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دوشیم و هدیشک  يدایز  تامحز  خی  ینازرا  يرادهاگن و  هیهت ، يارب  دوشیم . فرصم  يایندیـشون  ره  اب  خی  زین  ناتـسمز  رد  هک  ییاج 
زا لکـشتم  دوشیم  هیبعت  ییاـه  لاـچخی »  » نآ فارطا  اهرهـش و  رد  خـی  هیهت  يارب  دـنکیم . مولعم  یـصاخ  هفرعت  خـی  تمیق  يارب  سیلپ 
رب اـهنت  هک  یلاـح  رد  تسا ، روصحم  دـنلب  ياهنیچ  ياـهراوید  اـب  فرط  هس  زا  هک  عبرم  رتم  ات 55   3 هزادـنا 5 / هب  مه  يزاوم  ییاـههرفح 
رپ بآ  اب  ار  اههرفح  نیا  ناتـسمز  رد  دـتفایمن . نآ  رد  باتفآ  عاعـش  هک  یتروص  هب  تسا . زاب  دراد  رارق  لامـش  فرط  هب  هک  نآ  مراـهچ 

دننکیم
616 ص : نارهت ، تشذگرس 

هاگنآ ددرگ . روطق  مزال  دح  هب  خـی  هک  ییاج  ات  دـنزیریم  بآ  نآ  يور  هب  بترم  ددـنبب  خـی  یکزان  هیال  ماگنه  بش  هکنیا  ضحم  هب  و 
رد زیئاـپ و  ناتـسبات و  لوط  ماـمت  رد  خـی  نیا  اوه  یکـشخ  تلع  هب  دـنربیم . نیمز  ریز  هب  دـننکیم و  درخ  ییاـههقرو  تروـص  هب  ار  نآ 

يردق اب  هک  خی  نآ ، دوجو  اب  دوب و  هتخیرورف  نآ  قاط  هک  مدید  ار  یخی  رابنا  نم  ناهفصا  رد  دنامیم . یقاب  مامت  لاس  ود  یتح  ناهفصا 
. دروآ ماود  ار  ناتسبات  مامت  دندوب ، هتخیر  نآ  يور  کشخ  هخاش  هاک و 

هلابز ندرک  رابنا  يارب  ناتسبات  رد  اههرفح  نیا  زا  اریز  تسا ، كاپان  هدولآ و  دننکیم  تسرد  یعونـصم  تروص  هب  رهـش  رد  هک  ار  یخی 
رـشق لاچخی  فک  يور  هک  تسین  نآ  زا  عنام  راک  نیا  یلو  دـننکیم  كاپ  ار  اهنآ  زییاـپ  رد  هک  تسا  تسرد  دوشیم ، هدافتـسا  هشـال  و 

ناـیناریا اریز  دراد . راـبنایز  يریثأـت  دوـخ  نـیا  دریگیم و  دوـخ  هـب  ار  یلآ  داوـم  خـی  بـیترت  نیدـب  دـنامن . یقاـب  یلآ  داوـم  زا  یمیخض 
رثا رد  ناوتیم  ار  ینوخ  لاهسا  دراوم  زا  يرایـسب  دنزادنایم . نآ  رد  خی  زا  ییاههکت  هکلب  دننکیمن  کنخ  خی  رد  ار  دوخ  ياهیندیـشون 

، دنروآیم دنراد  رارق  اهنآ  هنماد  رد  گرزب  ياهرهـش  بلغا  هک  یفربرپ  للق  زا  هزاتورت  بش  ره  هک  یخی  تسناد . هدولآ  خـی  ندربراک  هب 
يارب خی  زا  مئاد  هدافتسا  دنیوگیم . خی  يایرد  نآ  هب  هک  دراد  رارق  یخی  رابنا  نینچ  یکیدزن  رد  زین  نارهت  تسا . رتبولطم  رتهب و  رایسب 

. مدیدن اهنآ  نیب  دشاب - هدولاین  زیمت و  هک  یطرش  هب  هتبلا  دشاب - خی  زا  یشان  هک  يایتحاران  چیه  زگره  نم  تسا و  تایرورض  زا  اهیناریا 
ثعاب اهنآ  رد  خی  اریز  دراد ، رگید  یتروص  دنهد ، تداع  خی  هب  ار  دوخ  دنناوتیمن  دننکیم و  یگدـنز  اجنیا  رد  هک  یناییاپورا  عضو  اما 
رایـسب دادعت  هب  دیاب  ار  خی  هکنآ  لقادح  دراد . حیجرت  دناهدش ، کنخ  خـی  رد  هک  ییاهیندیـشون  نانیا  دروم  رد  دوشیم . يدـعم  یتحاران 

يرم دیدش  ضابقنا  راچد  تسا ، مرگ  ندب  هک  یماگنه  صوصخب  تلوهـس و  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننک ، طولخم  یندیـشون  اب  كدـنا 
اوه ضرعم  رد  دوشیم  هتخاس  مق  رد  هک  لخلختم  ییاههزوک  رد  ار  نآ  دنراد  هاگن  کنخ  رتزارد  یتدم  هب  ار  بآ  هکنیا  يارب  دنوشیم .

دنهدیم ». رارق 
617 ص : نارهت ، تشذگرس 

تیطورشم زا  سپ  نارهت  ياهنادنز 

ار نادـنز  نیا  ياج  دـشیم . هدـناوخ  رابنا  تشاد و  رارق  نارهت  گرا  یبونج  شخب  رد  یتلود  نادـنز  هطورـشم ، زا  شیپ  اـت  هک  مینادیم 
. تفرگ رازاب  نادیمهزبس  يورهبور  رد  ناریا  یلم  کناب  اهدعب 

. دنتشادیم هاگن  ینابرهش  سبحم  رد  ار  نیرصقم  مرفی ، راگزور  رد  ریغص ، دادبتسا  زا  سپ 
: دوب ترابع  رصق  نادنز  يانب  زا  شیپ  نارهت  ینابرهش  ياهنادنز 

. تقوم هاگتـشادزاب  کی  زین  ناوسن و  سبحم  یمومع و  سبحم  دـشیم و  هتفگ  هرمن 2 ، راـصتخا  هب  هک  هرمن 2 ، سبحم  هرمن 1 ، سبحم 
تشاد . رارق  تاعالطا  همانزور  نامتخاس  يورهبور  مایخ - دابآلیلج - نابایخ  يادتبا  رد  تاسیسأت  نیا  همه 

اهیدئوس نامز  رد  ینابرهش ، ياهنادنز  هرابرد  یتشد  یلع  سبحم  مایا  باتک  زا  يریگهرهب  اب  ناریا ، هیفخ  سیلپ  رد  یشرفت  یمف  یضترم 
: دسیونیم
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فیثک و ياهناخرتش  رد  اهبـش  ار  اهنآ  هک  دـناهتخیر  اجنآ  رد  تاناویح  دـننام  ار  رـشب  دارفا  اهدـص  هک  تسا  نینوخ  يراوید  راهچ  کـی  »
تایناخد لامعتـسا  دوب . یتسپ  هجرد  یندا  رد  یقالخا  رظن  زا  هچ  تشادـهب و  رظن  زا  هچ  یمومع  ياهنادـنز  عضو  دـنهدیم . ياج  نفعتم 

تبکن و دـشیم و  تسرد  یـسابرک  هچراپ ، عون  کی  زا  نیـسوبحم  سابل  يرابجا . نآ  رد  لوکأم  ریغ  ياهکاروخ  ندروخ  و  دوب . عونمم 
. دوب هدرک  هرود  ار  نانآ  نوگانوگ  ياهیرامیب  تفاثک و 

هراپهراپ و ناشیاهـسابل  دنلب و  ناردنلق  رـس  يوم  دننام  ناشرـس  يوم  دندیباوخیم و  هتفرگكاخ  فیثک و  ياهـشرف  يور  اهبـش  ناینادنز 
. درکیم وحم  ار  قالخا  لیاضف و  دادیم و  میلعت  ار  یتسپ  تلافس و  داسف و  ترارش و  دوب و  روجف  قسف و  زکرم  نادنز  نیا  دوب . نیکرچ 

. دندوب عمج  اج  کی  رد  همه  لاسدرخ  لاسنایم و  لاسگرزب ، نیمرجم ، یمومع  نادنز  رد 
618 ص : نارهت ، تشذگرس 

قباس ياهنیمزریز  یمیدق و  ياهرابنا  دننام  دوبن و  يرثا  باتفآ  رون  هزات و  ياوه  زا  سبحم  نیا  رد  دوب . کیرات  سبح  کی  هرمن  سبحم 
سبحم هب  رارقا  ذـخا  يارب  مه  ار  يدارفا  تاقوا  زا  یـضعب  هچرگ  تشاد ، صاصتخا  ناراکتیانج  هب  دوب و  نفعتم  رومن و  کیرات و  نارهت 

. دنتخادنایم کیرات 
ره دـندوب . هدرک  انب  ذـفنم  نودـب  ياهکقاطا  نآ  فارطا  رد  هک  کـچوک  دوب  ياهطوحم  نادـنز  نیا  دوب . یـسایس  نادـنز  هرمن 2  سبحم 

. دوبن رتشیب  رتم  ود  نآ  يازارد  رتم و  کی  نآ  ضرع  تشاد . صاصتخا  یسایس  رصقم  کی  هب  کقاتا 
دشیم دودسم  هشیش  اب  هک  دندوب  هدرک  هیبعت  یخاروس  تسد  فک  هزادنا  هب  رد  ره  طسو  دوب و  هچراپکی  نهآ  زا  کقاتا  ره  يدورو  رد 
کقاتا دـیباتیم ، نورد  هب  نزور  نآ  زا  هک  يرون  ردـق  هب  دوب ، الاب  كـالپ  رگا  تشاد . رارق  نآ  يور  ینهآ  كـالپ  کـی  مه  نوریب  زا  و 

. دوب امرفمکح  قلطم  یکیرات  تروص  نیا  ریغ  رد  دشیم و  نشور 
نیا تشاد . نایرج  نآ  رد  هتسویپ  هاش  بآ  هب  روهشم  تانق  هتـشر  تشاد و  دوجو  رتم  يازارد 3  انهپ و  هب  یبآ  ضوح  هرمن 2 ، طایح  رد 

. دشیم یلاخ  یمومع  سبحم  ناینادنز  طسوت  راب  کی  هقیقد  دنچ  ره  ضوح 
. تشاد رارق  نیلافس  يروخبآ  کی  بآ و  گرزب  هزوک  کی  کقاتا  ره  رد  دندوب و  ات  هد  اهکقاتا 

هزوک و زا  ریغ  دوب و  هتسب  تروص  نیا  ریغ  رد  زاب و  تجاح  تقو  رد  هک  دندوب  هدرک  هیبعت  کبـشم  نزور  کی  زین  کقاتا  ره  فقـس  رد 
هبنـشکی و ياهزور  دوب . کقاتا  ره  رد  دوب  هدـش  عایتبا  دـئوس  زا  هک  هفخ  کیرات و  ياهچراپ  اب  باوختخر  تسد  کی  نیلافـس  يروخبآ 
هویم و ياـهتکاپ  اـب  ریثک  یعمج  دـشیم و  ياهداـعلاقوف  ماـحدزا  نادـنز  راوید  تشپ  زورود  نیا  رد  دوب . تاـقالم  تقو  زور  هبنـشراهچ 

. دندربیم رس  هب  تبون  راظتنا  رد  ینیریش  لیجآ و  لقن و  ياهلامتسد 
جراخ تاقالم  نوناق  زا  حالطـصا  هب  ینادـنز  یتاـقالم و  اـت  درکیم  تبظاوم  داتـسیایم و  سیلپ  ناژآ  دیـسریمارف  تاـقالم  تبون  یتقو 

. دشیم هتفگ  درا »  » نوناق نیا  هب  دندوب و  هدز  راوید  يور  هتشون و  اناوخ  تشرد و  یطخ  اب  ار  تاقالم  نوناق  دنوشن .
نآ يازا  رد  نارهت  ینابرهـش  دادیم و  هریج  نارق  هس  سوبحم  ره  هب  تلود  دشیم . ماجنا  نادنز  نوریب  ياهبامرگ  رد  ناینادـنز  مامحتـسا 

. دیدیم كرادت  ابروش  ای  تشوگبآ  نان و  هنازور 
زین لأفت  تشاد . جاور  ناینادـنز  نیب  رد  تاموهوم  تافارخ و  دـندادیم . هدرکگنر  سابل  تسد  ود  یمومع  نادـنز  ینادـنز  هب  لاـس  ره 

دنتفرگیم و لاف  ظفاح  ناوید  اب  دوب . موسرم  لوادتم و 
619 ص : نارهت ، تشذگرس 

يروخبآ هاـگره  دوب و  ییانـشور  دـشیم ، هتخیر  هتفرگ  كاـخ  يوـلیز  يور  بآ  رگا  دـندرکیم . یقلت  يدازآ  ار  تکرح  نیرتـکچوک 
. دوب الب  اضق و  تفر  تسکشیم  نیلافس 

یـضعب ناینادنز  دروآیم . ناجیه  هب  ار  نادنز  ینادنز ، کی  يدازآ  دوب . فوقوم  نادـنز  ریدـم  هزاجا  هب  ینادـنز  نادـنزرف  نز و  تاقالم 
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دندیدرگیم ». هدرسفا  مومغم و  زین  یخرب  دندشیم و  لاحشوخ 
ياهنادنز تفرگ و  ینوزف  جـیردت  هب  ناگدـشتشادزاب  هرامـش  دـش ، ارزولاسیئر  ءایـض  دیـس  هک  دنفـسا 1299 ، موس  ياـتدوک  زا  سپ 

نابایخ رد  دامتعا  رادرـس  غاب  دندرک . لقتنم  دامتعا  رادرـس  غاب  هب  ار  یـسایس  ناینادنز  زا  ياهدـع  ریزگان  دـندشرپ . ینابرهـش  هناخقازق و 
دوب . قدنخ  يوس  نآ  نارهت و  هزاورد  نوریب  اهتقو  نآ  هک  دوب  عقاو  يدعب  رهشناریا  ای  هلودلا  نیورپ 

620 ص : نارهت ، تشذگرس 

هیراجاق هرود  رد  نآ  يازجا  لوپ و 

: تسا هدمآ  هدازلامج  یلع  دمحم  دیس  ناگیاش  جنگ  رد 
ود رانید . هاجنپ  اب  تسا  لداعم  یهاش  ره  یهاش و  تسیب  اب  لداعم  نارق  کی  تسا . نارق  نآ  دـحاو  تسا و  هرقن  ناریا  ینونک  لوپ  ساسا 

جنپ تسیب و  ناریا  تایالو  یضعب  رد  ناموت . کی  اب  تسا  يواسم  نارق  هد  یسابع . کی  ار  یهاش  راهچ  دنناوخیم و  رانید  دص  ار  یهاش 
یهاش کی  دابآهانپ -)  ) دابآنهپ دـشاب  نارق  مین  هک  ار  یهاش  هد  دـنناوخیم و  لاـیر  کـی  تسا  یهاـش  جـنپ  نارق و  کـی  هک  ار  یهاـش 

. درادن یجراخ  دوجو  رگید  زاق  لوپ و  ناریا  طاقن  بلغا  رد  یلو  زاق  جنپ  ای  لوپ و  ود  اب  تسا  لداعم 
هب تسا  رصحنم  هرقن  هکـس  رتنییاپ  نارق  کی  زا  ینارق . جنپ  ینارق و  ود  ینارق و  کی  ياههکـس  زا  تسا  ترابع  ناریا  ینونک  كوکـسم 

تـسه هرقن  کـچوک  كوکـسم  عوـن  ود  ینارق  مین  رب  هوـالع  یلو  تسا . روهـشم  داـبآهنپ »  » هب تسا و  یهاـش  هد  شتمیق  هـک  ینارق  مـین 
. تسا یهاش  جنپ  امومع  شتمیق  هک  یعبر  یسابع و  کی  ات  تسا  یهاش  هس  زا  شتمیق  هک  دیفس  یهاش  هب  موسوم 

. هریغ يدیع و  يارب  الثم  دوشیم  لامعتسا  عقاوم  یضعب  رد  طقف  درادن و  یجاور  نادنچ  هکس  ود  نیا  یلو 
یهاش و کی  ياههکس  هب  رصحنم  نآ  ياههکس  تسا و  لکین  ناریا  مامت  رد  فرط  نیا  هب  ق ) ه .  ) لاس 1319 زا  ابیرقت  درخ  تاکوکسم 
یفرـشا و ود  هب  دنتـسه  موسوم  درادـن و  ینیعم  تمیق  یلو  تسه  ییالط  تاکوکـسم  یـضعب  لکین  هرقن و  رب  هوالع  تسا . يرانید  دـص 

. يرازه ود  يرازه و  جنپ  یفرشا و 
لایر رازه  جنپ  تسیب و  ات  ناموت  ود  شتمیق  الومعم  یفرـشا  تسا . مین  ناموت و  راهچ  ات  راهچ  شتمیق  تسا و  رتگرزب  همه  زا  یفرـشا  ود 

. تسا یهاش  هد  نارق و  جنپ  ات  نارق  جنپ  شتمیق  يرازهود  نارق . هدزاود  ات  تسا  ناموت  کی  شتمیق  يرازه  جنپ  تسا .
621 ص : نارهت ، تشذگرس 

هراومه یناهج ] لوا  گنج   ] یمومع گنج  زا  لبق  ات  هتفر  مه  يور  یلو  تسا  لیدـبت  رییغت و  رد  هشیمه  جراـخ  لوپ  هب  ناریا  لوپ  تمیق 
: میهدیم نونک ] ات   ] شیپ لاس  دنچ  زا  نارق  تمیق  زا  یتروص  اجنیا  رد  ام  تسا . هدوب  لزنت  هبور 

: تسا هدوب  نارق  اب 21  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1280 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق  اب 25  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1283 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق  اب 36  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1309 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق  اب 38  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1310 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق  اب 50  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1312 رد  یسیلگنا  هریل  کی 

: تسا هدوب  نارق   51 اب 8 / لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1317 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق   50 اب 40 / لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1318 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق   50 اب 20 / لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1319 رد  یسیلگنا  هریل  کی 

: تسا هدوب  نارق  اب 55  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1320 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
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: تسا هدوب  نارق  اب 59  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1323 رد  یسیلگنا  هریل  کی 
: تسا هدوب  نارق  اب 55  لداعم  ق ) ه .  ) لاس 1324 رد  یسیلگنا  هریل  کی 

رد تسا . هدومن  لزنت  رایـسب  گنج  زا  سپ  یلو  هدوب  نارق  امومع 60  یناهج ] لوا   ] گنج زا  لبق  ریخا ، ياهلاس  رد  یـسیلگنا  هریل  تمیق 
طسو دح  لاس 1325 ، رد  تسا . هدوب  کنارف  اب 100  لداعم  نارق  ینعی 216  کنارف ،  0 نارق 4629 / تمیق  طسو  دح  ق ) ه .  ) لاس 1324

ره تمیق  دوبن و  نازیم  کی  هب  نارق  تمیق  لاس 1326 ، رد  تسا . هدوب  کنارف  لداعم 100  نارق  ینعی 199  کنارف ،  0 نارق 5027 / تمیق 
تمیق طسو  دح  رد 1328  تسا . هدوب  کـنارف   0 نارق 45636 / تمیق  طسو  دـح  رد 1327  تسا . هدوب  کـنارف  نارق 100  ات 224   200

. تسا هدوب  کنارف   0 نارق 46013 /
کنارف ». کی  اب  هدوب  لداعم  امومع  نارق   2 ینعی 35 / تسا ، هدوب  کنارف   0 نارق 426 / تمیق  طسو  دح  گنج ، زا  لبق  ریخا  ياهلاس  رد 

هملک الصا  هک  دوب  ناموت  کی  ات  هد  رازه ، دندیمانیم و  رازه  اودب  ار  نارق  هک  تسا  ینتفگ 
622 ص : نارهت ، تشذگرس 

هب هاشیلعحتف  هک  ق ) ه .  ) لاس 1242 زا  دوب  نارقبحاـص  لوا  هک  مه  نارق  هملک  راـنید ) رازه  هد   ) تسا رازه  هد  نآ  ياـنعم  تسا و  یلوغم 
دیدرگ . لوادتم  دش  هدناوخ  نارقبحاص  تنطلس ، لاس  نیمایس  تبسانم 

مهن نرق  مود  همین  زا  ینعی  دنتشاد ، دایز  یتراجت  طباور  ناریا  اب  اهیلاقترپ  هک  دنام  ینامز  زا  یلویناپسا و  الـصا  تسیاهملک  لایر  نینچمه 
هریزج هراـبود  هک  يرمق  لاس 1301  رد  گرزب  ساـبع  هاـش  تنطلـس  ناـمز  اـت  دروآرد  فرـصت  هب  ار  سرافجـیلخ  ریازج  كرکوبلا  هک 

. تشگرب ناریا  هب  روکذم 
1826  ) يرمق لاـس 1242  رد  هرخـالاب  تشاد و  نزو  لاـقثم  ود  اهدـعب  دوخن و  شـش  لاـقثم و  ود  لوا  لاـیر  هکـس  هاـشیلعحتف  دـهع  رد 

. تفرگ ار  نآ  ياج  نارق  دش و  كورتم  يدالیم )
. دش ناریا  لوپ  دحاو  لایر  هرابود  يولهپ  هرود  رد  هک  دوزفا  دیاب 

5 / 367  ) دـشاب لاقثم  سدـس  کی  لاقثم و  کی  هک  تسا  هدوب  دوخن  نارق 28  نزو  هاش  نیدلا  رـصان  تنطلـس  لیاوا  رد  هک  تسا  ینتفگ 
کنارف  1 کنارف 14 / باـسح  هب  نارق  تمیق  طـسوتم  نازیم  رارق  نیا  زا  تسا و  هدوب  دـصرد  ابیرقت 95  رایع )  ) نآ صلاـخ  هرقن  و  مرگ )

ابیرقت هرقن  هکـس  تفرگ و  شیپ  ار  ناتـسودنه  هار  دایز  رایـسب  رادقم  هب  نارق  تشاد ، هک  يدایز  صلاخ  هرقن  هظحالم  هب  یلو  تسا . هدوب 
. دیدرگ بایان  ناریا  ياهرازاب  رد 

( مرگ  4 / 8  ) نزو دوخن  دوب 25  اب  هک  دز  هکـس  هزات  ياهنارق  هدرک و  عمج  ار  هنهک  ياـهنارق  هدـمآرب و  يریگولج  ددـصرد  تلود  اذـهل 
هب لاـس 1294  رد  نیو و  رد  م ).  ) 1875 ق ) ه .  ) لاس 1292 رد  هک  یناحتما  هب  انب  یلو  دـشاب . هتـشاد  یتاذ  تمیق  کـنارف   1 لداعم 02 /
ات م ).  ) 1861 ق ) ه .  ) لاس 1278 زا  كوکسم  ياهنارق  ینعی  هنهک  ياهنارق  هرابرد  نارهت  رد  ناریا ) هناخبارـض  رد  راشتـسم   ) ناشپ طسوت 

یتروصرد تسا  مرگ   2 نارق 412 / مین  مرگ و   4 نارق 901 / نزو  طسوتم  نازیم  هک  دـش  مولعم  دـمآ ، لمع  هب  م ).  ) 1877 ق ) ه .  ) 1294
. تسا هتشادیم  صلاخ  هرقن  دصرد   92 ینارق 5 / مین  ياههکس  دصرد و  ینارق 86  کی  ياههکس  هک 

تمیق ینعی  تسا ، هدوب  کـنارف   0 ینارق 95842 / مین  هکـس  ود  کنارف و   0 ینارق 94 / کی  ياههکـس  تمیق  طـسوتم  نازیم  رارق  نیا  زا 
، اهنارق نیب  اهنت  تسا . هتـشاد  فالتخا  کنارف   18 / 42 دـشاب ، يواسم  دـیاب  هک  ینارق  مین  هعطق  رازه  ود  ینارق و  کی  هعطق  رازه  صلاـخ 

هکس نارق 
623 ص : نارهت ، تشذگرس 

هک دوب  نیا  تسا ...  هدوب  رتمک  کنارف  کی  زا  امامت  رگید  تالایا  نارق  تمیق  هک  یتروص  رد  تسا  هتـشاد  شزرا  کنارف   1 نارهت 004 /
، دابآرتسا یلعف ،) لباب   ) شورفراب تشر ، نیوزق ، زیربت ، لثم  رگید  ياهرهـش  رد  نارهط  رب  هوالع  م ).  ) 1870 ق ) ه .  ) لاس 1287 طساوا  ات 
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ندز هکس  يارب  هنگنم  هاگتسد  تاره  ناتـسیس و  رد  مه  یهاگهاگ  نامرک و  زاریـش و  هاشنامرک ، نادمه ، ناهفـصا ، ناشاک ، مق ، دهـشم ،
نیمه زا  و  دـنتخادرپیم ، هناخبارـض  لـک  سیئر  هب  هناـیلاس  هک  ینیعم  غلبم  لـباقم  رد  دوب  ماـکح  هب  قلعتم  قح  نیا  تشاد و  دوـجو  لوـپ 

. دندومنیم رسک  هلماعم  رد  ار  دابآرتسا  دهشم و  نادمه و  نارق  تمیق  زا  دصرد  تهج 25 
روبجم دندوب  اهنارق  هنوگنیا  ياراد  هک  یصاخشا  دومنیمن ، عمج  تقوچیه  ار  لمعتسم  ياهنارق  تلود  هک  ییاجنآ  زا  مه  رگید  فرط  زا 

. دشیم رتمک  نارق  رادقم  زور  هب  زور  دنشورفب و  يراکهرقن  يارب  اهرگرز  هب  ار  اهنآ  دندوب ،
بقل هماـع و  دـیاوف  ترازو  اهدـعب  هک  یـسورگ  ناـخ  یلع  نیـسح  سیراـپ ، رد  ناریا  ریفـس  هب  ق ) ه .  ) لاس 1282 رد  هاش  نیدـلا  رـصان 

هب اهتدم  ناریا  هب  ندیـسر  زا  سپ  روکذم  تالآ  دتـسرفب . ناریا  هب  هدیرخ و  دـیدج  زرط  هب  هناخبارـض  مزاول  هک  داد  رما  تفای  یماظنریما 
، رکذلا قباس  ناشپ  يرایتسدب  هک  هزات  هناخبارـض  رد  دـیدرگ ، رـسیم  هک  راب  لوا  دـنام و  یلزنا  رد  نارهط  هب  لمح  لیاسو  مدـع  تبـسانم 

دوب . لاس  نیمه  رد  دوش و  هکس  لوپ  دوب  هدش  اپرب  نارهت  رد  ق ) ه .  ) لاس 1294 رد  هرخالاب 
هاش . نیدلا  رصان  نامز  يرمق  لاس 1271  رد  يرمق  ياهلاس 1271 و 1333 و 1335  رد  قازرا  سانجا و  خرن 

تمیق نزو / سنج /
نارق  23 راورخ / یغالبجواس / مدنگ 

نارق  20 راورخ / يرهش / مدنگ 
نارق  20 راورخ / وج /

624 ص : نارهت ، تشذگرس  ص623  نارهت ؛  تشذگرس  نارق   6 راورخ / هاک /
لوپ  10 نم / نان /

رانید  1000 نم / تشوگ /
مین یهاش و   10 نم / جنرب /

لایر   2 نم / نغور /
نارق  8 راورخ / مزیه /

لوپ نارق و 10   1 نم / رینپ /
( هاش دمحا   ) يرمق هجحیذ 1333  رد 12 

تمیق نزو / سنج /
نارق  135 راورخ / طسو / دح  مدنگ 

نارق  81 راورخ / وج /
نارق  13 راورخ / هاک /

40 / 50 راورخ / هجنوی /
نارق  230 راورخ / جنرب /

نارق  64 / 250 ير / نم  نغور /
نارق  9 ير / نم  تفن /

نارق  19 / 65 نمود / دنق /
نارق  9 / 200 هگناوریگ / ياچ /

نارق  80 راورخ / لاغز /
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نارق  350 راورخ / دوخن /
نارق  32 راورخ / مزیه /

نارق  150 راورخ / ایبول /
نارق  81 راورخ / شام /

نارق  158 راورخ / سدع /
نارق  350 راورخ / هپل /

نارق  123 راورخ / شمشک /
625 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرمق لوالا 1335  عیبر   9
تمیق نزو / سنج /

رثکادح لقادح /
نارق  260 نارق /  150 راورخ / مدنگ /

نارق  183 نارق /  170 راورخ / وج /
نارق  50 نارق /  45 راورخ / هجنوی /

نارق  24 نارق /  16 راورخ / هاک /
نارق  43 نارق /  19 راورخ / مزیه /

نارق  16 نارق /  15 / 5 نم /  4 هچدرز / جنرب 
نارق  18 نارق /  16 نم /  4 دیفس / جنرب 

نارق  13 نم /-/  4 جنرب / هدرخ 
نارق  12 نم /-/  4 هدرگ / جنرب 

نارق  91 نارق /  85 نم /  4 نغور /
نارق  87 نارق /  84 نم /  4 هرک /

نارق  18 نارق /  14 يزیربت / لسع /
نارق  10 نارق /  7 / 50 نم /  4 دوخن /

نارق  8 نم /-/  4 زمرق / ایبول 
نارق  5 / 5 نارق /  5 نم /  4 یلگنج / لاغز 
نارق  82 نارق /  60 راورخ / ینیمزبیس /
نارق  350 نارق /  300 راورخ / شمشک /

نارق  13 نم /-/  4 رال / کشک 
نارق  37 نارق /  27 نم /  4 کچرپ / رینپ 

نارق  31 نارق /  29 نم /  4 ودرگ / زغم 
نارق  12 روغلب /-/-/

نارق  12 نارق /  10 / 5 نم /  4 سدع /
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نارق  10 نارق /  9 نم /  4 هپل /
نارق  12 نارق /  5 يزیربت / نوباص /

نارق  15 هناد /-/  100 غرممخت /
نارق  17 / 1 نارق /  17 نم /  4 تفن /

626 ص : نارهت ، تشذگرس 
نارق  30 نارق /  25 يزیربت / دنق /

نارق  21 رکش /-/-/
نارق  34 نارق /  28 يزیربت / ياچ /

نارق  40 نم /-/  4 یکیخ / رینپ 
نارق  6 نم /-/  4 هزوک / تسام 

نارق  6 نم /-/  4 زایپ /
نارق   4 نارق /  3 / 5 نم /  4 یغاب / لاغز 

627 ص : نارهت ، تشذگرس 

همانباتک

راثآ نمجنا  نارهت : مود . پاچ  ثدحم . مشاه  ریم  حیحصت  میظنت و  يوفطصم . یقت  دمحم  دیس  هکربتم . نکاما  نارهط : یخیرات  راثآ  - 1
.1375 یگنهرف ، رخافم  و 

(- 2536  ) 1356 ریبکریما ، نارهت : مود . پاچ  ینرگ . ناج  قطان ، امه  همجرت  زنوج . دروف  راهرس  دنز . ناخیلعفطل  ياهزور  نیرخآ  - 2
سوریس ششوک  هب  ق -) ه .  ) 1317 ، 1286 لاس 1269 ، راجاق  رـصع  رد  نارهت  یعامتجا  خیرات  زا  يدانـسا   ) نارهت هفالخلا  راد  رامآ  - 3

.1368 ناریا ، خیرات  رشن  نارهت : یفام -) ماظن   ) هیداحتا هروصنم  نایدنودعس ،
.1348 یتسار ، پاچ  بسشگ . رذآ  ریشدرا  دبوم  نایتشترز . نفد  نفک و  نییآ  - 4

.1362 هدازناج ، نارهت : یمجن . رصان  میدق . نارهت  میدق و  ناریا  - 5
.1363 گنابلگ ، کلم . هدازاضر  میحر  مامتها  هب  نیماجنب . رلیونیرگ  لئوماس  همانرفس  تارطاخ و  نایناریا ؛ ناریا و  - 6

.1362 یگنهرف ، یملع و  نارهت : دلج .  2 یناردنزام . دیحو  همجرت ع . نزرک . ن . ج . ج . ناریا . هیضق  ناریا و  - 7
.1377 لوا . پاچ  ناریا ، خیرات  رشن  نارهت : هیداحتا . هروصنم  نارهت . هرابرد  یتالاقم  هعومجم  تسا : نارهت  اجنیا  - 8

.1357 کباب ، تاراشتنا  ییاون . نیسحلا  دبع  رتکد  حیحصت  ولمور . کیب  نسح  خیراوتلا . نسحا  - 9
.1363 باتک ، يایند  نارهت : مود . پاچ  دیما . گرزب  نسحلا  وبا  تسام . رب  هک  تسام  زا  - 10

هامرهم 1370. مجنپ ، هرامش  مود ، لاس  داجرف . همانهام  يدیهش . نژیب  "ح . نیون . سرادم  ات  هناخبتکم  زا  -" 11
628 ص : نارهت ، تشذگرس 

.1363 باتک ، يایند  نارهت : مود . پاچ  يزیراپ . یناتساب  رتکد  رس . تفه  ياهدژا  - 12
رـشن نارهت : نایدنودعـس . سوریـس  یفام ،) ماظن   ) هیداحتا هروصنم  شـشوک  هب  کلامملا . لضفا  نیـسحمالغ  ازریم  خیراوتلا . لضفا  - 13

.1361 ناریا ، خیرات 
: لوا دلج  هاش . نیدلا  رصان  یهاشداپ  هرود  رد  ناریا  خیرات  لاس  لهچ  راثآلا : رثآملا و  - 14
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هرود و لاجر  لاوحا  رد  یناکدرا ، یبوبحم  نیـسح  زا  تاقیلعت  مود : دـلج  راشفا . جریا  شـشوک  هب  هنطلـسلا . داـمتعا  ناـخ  نسح  دـمحم 
.1363 ریطاسا ، نارهت : راشفا . جریا  زا  میظنت  جارختسا و  یندم . ییایفارغج و  یخیرات ، هناگدنچ  ياهتسرهف  موس : دلج  يرصان . رابرد 

(. 2535  ) 1355 یمزراوخ ، نارهت : مجنپ . پاچ  تیمدآ . نودیرف  ناریا . ریبکریما و  - 15
.1355 نادیواج ، نارهت : مود . پاچ  نییار . لیعامسا  تیطورشم . بالقنا  رد  يرس  ياهنمجنا  - 16

: نارهت یهاشتلود . لیعامسا  رتکد  همجرت  تراهکال . سنرال  رتکد  هیوفص . هلسلس  ضارقنا  - 17
.1344 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب 

.1370 نارگنشور ، نارهت : لوا . دلج  نارهت . باتک  رد  راونا ، هللا  دبع  رادرس . غاب  - 18
.1373 نارگنشور ، نارهت : مراهچ . دلج  نارهت . باتک  رد  راونا ، هللا  دبع  دیس  ناتسراگن . غاب  - 19

.1348 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : رباص . تخدنیهم  همجرت  ربلیو . دلانود  نآ . ياهکشوک  ناریا و  ياهغاب  - 20
.1347 انیس ، نبا  نارهت : يدابانگ . نیورپ  دمحم  همجرت  يومح . توقای  توقای . كرتشم  هدیزگرب  - 21

(. 2536  ) 1356 هاشیلع ، یفص  نارهت : مود . پاچ  ییاطع . یتنج  رتکد  ناریا . رد  شیامن  داینب  - 22
.1363 باتک ، يایند  نارهت : مود . پاچ  دلجم . کی  رد  دلج   2 دوادروپ . داتسا  لابقا و  سابع  حیحصت  ینیوزق . هلاقم  تسیب  - 23

.1320 ینابرهش 1299 - هچخیرات  یسایس و  ياهدادخر  رب  يرورم  ناریا : هیفخ  سیلپ  - 24
.1368 سونقق ، نارهت : مود . پاچ  یشرفت . یمف  یفیس  یضترم 

[ اتیب . ] یلم راثآ  نمجنا  بایرز . سابع  همجرت  دکدلون . رودوئت  نایناساس . نامز  رد  اهبرع  نایناریا و  خیرات  - 25
629 ص : نارهت ، تشذگرس 

تامدخ هسـسؤم  نارهت : دـلج .  6 فابرهـش .)  ) يرهـش رفعج  راـک .) بـسک و  یگدـنز ،  ) مهدزیـس نرق  رد  نارهت  یعاـمتجا  خـیرات  - 26
.1368 اسر ، یگنهرف 

.1357 هاگآ ، نارهت : دلج .  2 یناجریس . يدیعس  ربکا  یلع  مامتها  هب  ینامرک . مالسالا  مظان  نایناریا . يرادیب  خیرات  - 27
.1357 ریبکریما ، نارهت : موس . دلج  یکم . نیسح  ناریا . هلاس  تسیب  خیرات  - 28

[ اتیب ، ] یملع ربکا  یلع  یشورفباتک  هناخپاچ و  نارهت : يرایتخب . نامژپ  نفلت . فارگلت و  تسپ و  خیرات  - 29
.1349 یلم ، راثآ  نمجنا  اکذ . ییحی  نارهت . یتنطلس  كرا  ياهنامتخاس  هچخیرات  - 30

. مراهچ پاچ  دلج .  8 دومحم . دومحم  نرق 19 . رد  سیلگنا  ناریا و  یسایس  طباور  خیرات  - 31
[ اتیب ، ] لابقا نارهت :

.1348 ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت : هدوتس . رهچونم  رتکد  دیشحت  حیحصت و  یلمآ . هللا  ءایلوا  انالوم  نایور . خیرات  - 32
. دلجم کی  رد  دلج   2 رایدنفسا . بتاک  نب  نسح  نب  دمحم  نیدلا  اهب  ناتسربط . خیرات  - 33

[ اتیب ، ] رواخ هلالک  لابقا . سابع  حیحصت 
پاچ یحیبست . نیسح  دمحم  ششوک  هب  یشعرم . نیدلا  ریصن  دیس  نب  نیدلا  ریهظ  دیـس  ریم  ناردنزام . نایور و  ناتـسربط و  خیرات  - 34

.1361 قرش ، یتاعوبطم  هسسؤم  مود .
.1357 يرهچونم ، نارهت : مود . پاچ  مالک . رهاوج  زیزعلا  دبع  نارهط . خیرات  - 35

. ییاون نیسحلا  دبع  رتکد  همدقم  حیحصت و  هلودلا . دضع  ناخ  دمحا  ازریم  يدضع . خیرات  - 36
.1376 ملع ، نارهت : لوا . پاچ 

، باتک يایند  نارهت : دـلج .  3 یناوضر . لیعامـسا  دمحم  رتکد  حیحـصت  هنطلـسلا . دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  يرـصان . مظتنم  خـیرات  - 37
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.1367
. مود پاچ  دلج .  3 یناکدرا . یبوبحم  نیسح  رتکد  ناریا . رد  دیدج  یندمت  تاسسؤم  خیرات  - 38

.1376 - 1370 نارهت ، هاگشناد  نارهت :
.1358 یبیج ، ياهباتک  نارهت : مود . پاچ  يرومیت . میهاربا  ناریا . رد  یفنم  تمواقم  نیلوا  وکابنت : میرحت  - 39

تسیود تختیاپ  نارهت  ییازخ . یقوثو  همطاف  يدیس ، دمحا  دیـس  همجرت  ینرگ . يد . ناج  " يرـصان . دهع  رد  نارهت  رهـش  لوحت  -" 40
. هلاس

630 ص : نارهت ، تشذگرس 
.1368 ریبکریما ، نارهت : یقایس . ریبد  دمحم  دیس  رتکد  ششوک  هب  كولملا . ةرکذت  - 41

: حیحـصت نامحرلا . دـبع  نب  دارم  دـمحم  همجرت  ینیوزق . دومحم  نب  دـمحم  نب  ءایرکز  ماما  رثا  دابعلا . رابخا  دـالبلا و  راـثآ  همجرت  - 42
ج 1: نارهت ، هاگشناد  نارهت : يدارمهاش . دمحم  دیس  رتکد 

.1373 ج 2 : ، 1371
.1368 زاریش ، دیون  زاریش : ینویامه . قداص  ناریا . رد  هیزعت  - 43

.1367 یگنهرف ، یملع و  نارهت : یمتاح . دواد  همجرت  یکسووکلچ . رتپ  ناریا . ورشیپ  یموب  رنه  هیزعت  - 44
. هاش نیسح  ریم  همجرت  یکسرونیم . و . برغملا . یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  رب  تاقیلعت  - 45

.1372 ارهزلا ، هاگشناد  نارهت : مارهرو . اضرمالغ  رتکد  يدمحا ، ریم  میرم  رتکد  یشاوح : حیحصت و 
. هلاس تسیود  تختیاپ  نارهت  مدقم . دقورس  نسحلا  وبا  همجرت  يرافغ . خرف  " نارهت . شیامن  ياهرالات  اههیکت و  -" 46

(. هلاقم هعومجم  . ) داکروا درانرب  لدع و  رایرهش  رظن  ریز  هلاس . تسیود  تختیاپ  نارهت  - 47
.1357 ناریا ، رد  هسنارف  یسانشناریا  نمجنا  نارهت و  رهش  یسدنهم  ینف و  رواشم  نامزاس 

.1370 هراشا ، نارهت : شواز . م . ح . ناریا . خیرات  هاگرذگ  رد  نارهت  - 48
(. 2536  ) 1356 تدوج . نیسح  نامز . زا  کیدزن  هتشذگ  رد  نارهت  - 49

(. 2535  ) 1355 ناریا ، یلم  هاگشناد  نارهت : نامیرک . نیسح  رتکد  لاح . هتشذگ و  رد  نارهت  - 50
تـسیود تختیاپ  نارهت  مدـقم . دقورـس  نسحلا  وبا  همجرت  ردـتقم . اضر  دـمحم  " يولهپ . زاغآ  ات  هیوفـص  زا  راصح : نورد  نارهت  -" 51

. هلاس
.1371 هاگشهوژپ ، کی . دلج  هدوتس . رهچونم  رتکد  ناریمش . یخیرات  يایفارغج  - 52

. هدوتس رهچونم  رتکد  ششوک  هب  سانشان . هدنسیون  برغملا . یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  - 53
.1362 يروهط ، نارهت :

. مود پاچ  مجویدخ . نیسح  ششوک  هب  یجومروخ . رفعج  دمحم  يرصان . رابخالا  قیاقح  - 54
.1363 ین ، رشن  نارهت :

.1361 یسودرف ، راطع ، نارهت : مود . پاچ  دلج .  3 يدابآتلود . ییحی  ییحی . تایح  - 55
.1371 ناریا ، خیرات  رشن  نارهت : موس . پاچ  یفام .) ماظن   ) هیداحتا هروصنم  ششوک  هب  هنطلسلا . جات  تارطاخ  - 56

631 ص : نارهت ، تشذگرس 
(. 2535  ) 1353 ریبکریما ، نارهت : مود . پاچ  امرفنامرف . ظفاح  ششوک  هب  هلودلا . نیما  یسایس  تارطاخ  - 57

: نارهت مود . پاچ  اتدوک . لوا  ات  هاش  نیدلا  رصان  تنطلس  رخآ  زا  یمارهب  هللا  دبع  تارطاخ  - 58
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.1363 یملع ،
(. 2535  ) 1355 غرمیس ، ياهباتک  مود . پاچ  یلج . یلقسابع  همجرت  یکسفوکاساک . لنلک  تارطاخ  - 59

.1362 ون ، رشن  نارهت : نایبارت . وبا  نیسح  همجرت  لیش . يدیل  تارطاخ  - 60
.1362 یسودرف ، تاراشتنا  گنهرف و  رشن  مود . پاچ  یقاقش . ناخ  یلقنیسح  ششوک  هب  هلودلا . نحتمم  تارطاخ  - 61

.1363 راوز ، نارهت : مراهچ . پاچ  هنطلسلا . ربخم  تیاده ، یلقیدهم  تارطخ . تارطاخ و  - 62
. رودادرس هزمح  همجرت  دلوتراب . جیووریمیدالو  یلیساو  اپورا . هیسور و  رد  یسانشرواخ  - 63

.1351 انیس ، نبا  نارهت :
. ییاریتک دومحم  ششوک  هب  هنطلسلا . دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  همانباوخ . هب  روهشم  هسلخ . - 64

.1357 اکوت ، نارهت : مود . پاچ 
.1324 راوز ، دهشم : ییارون . دیهش  دمحم  راتفگشیپ  هنطلسلا . دامتعا  موحرم  همانباوخ . ای  هسلخ  - 65

.1362 ماگمه ، نارهت : یمجن . رصان  نارهت . هفالخلا  راد  - 66
.1366 یحتف ، نارهت : یهدراهچ . نیدلا  رون  ییادخ . يربمایپ و  نایعاد  - 67

.1377 نارهت ، ج 4 . ب : لداع . دادح  یلعمالغ  رظن  ریز  مالسا . ناهج  همانشناد  - 68
.1380 ریبکریما ، نارهت : دلج .  3 بحاصم . نیسحمالغ  یتسرپرس  هب  یسراف . فراعملا  ةریاد  - 69

.1352 کباب ، یناساس . کلم  ناخ  ناریا . رد  سیلگنا  تسایس  ناهنپ  تسد  - 70
ناگرهم 1325. هرامش 1 ، یسانشناریا ، هعومجم  رد  هدوتس . رهچونم  " بالود . -" 71

. لوا پاچ  هدوتس . رهچونم  رتکد  حیحصت  ناخ . ردان  دمحم  ناشخدب . نغطق و  يامنهار  - 72
.1367 يریگناهج ، یگنهرف  هسسؤم 

.1372 ون ، حرط  نارهت : لوا . پاچ  حلاص . ازریم  نیسح  مامتها  هب  يدزیا . یلع  يولهپ ، سمش  يدوبهب ، نامیلس  تارطاخ  هاش : اضر  - 73
632 ص : نارهت ، تشذگرس 

: نارهت مراهچ . پاچ  راشفا . جریا  سراهف . همدقم و  اب  هنطلسلا . دامتعا  تارطاخ  همانزور  - 74
.1377 ریبکریما ،

: نارهت ینیما . گنشوه  ریما  همجرت  يربگنیلاه . مایلیو  مکلم . ناجرس  تئیه  رفس  همانزور  - 75
.1363 ارسباتک ،

.1368 ریبکریما ، نارهت : اینبجر . دوعسم  همجرت  كولملا . ةرکذت  رب  یکسرونیم  تاقیلعت  ای  يوفص  تموکح  يرادا  نامزاس  - 76
: نارهت ج 5 و 6 . نارهت . باتک  مغیض . اویش  " راجاق . يرامعم  زا  يدامن  هلودلا  قوثو  يارس  -" 77

.1376 نارگنشور ، تاراشتنا 
.1353 هاشیلع ، یفص  نارهت : لوا . دلج  یقلاخ . هللا  حور  ناریا . یقیسوم  تشذگرس  - 78

.1357 ناریا ، نامجرتم  نافلؤم و  تکرش  نارهت : يریشم . دمحم  مامتها  هب  ینارهت . یشابفاحص  میهاربا  همانرفس  - 79
(. 2536  ) 1356 یقارشا ، نارهت : موس . پاچ  یقداص . رون  نیسح  همجرت  ناریا . هب  ندنالف  نژوا  همانرفس  - 80

. يرادناهج سوواکیک  همجرت  كالوپ . دراودا  بوکای  نایناریا .) ناریا و   ) كالوپ همانرفس  - 81
.1361 یمزراوخ ، نارهت : لوا . پاچ 

.1370 یگنهرف ، یملع و  نارهت : مود . پاچ  افش . نیدلا  عاجش  رتکد  همجرت  هلاوالد . ورتیپ  همانرفس  - 82
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: نارهت مود . پاچ  ياهردب . نودیرف  يریما ، رهچونم  همجرت  نسکج . زمایلیو  ماهاربآ و . لاح . هتشذگ و  رد  ناریا  نسکج : همانرفـس  - 83
.1357 یمزراوخ ،

.1374 سوت ، نارهت : دلج .  5 ییامغی . لابقا  همجرت  ندراش . همانرفس  - 84
. يریما رهچونم  رتکد  همجرت  رزیرف . یلیب  زمیج  یناتسمز . رفس  هب  فورعم  رزیرف ، همانرفس  - 85

.1364 سوت ، نارهت :
.1366 یگنهرف ، یملع و  نارهت : مود . پاچ  اینبجر . دوعسم  همجرت  وخیوالک . همانرفس  - 86

.1361 مایخ ، نارهت : مود . پاچ  نویامه .) مجرتم   ) یشوهرف همجرت  اوفالوید . مادام  همانرفس  - 87
.1362 راوز ، نارهت ، يدیعس . رغصا  یلع  همجرت  ناریا . رد  نییآ  اهمدآ و  مانرسالراک : مادام  همانرفس  - 88

633 ص : نارهت ، تشذگرس 
.1367 تاعالطا ، نارهت : دلج .  2 هچبدرک . سدنهم  همجرت  نشگورب . شیرنه  رتکد  نارقبحاص . ناطلس  رابرد  هب  يرفس  - 89

.1362 ناریا ، خیرات  رشن  نارهت : هیدشر . نیدلا  سمش  رمع . حناوس  - 90
[. اتیب . ] مود پاچ  يروصنم . هللا  حیبذ  همجرت  ونیبوگود . تنک  ناریا . رد  لاس  هس  - 91

نویامه شـشوک  هب  ینایتشآ . لابقا  سابع  همجرت  هاش . نیدلا  رـصان  هژیو  کشزپ  هیرووف ، رتکد  تارطاخ  ناریا : رابرد  رد  یلاس  هس  - 92
[. اتیب ، ] باتک يایند  نارهت : يدیهش .

[. اتیب ، ] کباب دلج .  2 یناساس . کلم  ناخ  راجاق . هرود  نارازگتسایس  - 93
.1371 راوز ، نارهت : مراهچ . پاچ  دلج .  6 دادماب . يدهم  ناریا . لاجر  لاح  حرش  - 94

، کباب مود . پاچ  ییاون . نیـسحلا  دـبع  رتکد  شـشوک  هب  ینایتشآ . لابقا  سابع  زا  ياهمدـقم  اب  ارآکلم . ازریم  سابع  لاـح  حرـش  - 95
(. 2535  ) 1355

.1360 موس . پاچ  دلج .  3 یفوتسم . هللا  دبع  نم . یناگدنز  حرش  - 96
. مود پاچ  يریش . دمحم  ششوک  هب  هنطلسلا . دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  خیراوتلا . ردص  - 97

.1357 ناهبزور ، نارهت :
.1362 باتک ، يایند  نارهت : مود . پاچ  لابقا . سابع  همجرت  لوپنیل . یلناتسا  نیطالس . تاقبط  - 98

.1376 نیعم ، نارهت : مود . پاچ  دلج .  5 يرهش . رفعج  میدق . نارهط  - 99
: نارهت ج 5 و 6 . نارهت . باتک  راونا . هللا  دبع  دیس  " یبونج . یسودرف  نابایخ  برغ  -" 100

.1376 نارگنشور ، تاراشتنا 
.1363 باتک ، يایند  طسوت  تسفا  پاچ  . 1921 ندیل ، پاچ  نوسلکین . دلونیر  جنارتسیل و  ياگ  یخلبلا . نبا  همانسراف  - 101

.1357 ریبکریما ، نارهت : دلج .  3 نییار . لیعامسا  ناریا . رد  يرنوسامارف  هناخشومارف و  - 102
.1377 روباشین ، داینب  هب  هتسباو  خلب ، نارهت : نژیب .)  ) یناردنزام يدیهش  نیسح  اهیاج .) ناسک و  مان   ) همانهاش گنهرف  - 103

.1357 موس . پاچ  دلج .  6 نیعم . دمحم  رتکد  یسراف . گنهرف  - 104
. رایز نب  ریگمشو  نب  سوباق  نب  ردنکسا  نب  سوواکیک  یلاعملا  رصنع  ریما  همانسوباق . - 105

.1347 یغورف ، نارهت : یسیفن . دیعس  حیحصت 
(. 2536  ) 1356 ریبکریما ، نارهت : اکذ . ییحی  ششوک  هب  يورسک . دنوراک  - 106

634 ص : نارهت ، تشذگرس 
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.1376 - 1370 نارگنشور ، نارهت : دلج .  6 هلاقم .) هعومجم   ) نارهت باتک  - 107
.1355 اکوت ، نارهت : یبجر . زیورپ  همجرت  نیده . نوس  ناریا . ياهریوک  - 108

.1367 یگنهرف ، یملع و  نارهت : کشریب . دمحا  هلاس . رازه  هس  یقیبطت  همانهاگ  - 109
.1363 هرقن ، رشن  نارهت : مود . پاچ  تیاده . هنطلسلا  ربخم  تیطورشم . هیراجاق و  ناریا  شرازگ  - 110

2 يرذآ . الهش  ییاضر ، خیش  هیسنا  شـشوک  هب  هفالخلا . راد  تالحم  هفلتخم  عیاقو  تروپار  نارهت : تالحم  زا  هیمظن  ياهـشرازگ  - 111
.1377 دانسا ، هدکشهوژپ  ناریا ، یلم  دانسا  نامزاس  دلج .

. هدازلامج یلع  دمحم  دیس  متسیب . نرق  يادتبا  رد  ناریا  يداصتقا  عاضوا  ناگیاش : جنگ  - 112
.1362 نارهت ، باتک  طسوت  نیلرب 1335 ه ق . پاچ  يور  زا  تسفا  پاچ 

. لوا پاچ  ییابطابط . طیحم  داتسا  میظنت  نیودت و  ناخ . مکلم  ازریم  راثآ  هعومجم  - 113
[. اتیب ، ] یملع نارهت :

ییاون و نیـسحلا  دـبع  رتکد  شـشوک  هب  سراهف . یـشاوح و  تاحیحـصت و  اب  هنطلـسلا . داـمتعا  ناـخ  نسح  دـمحم  نادـلبلا . ةآرم  - 114
.1368 - 1367 نارهت ، هاگشناد  نارهت : دلج .  3 ثدحم . مشاهریم 

. راشفا جریا  ششوک  هب  يرخطصا . میهاربا  قحسا  وبا  یسراف . همجرت  کلامم ؛ کلاسم و  - 115
.1347

: زیربت دلج   2 ریمضنشور . يدهم  همجرت  هسام . يرناه  ناریا . بادآ  تادقتعم و  - 116
لاس 1357. دلج 2 ، 2535 ؛)  ) لاس 1355 دلج 1 ، زیربت ، هاگشناد 

.1979 یبرعلا ، ثارتلا  ایحا  راد  توریب : دلج .  5 يومح . توقای  نادلبلا . مجعم  - 117
: نارهت راشفا . جریا  شـشوک  هب  يرتست . هللا  دـبع  نب  دعـسا  نب  دـمحم  همجرت  يرخطـصا . میهاربا  قحـسا  وبا  کلاسملا . کلامم و  - 118

.1373 راشفا ، دومحم  تافوقوم 
، قرش نارهت : مود . پاچ  ییامغی . نیدلا  ردب  شـشوک  هب  يریرح . رغـصا  یلع  رتکد  همجرت  نزاب . يرداب  هاش . ردان  بیبط  ياههمان  - 119

.1365
.1363 باتک ، يایند  نارهت ، تسفا  پاچ  ندیل ، پاچ  یفوتسم . هللا  دمح  بولقلا . ۀهزن  - 120

: نارهت مود . پاچ  هدوتس . رهچونم  رتکد  حیحـصت  یناهفـصالا . اضر  دمحم  نب  يدهم  دمحم  ناهفـصالا . فیرعت  یف  ناهج  فصن  - 121
.1368 ریبکریما ،

635 ص : نارهت ، تشذگرس 
.1359 یعامتجا ، تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، هاگشناد  نارهت : داژنیفص . داوج  ناریا . رد  یتنس  يرایبآ  ياهماظن  - 122

.1362 یلواسی ، نارهت : یشرفت . یمف  یفیس  یضترم  هیراجاق . هرود  رد  هیمظن  مظن و  - 123
.1370 حلسم ، ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  پاچ  يرمق . يرجه   1275 شیشرک ، ویسوم  نارهط . هفالخلا  راد  هشقن  - 124

[. اتیب ، ] یسانشاتیگ نارهت : هرامش 147 . هشقن  نارهت . رازاب  يامنهار  هشقن  - 125
.1371 حلسم ، ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  پاچ  يرمق . يرجه   1309 رافغلا ، دبع  نارهط . يرصان  هفالخلا  راد  رهش  هشقن  - 126

.1344 ییاضیب . مارهب  ناریا . رد  شیامن  - 127
: نارهت کلامملا . ریعم  یلعتسود  هاش . نیدلا  رصان  یصوصخ  یناگدنز  زا  ییاهتشاددای  - 128

.1351 یملع ،
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[. اتیب ، ] تفرعم نارهت : يروصنم . هللا  حیبذ  همجرت  نوارب . دراودا  نایناریا . نایم  رد  لاسکی  - 129

: هقرفتم تایرشن 

يانب نیمود  هیدوعـسم ، ترامع  راـتفگ : مکی . تسیب و  لاـس  . 1378 رویرهش ، هبنشهس 9  ش 5858 ، یمالـسا . يروهمج  هماـنزور  - 130
. رنه تایبدا و  هحفص  نارهت . رهش  یخیرات  صخاش 

. لماک هرود  لیفارساروص . ناخ  ریگناهج  ازریم  ادخهد . ناخ  ربکا  یلع  ازریم  لیفارساروص . - 131
.1361 یکدور ، نارهت :

رتکد هتشون  انیس . ناتسرامیب  کشزپ ، زور  انیـس ، یلع  وب  هلاقم  دادرم 1378 .  27 مهن ، لاس  هرامش 294 ، زورما . یکـشزپ  همانهتفه  - 132
. یباسح دیمحلا  دبع 

637 ص : نارهت ، تشذگرس 

نکاما مالعا و  هیامن 

408 یلع ، زورون  اباب  رابنابآ 
408 هلپلهچ ، رابنابآ 
408 نتلهچ ، رابنابآ 

408 دیلکلهچ ، رابنابآ 
408 یتشخ ، رابنابآ 

408 تخترس ، رابنابآ 
409 - 408 لیعامسا ، دیس  رابنابآ 

411 یلودیس ، رابنابآ 
408 عمج ، بحاص  رابنابآ 

411 ناخ ، مساق  رابنابآ 
408 حلاص ، یطول  رابنابآ 

408 ریعم ، رابنابآ 
408 دومحم ، ازریم  رابنابآ 
409 یسوم ، ازریم  رابنابآ 

408 باون ، رابنابآ 
408 یفقو ، رابنابآ 

408 نتتفه ، رابنابآ 
289 همشچرس ، بآ 

618 هاش ، بآ 
403 جرک ، بآ 

534 لگنم ، بآ 
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343 - 341 هینادوجآ ،
102 لاخآ ،

222 ینک ، یلعالم  دنوخآ 
563 ، 523 ، 330 ، 157 ، 100 ، 89 ، 57 ، 38 - 37 ناجیابرذآ ،

158 رادهتشررس ، ناخ  دازآ 
344 ، 330 يوضر ، سدق  ناتسآ 

483 ناخارتسآ ،
495 ، 129 ، 77 ایسآ ،

401 امرفنامرف ، مود  بایسآ 
398 رادرس ، بایسآ 

406 یشیمواگ ، بایسآ 
405 کلملا ، ماظن  بایسآ 

398 یلاو ، بایسآ 
463 ، 18 ینایتشآ ،

550 ، 259 ، 58 ، 57 هلودلا ، فصآ 
116 مارهب ، اغآ 

411 ، 86 ، 76 ، 72 ، 66 - 65 ، 63 ، 48 ، 43 ، 40 - 32 ناخ ، دمحم  اغآ 
ناخ دمحم  اغآ  هاش ، دمحم  اغآ 

445 ، 273 میهاربا ، اقآ 
272 ناطلسلا ، نیما  میهاربا  اقآ 

342 مالسالا ، دیدج  لیعامسا  اقآ 
469 ، 467 ریما ، اقآ 

550 ناخالاب ، اقآ 
551 - 550 مخفا ، رادرس  ناخالاب  اقآ 
551 ناخ ، نیسحلا  دبع  ناخالاب  اقآ 

509 ماظن ، نیعم  ناخالاب  اقآ 
589 لامج ، اقآ 

610 اضر ، اقآ 
342 ناخ ، اضر  اقآ 

638 ص : نارهت ، تشذگرس 
607 ، 365 هنطلسلا ، لابقا  ناخ  اضر  اقآ 

611 ، 610 ، 342 یشابساکع ، ياضر  اقآ 
87 نیدباعلا ، نیز  اقآ 
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87 يزیربت ، نیدباعلا  نیز  اقآ 
172 یساقآ ،

355 مساقلا ، وبا  دیس  اقآ 
605 لامج ، دیس  اقآ 

508 یناهفصا ، راجتلا  نیعم  میحرلا  دبع  دیس  اقآ 
569 یناهبهب ، هللا  دبع  دیس  اقآ 

569 ، 510 دمحم ، دیس  اقآ 
537 ییابطابط ، دمحم  دیس  اقآ 

366 یکاین ، یلع  دمحم  دیس  اقآ 
611 نسح ، خیش  اقآ 

569 يدهم ، خیش  اقآ 
460 يداه ، خیش  اقآ 

88 ناخ ، یلعلا  دبع  اقآ 
279 رغصا ، یلع  اقآ 

176 يزیربت ، ربکا  یلع  اقآ 
136 پیترس ، ناخ  یلع  اقآ 

ناخ دمحم  اغآ  راجاق - ناخ  دمحم  اقآ 
365 ياهشمق ،)  ) اضر دمحم  اقآ 

377 هاش ، دمحم  اقآ 
128 راجتلا ، کلم  يدهم  اقآ 

536 ءاملعلا ، دیعس  میهاربا  ازریم  اقآ 
88 رقاب ، ازریم  اقآ 

426 رفعج ، ازریم  اقآ 
366 یشرفت ، ربکا  یلع  دیس  ازریم  اقآ 
537 ییابطابط ، دمحم  دیس  ازریم  اقآ 

331 یفوتسم ، دمحم  ازریم  اقآ 
429 ناخ ، یفطصم  ازریم  اقآ 

344 هیجو ، اقآ 
520 ینیرحب ، ياقآ 

230 ییحی ، اقآ 
578 ینابر ، ياقآ 

535 ییابطابط ، ياقآ 
57 بوقعی ، اقآ 
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492 یئابطابط ، طیحم  ياقآ 
94 - 92 اهولینوققآ ،

466 کمرب ، لآ 
462 لاز ، لآ 

466 لهس ، لآ 
19 یلمآ ،

ترف تنومود  تنک  ترف -، تنومود  تنک  ناوطنآ 
49 راهآ ،

19 رورسلا ، ۀیآ 
هناخ 2 هنییآ 

72 دیدج ، هنییآ 
573 کلملا ، میکح  یمیکح  میهاربا 

279 ناخ ، لیلخ  میهاربا 
604 یشابفاحص ، میهاربا 

19 رایدنفسا ، نبا 
322 رایدنفسا ، نبا 

587 دجن ، کلم  دوعسلا  نبا 
558 ، 501 ، 358 هیوباب ، نبا 

20 - 19 یخلب ، نبا 
18 لقوح ، نبا 

425 نانجلا ، باوبا 
535 ، 516 دیما ، گرزب  نسحلا  وبا 

283 یشاک ، ناخ  نسحلا  وبا 
583 لضفلا ، وبا 

575 ولزگهرق ، کلملا  رصان  ناخ  مساقلا  وبا 
99 امعلا ، وبا  نب  مساقلا  وبا  نب  افولا  وبا 

512 ، 196 ناخ ، بارت  وبا 
19 دمحم ، هّللا  دبع  وبا 

332 یناسارخ ، ملسم  وبا 
604 ، 568 ، 510 ، 499 - 497 ، 269 کباتا ،

مظعا کباتا  ریما  مظعا - کباتا 
639 ص : نارهت ، تشذگرس 

341 هیداحتا ،
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544 ستلوش ، وتا 
472 هنطلسلا ، مارتحا 

172 کلملا ، باستحا 
544 - 543 ، 536 ، 533 هنطلسلا ، ماشتحا 

392 نیما ، دمحا 
594 ، 319 کشریب ، دمحا 

187 ییاون ، ناخ  دمحا 
597 ، 596 - 594 ، 590 - 589 ، 582 ، 576 - 575 ، 500 ، 495 ، 492 ، 381 ، 300 - 299 ، 255 - 254 ، 196 راجاق ، هاش  دمحا 

582 ، 321 ماوق ، دمحا 
20 يورسک ، دمحا 
71 نیچلگ ، دمحا 

574 ، 566 ، 300 ازریم ، دمحا 
381 هیدمحا ،

473 - 472 ، 223 هلودلا ، رتخا 
224 هنطلسلا ، رتخا 

32 ناخ ، هتخا 
397 يوروش ، یناگرزاب  هرادا 

213 دنه ، فارگلت  هرادا 
514 ، 211 نوارب ، دراودا 

319 رلهام ، دراودا 
164 هنطلسلا ، بیدا 

399 لزق ، یضارا 
284 كارا ،

559 ، 48 هنمارا ،
196 لوبمالسا ، هنمارا 

499 نایناهج ، مارهب  بابرا 
604 ، 540 ، 342 دیشمج ، بابرا 

341 - 340 ، 262 ویگمتسر ، بابرا 
262 ورسخیک ، بابرا 

603 - 602 ناخ ، ریشدرا 
176 هلودلا ، نکر  ازریم  ریشدرا 

44 اهزودیسرا ،
574 ، 494 - 493 هلودلا ، دشرا 
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255 ازریم ، ناوغرا 
255 هینوغرا ،
552 سافرا ،

404 عفرا ،
521 هلودلا ، عفرا 

گرا كرا -
یتنطلس گرا  یتنطلس - كرا 
329 ناخ ، میرک  كرا 

،155 ، 151 - 150 ، 148 ، 145 ، 141 ، 135 - 134 ، 116 ، 111 ، 107 ، 90 ، 82 - 81 ، 73 ، 72 ، 52 ، 45 - 42 ، 32 ، 29 - 27 ، 25 گرا ،
617 ، 598 ، 573 ، 467 ، 463 ، 400 ، 369 - 368 ، 364 ، 281 - 280 ، 250 ، 231 - 230 ، 228 ، 215 - 214 ، 199 ، 171

171 ، 118 یهاشداپ ، گرا 
،518 ، 377 ، 280 ، 226 ، 141 ، 116 ، 49 یتنطلس ، گرا 

171 ، 118 نویامه ، گرا 
541 هیمورا ،
28 ناکبزا ،

270 یلع ، هجنپ  داتسا 
225 نسح ، داتسا 

250 ، 93 نیسح ، داتسا 
367 ماظنریزو ، یناشاک  نیسح  داتسا 

242 راونا ، هّللا  دبع  داتسا 
250 یلع ، داتسا 

270 - 269 دمحم ، یلع  داتسا 
96 یتشرط ، فیس  نب  نیدلا  بطق  داتسا 

نامیرک نیسح  نامیرک -، داتسا 
218 فسوی ، داتسا 

551 نیلاتسا ،
403 دابآتجهب ، رختسا 

623 ، 157 ، 104 ، 34 دابآرتسا ،
640 ص : نارهت ، تشذگرس 

72 ، 71 یجرتسا ،
118 هیرتسا ،

154 کیوتسا ،
246 ، 84 دابآدسا ،
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126 بلاغلا ، هّللا  دسا 
136 راجاق ، ناخ  هّللا  دسا 

292 دعسا ، رادرس  ناخ  رایدنفسا 
409 ازریم ، ردنکسا 

400 جرک ، دابآلیعامسا 
83 یناهفصا ، لیعامسا 

439 - 437 ، 434 ، 183 ، 125 زازب ، لیعامسا 
158 ناخ ، لیعامسا 

56 یغادهچارق ، ناخ  لیعامسا 
184 خادتشا ،
268 یناکشا ،

278 هناخپوت ، لبطصا 
194 یچهکسلاک ، اقآ  رغصا 

272 سیونهمانزور ، رغصا 
374 لیکو ، رغصا 

،326 ، 292 ، 290 ، 288 ، 286 - 284 ، 275 ، 258 ، 213 - 212 ، 154 ، 110 ، 80 - 79 ، 72 ، 67 - 66 ، 47 ، 45 ، 39 ، 31 ، 19 ناهفصا ،
623 ، 616 ، 605 ، 562 ، 548 ، 490 - 489 ، 474 ، 443 ، 349 - 348 ، 329

320 ، 319 کناهفصا ،
326 متسر ، دبهفصا 

326 نیورش ، نبا  متسر  دبهفصا 
319 ، 101 هلودلا ، داضتعا 

566 ، 445 ، 381 ، 379 ، 156 ، 154 ، 152 ، 148 ، 139 ، 136 هنطلسلا ، داضتعا 
134 ازریم ، یلقیلع  هیلعلا  هنطلسلا  داضتعا 

472 ، 452 - 451 مرحلا ، دامتعا 
448 ، 411 ، 87 - 86 هلودلا ، دامتعا 

،181 - 180 ، 176 - 175 ، 172 ، 166 - 163 ، 132 - 131 ، 124 ، 118 ، 116 ، 68 - 66 ، 62 ، 42 ، 33 ، 29 ، 25 - 24 ، 20 هنطلسلا ، دامتعا 
-342 ، 319 - 316 310 - 307 ، 299 ، 289 - 287 ، 286 ، 268 ، 259 ، 251 ، 243 - 242 ، 240 ، 237 ، 222 ، 215 ، 196 - 195 ، 188 ، 186

517 ، 506 - 505 ، 480 ، 472 ، 470 ، 464 ، 459 ، 454 ، 451 ، 445 ، 438 ، 436 ، 386 ، 379 ، 376 - 374 ، 355 ، 345 ، 343
300 ناخ ، یلع  یجاح  هنطلسلا  دامتعا 

405 قوتاپ ، مادعا -
551 کلامملا ، زازعا 

438 هلودلا ، ملعا 
322 بایسارفا ،
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101 هلودلا ، رسفا 
48 ینارهت ، یناراس  لضفا 

43 ، 32 - 31 ، 27 ناغفا ،
18 ینایتشآ ، لابقا 

343 ، 342 هنطلسلا ، لابقا 
187 هیسدقا ،

168 ، 64 ، 51 ناتابکا ،
398 دابآربکا ،

443 رظان ، بیان  ناخ  ربکا 
439 هروغ ، ربکا 

575 ، 332 هلودلا ، مراص  ازریم  ربکا 
622 كرکوبلا ،

325 اضّرلا ،
378 یجرگ ، رادرهم  کیبيدروهللا 

63 راجاق ، يول  نیدلا  زع  ناخ  يدروهللا 
199 ، 173 هیساملا ،

323 توملا ،
259 - 257 ، 246 هیهلا ،

566 ، 518 - 517 ناقاخلا ، ما 
500 نارهت ، هعمج  ماما 

277 ، 98 - 97 میهاربا ، هدازماما 
327 ع ،)  ) یلع نب  لها  هدازماما 

105 نسح ، هدازماما 
641 ص : نارهت ، تشذگرس 

367 ، 364 ، 95 - 94 ، 92 ، 90 ، 44 - 33 دیز ، هدازماما 
94 ع ،)  ) دیز هدازماما 

97 قاحسا ، دیس  هدازماما 
410 - 409 ، 51 لیعامسا ، دیس  هدازماما 

267 شیرجت ، حلاص  هدازماما 
457 یلعسابع ، هدازماما 

501 ، 358 هللا ، دبع  هدازماما 
327 درزلگ ، هدازماما 

93 ع ،)  ) دمحم هدازماما 
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501 يداه ، هدازماما 
99 - 98 ، 94 - 92 ع ،)  ) ییحی هدازماما 

227 ینابناهج ، يازریم  هللا  ناما 
402 ، 396 هیدجما ،

400 ، 341 ، 339 - 337 دابآریما ،
528 ، 367 مظعا ، کباتا  ریما 

472 ینادمه ، مخفا  ریما 
124 ءارعشلا ، ریما 

558 رداهب ، ریما 
550 ناموت ، ریما 

526 ، 75 رومیت ، ریما 
534 ، 374 ، 372 ، 344 ، 141 رادرس ، ناخ  ریما 

472 ، 466 کلامملا ، ریعم  ناخ  دمحم  تسود  ریما 
319 راجاق ، ناخ  نامیلس  ریما 

411 هلودلا ، داضتعا  هاوخنامیلس  ریما 
411 راجاق ، ولناوق  ناخ  مساق  ریما 

517 ، 470 ، 391 ، 367 ، 349 ، 337 ، 221 ، 161 ، 157 ، 133 ، 131 - 127 ، 125 ، 122 - 121 ، 119 - 115 ، 106 ، 104 ، 100 ، 54 ریبکریما ،
189 هنطلسلا ، بیان  ریبکریما 

592 یبسامهط ، رکشل  ریما 
328 دومحم ، ریما 
328 دوعسم ، ریما 

611 ، 601 ، 231 ، 128 ، 201 ماظن ، ریما 
83 دابآنیما ،

،242 - 240 ، 239 - 238 ، 215 ، 193 - 191 ، 183 ، 181 ، 164 ، 161 هلودـلا ، نیما  ص641  نارهت ؛  تشذگرـس   20 يزار ، دـمحا  نیما 
534 ، 507 ، 503 ، 430 ، 385 ، 343 318 - 317 ، 286 ، 259 - 257

533 ناخیلع ، ازریم  هلودلا  نیما 
،440 - 439 ، 411 ، 361 ، 287 ، 285 ، 279 ، 273 ، 271 ، 269 ، 244 - 243 ، 229 ، 193 ، 184 ، 165 - 164 ، 156 ، 140 ، 58 ناطلسلا ، نیما 

568 - 567 ، 537 ، 523 ، 521 - 520 ، 511 - 510 ، 507 ، 505 - 503 ، 497 ، 473 ، 465 ، 463 - 460 ، 447 ، 445
247 کباتا ، ناطلسلا  نیما 

540 مظعاردص ، ناطلسلا  نیما 
241 ، 238 ، 222 هنطلسلا ، نیما 

برضلا نیما  جاح  برضلا - نیما 
445 ، 247 ، 240 ، 239 ، 238 ، 217 ، 215 ، 193 کلملا ، نیما 
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361 ، 171 روضح ، نیما 
507 ناقاخ ، نیما 

273 برضلا ، راد  نیما 
259 رتفد ، نیما 

2116 سدقا ، هنیما 
238 نویامه ، نیما 

509 یهاش ، رابنا 
196 - 195 هنطلسلا ، ماظتنا 
555 هنطلسلا ، راتخم  ماظتنا 

559 - 558 یلم ، راثآ  نمجنا 
572 - 569 ناجیابرذآ ، نمجنا 

573 توخا ، نمجنا 
388 ناریا ، یضارقتسا  نمجنا 

572 ّتیمح ، نمجنا 
368 ناخ ، مکلم  ازریم  يرنوسامارف  نمجنا 

572 ، 570 يرفظم ، نمجنا 
564 فراعم ، نمجنا 

642 ص : نارهت ، تشذگرس 
623 ، 612 ، 523 یلزنا ،

ناتسروگنا 2
446 ازریم ، ناوریشونا 

505 ، 503 ، 459 ، 457 - 456 ، 443 ، 315 ، 304 ، 254 ، 222 هلودلا ، سینا 
41 ناجوا ،

49 ناجاردوا ،
49 ناجالدوا ،

74 بیزگنروا ،
41 یلزوا ،

83 - 82 ، 80 ، 70 ندنالف ، نژوا 
49 ناشوا ،

500 رانماپ ، لوا 
322 هللا ، ءایلوا 

322 زاوها ،
66 یشابیساقآ ، چیا 
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619 رهشناریا ،
501 رهمناریا ،

317 راشفا ، جریا 
70 رصق ، هاگتسیا 

169 يدود ، نیشام  هاگتسیا 
128 کیوتسیا ،

275 ، 66 یساقآ ، کیشیا 
62 هاشیلعحتف ، یساقآ  کیشیا 

275 هناخکیشیا ،
210 راشفا ، لیا 

34 غالبجواس ، راشفا  لیا 
183 لیلج ، لیا 

105 ، 45 یچلیا ،
114 یناخلیا ،

242 راجاق ، لیا 
586 ، 585 يربمیا ،

72 ، 34 هرامالا ، راد  ناویا 
72 هناخناوید ، ناویا 

23 خیش ، اباب 
490 شارف ، اباب 
329 یلاع ، باب 

623 لباب ،
173 نویامه ، باب 

335 ناختاب ،
292 ناتسماداب ،

336 - 335 ریگداب ،
335 جنهداب ،

623 شورفراب ،
386 ، 102 رتیورود ، سویلوژ  نوراب 

120 بحاص ، نوراب 
500 ، 282 یبسامهت ، هاش  يوراب 

466 ، 91 ، 48 - 47 رازاب ،
358 - 357 نارگنهآ ، رازاب 
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96 ، 94 اهزودیسرا ، رازاب 
359 دیز ، هدازماما  رازاب 

128 ، 115 ، 109 ، 94 ، 56 ، 44 ریما ، رازاب 
359 یچلیا ، غاب  رازاب 

94 ، 50 ، 44 اهزازب ، رازاب 
490 ، 59 ، 50 ، 44 گرزب ، رازاب 

411 ، 357 - 356 ، 354 اهزودنالاپ ، رازاب 
366 رانمياپ ، رازاب 

354 ، 347 اهشورفنوتوت ، رازاب 
347 ، 358 ، 349 ، 214 ، 128 ، 56 ، 44 ، 36 ، 24 نارهت ، رازاب 

360 هچرازاب ،
470 همشچرس ، هچرازاب 

359 ، 357 ، 51 ، 50 نتلهچ ، رازاب 
366 ییحی ، هدازماما  هچرازاب 

361 یچلیا ، هچرازاب 
360 رانچاپ ، هچرازاب 

362 ، 361 یبوچ ، وسراهچ  هچرازاب 
361 یلعمالغ ، جاح  هچرازاب 
643 ص : نارهت ، تشذگرس 

361 ، 277 مساق ، جاح  هچرازاب 
408 ، 361 باون ، مامح  هچرازاب 

361 ، 169 یجابنارفعز ، هچرازاب 
361 تداعس ، هچرازاب 

361 یشاباقس ، هچرازاب 
533 یلعسابع ، هچرازاب 
361 دابآمساق ، هچرازاب 

360 ، 49 ، 47 هلودلا ، ماوق  هچرازاب 
533 ، 360 یلعسابع ، ییالبرک  هچرازاب 

365 ، 361 ، 353 ، 91 ، 61 يورم ، هچرازاب 
408 ، 362 ، 360 ریعم ، هچرازاب 

361 ، 26 هنطلسلا ، بیان  هچرازاب 
62 ناخ ، زورون  هچرازاب 

411 ، 359 ، 73 ، 26 یترضح ، رازاب 
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347 اهزاسیبلح ، رازاب 
214 قدنخ ، رازاب 

359 ، 44 اهطایخ ، رازاب 
411 ، 26 هزاورد ، رازاب 

359 اهجاّرس ، هزاورد ، رازاب 
360 اهشورفهتخود ، رازاب 
349 ، 347 اهرگرز ، رازاب 

214 اهزاسنیز ، رازاب 
349 اهجارس ، رازاب 

289 ، 288 همشچرس ، رازاب 
359 اهراسمس ، رازاب 

358 ناشارتگنس ، رازاب 
359 لیعامسا ، دیس  رازاب 

353 ولگرتش ، رازاب 
359 ، 59 اهفاحص ، رازاب 

360 اهزودابع ، رازاب 
359 ، 56 ، 44 دابآسابع ، رازاب 

359 اهشورفرطع ، رازاب 
357 ، 49 ناجالدوع ، رازاب 

358 ، 349 ، 44 اهشورفشرف ، رازاب 
359 اهشورفهاک ، رازاب 

359 اهیبابک ، رازاب 
364 ، 358 ، 355 ، 349 اهزودشفک ، رازاب   367 ، 362 ، 359 ، 354 ، 351 ، 214 ، 44 اهشافک ، رازاب 

214 نازودهالک ، رازاب 
354 اهشورفهالک ، رازاب 

49 اهیمیلک ، رازاب 
353 - 352 ، 347 قدنخ ، رانک  رازاب 

155 كدنبولگ ، رازاب 
359 ، 356 ، 347 اهشورفلام ، رازاب 

360 - 359 ، 347 اهیغرم ، رازاب 
359 اهکرت ، دجسم  رازاب 
359 عماج ، دجسم  رازاب 

44 دیز ، دجسم  رازاب 
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359 - 356 اهرگسم ، رازاب 
353 اهربتفم ، رازاب 

77 ، 76 نزاب ،
381 يزیراپ ، یناتساب 

نویتساب نایتساب -
545 ، 146 - 145 ، 137 نویتساب ،

342 - 341 هینادوجآ ، غاب 
293 ولابولآ ، غاب 

172 نارواین ، تاغاب 
69 یناودبسا ، غاب 

64 رفعجریش ، داتسا  غاب 
172 هیسدقا ، غاب 

48 نیما ، غاب 
361 روضح ، نیما  غاب 

368 ، 361 ، 278 ، 98 ، 57 - 56 ، 43 ، 36 یچلیا ، غاب 
521 ، 517 ، 244 - 241 ، 172 یناخلیا ، غاب 

273 الاب ، غاب 
222 یشابنابغاب ،

572 - 571 ، 472 ، 344 ، 221 ناتسراهب ، غاب 
396 کلملا ، ءاهب  غاب 

644 ص : نارهت ، تشذگرس 
406 ، 403 ، 402 ، 396 اویتورپ ، غاب 

366 ، 48 کیبهتسپ ، غاب 
293 تخت ، غاب 

407 دیشمج ، غاب 
344 ناریج ، غاب 

293 لاچ ، غاب 
293 باخرچ ، غاب 

97 ناجیلع ، هچغاب 
505 راجتلا ، کلم  مظاک  یجاح  غاب 

274 برضلا ، راد  نیما  نسح  دمحم  یجاح  غاب 
397 هلودلا ، ماسح  غاب 

114 رادرس ، ناخاباب  ناخ  غاب 
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369 يورم ، ناخ  غاب 
48 ناخ ، ورسخ  غاب 
114 دابآتلود ، غاب 

293 کشرز ، غاب 
278 ، 277 ، 56 ، 44 - 43 یچکروبنز ، غاب 

472 ، 344 رالاسهپس ، غاب 
619 دامتعا ، رادرس  غاب 
52 یناوریا ، رادرس  غاب 

259 ترافس ، غاب 
259 يوروش ، ترافس  غاب 

112 مالس ، غاب 
2172 دابآتنطلس ، غاب 

223 ناتسراگن ، یتنطلس  غاب 
570 ، 568 ، 494 - 492 ، 396 ، 141 ، 68 - 67 ، 51 هاشغاب ،

258 تفن ، تکرش  غاب 
406 ، 403 - 402 ، 396 ابص ، غاب 

294 ازریم ، یفص  غاب 
293 سواط ، غاب 

254 ، 252 - 251 دابآترشع ، غاب 
244 ، 140 هلودلا ، ءالع  غاب 

504 ناجیلع ، غاب 
293 دابآحتف ، غاب 

355 ، 266 ، 250 - 244 ، 97 ، 84 سودرف ، غاب 
590 دابآرشیف ، غاب 

112 یماّدق ، غاب 
173 راجاق ، رصق  غاب 

70 رجق ، رصق  غاب 
293 هناخشوق ، غاب 

533 یلعسابع ، ییالبرک  غاب 
172 نک ، غاب 

264 - 263 ، 63 ، 32 - 31 ناتسلگ ، غاب 
82 نشلگ ، غاب 

492 ، 312 ، 215 ، 172 ، 156 ، 153 - 152 ، 114 ، 64 - 63 ، 54 ، 51 رازهلال ، غاب 
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296 دومحم ، غاب 
551 هیریدم ، غاب 

61 يورم ، غاب 
406 فیرش ، روصنم  غاب 
504 ، 172 ایلعدهم ، غاب 

141 - 140 ازریم ، نارماک  هنطلسلا  بیان  غاب 
500 ، 283 ، 282 ، 223 ، 53 هیماظن ، غاب 

293 رظن ، غاب 
293 ناهجشقن ، غاب 

172 ، 114 ، 83 ، 64 ، 55 - 51 ، 43 ناتسراگن ، غاب 
316 ، 293 ، 264 شحوغاب ،

44 - 43 راتخم ، ریزو  غاب 
56 سیلگنا ، راتخم  ریزو  غاب 

114 ناخیبن ، ياهغاب 
293 بیرج ، رازه  غاب 

156 ناخ ،، رقاب 
584 - 583 رومیس ، نیولاب 

543 یناملآ ، کناب 
522 ، 244 یضارقتسا ، کناب 

387 ، 340 ، 244 سور ، یضارقتسا  کناب 
388 یسور ، ینهر  یضارقتسا  کناب 

645 ص : نارهت ، تشذگرس 
469 ، 386 ناتسلگنا ، کناب 

385 یناگرزاب ، کناب 
385 تراجت ، کناب 

386 - 385 یقرش ، دیدج  کناب 
389 غروبزرطپ ، تنس  یتلود  کناب 

404 ینهر ، کناب 
258 سور ، ینهر  کناب 

400 هپس ، کناب 
389 - 386 ، 102 یهاشنهاش ، کناب 

388 سیلگنا ، یهاشنهاش  کناب 
540 ، 525 - 524 ، 385 یهاش ، کناب 
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258 سیلگنا ، یهاش  کناب 
386 - 385 یقرش ، کناب 

389 ینامثع ، کناب 
244 يزکرم ، کناب 

،241 یلم ، کناب 
617 ، 602 ، 521 ، 517 ، 404 ، 244 ، 241 ، 140 ، 65 ناریا ، یلم  کناب 

439 یمظع ، وناب 
30 یناعم ، وناب 
573 يرایتخب ،

50 - 49 ناشخدب ،
65 دنز ، ناخردب 

325 هلودلا ، دامع  يازریم  کلملا  عیدب 
83 یناخ ، دمحم  اغآ  جرب 

212 لرغط ، جرب 
299 هناخرتوبک ، جرب 

296 ینام ، زومرم  جرب 
377 ، 66 - 65 ، 51 شون ، جرب 

65 ، 51 نیشون ، جرب 
135 ، 133 نیزرب ،

323 ناغرب ،
552 لهادگرب ،

400 کمرب ،
372 ، 284 ، 59 درجورب ،

481 شگورب ،
504 یخلب ، نیدلا  ناهرب 

351 اهزازب ،
322 هدزب ،

158 هلودلا ، ریشب 
322 ، 102 دادغب ،
328 بالود ، عاقب 

328 نتلهچ ، هعقب 
365 ، 325 یلو ، دیس  هعقب 

73 لیعامسا ، دیس  هعقب 
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327 نوتاخ ، هکلم  هدیس  هعقب 
588 ، 95 عیقب ،

319 196 - 195 زمکب ،
491 یشبح ، لالب 

142 نادلب ،
169 نارهت ، هیدلب 

374 سیقلب ،
403 ، 399 ، 397 زرواشک ، راولب 

362 يزاسرولب ،
116 اهفابهلوح ، تسبنب 

154 رهشوب ، ردنب 
574 زگ ، ردنب 

اوژروب ویسم  اوژروب -
258 ، 212 ، 154 - 153 ، 102 رهشوب ،

262 فلوواکوب ،
146 رلهوب ،
106 مهوب ،

593 ، 572 - 571 ، 570 ، 504 ، 473 ، 225 - 223 ، 51 ناتسراهب ،
93 ینادمه ، کلملا  ءاهب 

406 ، 212 دابآتجهب ،
301 هنیبوچ ، مارهب 

301 پسنشگ ، مارهب 
646 ص : نارهت ، تشذگرس 

19 - 17 نازهب ،
284 ازریم ، نمهب 

278 نیمارو ، مانهب 
18 - 17 نانهب ،

589 دابآرشیف ، نابایب 
605 کنابایب ،

61 اقآ ، یلعماریب 
70 ناریمش ، میسیب 

61 ناخکیب ،
یگیبرلگیب راجاق  ناخ  یسیع  یگیبرگیب -
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127 هناخرامیب ،
381 هیدمحا ، ناتسرامیب 

344 شترا ، ناتسرامیب 501 
396 یباوختخت ، دصناپ  ناتسرامیب 

585 مهلیو ، رتکد  ناتسرامیب 
380 یتلود ، ناتسرامیب 

587 ، 381 - 380 ، 140 انیس ، ناتسرامیب 
471 نایئایحی ، افش  ناتسرامیب 

403 شترا ، هرامش 2  ناتسرامیب 
587 - 586 ، 584 ینابرهش ، ناتسرامیب 

405 یباراف ، ناتسرامیب 
596 ییون ، ناتسرامیب 

485 يریزو ، ناتسرامیب 
344 دابآفسوی ، ناتسرامیب 

59 نیمرحلا ، نیب 
280 ، 278 ، 276 ، 275 یتنطلس ، تاتویب 

487 رانماپ ، قوتاپ 
488 بیان ، لیعامسا  یجاح  قوتاپ 

488 میحر ، یجاح  قوتاپ 
487 سابع ، یجاح  قوتاپ 

488 اضرمالغ ، یجاح  قوتاپ 
487 یهاش ، طایح  قوتاپ 

487 کیب ، هتسپ  غاب  رد  قوتاپ 
487 مامح ، برد  قوتاپ 

491 اههایس ، قوتاپ 
487 رفعج ، دیس  قوتاپ 
487 دابآکلم ، قوتاپ 

487 اباباقآ ، بیان  قوتاپ 
488 لیعامسا ، بیان  قوتاپ 

487 رقاب ، بیان  قوتاپ 
488 رفعج ، بیان  قوتاپ 
488 نسح ، بیان  قوتاپ 

487 نیسح ، بیان  قوتاپ 
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487 املع ، بجر  بیان  قوتاپ 
487 اضر ، بیان  قوتاپ 

487 ناضمر ، بیان  قوتاپ 
487 ربکا ، یلع  دیس  بیان  قوتاپ 

487 نابعش ، بیان  قوتاپ 
488 هللا ، رکش  بیان  قوتاپ 
487 تبحص ، بیان  قوتاپ 

488 سابع ، بیان  قوتاپ 
487 زیزع ، بیان  قوتاپ 
488 یلع ، بیان  قوتاپ 

487 اضرمالغ ، بیان  قوتاپ 
487 دمحم ، بیان  قوتاپ 

487 يدرجورب ، دمحم  بیان  قوتاپ 
487 یلع ، دمحم  بیان  قوتاپ 

487 یشاک ، دمحم  بیان  قوتاپ 
487 باهو ، بیان  قوتاپ 

487 فسوی ، بیان  قوتاپ 
362 رانچاپ ،

397 دابآسابع ، ناگداپ 
255 دابآترشع ، ناگداپ 

250 نونتراپ ،
541 نارهت ، نایسراپ 

405 ، 395 هلودلا ، نیما  كراپ 
397 ، 341 هلال ، كراپ 

647 ص : نارهت ، تشذگرس 
558 هنطلسلا ، راتخم  كراپ 

567 هیدوعسم ، كراپ 
80 تسگ ، لاکساپ 

485 ، 483 ، 477 کلملا ، نیما  ناخ  اشاپ 
361 ، 169 ، 96 ، 84 ، 51 قوپاقاپ ،

542 ، 534 شناد ، هلودلا  عفرا  سنرپ 
403 اویتورپ ،

499 ، 497 ، 495 يرایتخب ، نامژپ 
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372 هعلقسپ ،
623 - 622 ناشپ ،

543 سرطپ ،
559 رداهب ، ریما  لپ 

260 تلپ ،
208 یشابهاجنپ ،
كالوپ رتکد  كالوپ -

598 ، 264 ، 155 ، 140 ، 65 يولهپ ،
455 ، 244 ، 224 ، 140 لوا ، يولهپ 

244 ، 221 مود ، يولهپ 
594 ص ،)  ) مالسا ربمایپ 

29 هلاوالد ، ورتیپ 
98 راطع ، ریپ 

380 عراز ، دمحم  ریپ 
540 - 539 اینریپ ،

563 ، 24 - 23 راتات ،
506 ، 471 ، 227 ، 78 یناهفصا ، هلودلا  جات 

503 ، 502 هنطلسلا ، جات 
566 ، 517 كولملا ، جات 

388 كورناگات ،
336 ، 335 هنیآ ، رالات 
72 دیدج ، هنییآ  رالات 

فرشا 2 رالات 
73 ساملا ، رالات 
73 نایلرب ، رالات 

73 رولب ، رالات 
32 رمرم ، تخت  رالات 

336 یبنت ، رالات 
112 مالس ، رالات 

542 گنهرف ، رالات 
72 ناتسلگ ، رالات 
263 هزوم ، رالات 

324 شلات ،
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324 بالود ، شلات 
75 ، 74 هینروات ،

،518 - 517 ، 508 ، 497 ، 493 ، 459 ، 371 ، 348 ، 275 ، 218 ، 160 ، 156 ، 153 ، 104 - 103 ، 101 ، 87 ، 80 ، 79 ، 58 ، 39 - 38 زیربت ،
623 ، 612 ، 575 ، 566 - 565 ، 541 ، 534

315 شوگرخ ، هپت 
212 ناشود ، هپت 

247 سنایناموط ، هناختراجت 
376 ، 372 ، 323 ، 304 ، 267 ، 246 ، 212 ، 193 ، 85 شیرجت ،

406 ، 524 ، 403 ، 400 ، 399 دیشمج ، تخت 
78 دیشروخ ، تخت 
72 ینامیلس ، تخت 

78 یناهفصا ، ردص  تخت 
526 ، 284 ، 78 ، 76 - 74 ، 63 سوواط ، تخت 

70 رجق ، تخت 
518 ، 329 ، 280 ، 164 ، 101 ، 83 ، 73 - 72 رمرم ، تخت 

73 رمرم ، تخت 
44 ، 42 لپ ، هتخت 

605 لاوسنارت ،
331 ، 104 ، 50 نمکرت ،

57 ، 37 ياچنمکرت ،
278 هناخرادگنفت ،

27 هیکت ،
648 ص : نارهت ، تشذگرس 

369 يزاریش ، مساقلا  وبا  هیکت 
368 اهراشفا ، هیکت 

369 اهيربرب ، هیکت 
368 فیرش ، ناولهپ  هیکت 

369 نزریپ ، هیکت 
368 نتلهچ ، هیکت 

368 یلعبجر ، جاح  هیکت 
226 یساقآ ، ازریم  جاح  هیکت 
369 یساغآ ، ازریم  جاح  هیکت 

368 رقاب ، یجاح  هیکت 
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369 مناخ ، مامح  هیکت 
368 یهاش ، طایح  هیکت 

368 نیرفآادخ ، هیکت 
367 یتشخ ، هیکت 
369 اهجلخ ، هیکت 

488 ، 373 ، 368 یگناد ، هیکت 
368 هناخغابد ، هیکت 

369 هاگنوخرد ، هیکت 
565 ، 512 ، 508 ، 491 ، 439 ، 367 ، 312 ، 276 ، 273 ، 241 ، 239 ، 237 ، 236 ، 234 ، 232 - 230 ، 227 تلود ، هیکت 

470 ، 369 - 368 ، 364 ، 98 ، 91 ، 86 ناخ ، یلق  اضر  هیکت 
367 ، 277 هناخکروبنز ، هیکت 

368 اهرگرز ، هیکت 
369 رالاسهپس ، هیکت 
368 کلوپرس ، هیکت 
369 همشچرس ، هیکت 

369 دابآتنطلس ، هیکت 
368 ناخ ، بارهس  هیکت 

369 نیدلا ، رصن  دیس  هیکت 
369 ناویدبحاص ، هیکت 

368 ، 367 اهبرع ، هیکت 
368 ناجالدوع ، هیکت 
367 اهیچرطاق ، هیکت 

368 اهیمق ، هیکت 
369 هناخروق ، هیکت 

368 اهینامرک ، هیکت 
277 ، 97 هناخکروبنز ، دوگ  هیکت 

369 ناخ ، یلع  یطول  هیکت 
368 ضوح ، دجسم  هیکت 

369 ریدقالم ، هیکت 
367 دابآکلم ، هیکت 

369 ، 87 ناخ ، رهچونم  هیکت 
368 ناریم ، هیکت 

368 نیسح ، ازریم  هیکت 
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369 ، 91 ناخ ، زورون  هیکت 
369 نارواین ، هیکت 

369 ریزو ، هیکت 
369 ناخ ، یلو  هیکت 

368 مارهب ، اقآ  دجسم  هیکت و 
367 نتتفه ، هیکت 

368 اهيدابآتمه ، هیکت 
608 وبلت ،

380 هناخفارگلت ،
93 نباکنت ،

404 ، 343 ، 337 ، 111 ، 32 هناخپوت ،
526 ، 83 ، 82 دیراورم ، پوت 

614 ، 323 لاچوت ،
324 بالوت ،
نازولط نازولوت -،

374 ناکرسیوت ،
501 ، 321 ون ، نارهت 

19 ناریت ،
128 هچمیت ،

24 رومیت ،
265 شاترومیت ،

142 ، 24 ، 23 گنلرومیت ،
649 ص : نارهت ، تشذگرس 

20 يرومیت ،
476 ، 391 ، 376 ، 315 - 314 ، 311 ، 285 ، 173 ، 83 ، 29 دورجاج ،

398 یلعبآ ، هداج 
405 ون ، نارهت  هداج 

323 ، 85 ، 70 ناریمش ، میدق  هداج 
73 یشابیچراج ،

278 هناخیچراج ،
399 یماج ،

118 دواد ، ناج 
118 ناخ ، دواد  ناج 
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255 ناخ ، دمحم  ناج 
491 يرهمجرذوب ، هناخهبج 

386 ، 348 - 347 ، 315 ، 228 ، 162 ، 155 ، 123 ، 76 ، 74 ، 45 - 43 نزرک ، لاتان  جرج 
159 دابآرفعج ،

ص649 نارهت ؛  تشذگرس   565 يزیربت ، طایخ  رفعج 
612 ، 590 ، 588 ، 571 ، 491 - 490 ، 411 - 409 ، 392 ، 381 ، 360 ، 

146 ، 139 ، 136 ، 36 ناخ ، یلق  رفعج 
64 ومع ، ناخیلق  رفعج 

524 نسکج ،
572 ، 340 ، 293 ، 291 - 290 ، 286 ، 171 هلودلا ، لالج 

467 کلامملا ، ریعم  لالج 
341 - 339 هیلالج ،

612 ، 160 افلج ،
360 دابآلیلج ،

187 - 186 ازریم ، لیلج 
507 نیدلا ، لامج 

349 دیشمج ،
341 دابآدیشمج ،

407 ، 339 - 338 هیدیشمج ،
605 قدنج ،

285 ناخ ، رنگاو  لارنج 
19 مالک ، رهاوج 

342 کتخرد ، زوج 
36 ینابناهج ،

231 ایلعدهم ، مناخ  ناهج 
605 - 604 یهاشنامرهق ، ریگناهج 

227 ازریم ، ریگناهج 
499 یتشدرز ، نایناهج 

76 ، 44 - 43 ، 41 هیروم ، زمیج 
128 - 127 هناخراپاچ ،

157 یتلود ، راپاچ 
76 ردان ، دیراورم  رداچ 

355 وسراچ ،
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60 گرزب ، قوسراچ 
60 کچوک ، قوسراچ 

177 سلیو ، زمیج  زلراچ 
48 - 47 ، 25 راصح ، لاچ 

277 ، 47 ، 26 هناخكروبنز ، لاچ 
255 زره ، لاچ 

592 - 591 ، 365 ، 255 ، 150 ، 148 ، 135 - 134 ، 107 ، 51 ، 48 ، 25 نادیمهلاچ ،
188 ، 169 ، 26 قربغارچ ،

172 کلملا ، جارس  ناخ  یلعغارچ 
213 ، 140 ، 139 ، 135 ، 58 ، 26 رانماپ ،)  ) زاگ غارچ 

17 یلع ، همشچ 
377 ناغماد ، یلع  همشچ 

37 هیناطلس ، نمچ 
457 هیلع ، هللا  مالس  قداص  رفعج  ماما  رانچ 

457 ، 455 ، 454 یلعسابع ، رانچ 
29 یسابع ، رانچ 
355 رازاب ، راهچ 

29 غاب ، راهچ 
328 موصعم ، هدراهچ 

650 ص : نارهت ، تشذگرس 
398 رادرس ، بآ  هارراهچ 

583 ییاهب ، خیش  اقآ  هارراهچ 
584 ، 583 يداه ، خیش  اقآ  هارراهچ 

244 لوبناتسا ، هارراهچ 
584 ، 538 ، 511 ، 169 ، 168 دابآنسح ، هارراهچ 

500 ، 288 ، 176 ، 140 همشچرس ، هارراهچ 
399 ناخ ، زیزع  هارراهچ 

405 هلودلا ، ماوق  هارراهچ 
402 تنک ، هارراهچ 

96 ، 66 كدنبولگ ، هارراهچ 
328 هدازرل ، هارراهچ 

604 انهم ، هارراهچ 
605 یلعف ، يانهم  هارراهچ 
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406 دابآیلو ، هارراهچ 
355 وسراهچ ،

355 گرزب ، وسراهچ 
355 ، 354 قوسراهچ ،

277 ، 98 گرزب ، قوسراهچ 
356 ، 354 ، 176 گرزب ، قوسراهچ 

401 یبوچ ، قوسراهچ 
354 ، 94 ، 44 کچوک ، قوسراهچ 

84 کچوک ، قوسراهچ 
328 ، 98 نتلهچ ،
328 نارتخدلهچ ،

560 ناهفصا ، نوتسلهچ 
342 زاستیچ ،

رذیچ 2
590 لامج ، اقآ  جاح 

366 رامعم ، یناهفصا  نسحلا  وبا  جاح 
491 ربنق ، لیعامسا  جاح 
237 هنطلسلا ، نیما  جاح 

274 ، 246 ، 239 ، 219 ، 140 برضلا ، نیما  جاح 
89 ازریم ، سابع  رادرس  رقاب  جاح 

343 ، 2208 هلودلا ، بجاح 
310 هلودلا ، بجاح 

230 کلامملا ، لالج  جاح 
564 ، 274 ، 218 برضلا ، نیما  اقآ  نیسح  جاح 

492 ینارهت ، ياقآ  نیسح  جاح 
343 ولود ، راجاق  ناخیلع  نیسح  جاح 

341 اقآ ، میحر  جاح 
340 هیداحتا ، میحر  جاح 

95 زجاح ،
509 حایس ، جاح 

500 هعمج ، ماما  نیدباعلا  نیز  دیس  جاح 
222 يرتشوش ، رفعج  خیش  جاح 

539 میرکلا ، دبع  خیش  جاح 
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569 هللا ، لضف  خیش  جاح 
353 هغجغج ، یلع  جاح 

2221 هنطلسلا ، دامتعا  ناخیلع  جاح 
86 اضریلع ، جاح 

408 ریزو ، یسیع  جاح 
408 راجاق ،) یگیبرلگیب   ) ریزو یسیع  جاح 

441 یلوفزد ، ییالبرک  جاح 
274 - 272 برضلا ، راد  نیما  یناهفصا  نسح  دمحم  جاح 

365 هلودلا ، فصآ  ناخ  یلق  دمحم  جاح 
533 هنطلسلا ، ربخم  جاح 
456 ینک ، یلعالم  جاح 

391 ، 230 ، 99 ، 83 یساغآ ، ازریم  جاح 
79 یناوریا ، یساغآ  ازریم  جاح 
509 ینامرک ، دمحا  ازریم  جاح 

535 ، 227 اقآ ، نسح  ازریم  جاح 
227 ، 171 رالاسهپس ، ناخ  نسح  ازریم  جاح 

428 هیدشر ، نسح  ازریم  جاح 
458 ینایتشآ ، دهتجم  نسح  ازریم  جاح 

227 ناخ ، نیسح  ازریم  جاح 
،227 ، 215 ، 162 رالاسهپس ، ناخ  نیسح  ازریم  جاح 

651 ص : نارهت ، تشذگرس 
469 ، 344 ، 340

216 ینیوزق ، ناخ  نیسح  ازریم  جاح 
344 هلودلا ، ریشم  ناخ  نیسح  ازریم  جاح 

569 نیسح ، ازریم  جاح 
569 ، 551 لیلخ ، ازریم  جاح 

288 یلقسابع ، ازریم  جاح 
589 هللا ، دبع  ازریم  جاح 

536 ، 534 يدابآتلود ، ییحی  ازریم  جاح 
53 یساغآ ، یجاح 

592 ، 589 یناهفصا ، لامج  اقآ  یجاح 
569 شارف ، اقآ  یجاح 
438 لیعامسا ، یجاح 
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96 یقت ، ازریم  نیمرحلا  یجاح 
239 هنطلسلا ، نیما  یجاح 

503 ، 241 برضلا ، نیما  یجاح 
508 ، 188 هلودلا ، ءاهب  یجاح 

273 برضلا ، راد  نیما  اقآ  نیسح  یجاح 
508 ردیح ، یجاح 

341 ینارواین ، یلع  ردیح  یجاح 
434 هرس ، یجاح 

503 حایس ، یجاح 
512 هنطلسلا ، ردص  یجاح 

483 ناخرط ، یجاح 
286 میحرلا ، دبع  یجاح 

342 ناینیما ، هللا  دبع  یجاح 
86 ربکا ، یلع  یجاح 

267 هنطلسلا ، دامتعا  ناخ  یلع  یجاح 
122 یشابشارف ، ناخ  یلع  یجاح 

87 اضریلع ، یجاح 
ناخ 2 یلق  یلع  یجاح 

550 هلودلا ، فصآ  ناخ  اضرمالغ  یجاح 
366 هلودلا ، دعس  یفام  درک  ناخ  یلع  ربنق  یجاح 

289 یلاچخی ، یلعبرک  یجاح 
592 یمان ، رتنالک  یجاح 

443 هرل ، یجاح 
272 رادلیوحت ، دمحم  یجاح 

565 يدورهاش ، یقت  دمحم  یجاح 
555 - 554 ، 511 ، 505 - 503 ، 241 - 238 نسح ، دمحم  یجاح 

504 ، 273 - 272 برضلا ، راد  نیما  یناهفصا  نسح  دمحم  یجاح 
554 یناپمک ، نسح  دمحم  یجاح 

61 يورم ، ناخ  نیسح  دمحم  یجاح 
62 یلع ، الم  یجاح 

456 ، 62 ینک ، یلع  الم  یجاح 
610 ، 429 يراوزبس ، يداه  الم  یجاح 

473 ، 337 ، 276 ، 244 ، 231 ، 100 - 99 ، 85 ، 79 ، 53 - 52 یساغآ ، ازریم  یجاح 
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86 يزاریش ، هلودلا  دامتعا  میهاربا  ازریم  یجاح 
246 نیسح ، ازریم  یجاح 

452 ناخ ، نیسح  ازریم  یجاح 
484 رالاسهپس ، ناخ  نیسح  ازریم  یجاح 

551 لیلخ ، ازریم  یجاح 
246 يزاریش ، رجات  لیلخ  ازریم  یجاح 

290 ، 287 ، 286 یلقسابع ، ازریم  یجاح 
590 - 589 ظعاو ، هللا  دبع  ازریم  یجاح 

87 - 86 اضریلع ، ازریم  یجاح 
578 یمق ، دهتجم  دمحم  ازریم  یجاح 

521 ناخ ، یسوم  ازریم  یجاح 
536 يدابآتلود ، ییحی  ازریم  یجاح 

139 ، 138 ، 65 هلودلا ، مجن  یجاح 
512 نتگنشاو ، یجاح 

578 یناتسدرک ، بیبح 
588 ، 587 ، 443 زاجح ،

339 ، 259 یغالب ، تجح 
458 يزاریش ، نسح  ازریم  جاح  مالسالاۀجح 

330 ، 157 - 156 هنطلسلا ، ماسح 
472 کلملا ، ماسح 

652 ص : نارهت ، تشذگرس 
539 نسح ،

375 دابآنسح 303 ،
528 هاشیلع ، رضخا  نسح 

582 اینریپ ، نسح 
187 ناخ ، نسح 

550 ماظن ، ریما  ناخ  نسح 
105 رادرس ، ناخ  نسح 
194 راجاق ، ناخ  نسح 

384 یسورگ ، ماظن  ریما  ناخ  یلعنسح 
244 ازریم ، یلعنسح 

255 ، 72 هنطلسلا ، عاجش  ازریم  یلعنسح 
443 ، 434 یجامک ، نسح 
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551 یفوتسم ، نسح 
124 مدقم ، نسح 

582 ، 575 ، 320 قوثو ، نسح 
540 ، 539 نیسح ،

92 ینارهت ، داّدح  یلع  ریپ  نب  نیسح 
574 ، 558 ناخ ، اشاپ  نیسح 

573 رداهب ، ریما  ناخ  اشاپ  نیسح 
161 يرایتخب ، نامژپ  نیسح 

614 تدوج ، نیسح 
472 ، 469 ، 227 ، 223 ناخ ، نیسح 

158 پیترس ، ناخ  نیسح 
472 ، 470 کلملا ، دمتعم  ناخ  نیسح 

469 نایئایحی ، کلملا  دمتعم  ناخ  نیسح 
44 یلعنیسح ،

194 یلع ، نیسح 
266 ناخیلع ، نیسح 

623 یسورگ ، ناخ  یلع  نیسح 
469 نایئایحی ، کلملا  دمتعم  ناخ  یلعنیسح 

361 باون ، ناخ  یلعنیسح 
66 ، 65 ازریم ، یلع  نیسح 

66 امرفنامرف ، ازریم  یلع  نیسح 
148 ناخ ، یلقنیسح 

292 يرایتخب ، یناخلیا  ناخ  یلق  نیسح 
354 ، 349 ، 321 ، 277 ، 73 ، 49 ، 46 ، 43 ، 21 ، 18 نامیرک ، نیسح 

498 ، 492 ، 259 ، 71 یناکدرا ، یبوبحم  نیسح 
402 - 401 ، 331 - 330 هلودلا ، تمشح 

396 - 395 هیتمشح ،
230 کلامملا ، ۀمشح 

297 یلع ، وب  راصح 
297 کیباضر ، راصح 

277 ، 28 یبسامهت ، هاش  راصح 
65 ناقاخ ، ترضح 

-501 ، 455 ، 440 - 439 ، 411 ، 344 ، 323 ، 286 ، 217 ، 212 ، 167 - 166 ، 164 - 162 ، 100 - 99 ، 95 ، 29 - 28 میظعلا ، دبع  ترضح 
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527 ، 513 ، 510 - 509 ، 507 ، 504
484 هموصعم ، ترضح 
442 يرصان ، تموکح 

520 کلملا ، میکح 
343 کلامملا ، میکح 

19 ینارهت ، داّمح 
413 زازب ، لیعامسا  مامح 

414 رانچاپ ، مامح 
504 كراپ ، مامح 

414 ، 47 ، 26 لاچ ، مامح 
414 نتلهچ ، مامح 

413 بیسم ، یجاح  مامح 
414 مشاه ، میکح  مامح 

414 ، 27 مناخ ، مامح 
414 ناخیلعتسود ، مامح 

413 زوریف ، مامح 
414 اهیناقارق ، مامح 

414 هلودلا ، ماوق  مامح 
414 هیرصیق ، مامح 

414 نابیرغ ، هچوک  مامح 
653 ص : نارهت ، تشذگرس 

413 ، 410 نشلگ ، مامح 
413 حلاص ، ازریم  مامح 

414 هاشمالغ ، ازریم  مامح 
413 هلودلا ، ریصن  مامح 
414 کلملا ، ماظن  مامح 

397 هیماظن ، مامح 
413 باون ، مامح 

22 ، 20 یفوتسم ، هّللا  دمح 
395 ، 390 شواز ، م . ح .

330 ازریم ، هزمح 
49 داژنفینح ،
52 هناخضوح ،
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142 ، 48 یهاش ، طایح 
175 اقآ ، یلق  ردیح 

39 دیهش ، ناقاخ 
401 ، 399 ، 65 یناقاخ ،

362 یهللا ، تمعن  هاقناخ 
153 نیقناخ ،

505 یشابمناخ ،
541 اوفالوید ، مناخ 
539 ییاطع ، مناخ 

317 ناساس ، کلم  ناخ 
505 ، 504 ، 503 ، 457 ، 319 ، 230 ، 120 ، 119 ، 72 ، 54 یناساس ، کلم  ناخ 

51 دابآیناخ ،
585 هنایمرواخ ،

610 ، 485 ، 344 ، 332 ، 331 ، 330 ، 325 ، 263 ، 259 ، 215 ، 196 ، 157 ، 142 ، 76 ، 61 ، 58 ، 38 ، 27 ناسارخ ،
50 گرزب ، ناسارخ 

102 رهشمرخ ،
269 هنازخ ،

78 یلم ، کناب  هنازخ 
66 یجرگ ، ناخ  ورسخ 

514 ازریم ، ورسخ 
345 رایاشخ ،

169 هاشغاب ، طخ 
258 - 257 ریزالخ ،

120 لاخلخ ،
263 ، 31 یناخمیرک ، تولخ 

622 ، 545 ، 522 ، 520 ، 162 ، 102 سرافجیلخ ،
121 یشابزوی ، ناخ  لیلخ 

188 ازریم ، لیلخ 
554 ، 38 هسمخ ،

553 راوخ ،
380 شرفت ، ناراوخ 
290 ، 284 راسناوخ ،

257 نیذآروخ ،
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284 ناتسزوخ ،
105 يوخ ،

404 رذآ ، نابایخ 
405 ، 398 رادرس ، بایسآ  نابایخ 

397 لمآ ، نابایخ 
397 ناحیر ، وبا  نابایخ 

540 بیدا ، نابایخ 
559 - 558 هنمارا ، نابایخ 

214 كرا ، نابایخ 
584 ، 399 رختسا ، نابایخ 

402 ، 140 ، 64 لوبمالسا ، نابایخ 
438 ، 411 ، 408 ، 361 ، 169 زازب ، لیعامسا  نابایخ 

501 لابقا ، نابایخ 
571 ، 397 ، 311 ، 282 ناتابکا ، نابایخ 

360 زربلا ، نابایخ 
525 ، 199 ، 118 هیساملا ، نابایخ 

140 ینیمخ ، ماما  نابایخ 
397 دابآریما ، نابایخ 

،329 ، 217 ، 189 ، 176 ، 140 ، 26 ریبکریما ، نابایخ 
654 ص : نارهت ، تشذگرس 

604 ، 345
559 ، 401 ، 140 ، 135 هیریما ، نابایخ 

140 ناطلسلا ، نیما  نابایخ 
361 روضح ، نیما  نابایخ 

406 - 404 ، 402 ، 400 - 399 ، 397 - 396 ، 86 بالقنا ، نابایخ 
140 يروگنا ، نابایخ 
401 گنروا ، نابایخ 

559 يزاریش ، یلها  نابایخ 
398 ، 361 ناریا ، نابایخ 
402 ، 396 جریا ، نابایخ 

598 ، 411 ، 217 ، 215 ، 199 ، 172 ، 118 نویامه ، باب  نابایخ 
401 ناتساب ، نابایخ 

244 ، 140 یناخلیا ، غاب  نابایخ 
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344 رالاسهپس ، غاب  نابایخ 
140 هاشغاب ، نابایخ 

168 شحوغاب ، نابایخ 
592 ، 540 ، 397 ، 86 قرب ، نابایخ 

400 کنایرب ، نابایخ 
172 نارواین ، گرزب  نابایخ 

401 ، 361 يزاسرولب ، نابایخ 
490 ، 408 ، 368 ، 362 ، 359 ، 357 ، 92 ، 63 - 62 ، 50 ، 49 ، 44 ، 32 يرهمجرذوب ، نابایخ 

559 - 558 یلع ، وب  نابایخ 
406 ، 403 - 402 ، 396 راهب ، نابایخ 

345 ، 51 ناتسراهب ، نابایخ 
403 دابآتجهب ، نابایخ 
86 يرتم ، تسیب  نابایخ 

403 - 401 روتساپ ، نابایخ 
274 نیشاماپ ، نابایخ 

571 ، 408 ، 368 ، 366 ، 116 ، 83 ، 49 - 48 ، 26 رانماپ ، نابایخ 
357 ، 92 ، 66 ، 63 دادرخ ، مهدزناپ  نابایخ 

619 هلودلا ، نیورپ  نابایخ 
559 رداهب ، ریما  لپ  نابایخ 

140 يولهپ ، نابایخ 
401 زوریپ ، نابایخ 

398 يزوریپ ، نابایخ 
404 یکدور ، رالات  نابایخ 
403 دیشمج ، تخت  نابایخ 

400 تبث ، نابایخ 
399 یماج ، نابایخ 

491 ، 360 ، 50 ، 44 هناخهبج ، نابایخ 
617 ، 587 ، 547 ، 155 ، 32 دابآلیلج ، نابایخ 

571 ، 402 ، 361 ، 344 يروهمج ، نابایخ 
600 ، 571 ، 569 ، 470 ، 414 ، 408 ، 218 ، 168 ، 140 قربغارچ ، نابایخ 

604 ، 216 ، 188 ، 140 زاگغارچ ، نابایخ 
404 ، 399 لیچرچ ، نابایخ 

341 يزگلهچ ، نابایخ 
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401 دمصلا ، دبع  یجاح  نابایخ 
542 ، 404 ، 399 ظفاح ، نابایخ 

587 دابآنسح ، نابایخ 
402 - 401 هلودلا ، تمشح  نابایخ 

406 ، 397 ، 141 یقوقح ، نابایخ 
559 داژنفینح ، نابایخ 

395 یناقاخ ، نابایخ 
344 هاقناخ ، نابایخ 

400 ریبخ ، نابایخ 
411 هنازخ ، نابایخ 

405 ، 398 ، 396 ، 141 دیشروخ ، نابایخ 
404 شوخ ، نابایخ 

617 ، 587 ، 547 ، 400 ، 377 ، 362 ، 360 ، 155 ، 96 ، 47 ، 32 مایخ ، نابایخ 
217 نوردنا ، رد  نابایخ 

398 دنبرد ، نابایخ 
396 ناریمش ، هزاورد  نابایخ 
655 ص : نارهت ، تشذگرس 

403 حتفم ، رتکد  نابایخ 
501 دنوامد ، نابایخ 

571 هپتناشود ، نابایخ 
399 يزار ، نابایخ 

396 يزاسهتشر ، نابایخ 
169 یهافر ، نابایخ 

414 ، 408 ، 366 ، 365 ، 361 ، 274 ، 169 - 168 ، 93 ، 26 ير ، نابایخ 
398 لعننیرز ، نابایخ 

571 ، 471 ، 405 ، 398 ، 396 ، 86 ، 51 هلاژ ، نابایخ 
404 رالاس ، نابایخ 

400 مظعا ، رالاس  نابایخ 
86 هاپس ، نابایخ 

545 ، 401 - 400 ، 381 ، 362 - 161 ، 146 ، 140 ، 26 هپس ، نابایخ 
558 ، 405 ، 401 ریزو ، بارس  نابایخ 

288 همشچرس ، نابایخ 
400 راشرس ، نابایخ 
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63 ، 51 يدعس ، نابایخ 
524 ، 213 ارفس ، نابایخ 

399 ، 397 ، 395 لیبلسلس ، نابایخ 
399 ، 65 دنفسا ، موس  نابایخ 

546 ، 404 ریت ، یس  نابایخ 
470 ، 410 - 408 ، 368 ، 366 - 364 ، 362 ، 355 ، 288 ، 98 ، 91 سوریس ، نابایخ 

571 - 570 ، 345 کلملا ، فیس  نابایخ 
405 ، 402 - 401 ، 399 يرتمیس ، نابایخ 

404 انیس ، نابایخ 
روپهاش نابایخ  روپاش - نابایخ 

571 ، 490 ، 472 ، 361 ، 345 - 344 دابآهاش ، نابایخ 
559 ، 538 ، 533 ، 485 ، 362 ، 360 ، 341 ، 49 ، 26 روپهاش ، نابایخ 

404 ، 397 خرهاش ، نابایخ 
495 ، 406 ، 402 ، 400 ، 396 ، 141 اضرهاش ، نابایخ 

169 میظعلا ، دبع  هاش  نابایخ 
52 رادمتعیرش ، نابایخ 

345 یضر ، فیرش  نابایخ 
403 یقاقش ، نابایخ 
399 هفوکش ، نابایخ 

406 ، 397 ناریمش ، نابایخ 
398 زابهش ، نابایخ 

405 ، 398 ادهش ، نابایخ 
357 ینیمخ ، یفطصم  دیهش  نابایخ 

559 ییاهب ، خیش  نابایخ 
403 ابص ، نابایخ 

328 فارشالا ، ردص  نابایخ 
570 ، 397 هاشیلع ، یفص  نابایخ 

406 ، 403 یناقلاط ، نابایخ 
402 - 401 تشرط ، نابایخ 

559 هلودلا ، رفظ  نابایخ 
52 یئالع ، نابایخ 

611 ، 600 ، 588 ، 525 ، 495 ، 345 - 244 ، 215 - 213 ، 140 - 139 هلودلا ، ءالع  نابایخ 
539 ، 361 هلودلا ، نیع  نابایخ 
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399 گنج ، هاگشناد  یبرغ  نابایخ 
399 یلازغ ، نابایخ 

395 دابآ ، رخف  نابایخ 
398 دابآحرف ، نابایخ 

602 ، 598 ، 588 ، 517 ، 495 ، 404 ، 244 ، 241 ، 213 ، 173 ، 141 - 139 ، 135 ، 51 یسودرف ، نابایخ 
244 یبونج ، یسودرف  نابایخ 

396 تصرف ، نابایخ 
533 امرفنامرف ، نابایخ 
558 گنهرف ، نابایخ 

403 ، 399 نیطسلف ، نابایخ 
403 رگزوریف ، نابایخ 

399 سوباق ، نابایخ 
405 یسودق ، نابایخ 

656 ص : نارهت ، تشذگرس 
559 ، 404 ، 401 نیوزق ، نابایخ 

546 ، 404 ، 399 هنطلسلا ، ماوق  نابایخ 
403 ، 399 ، 141 خاک ، نابایخ 

397 رگراک ، نابایخ 
397 یسواک ، نابایخ 

400 يزاستیربک ، نابایخ 
52 کلملالامک ، نابایخ 

399 یلامک ، نابایخ 
405 ، 396 ناویک ، نابایخ 

213 زاگ ، نابایخ 
396 - 395 ناگرگ ، نابایخ 

601 ، 599 ، 568 ، 533 ، 192 ، 169 - 168 ، 161 ، 64 ، 51 رازهلال ، نابایخ 
63 یبونج ، رازهلال  نابایخ 

402 ون ، رازهلال  نابایخ 
64 ، 51 زورما ،] يدعس   ] یتخل نابایخ 

406 ، 405 ، 398 ، 395 ناردنزام ، نابایخ 
534 ، 64 نیشام ، نابایخ 

571 ، 86 مالسا ، نیدهاجم  نابایخ 
401 صوصخم ، نابایخ 
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404 يوضترم ، نابایخ 
381 ، 140 هناخضیرم ، نابایخ 

355 ، 91 ینیمخ ، یفطصم  نابایخ 
406 ، 403 - 402 ، 396 حتفم ، نابایخ 

219 تلم ، نابایخ 
400 هزوم ، نابایخ 

438 ، 411 ، 405 ، 401 ، 362 ، 355 ، 347 ، 277 ، 97 ، 92 ، 86 ، 73 ، 56 ، 49 ، 36 ، 26 يولوم ، نابایخ 
404 ناخ ، کچوک  ازریم  نابایخ 

584 يردان ، نابایخ 
405 کمران ، نابایخ 

404 ، 389 ، 353 ، 263 ، 226 ، 217 ، 142 ، 97 ، 32 ورسخ ، رصان  نابایخ 
604 ، 229 يرصان ، نابایخ 

491 - 490 ، 470 ، 395 ، 353 ، 229 ، 226 ، 217 ، 214 ، 169 - 168 ، 118 - 117 ، 97 ، 50 هیرصان ، نابایخ 
401 طاشن ، نابایخ 

398 دابآماظن ، نابایخ 
396 - 395 کلملا ، ماظن  نابایخ 

405 ، 396 ، 345 ، 86 هیماظن ، نابایخ 
570 ناتسراگن ، نابایخ 

401 - 400 ، 395 باون ، نابایخ 
403 ، 399 رصعیلو ، نابایخ 

400 الیو ، نابایخ 
406 ، 397 ، 86 تیاده ، نابایخ 

400 رانچ ، تفه  نابایخ 
398 رویرهش ، هدفه  نابایخ 

400 دابآفسوی ، نابایخ 
335 ناشیخ ،
335 دوشیخ ،

264 يرتسگداد ،
323 دابآراد ،

34 نارهت ، هرامالا  راد 
39 نامرک ، نامالا  راد 
129 ، 33 هفالخلا ، راد 

272 هرهاب ، هفالخلا  راد 
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،496 ، 490 ، 486 ، 474 ، 408 ، 378 ، 348 ، 278 ، 256 ، 189 ، 168 ، 158 - 157 ، 141 ، 129 ، 90 ، 84 ، 72 ، 56 ، 26 نارهت ، هفالخلاراد 
606 ، 500

نارهت هفالخلاراد  نارهط - هفالخلاراد 
529 يرفظم ، هفالخلاراد 

150 ، 139 هرصان ، هفالخلاراد 
148 ، 144 يرصان ، هفالخلاراد 

39 ناهاشنامرک ، هلودلا  راد 
554 برضلا ، راد 

39 زاریش ، ملعلا  راد 
657 ص : نارهت ، تشذگرس 

،404 ، 380 - 379 ، 155 ، 152 - 151 ، 148 ، 146 ، 144 ، 137 - 136 ، 134 ، 127 ، 124 - 122 ، 120 - 115 ، 106 ، 64 ، 43 نونفلا ، راد 
609 ، 607 ، 545 ، 541 ، 527 ، 518 ، 432

540 وکسم ، نونفلا  راد 
39 دابآرتسا ، زرملا  راد 

523 ، 89 یسراد ،
159 گربسکاد ،
606 پیتورئگاد ،

608 رگاد ،
199 تشهب ، نالاد 

354 اهشورفنوتوت ، نالاد 
107 یکوروگلاد ، ص657  نارهت ؛  تشذگرس   411 یلو ، دیس  نالاد 

400 ناغماد ،
372 دنولا ، ياههنماد 

401 ، 246 يرسفا ، هدکشناد 
222 یمالسا ، فراعم  تایهلا و  هدکشناد 

341 ، 339 ، 317 ، 147 نارهت ، هاگشناد 
399 ، 396 گنج ، هاگشناد 

402 ، 257 - 255 ، 114 هیدواد ،
94 ظفاح ، ناتسبد 
568 ناطلسلا ، ریبد 

403 ، 399 زربلا ، ناتسریبد 
345 یناهبهب ، ناتسریبد 

361 يورم ، ناتسریبد 
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399 ماظن ، ناتسریبد 
542 شخبرون ، ناتسریبد 

404 تایناخد ،
501 همخد ،
17 هیوخد ،

329 ماما ، برد 
329 تلود ، برد 

329 کشوک ، برد 
323 دنبرد ،

78 رهاوج ، تخرد 
364 ، 362 ، 91 هاگنوخرد ،

432 تشدرد ،
339 هکرد ،

106 ، 27 كرا ، هزاورد 
26 ناهفصا ، هزاورد 

199 هیساملا ، هزاورد 
169 ، 140 هاشغاب ، هزاورد 

212 دابآتجهب ، هزاورد 
329 ناناولهپ ، هزاورد 

578 نارهت ، هزاورد 
534 ، 328 ، 26 میظعلا ، دبع  ترضح  هزاورد 

137 دابآیناخ ، هزاورد 
328 ناسارخ ، هزاورد 

212 هپتناشود ، هزاورد 
500 ، 135 ، 26 بالود ، هزاورد 

588 ، 329 ، 242 ، 212 ، 199 ، 144 ، 137 ، 135 ، 106 ، 85 ، 51 ، 27 تلود ، هزاورد 
329 ير ، هزاورد 

500 یبسامهط ، هاش  هزاورد 
214 ، 135 - 134 میظعلا ، دبع  هاش  هزاورد 

565 ، 534 ، 511 ، 488 ، 396 ، 371 ، 312 ، 282 ، 212 ، 198 ، 172 ، 144 ، 135 ، 106 ، 86 ، 83 ، 51 ، 49 ، 26 ناریمش ، هزاورد 
84 ، 51 ، 49 ، 27 راغ ، هزاورد 

58 ناریمش ، میدق  هزاورد 
562 ، 539 ، 360 ، 342 ، 192 ، 169 - 168 ، 135 ، 105 ، 49 ، 47 - 46 ، 26 - 25 نیوزق ، هزاورد 
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147 ، 135 ، 86 ، 84 ، 49 ، 43 ، 27 هیدمحم ، هزاورد 
135 ، 84 ، 49 - 48 ، 43 ، 27 ون ، هزاورد 

49 ، 48 ، 43 ون ، هزاورد 
212 میظعلا ، دبع  هاش  ياههزاورد 

658 ص : نارهت ، تشذگرس 
17 سورد ،

339 نیوا ، هرد 
323 هعلقسپ ، هرد 
246 شیرجت ، هرد 
323 دابآهاش ، هرد 
330 باغرم ، هرد 

407 دازحرف ، رازین  هرد 
29 ، 28 يدنفا ، يرد 

483 ، 102 ، 42 رزخ ، يایرد 
رزخ يایرد  ناردنزام - يایرد 

112 رون ، يایرد 
372 بیشازد ،

41 هیناطلس ، تشد 
546 كوکدا ، رتکد 

615 ، 419 ، 417 ، 209 ، 135 ، 127 ، 118 - 117 ، 115 ، 106 ، 70 كالوپ ، رتکد 
438 یفقث ، ناخ  لیلخ  رتکد 

396 ینیما ، یلع  رتکد 
585 هلودلا ، میلع  رتکد 

460 ، 448 ، 392 ، 374 ، 371 ، 312 ، 303 ، 295 ، 254 ، 196 هیرووف ، رتکد 
380 یهاشنامرک ، ناخ  دمحم  رتکد 

541 لرم ، رتکد 
362 قدصم ، رتکد 

380 رلوم ، رتکد 
52 اشگلد ،

328 ماما ، هدزاود   562 ، 525 ، 444 ، 323 ، 198 ، 45 ، 41 دنوامد ،
269 يرفظم ، نارود 

622 يولهپ ، هرود 
408 یقوجلس ، هرود 
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489 ، 353 ، 329 - 328 ، 321 ، 277 يوفص ، هرود 
507 ، 502 ، 492 - 491 ، 485 ، 432 ، 408 ، 360 ، 334 ، 329 ، 278 ، 275 ، 244 ، 241 هیراجاق ، هرود 

492 هاش ، یلع  دمحم  هرود 
598 ، 281 ، 196 هطورشم ، هرود 

267 ، 196 ، 487 هاش ، نیدلا  رفظم  هرود 
،367 ، 340 ، 316 ، 287 ، 284 ، 280 - 278 ، 277 - 266 ، 221 ، 211 ، 207 ، 196 ، 194 ، 175 ، 172 ، 157 ، 151 ، 133 يرصان ، هرود 

567 ، 556 ، 554 ، 502 ، 491 ، 483 ، 474 ، 466 ، 458 ، 451 ، 434 ، 432 ، 413
499 ، 469 - 467 ، 266 ، 246 ناخیلعتسود ،

498 ، 246 ، 232 ، 226 ، 101 کلامملا ، ریعم  ناخ  یلعتسود 
366 ، 226 هلودلا ، ماظن  ناخ  یلعتسود 

، کلملا ریعم  یلعتسود 
506 ، 455 ، 442 ، 434 ، 266 ، 226 ، 166 - 165 کلامملا ، ریعم  یلعتسود 

455 کلامملا ، ازریم  یلعتسود 
499 - 497 ، 469 ، 266 کلامملا ، ریعم  ناخ  دمحم  تسود 

324 - 323 ، 320 - 312 ، 310 - 306 ، 298 - 297 ، 286 ، 212 ، 51 هپتناشود ،
386 لیفود ،

328 - 327 ، 325 - 319 ، 212 بالود ،
324 شلات ، بالود 
322 نزاخ ، بالود 

322 كرابم ، بالود 
199 ، 141 تلود ،

167 دابآتلود ،
571 يدابآتلود ،

484 يرصان ، تلود 
141 یشابیچکیشک ، ولود 

257 چیووتنامود ،
304 ربلیو ، دلانود 

389 تیوود ،
278 ، 208 يزاریش ، یچکروبنز  دمحا  یشابهد 

267 هناخبارض ، هدکهد 
659 ص : نارهت ، تشذگرس 

74 یلهد ،
133 لتید ،
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323 ناملید ،
326 یملید ،

342 يرتمید ،
176 یگیبناوید ،

116 ، 113 - 112 هناخناوید ،
64 هیلدع ، هناخناوید 

326 دابآدیس ، هید 
268 نارهم ، هید 

134 کیبراقفلاوذ ،
580 ارزولاسیئر ،

487 ناریمش ، هزاوردهتسار 
388 چیوولفار ،

125 يورناهممار ،
384 نهآهار ،

35 تایب ، یشابزوی  ناخ  نامحر 
194 میحر ،

ناخ 2 میحر 
332 نکنک ، میحر 

275 هناخرادتخر ،
372 دابآمتسر 2 ،

93 رادمتسر ،
604 وتسر ،

623 ، 612 ، 564 ، 551 ، 218 ، 162 تشر ،
538 ، 534 - 533 هیدشر ،

20 هّللا ، لضف  نیدلا  دیشر 
551 الاب ، اضر 

600 ، 581 ، 241 ناخ ، اضر 
581 ناخاضر ،

341 هنطلسلا ، لابقا  ناخاضر 
يولهپ هاش  اضر  هپس - رادرس  ناخاضر 

يولهپ هاش  اضر  جنپریم - ناخ  اضر 
594 - 593 ، 591 ، 587 ، 583 - 581 ، 410 ، 395 ، 365 ، 341 ، 321 ، 281 ، 268 ، 255 ، 246 ، 62 هاش ، اضر 

284 کیب ، یلق  اضر 
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152 ، 136 ، 124 ناخ ، یلق  اضر 
215 یشابهللا ، ناخ  یلق  اضر 

231 ، 121 ، 120 ، 85 ، 71 تیاده ، ناخ  یلق  اضر 
31 ازریم ، یلق  اضر 

386 رتور ،
558 ، 377 یقلاخ ، هللا  حور 
49 ناریمش ، نارصق  رابدور 

397 کنایرب ، هناخدور 
331 نجت ، هناخدور 

391 ، 83 دورجاج ، هناخدور 
259 هدنگرز ، هناخدور 
102 نوراک ، هناخدور 

395 ، 391 ، 130 ، 83 جرک ، هناخدور 
483 اگلو ، دور 

406 ، 403 - 402 ، 396 قباس ، تلوزور 
611 ، 602 ناخ ، یسور 
387 ، 386 ، 162 رتیور ،

23 وخیوالکود ، سلازنوگيور 
555 ، 534 ، 527 ، 501 ، 496 ، 377 ، 327 - 326 ، 323 ، 322 ، 212 ، 114 ، 97 ، 95 ، 41 ، 24 - 21 ، 19 - 17 ير ،

22 ناتساب ، ير 
161 - 158 گربسکاد ، رردیر 

22 یمالسا ، هرود  ير 
607 ناخ ، راشیر 

18 قیتع ، ير 
574 ، 573 ، 372 ، 300 - 299 ، 259 - 258 هدنگرز ،

361 یجابنارفعز ،
47 ، 24 ، 22 - 19 ینیوزق ، ایرکز 

336 نیشنناتسمز ،
660 ص : نارهت ، تشذگرس 

277 - 276 كروبنز ،
278 - 275 ، 56 ، 45 یچکروبنز ،

278 ، 276 یشابیچکروبنز ،
337 ، 278 ، 277 - 275 هناخكروبنز ،
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258 ، 160 ، 156 ، 153 ، 80 ، 65 ناجنز ،
617 ، 407 رصق ، نادنز 

94 ، 72 ، 36 ، 32 - 31 هیدنز ،
211 - 209 ناخرامرهز ،

95 یلع ، نب  نسح  نب  دیز 
95 یناث ، یسوم  نب  نسح  نب  دیز 

95 نیسحلا ، نب  یلع  نب  دیز 
95 رفعج ، نب  یسوم  نب  دیز 

278 هناخرادنیز ،
387 فکایلوپ ، كاژ 

59 ، 44 - 41 هیروم ، كاژ 
117 ناخ ، دواد  ناج )  ) ناژ

384 نالاواس ، ناژ 
63 ، 52 ، 41 نادراگ ، لارنژ 

41 ربوژ ،
351 ونیبوگود ، تنک  روترآ  فزوژ 

607 ناخ ، راشیر  لوژ 
567 ناتسراهب ، نامتخاس 

559 - 558 رداهب ، ریما  ياهنامتخاس 
320 یناجیهال ، تاداس 

48 ناراس ،
30 يراس ،

265 نالصا ، يراس 
528 ، 268 ، 250 نایناساس ،
229 هرامعلا ، سمش  تعاس 

551 یسورگ ، کلملا  رالاس 
459 ، 95 هرماس ،

48 ازریم ، ماس 
249 ، 247 ، 71 نیماجنب ، رلیو  نیرگ  لئوماس 

210 غالبجواس ،
554 ، 371 ، 329 هواس ،

610 راوزبس ،
617 ، 478 ، 466 ، 369 ، 359 ، 354 ، 349 - 347 ، 214 ، 135 ، 129 ، 111 - 110 ، 44 نادیمهزبس ،
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495 ، 404 هپس ،
580 ، 493 ، 470 ، 344 ، 265 ، 225 - 224 ، 221 ، 216 - 215 رالاسهپس ،

344 مظعا ، رالاسهپس 
230 کلملا ، دیدس 

18 رگیدس ،
376 ، 279 کلملا ، جارس 

128 یکباتا ، يارس 
129 - 128 ریما ، يارس 

275 هناخرادیارس ،
272 تلود ، يارس 

500 میدق ، هناخزابرس 
487 کلوپرس ،

30 تربره ، سماترس 
408 اهيربرب ، تخترس 
103 لینکم ، ناجرس 

75 ، 52 ، 40 مکلم ، ناجرس 
592 ، 570 ، 471 ، 414 ، 329 ، 287 ، 98 ، 86 ، 83 ، 49 - 48 همشچرس ،

471 هلودلا ، ریشم  هلحم  همشچرس 
448 ینالیگ ، راددحرس 

331 ، 330 ، 102 سخرس ،
323 هخرس ،

444 ، 442 راصح ، هخرس 
230 دشرا ، رادرس 
551 مخفا ، رادرس 

هاشاضر هپس -، رادرس 
552 تلوص ، رادرس 

661 ص : نارهت ، تشذگرس 
551 دمتعم ، رادرس 
344 مظعم ، رادرس 

552 ، 551 نویامه ، رادرس 
263 ، 264 ، 218 ، 199 هیساملا ، ردرس 

280 هناخهراقن ، ردرس 
47 - 45 ، 25 رترپرک ، تربررس 
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500 ، 411 ، 358 ، 355 ، 193 ، 48 اقآ ، ربقرس 
404 ، 399 ، 65 ییاخس ، درگرس 

127 ، 52 ، 45 یلزوا ، روگرس 
342 زوریف ، رگشلرس 

52 زنوج ، دروف  تراهرس 
257 یکسوکراچ ، گنهرس 

553 یهاگرد ، گنهرس 
185 يرون ، تداعس 

580 هلودلا ، دعس 
366 هیدعس ،

550 ابید ، ناخ  هللا  حتف  هنطلسلا  دیعس 
513 املعلا ، دیعس 

405 کلملا ، دیعس 
403 اکیرمآ ، ترافس 

590 ، 495 ، 399 ، 215 ، 213 سیلگنا ، ترافس 
213 هیکرت ، ترافس 

593 ، 574 ، 495 ، 404 سور ، ترافس 
336 هناخهرفس ،

587 ، 584 ، 582 يداه ، خیش  اقآ  هناخاقس 
62 ، 51 ولنیدلا ، زع  ناخزورون  هناخاقس 

408 نایقوجلس ،
151 دابآناطلس ،

462 ، 448 ازریم ، میهاربا  ناطلس 
28 ناخ ، دمحا  ناطلس 

590 ، 255 هاش ، دمحا  ناطلس 
595 راجاق ، دمحا  ناطلس 

574 ، 136 ازریم ، دمحا  ناطلس 
344 هلودلا ، دضع  ازریم  دمحا  ناطلس 

340 هلودلا ، لالج  ازریم  نیسح  ناطلس 
83 دیمحلا ، دبع  ناطلس 
66 ازریم ، دمحم  ناطلس 

328 - 325 ، 69 يونزغ ، دومحم  ناطلس 
330 ازریم ، دارم  ناطلس 
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328 دوعسم ، ناطلس 
284 ازریم ، دوعسم  ناطلس 

153 هیناطلس ،
574 ، 573 ، 497 ، 372 ، 343 ، 320 ، 309 ، 305 - 304 ، 300 - 296 ، 267 ، 188 ، 186 دابآتنطلس ،

325 مناخ ، تنطلس 
590 يدوبهب ، نامیلس 

148 ، 136 ناخ ، نامیلس 
337 ، 320 ، 138 ناخ ، نامیلس 

105 راشفا ، ناخ  نامیلس 
136 پیترس ، ناخ  نامیلس 
136 یحیسم ، ناخ  نامیلس 

148 ناخیلق ، نامیلس 
65 ازریم ، نامیلس 

501 ، 321 - 319 ، 309 هینامیلس ،
19 یناعمس ،

323 ، 59 نانمس ،
255 نیرگ ، لئومس 

534 ، 471 ، 369 ، 366 ، 150 ، 148 ، 134 ، 50 - 47 جلگنس ،
50 جیلگنس ،

50 - 49 چیلگنس ،
541 لوپود ، ناسنونس 

552 دئوس ،
404 قباس ، دنفسا  موس 

564 ، 562 نیده ، نوس 
246 کناهوس ،

85 یجرگ ، ناخ  بارهس 
246 ، 217 ، 176 ، 168 روضح ، نیما  هار  هس 

662 ص : نارهت ، تشذگرس 
359 گرزب ، رازاب  هارهس 

365 یگناد ، هارهس 
353 هاش ، دجسم  هارهس 
359 هاش ، دجسم  هارهس 

326 دابآدیس ،
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527 ، 98 ، 94 ، 92 ، 50 لیعامسا ، دیس 
556 ، 520 ینیرحب ، دیس 

570 ، 569 ياهجفا ، لامج  دیس 
511 ، 509 ، 508 ، 504 نیدلا ، لامج  دیس 

593 - 592 ، 587 - 586 ، 582 ، 580 ، 224 سردم ، نسح  دیس 
580 نیسح ، دیس 
376 نادنخ ، دیس 
222 یضر ، دیس 

619 ، 600 ، 599 ، 581 ، 580 نیدلا ، ءایض  دیس 
600 نیدلا ، ءایض  دیس 

410 ءارزولا ، سیئر  نیدلا  ءایض  دیس 
568 ، 460 یناهبهب ، هللا  دبع  دیس 

547 ، 409 هنطلسلا ، ماظتنا  ناخ  هللا  دبع  دیس 
572 یمق ، یلع  دیس 

409 باب ، دمحم  یلع  دیس 
586 يرکشبل ، دیس 

222 يزاریش ، ناوخهضور  نسحم  دیس 
300 هدازماما ، دمحم  دیس 
300 یناهبهب ، دمحم  دیس 

580 نیدت ، دمحم  دیس 
534 ییابطابط ، دمحم  دیس 

620 هدازلامج ، یلع  دمحم  دیس 
186 جلگنس ، يادخدک  دمحم  دیس 

509 ینامرک ، دمحم  دیس 
96 ، 92 نیدلا ، رصان  دیس 

366 نیدلا ، رصان  دیس 
366 ، 362 ، 96 ، 47 نیدلا ، رصن  دیس 

96 ، 92 ع ،)  ) داوجلا یقتلا  دمحم  نب  یلو  دیس 
462 اسنلا ، هدیس 

326 نوتاخ ، هدیس 
326 نیریش ، هدیس 

326 نوتاخ ، کلم  هدیس 
326 ، 325 یملید ، نوتاخ  هکلم  هدیس 
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361 ، 357 سوریس ،
623 ناتسیس ،

111 ، 66 هلودلا ، فیس 
443 ناطلسلا ، فیس 
136 ناخ ، هّللا  فیس 

446 ، 344 ، 310 کلملا ، فیس 
585 ، 584 رومیس ،

604 لاتسیرک ، امنیس 
432 ندراش ،

73 تاکسا ، لراش 
573 نیسح ، رطاش 

278 هناخرطاش ،
19 ماش ،

288 یتایبماش ،
534 ، 397 ، 323 ، 51 دابآهاش ،

24 لیعامسا ، هاش 
27 مود ، لیعامسا  هاش 

48 يوفص ، لیعامسا  هاش 
457 ، 408 ، 347 ، 48 ، 31 ، 27 ، 24 بسامهت ، هاش 

75 ناهج ، هاش 
262 ، 76 خرهاش ،

77 هاش ، خرهاش 
116 مارهب ، هدازهاش 

505 ، 2100 میظعلا ، دبع  هدازهاش 
28 نیسح ، ناطلس  هاش 

28 نامیلس ، هاش 
519 ، 512 دیهش ، هاش 

558 ، 500 یبسامهط ، هاش 
663 ص : نارهت ، تشذگرس 

622 ، 526 ، 490 ، 489 ، 432 ، 112 ، 73 ، 30 - 27 سابع ، هاش 
512 ، 411 ، 317 ، 193 ، 167 ، 166 میظعلا ، دبع  هاش 

458 یلاو ، ناخ  هللا  دبع  هاش 
27 ولهدنبادخ ، دمحم  هاش 
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61 دارمهاش ،
514 ، 490 همانهاش ،

513 یلو ، هللا  تمعن  هاش 
278 هناخرتش ،

510 ، 377 ، 78 هنطلسلا ، عاجش 
260 هلودلا ، نیما  تکرش 

259 ناریا ، رد  يزاسدنق  يارب  یکیژلب  یماهس  تکرش 
404 تارباخم ، تکرش 
259 تفن ، یلم  تکرش 

513 هنطلسلا ، عاعش 
440 هلودلا ، لاغش 

440 ، 434 کلملا ، لاغش 
158 - 157 ، 128 یچراپاچ ، ناخ  عیفش 

300 بارکش ،
96 ینارهت ، هّللا  رکش 

517 ، 516 ، 470 هنطلسلا ، هوکش 
323 دابآسمش ،

569 ءامکحلا ، سمش 
505 ، 344 هلودلا ، سمش 

538 هیدشر ، نیدلا  سمش 
69 ارعشلا ، سمش 

61 هرامعلا ،، سمش 
611 ، 490 ، 404 ، 353 ، 347 ، 230 - 226 ، 61 هرامعلا ، سمش 

470 كولملا ، سمش 
472 هلودلا ، رمق  كولملا  سمش 

،374 ، 343 ، 337 ، 323 ، 312 ، 303 - 302 ، 298 - 297 ، 259 ، 213 ، 172 ، 160 - 159 ، 153 ، 113 ، 82 ، 66 ، 49 ، 31 ، 20 ناریمش ،
395 ، 377 - 376

378 ، 371 ، 2251 تاناریمش ،
544 گربملوش ،

255 ارآکلم ، سمش  ازریم  هلادسا  هلودلا  باهش 
30 رانچ ، رهش 

188 هفالخلاراد ، رهش 
411 ، 344 ، 166 ، 162 ، 83 ير ، رهش 
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450 - 449 ، 446 ، 442 ، 439 ، 372 کناتسرهش ،
85 تفن ، رهش 

318 ییارون ، دیهش 
323 نایش ،

440 روپیش ،
585 ءارفسلا ، خیش 

367 ، 130 نیقارعلا ، خیش 
559 ییاهب ، خیش 

580 ، 440 يدزی ، نیسح  خیش 
374 ظعاو ، نیدباعلا  نیز  خیش 

364 یبیرج ، رازه  نیدباعلا  نیز  خیش 
535 ، 429 يدعس ، خیش 
440 ، 434 روپیش ، خیش 

367 ، 130 نیسحلا ، دبع  خیش 
130 ینارهت ، نیسحلا  دبع  خیش 

521 هللا ، دیبع  خیش 
547 یقادرا ، یلع  خیش 
440 ، 434 انرک ، خیش 

484 ناوید ، قیدص  یضترم  خیش 
534 یناشاک ، يدهم  خیش 

485 ، 187 يدابآمجن ، يداه  خیش 
623 ، 562 ، 524 ، 348 ، 286 ، 246 ، 213 - 212 ، 154 ، 48 ، 42 - 41 ، 36 - 34 ، 32 زاریش ،

48 اهيزاریش ،
228 یشاک ، رفعج  ریش 

375 یلعریش ،
20 یناوریش ،

664 ص : نارهت ، تشذگرس 
472 مناخ ، ناج  نیریش 

608 ، 103 لیش ،
،443 ردنیش ،
444 رلدنیش ،

332 مغیض ، اویش 
587 ءاسحالا ، بحاص 
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279 ، 278 عمج ، بحاص 
27 ناوید ، بحاص 

371 ، 305 - 301 ، 299 ، 297 ، 67 - 66 هینارقبحاص ،
521 التعا ، قداص 

575 ، 439 ، 285 ، 182 ازریم ، ربکا  هلودلا  مراص 
605 - 604 یشابفاحص ،

511 ، 472 ، 444 - 443 ، 411 ، 376 ، 362 ، 330 ، 286 ، 283 - 282 ، 279 ، 269 ، 260 ، 256 ، 238 ، 222 مظعاردص ،
284 - 283 يرون ، مظعاردص 

512 يرون ، هجاوخ  هنطلسلا  ردص 
570 املعلا ، ردص 

262 کلملا ، قیدص 
601 ترضح ، قیدص 
456 نویامه ، قیدص 

386 هناخفارص ،
472 مناخ ، ارغص 

501 هیئافص ،
408 ، 347 ، 329 ، 224 ، 141 ، 135 ، 96 ، 94 ، 87 ، 80 ، 44 ، 39 - 38 ، 32 - 31 ، 28 - 26 ، 24 هیوفص ،

580 هنطلسلا ، ماصمص 
78 رهاوج ، یلدنص 
275 هناخقودنص ،

452 ، 451 تلادع ، قودنص 
565 - 564 ، 545 - 544 ، 521 هلودلا ، عینص 

18 ضرالا ، ةروص 
324 ، 273 - 266 هناخبارض ،

268 - 267 يرصان ، هرود  هناخبارض 
268 يرفظم ، هناخبارض 

324 - 323 ناقلاط ،
429 ، 403 ، 400 - 399 یناقلاط ،

385 یسیلگنا ، نسماط 
78 ، 76 مناخ ، سوواط 

78 یناهفصا ، مناخ  سوواط 
242 نیعلا ، ةرق  هرهاط 

588 ، 587 اهیباهو ، هفیاط 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


328 ناتسربط ،
563 نازوبارط ،

404 ، 401 ، 399 ، 105 تشرط ،
408 ، 20 یقوجلس ، لرغط 

460 ، 443 ، 431 ، 376 ، 243 ، 64 نازولط ،
538 هدومزآ ، یبوط 

539 ، 538 هیدشر ، یبوط 
490 نافوط ،

247 سنایناموط ،
77 ناخ ، یلق  بسامهط 

115 هبیط ،
19 ناریط ،

-570 ، 567 ، 447 ، 439 ، 374 ، 372 ، 340 ، 294 - 290 ، 287 - 284 ، 282 ، 275 ، 184 - 182 ، 172 - 171 ، 163 ، 101 ناطلسلا ، لظ 
575 ، 572

554 ، 500 مالسالا ، ریهظ 
573 ، 343 ، 233 هلودلا ، ریهظ 

19 يروباشین ، نیدلا  ریهظ 
560 ، 329 - 328 ، 112 وپاقیلاع ،

329 ناهفصا ، يوپاقیلاع 
329 زیربت ، يوپاقیلاع 

665 ص : نارهت ، تشذگرس 
100 ، 85 - 84 ، 44 دابآسابع ،

455 یلعسابع ،
148 ناخ ، یلعسابع 

136 پیترس ، ناخ  یلعسابع 
499 اقآ ، یلقسابع 

504 ، 189 ناخ ،، یلقسابع 
409 ، 116 ، 115 ، 103 ، 89 ، 87 ، 53 ازریم ، سابع 

511 ، 284 ، 272 ارآکلم ، ازریم  سابع 
514 ، 330 ، 284 ، 141 ، 116 هنطلسلا ، بیان  ازریم  سابع 

100 ، 86 - 85 هیسابع ،
550 ، 189 کلملا ، رالاس  ناخ  نیسحلا  دبع 

182 راشتسم ، ناخ  نیسحلا  دبع 
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366 ازریم ، نیسحلا  دبع 
72 یشابرامعم ، نمحرلا  دبع  ص665  نارهت ؛  تشذگرس   575 ، 340 امرفنامرف ، ازریم  نیسحلا  دبع 

146 ناخ ، لوسرلا  دبع 
504 ، 317 میظعلا ، دبع 

488 ، 288 ، 277 ، 231 ، 148 ، 141 - 140 ، 138 ، 135 رافغلا ، دبع 
148 ، 136 ، 43 کلملا ، مجن  رافغلا  دبع 

604 ماظتنا ، هللا  دبع 
223 ، 221 راونا ، هّللا  دبع 

603 ، 601 ، 545 ، 493 ، 376 یمارهب ، هللا  دبع 
462 یلاو ، ناخ  هللا  دبع 

95 ضحم ، هللا  دبع 
،20 یفوتسم ، هّللا  دبع 

،434 ، 426 ، 385 ، 288 - 287 ، 281 ، 278 ، 267 ، 265 ، 263 ، 258 - 257 ، 236 ، 227 ، 207 ، 173 ، 169 ، 95 ، 37 یفوتـسم ، هللا  دبع 
599 ، 597 ، 578 - 577 ، 561 ، 522 - 519 ، 512 ، 508 ، 488 ، 486 ، 482 ، 472 - 471 ، 452 ، 444 ، 440

27 کبزا ، ناخ  نمؤملا  دبع 
188 هلودلا ، داضتع 

549 ، 420 ، 349 ، 329 ، 154 ، 115 ، 83 ، 69 ، 28 ینامثع ،
290 كارا ، قارع -

472 هلودلا ، زع 
61 راجاق ، يول  نیدلا  زع 

517 ، 470 ، 438 هلودلا ، تزع 
470 - 469 ، 257 هلودلا ، تزع 

473 - 472 ، 316 ، 277 ، 224 - 223 ، 193 ، 186 ، 69 ، 44 ناطلسلا ، زیزع 
224 هنطلسلا ، زیزع 

505 ، 119 یشابنادوجآ ، ناخ  زیزع 
223 هیزیزع ،

115 هیرکسع ،
521 ، 492 ، 407 ، 319 ، 255 - 252 ، 251 ، 250 ، 86 دابآترشع ،

102 دابآقشع ،
587 ، 582 یقشع ،

472 ، 469 - 466 ، 101 هلودلا ، تمصع 
134 هلودلا ، دضع 

36 ازریم ، دمحا  ناطلس  هلودلا ، دضع 
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463 ، 454 - 452 ، 342 ، 320 ، 309 ، 300 ، 183 کلملا ، دضع 
446 رالاسناوخ ، کلملا  دضع 

575 راجاق ، کلملا  دضع 
319 ، 300 هنطلسلا ، بیان  کلملا  دضع 

499 ییاطع ،
374 ، 284 هنطلسلا ، تفع 

607 ، 342 یشابساکع ،
611 ناخ ، یسور  هناخساکع 

123 راجاق ، ناخ  هّللا  دبع  هناخساکع 
604 ، 600 ، 598 ، 544 ، 524 ، 495 ، 306 ، 300 ، 244 ، 215 - 213 ، 173 ، 135 ، 51 هلودلا ، ءالع 

539 هیدشر ، هیولع 
328 ، 307 دابآیلع ،

666 ص : نارهت ، تشذگرس 
328 ير ، دابآیلع 

328 هلودلا ، دجم  دابآیلع 
489 یلذاش ، رمع  نبا  یلع 

247 تمکح ، رغصا  یلع 
528 ، 273 ناخ ، رغصا  یلع 

361 کباتا ، ناخ  رغصا  یلع 
497 ، 462 ، 459 ، 266 ناطلسلا ، نیما  ناخ  رغصا  یلع 

517 ، 183 ، 148 ناخ ، یلع 
517 - 516 هجاوخ ، ناخ  یلع 

343 هلودلا ، ریهظ  ناخیلع 
136 راجاق ، ناخیلع 

148 کچوک ، ناخ  یلع 
536 مولعلا ، مظان  ناخیلع 

148 ارعشلاکلم ، دلو  ناخ  یلع 
617 یتشد ، یلع 

320 کلملا ، دضع  ناخ  اضریلع 
452 کلملا ، دضع  راجاق  یناخلیا  ولناوق  ناخ  اضریلع 

380 ، 124 هلودلا ، ربخم  ناخ  یلقیلع 
382 ، 153 ، 136 ازریم ، یلقیلع 

383 ، 157 ازریم ، یلقیلع 
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379 ، 152 هنطلسلا ، داضتعا  ازریم  یلقیلع 
104 کیب ، دمحم  یلع 

342 یلیکو ، یلع 
289 ، 287 هلودلا ، دامع 

542 هیعفرا ، ترامع 
246 ، 140 هیریما ، ترامع 
506 هلودلا ، سینا  ترامع 

73 ، 63 ریگداب ، ترامع 
574 ، 572 ، 561 ، 223 ، 221 ناتسراهب ، ترامع 

214 هناخفارگلت ، ترامع 
129 هناخپوت ، ترامع 

340 ، 172 هیلالج ، ترامع 
293 امنناهج ، ترامع 

31 هصاخ ، ترامع 
78 یناقاخ ، ترامع 

یناخورسخ 2 ترامع 
264 ، 263 هاگباوخ ، ترامع 
377 ، 294 دیشروخ ، ترامع 

نونفلاراد نونفلاراد -، ترامع 
173 دابآتلود ، ترامع 
294 هناخناوید ، ترامع 

277 یچکروبنز ، ترامع 
224 رالاسهپس ، ترامع 

294 هناخضوح ، هناخهرفس و  ترامع 
294 يداوج ، دیس  ترامع 

226 ، 214 هرامعلا ، سمش  ترامع 
282 ناطلسلا ، لظ  ترامع 

173 دورجاج ، دیدج  میدق و  ترامع 
564 ناتسلگ ، ترامع 

558 هنطلسلا ، راتخم  ترامع 
295 - 294 ، 291 ، 287 ، 284 ، 282 - 281 هیدوعسم ، ترامع 

294 یکلملا ، ریشم  ترامع 
172 دنبرد ، يروخراهان  ترامع 
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282 هیماظن ، ترامع 
71 ، 52 ناتسراگن ، ترامع 

277 ، 43 راتخم ، ریزو  ترامع 
397 الوکاتیو ، ترامع 

292 تسد ، تفه  ترامع 
326 دایز ، نب  ریگمشو  نب  سوباق  نب  ردنکسا  نب  سوواکیک  یلاعملا  رصنع 

578 ، 368 ، 365 ، 364 ، 189 ، 148 ، 134 ، 98 ، 92 - 91 ، 83 ، 49 ، 48 ناجالدوع ،
يوفص هرود  يوفص -، دهع 

410 ، 176 ، 92 ، 28 یگیبرلگیب ، راجاق  ناخ  یسیع 
540 یناوقیل ، یسیع 

521 دابآشیع ،
،537 ، 535 ، 529 ، 505 ، 361 ، 255 ، 51 هلودلا ، نیع 

667 ص : نارهت ، تشذگرس 
580 ، 556 ، 551

212 راغ ،
22 ير ، راغ 

377 ناخروفغ ،
547 ، 483 ، 2260 کلملا ، لضفا  نیسحمالغ 

489 بحاصم ، نیسحمالغ 
32 يزیربت ، اضرمالغ 

472 ماشتحا ، ناخ  اضرمالغ 
471 نایشابنیم ، زعم  رالاس  ناخ  اضرمالغ 

472 کجیلم ، ناطلسلا  زیزع  ناخ  یلعمالغ 
223 مود ، کجیلم  ناخ  یلعمالغ 

435 یفوتسم ، یلعمالغ 
162 لاتاوب ، سویباف 

حتاف یفطصم  حتاف -،
285 ، 284 ، 157 ، 48 سراف ،

342 کلملا ، لضاف 
466 ، 259 مناخ ، همطاف 
378 یفام ، ناخ  هللا  حتف 

278 يزاریش ، هللا  حتف 
578 یفوتسم ، هللا  حتف 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


342 ، 196 ، 73 ابص ، ناخ  یلعحتف 
،98 ، 96 ، 87 - 86 ، 84 - 83 ، 79 - 78 ، 76 ، 74 - 70 ، 67 ، 65 ، 63 - 59 ، 57 - 56 ، 53 - 51 ، 47 ، 45 ، 43 ، 41 - 36 ، 34 ، 25 هاشیلعحتف ،

622 ، 516 ، 472 - 471 ، 411 ، 398 ، 377 ، 355 ، 344 ، 342 ، 331 ، 325 ، 266 ، 264 ، 263 ، 242 ، 224 - 223 ، 186 ، 127 ، 110 ، 101
365 هیحتف ،

275 هناخراخف ،
405 ، 396 دابآرخف ،

396 ، 326 ، 320 ، 259 ، 101 ، 61 هلودلا ، رخف 
325 یملید ، هلودلا  رخف 

455 ، 188 - 187 ، 101 كولملا ، رخف 
61 هیرخف ،

2208 یشابشارف ،
332 هناخشارف ،

563 ، 328 ، 30 دابآحرف ،
242 يرافغ ، ناخ  حرف 

550 ، 132 یشاک ، هلودلا  نیما  ناخ  خرف 
609 ، 549 ، 330 ، 172 ، 153 هلودلا ، نیما  ناخ  خرف 

162 کلملا ، نیما  ناخ  خرف 
133 کلملا ، نیما  یشاک  ناخ  خرف 

604 يرافغ ، خرف 
463 ، 404 یسودرف ،

319 دلفنتسو ، دنانیدرف 
259 یلرف ،

581 - 580 ، 401 ، 378 - 377 ، 340 ، 65 امرفنامرف ،
404 یسودرف ، هاگشورف 

343 هلودلا ، غورف 
251 یغورف ،

518 ، 156 هلودلا ، دمتعم  ازریم  داهرف 
،29 گنهرف ،

508 ، 330 ازریم ، نودیرف 
76 ، 66 رزیرف ،

279 يزاریش ، هدیروش  کلملا  حیصف 
548 کلملا ، لضف 

ندنالف نژوا  ندنالف -
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181 تروف ،
156 ، 118 یتکوف ،

446 هایس ، ناخ  زوریف 
30 ، 28 هوکزوریف ،

575 ، 340 ، 332 ، 176 ، 66 هلودلا ، ترصن  ازریم  زوریف 
590 رشیف ،

590 ، 588 دابآرشیف ،
201 ، 121 نیف ،

378 ، 79 ، 58 ، 56 - 53 ماقممئاق ،
668 ص : نارهت ، تشذگرس 

64 ، 53 یناهارف ، ماقممئاق 
،328 ، 325 ، 316 ، 284 ، 281 ، 242 ، 201 ، 196 ، 183 ، 173 ، 149 ، 135 ، 101 ، 96 ، 93 ، 90 ، 80 ، 65 ، 51 ، 40 ، 37 ، 35 - 32 هیراجاق ،
،578 - 575 ، 562 ، 560 ، 553 ، 543 ، 539 ، 523 ، 495 ، 471 ، 466 ، 464 ، 458 ، 455 - 454 ، 381 ، 377 ، 345 ، 341 ، 337 ، 333 ، 330

620 ، 596 ، 594 ، 582
133 نازاق ،

371 دابآمساق ،
378 ینیوزق ، عمج  بحاص  ناخ  مساق 

552 یلاو ، ناخ  مساق 
322 يزار ، مساق 
161 روص ، مساق 

278 هناخرطاق ،
411 ناخ ، مساق  رابنابآ  ناتسربق 

500 اقآ ، ناتسربق 
407 اهییاکیرمآ ، ناتسربق 
500 دیز ، هدازماما  ناتسربق 

500 ییحی ، هدازماما  ناتسربق 
411 موصعم ، هدراهچ  ناتسربق 

500 بالود ، هزاورد  رذگرد  ناتسربق 
500 همشچرس ، ناتسربق 

500 لیعامسا ، دیس  ناتسربق 
500 نیدلا ، رصن  دیس  ناتسربق 

500 یلو ، دیس  ناتسربق 
500 هنهک ، ناتسربق 
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97 موصعم ، هدراهچ  هاگمدق 
310 هناخلوارق ،

105 یج ، هیرق 
297 دابآمتسر ، هیرق 

407 تشرط ، هیرق 
337 دابآسابع ، هیرق 
260 كزیراک ، هیرق 

623 ، 612 ، 580 ، 578 ، 556 ، 523 ، 509 ، 489 ، 470 ، 409 ، 337 ، 328 ، 212 ، 160 ، 80 ، 59 ، 39 ، 30 ، 27 نیوزق ،
250 ءارمحلا ، رصق 

18 نارصق ،
266 ، 156 ، 115 ، 67 - 66 نارواین ، يامنناهج  رصق 

292 دابآتداعس ، رصق 
295 دابآتنطلس ، رصق 

326 دابآدیس ، رصق 
254 - 251 دابآترشع ، رصق 

564 دابآحرف ، رصق 
319 ، 311 ، 308 - 307 هزوریف ، رصق 

376 ، 374 ، 306 ، 257 ، 251 ، 114 ، 86 ، 71 - 70 ، 51 ، 43 - 42 راجاق ، رصق 
404 ناتسلگ ، رصق 

246 ، 244 ، 86 ، 85 ، 84 هیدمحم ، رصق 
284 هیماظن ، رصق 

نادکمن 2 رصق 
نارواین خاک  نارواین - رصق 

34 لیکو ، رصق 
442 توقای ، رصق 

133 ، 65 ، 57 ، 37 زاقفق ،
72 كرا ، هعلق 

34 یشوش ، هعلق 
99 دابآسابع ، هعلق 

341 - 340 ، 171 دابآترصن ، هعلق 
405 ناتسملق ،

377 - 376 ، 323 ، 315 ، 304 ، 295 ، 255 ، 212 کهلق ،
598 رمع ، یلق 
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623 ، 616 ، 568 ، 556 ، 539 ، 484 ، 278 ، 225 ، 188 ، 129 مق ،
471 - 470 ، 469 ، 376 هلودلا ، رمق 

472 ، 223 هنطلسلا ، رمق 
365 ناهفصا ، هشیمق 

669 ص : نارهت ، تشذگرس 
407 دابآربکا ، تانق 

395 هیهلا ، تانق 
339 - 338 دابآریما ، تانق 

395 هاشغاب ، تانق 
396 کنایرب ، تانق 

405 ، 396 ناتسراهب ، تانق 
396 کلملا ، ءاهب  تانق 
406 دابآتجهب ، تانق 

397 رانماپ ، تانق 
397 ، 341 هیلالج ، تانق 

398 ، 86 اضریلع ، جاح  تانق 
297 کیبراصح ، تانق 

323 هپتناشود ، تانق 
407 دابآتمحر ، تانق 

323 رالاسهپس ، تانق 
398 ، 323 رادرس ، تانق 

403 اکیرمآ ، ترافس  تانق 
403 ، 399 سیلگنا ، ترافس  تانق 

400 ، 399 هیسور ، ترافس  تانق 
402 ، 399 ، 353 ، 112 ، 108 ، 32 هاش ، تانق 

407 کهاش ، تانق 
407 کلملا ، باهش  تانق 

274 - 273 نامزلا ، بحاص  تانق 
282 ردص ، تانق 

407 هیقیدص ، تانق 
407 دابآرفص ، تانق 

402 هلودلا ، ءالع  تانق 
323 یمامح ، یلع  تانق 
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323 تایحلا ، نیع  تانق 
400 یکلملا ، نیما  جرک  تانق 

401 ، 399 دابآمیرک ، تانق 
323 یناخمیرک ، تانق 

402 ، 401 هیرثوک ، تانق 
406 دابآكرابم ، تانق 
402 صوصخم ، تانق 

403 - 402 دابآيدهم ، تانق 
403 ، 244 درگرهم ، تانق 

404 دابآفجن ، تانق 
405 هیماظن ، تانق 

397 يریزو ، تانق 
406 دابآفسوی ، تانق 

406 دابآتجهب ، دابآفسوی  تانق 
491 ربنق ،
555 ماوق ،

460 ، 458 ، 332 - 330 ، 323 هلودلا ، ماوق 
330 دمحم ، ازریم  هلودلا ، ماوق 

582 ، 575 ، 321 ، 255 هنطلسلا ، ماوق 
155 رتفد ، ماوق 

87 يزاریش ، ماوق 
400 ، 381 ، 342 - 341 ، 269 ، 68 هناخروق ،

326 ناتسهق ،
490 هیرصان ، یشابهجنپ  هناخهوهق 

571 شرع ، هناخهوهق 
491 - 490 ربنق ، هناخهوهق 
490 یشابزوی ، هناخهوهق 

569 شرع ، هناخهوهق 
555 ، 500 هیرصیق ،

17 هیرطیق ،
73 یمتسر ، دناویق 

146 ، 117 یتاز ، ناتیپاک 
117 زنموگ ، ناتیپاک 
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83 ضیبا ، خاک 
226 ناتسراهب ، خاک 

231 يرتسگداد ، خاک 
403 ، 134 كرا ، یتنطلس  خاک 

527 دابآحرف ، خاک 
454 ، 329 ، 232 ، 226 ، 72 ، 32 ناتسلگ ، خاک 

670 ص : نارهت ، تشذگرس 
399 رمرم ، خاک 

302 - 300 ، 297 ، 67 ، 66 ، 51 نارواین ، خاک 
560 ناهفصا ، تشهب  تشه  خاک 

273 یشکمشیربا ، هناخراک 
398 ، 218 ، 140 قرب ، هناخراک 

217 ، 162 ، 140 زاگغارچ ، هناخراک 
268 یفابراولچ ، هناخراک 

268 یسیرنامسیر ، هناخراک 
261 - 258 يزاسدنق ، هناخراک 

258 كزیرهک ، دنق  هناخراک 
258 يزاستیربک ، هناخراک 

258 كزیرهک ، هناخراک 
501 نوردوگ ، هناخراک 
260 ککلیو ، هناخراک 

117 اتنراک ،
350 ، 115 ریما ، يارسناوراک 

350 تلود ، يارسناوراک 
127 یشابمیکح ، ینالوزاک 

508 یکسفوکاساک ،
623 ، 556 ، 329 ، 258 ، 231 ، 201 ، 154 ، 131 ، 122 - 121 ، 109 ، 104 ناشاک ،

542 ییاکیرمآ ، جلاک 
278 هناخهکسلاک ،

550 ، 496 ، 477 ازریم ، نارماک 
550 ، 496 ، 485 ، 447 ، 361 ، 342 ، 275 ، 224 ، 216 ، 176 ، 144 ، 140 ، 101 هنطلسلا ، بیان  ازریم  نارماک 

496 ، 304 هینارماک ،
135 جرک ، لاناک 
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411 اهشورفهاک ،
258 هیهلا ، تیربک 

404 يزاستیربک ،
258 نیذآروخ ، يزاستیربک 

535 ، 226 سلجم ، هناخباتک 
434 تیانع ، لچک 

610 ، 605 ، 445 ، 110 البرک ،
194 اقآ ، یجاح  ییالبرک 

360 یلعسابع ، ییالبرک 
54 نابرق ، ییالبرک 

رترپرک تربررس  رترپرک -
400 ، 391 ، 341 ، 156 ، 49 جرک ،

518 ، 284 ناتسدرک ،
302 - 300 يودرک ،

نزرک لاتان  جرج  نزرک -
135 - 134 زیزرک ،

609 ، 500 ، 277 ، 156 ، 153 - 152 ، 139 ، 137 ، 134 ، 117 ، 111 شیشرک ،
623 ، 508 ، 264 ، 157 ، 109 نامرک ،

623 ، 389 ، 116 هاشنامرک ،
556 ، 289 ، 157 ناهاشنامرک ،
463 یسور ، قاچوق  کیبمرک 

550 - 549 هنطلسلا ، راتخم  ياقآ  میرک 
547 هنطلسلا ، مظنم  ياقآ  میرک 

48 ، 38 ، 36 - 34 ، 32 - 31 دنز ، ناخمیرک 
557 هنطلسلا ، راتخم  ناخمیرک 

437 - 434 ياهریش ، میرک 
436 ، 435 یلسع ، میرک 

275 هناخکیشک ،
76 تالک ،

93 تشد ، هرالک 
93 قاتسر ، هرالک 

563 ، 526 ، 312 ، 298 - 297 ، 293 ، 283 ، 254 ، 113 ، 112 ، 81 یگنرفهالک ،
254 دابآترشع ، یگنرفهالک 
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434 - 432 تیانعلک ،
54 يرابملک ،

73 بحاص ، نلک 
105 ، 103 لیش ، نیتسج  لنلک 

89 یسراد ، لنلک 
671 ص : نارهت ، تشذگرس 

103 تنارف ، لنلک 
518 ، 511 یکسفوکاساک ، لنلک 

291 فوخایل ، لنلک 
250 هزیلک ،

73 سواطاط ، ياسیلک 
73 سواطاط ، ياسیلک 

278 غالبجواس ، دابآلامک 
262 فلوو ، یناملآ  یناپمک 

585 لش ، یناپمک 
586 تفن ، یناپمک 

583 سیلگنا ، تفن  یناپمک 
586 - 585 ، 583 بونج ، تفن  یناپمک 

495 ناملآ ، سرکنوی  یناپمک 
401 ، 105 نک ،

189 ترف ، تنمد  تنک 
549 ، 547 ، 438 ، 420 ، 196 - 195 ، 191 ، 189 ، 185 ، 183 ، 181 - 179 ترفود ، تنمود  تنک 

181 لیونرگ ، تنک 
370 ونیبوگ ، تنک 

565 وتسیرک ، تنوم  تنک 
192 هسنارف ، راوتنک 
406 نیتبآ ، هچوک 

398 بایسآ ، هچوک 
344 مشاه ، دیس  اقآ  هچوک 

73 هنمارا ، هچوک 
401 یمالسا ، هچوک 
368 اهراشفا ، هچوک 

92 ییحی ، هدازماما  هچوک 
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406 جریا ، هچوک 
404 غاب ، هچوک 

56 ، 43 یچلیا ، غاب  هچوک 
345 رادرس ، غاب  هچوک 

65 شون ، جرب  هچوک 
402 یقهیب ، هچوک 

411 ، 397 هندب ، تشپ  هچوک 
395 دجسم ، تشپ  هچوک 

97 هناخکروبنز ، دوگ  هیکت  هچوک 
408 گرزب ، وسراهچ  هچوک 

401 یبوچ ، قوسراهچ  هچوک 
408 اهیجاح ، هچوک 

406 یقوقح ، هچوک 
56 لاچ ، مامح  هچوک 

408 یتشخ ، مامح  هچوک 
86 هلودلا ، ماوق  مامح  هچوک 

143 ، 116 یهاش ، طایح  هچوک 
404 زابکاخ ، هچوک 

97 ولهدنبادخ ، هچوک 
402 نادنخ ، هچوک 

397 يرون ، هجاوخ  هچوک 
44 اهطایخ ، هچوک 

405 یلاع ، يارسشناد  هچوک 
399 دنبرد ، هچوک 

398 یقارع ، هبزور  هچوک 
406 نیرز ، هچوک 

400 هناخروز ، هچوک 
408 يوخا ، تاداس  هچوک 

399 راشرس ، هچوک 
401 ، 56 تداعس ، هچوک 

401 تمالس ، هچوک 
400 یبارهس ، هچوک 

410 ، 223 لیعامسا ، دیس  هچوک 
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400 داش ، هچوک 
402 عراش ، هچوک 

406 ، 288 ، 287 اهیتایبماش ، هچوک 
399 یقاقش ، هچوک 

405 ، 395 هفوکش ، هچوک 
345 يدواد ، دمحم  دیهش  هچوک 

404 یناوریش ، هچوک 
672 ص : نارهت ، تشذگرس 
406 مدقم ، ییابطابط  هچوک 

405 ، 398 ، 396 روپمیظع ، هچوک 
396 ییالع ، هچوک 

402 - 401 يرصنع ، هچوک 
404 اتسور ، رهش و  هاگشورف  هچوک 

345 ناخ ، زوریف  هچوک 
405 نئاق ، هچوک 

398 یسودق ، هچوک 
401 ناتسملق ، هچوک 

405 تانق ، هچوک 
401 يرتنالک ، هچوک 

402 ناویک ، هچوک 
407 رازلگ ، هچوک 

403 هاشنالیگ ، هچوک 
356 حلاص ، یطول  هچوک 
404 ، 226 يورم ، هچوک 

362 یفوتسم ، هچوک 
396 دجسم ، هچوک 

413 ضوح ، دجسم  هچوک 
345 رالاسهپس ، دجسم  هچوک 

63 هلودلا ،، مظعم  هچوک 
402 ءارعشلا ، کلم  هچوک 

399 يروصنم ، هچوک 
369 ، 66 ناخ ، رهچونم  هچوک 

398 يولوم ، هچوک 
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368 یشابمیکح ، نیسح  ازریم  هچوک 
84 یناوریا ، لنیز  ازریم  هچوک 

288 یلقسابع ، ازریم  هچوک 
329 ، 176 ، 86 ریزو ، دمحم  ازریم  هچوک 

397 يدیون ، هچوک 
396 کین ، هچوک 

405 ، 398 يدحاو ، هچوک 
403 هاگشزرو ، هچوک 
362 رتفد ، ریزو  هچوک 

405 تابارخ ، ياههچوک 
405 يدحاو ، ياههچوک 

405 يرگهزوک ،
18 نارسهوک ،

614 ناریمش ، ياههوک 
92 ییحی ، هدازماما  يوک 

278 ، 262 ، 260 ، 258 كزیرهک ،
514 ورسخیک ،

401 ادوکشا ، ژاراگ 
496 ، 169 - 168 نیشام ، راگ 

180 يدلابیراگ ،
362 يداه ، خیش  اقآ  رذگ 

43 یچلیا ، غاب  رذگ 
362 ، 337 رانچاپ ، رذگ 

362 ناخ ، یقت  رذگ 
362 یبوچ ، وسراهچ  رذگ 

408 ، 362 رازاب ، نتلهچ  رذگ 
337 لاچ ، مامح  رذگ 

408 ، 369 مناخ ، مامح  رذگ 
278 ، 56 نیرفآادخ ، رذگ 

362 اهیچکرخ ، رذگ 
277 یچکروبنز ، رذگ 

367 ، 277 ، 43 هناخكروبنز ، رذگ 
365 کبنچرس ، رذگ 
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362 لیعامسا ، دیس  رذگ 
362 یلو ، دیس  رذگ 

408 هناخزپنوباص ، رذگ 
277 اقآ ، سابع  رذگ 

367 اهبرع ، رذگ 
357 ناجالدوع ، رذگ 

362 هناخلیف ، رذگ 
36 یچرطاق ، رذگ 

362 ، 360 یلق ، رذگ 
673 ص : نارهت ، تشذگرس 
356 حلاص ، یطول  هاگرذگ 

408 ، 362 ، 277 ، 73 ، 35 حلاص ، یطول  رذگ 
43 حلاص ، یطول  رذگ 

539 ، 362 یفوتسم ، رذگ 
360 ریعم ، رذگ 

362 رتفد ، ریزو  رذگ 
573 - 572 سنارفود ، نایروادنارگ  ص673  نارهت ؛  تشذگرس   408 ، 362 نت ، تفه  رذگ 

يودرک يودرگ -
74 ، 58 - 56 ، 45 ، 43 فودیابیرگ ،

284 ناگیاپلگ ،
228 ، 83 ، 37 ناتسلگ ،

401 نشلگ ،
187 مناخ ، نیلگ 

212 ، 51 كرمگ ،
102 بونج ، تاکرمگ 

620 ناگیاش ، جنگ 
351 ونیبوگ ،

278 - 276 ، 97 ، 26 هناخکروبنز ، دوگ 
501 هنمارا ، ناتسروگ 

501 نایتشترز ، ناتسروگ 
355 اقآ ، ربقرس  ناتسروگ 

501 اهیمیلک ، ناتسروگ 
501 اهربگ ، ناتسروگ 
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321 نایحیسم ، ناتسروگ 
495 یکسنیمزوگ ،

104 نالکوگ ،
118 زنموگ ،

404 داشرهوگ ،
29 درالیگ ،

498 - 497 ، 323 ، 157 ، 66 ، 39 نالیگ ،
514 ویگ ،

600 ، 598 ، 533 ، 402 ، 173 ، 135 ، 64 - 63 رازهلال ،
604 ، 402 ون ، رازهلال 

نزرک لاتان  جرج  نزرک -، درل 
573 ناریا ، يرادیب  ژل 

572 ینوسامرف ، ژل 
94 ، 33 ، 32 دنز ، ناخیلعفطل 

333 يزاریش ، یلعفطل 
406 هطناقل ،
609 يرگل ،

378 ، 323 ناساول ،
563 تناول ،

37 - 36 يزاریش ، حلاص  یطول 
401 رگالول ،

124 ، 122 رمول ،
323 نازیول ،

229 پیلیف ، ییول 
131 ، 104 - 102 لیش ، يدیل 

501 ، 467 ، 381 ، 312 ، 302 ، 253 ، 234 ، 206 ، 199 - 197 ، 70 انرسالراک ، مادام 
57 چیوکساپ ، لاشرام 

102 لیش ، يرام 
610 ، 396 ، 351 ، 196 ، 157 ، 93 ، 39 ، 34 ، 30 ناردنزام ،

459 توبلات ، فا . روژام .
586 - 582 يربمیا ، روژام 

113 ، 111 سیسرک ، روژام 
581 میسکام ،
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411 اهشورفلام ،
مکلم ناجرس  موکلام -،

407 ، 323 دابآكرابم ،
534 یشرفت ، هلودلا  مجرتم 

569 مالسالا ، دجم 
580 ، 504 ، 448 ، 443 ، 328 ، 326 ، 101 هلودلا ، دجم 

674 ص : نارهت ، تشذگرس 
374 فارشالادجم ،

603 ، 594 ، 582 ، 567 ، 561 ، 367 ، 344 ، 223 یلم ، ياروش  سلجم 
574 ، 568 ناطلسلا ، للجم 

344 ازریم ، لوچم 
499 کلامملا ، بساحم 

325 هنطلسلا ، مرتحم 
580 ، 262 - 261 هنطلسلا ، مشتحم 

540 هلودلا ، ققحم 
290 تالحم ،

366 ییحی ، هدازماما  هلحم 
614 ، 532 ، 530 ، 500 ، 487 ، 414 - 413 ، 368 - 367 ، 347 ، 337 ، 195 - 194 ، 189 ، 150 ، 148 ، 94 ، 60 ، 50 رازاب ، هلحم 

49 ، 27 قوپاقاپ ، هلحم 
365 - 364 ، 91 رانماپ ، هلحم 

534 ، 532 ، 530 ، 500 ، 488 - 487 ، 414 - 413 ، 369 - 367 ، 274 ، 194 ، 189 ، 92 ، 51 - 50 نادیم ، لاچ  هلحم 
511 دابآنسح ، هلحم 

488 ، 142 یهاش ، طایح  هلحم 
369 اهجلخ ، هلحم 

329 ير ، برد  هلحم 
329 نالی ، برد  هلحم 

189 تلود ، هزاورد  هلحم 
368 ناریمش ، هزاورد  هلحم 

614 ، 532 ، 530 ، 487 ، 413 ، 194 ، 51 تلود ، هلحم 
413 تخترس ، هلحم 

536 همشچرس ، هلحم 
614 ، 532 ، 530 ، 500 ، 487 ، 471 ، 414 - 413 ، 368 ، 366 ، 194 ، 189 ، 186 ، 107 ، 49 جلگنس ، هلحم 

536 نیدلا ، رصن  دیس  هلحم 
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107 ناریمش ، هلحم 
487 ، 368 ، 48 اهبرع ، هلحم 

532 ، 530 ، 488 - 487 ، 414 - 413 ، 369 - 368 ، 195 - 194 ، 150 ، 92 ، 50 ، 49 ناجالدوع ، هلحم 
368 هناخشومارف ، هلحم 

488 ، 366 ، 357 ، 98 ، 49 اهیمیلک ، هلحم 
277 هناخکروبنز ، دوگ  هلحم 

84 هیدمحم ، هلحم 
471 کلامملا ، ریعم  هلحم 

282 هیماظن ، هلحم 
269 ناطلسلا ، نیما  میهاربا  دمحم 

456 یقیفوت ، میهاربا  دمحم 
485 ناخ ، میهاربا  دمحم 

549 هلودلا ، نواعم  میهاربا  دمحم 
322 یبالود ، نب  لیعامسا  دمحم 

499 هزاغم ، لیعامسا  دمحم 
318 کلملا ، بیدا  ناخ  رقاب  دمحم 

18 يرتست ، هّللا  دبع  نب  دعسا  نب  دمحم 
19 داّمح ، نب  دمحم 

19 يزار ، ینارهت  ظفاح  هّللا  دبع  وبا  داّمح  نب  دمحم 
322 يزار ، قارو  یبالود  دامح  نب  دمحم 

322 یبالود ، حابص  نب  دمحم 
19 يدنوار ، نامیلس  نب  یلع  نب  دمحم 

134 ناخ ، یقت  دمحم 
337 رهپس ، کلملا  ناسل  ناخ  یقت  دمحم 
118 ، 116 یشابرامعم ، ناخ  یقت  دمحم 

196 ، 176 هلودلا ، نکر  ازریم  یقت  دمحم 
474 یجومروخ ، رفعج  دمحم 

507 برضلا ، نیما  نسح  دمحم 
345 ، 340 ، 317 ، 240 ، 175 ، 118 ، 71 ، 32 هنطلسلا ، دامتعا  ناخ  نسح  دمحم 

310 ، 172 هلودلا ، عینص  ناخ  نسح  دمحم 
146 ، 63 راجاق ، ناخ  نسح  دمحم 

377 راجاق ، یشابیچقسن  ناخ  نسح  دمحم 
157 ، 148 ازریم ، نسح  دمحم 
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435 کیب ، نیسح  دمحم 
675 ص : نارهت ، تشذگرس 

137 ، 136 ناخ ، نیسح  دمحم 
76 یناهفصا ، ردص  ناخ  نیسح  دمحم 

62 يورم ، راجاق  ناخ  نیسح  دمحم 
61 يورم ، ناخ  نیسح  دمحم 
62 يورم ، ناخ  نیسح  دمحم 

278 يزاریش ، یچکروبنز  نیسح  دمحم 
78 یناهفصا ، ردص  نیسح  دمحم 

449 ناخ ، دمحم 
45 ، 43 یچکروبنز ، ناخ  دمحم 

380 یهاشنامرک ، ناخ  دمحم 
338 هاش ، اضر  دمحم 

609 ، 606 ، 301 يزاغ ، هاش  دمحم 
،133 ، 131 - 129 ، 115 ، 103 ، 101 ، 99 ، 92 ، 90 - 89 ، 85 - 82 ، 80 - 79 ، 70 ، 67 - 64 ، 55 - 52 ، 49 ، 43 ، 27 راجاق ، هاش  دـمحم 

607 ، 541 ، 514 ، 391 ، 378 - 377 ، 355 ، 342 ، 331 - 330 ، 276 ، 272 ، 244 ، 242 ، 231 ، 229 ، 171
318 ییارون ، دیهش  دمحم 

343 ماظن ، نیما  ناخ  قداص  دمحم 
568 عینص ، دمحم 

17 ینیوزق ، باهولا  دبع  دمحم 
612 ، 603 ، 575 - 571 ، 568 - 566 ، 551 - 550 ، 518 ، 494 ، 492 ، 299 ، 291 - 290 ، 269 ، 254 ، 230 ، 224 ، 196 هاش ، یلع  دمحم 

574 ، 566 ، 522 ، 518 ، 513 ، 325 ، 300 ازریم ، یلع  دمحم 
148 ناخ ، مساق  دمحم 
472 ناخ ، یلق  دمحم 

329 يزاریش ، یلق  دمحم 
84 يزاریش ، زپیشاک  یلق  دمحم 

548 هنطلسلا ، مظنم  ناخ  میرک  دمحم 
93 یناساول ، دمحم 

21 نامحرلا ، دبع  نب  دارم  دمحم 
604 يریشم ، دمحم 

61 يدهم ، دمحم 
19 یناهفصا ، اضر  دمحم  نب  يدهم  دمحم 

188 ، 63 ، 53 ازریم ، دمحم 
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187 هنطلسلا ، لالج  يازریم  دمحم 
508 ینامرک ، مالسالا  مظان  دمحم 

333 ریزو ، دمحم 
247 ناخ ، یلو  دمحم 

237 هنطلسلا ، رصن  یباکنت  ناخ  یلو  دمحم 
247 ینباکنت ، رالاسهپس  ناخ  یلو  دمحم 

506 ازریم ، یلو  دمحم 
246 ، 244 ، 129 هیدمحم ،

326 دومحم ،
573 مج ، دومحم 

481 - 479 ، 475 رتنالک ، ناخ  دومحم 
305 ءارعشلا ، کلم  ناخ  دومحم 
384 کلملا ، رصان  ناخ  دومحم 

268 کلامملا ، رصان  ناخ  دومحم 
318 ، 71 ییاریتک ، دومحم 

499 کلامملا ، بساحم  دومحم 
514 دومحم ، دومحم 

454 ، 284 ازریم ، دومحم 
460 هلودلا ، ربخم 

137 ناخیلقیلع ، هلودلا  ربخم 
544 ، 536 ، 533 ، 518 ، 229 ، 258 ، 155 ، 64 هنطلسلا ، ربخم 

هنطلسلا ربخم  تیاده - هنطلسلا  ربخم 
557 ، 550 - 547 ، 529 هنطلسلا ، راتخم 

407 - 406 دابآصلخم ،
سردم نسح  دیس  سردم -

130 اهیناجیابرذآ ، هسردم 
365 هیفصآ ، هسردم 

365 ناخ ، اضر  اقآ  هسردم 
546 - 543 یناملآ ، هسردم 

542 ییاکیرمآ ، هسردم 
676 ص : نارهت ، تشذگرس 

533 هیئادتبا ، هسردم 
543 ، 534 بدا ، هسردم 
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501 ترا ، هسردم 
538 ، 535 - 534 مالسا ، هسردم 

534 هیحاتتفا ، هسردم 
573 سنایلا ، هسردم 

548 ، 364 دیز ، هدازماما  هسردم 
110 ریما ، هسردم 

411 ماظن ، ریما  هسردم 
364 ، 91 رانماپ ، هسردم 

542 سنایلآ ، هنارسپ  هسردم 
541 ییاکیرما ، هنارسپ  هسردم 

540 هسنارف ، کینکت  یلپ  هسردم 
539 نارتخد ، تیبرت  هسردم 

364 ، 90 ، 47 ، 26 لاچ ، هسردم 
364 ، 91 راصحلاچ ، هسردم 
366 نسحلا ، وبا  جاح  هسردم 

365 حتفلا ، وبا  جاح  هسردم 
545 يدابآتلود ، ییحی  ازریم  جاح  هسردم 

367 یناجیرال ، رفعج  دیس  یجاح  هسردم 
539 باجح ، هسردم 

364 ، 91 میکح ، هسردم 
364 ، 90 یشابمیکح ، هسردم 

365 کلملا ، نزاخ  هسردم 
27 مناخ ، هسردم 

365 ، 91 ، 61 يورم ، ناخ  هسردم 
536 درخ ، هسردم 

539 ناسحلا ، تاریخ  هسردم 
364 ، 91 افشلا ، راد  هسردم 

534 شناد ، هسردم 
367 ، 365 یگناد ، هسردم 

541 فزوژنس ، نارتخد  هسردم 
542 ییاکیرما ، هنارتخد  هسردم 

534 ، 533 هیدشر ، هسردم 
364 ، 91 هیئاضر ، هسردم 
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364 ، 91 ناخ ، یلق  اضر  هسردم 
534 تاداس ، هسردم 

571 ، 570 ، 569 رالاسهپس ، هسردم 
367 دیدج ، رالاسهپس  هسردم 

365 ، 142 میدق ، رالاسهپس  هسردم 
541 ییولنس ، هسردم 

367 نیدلا ، رصن  دیس  هسردم 
366 مناخ ، هدازهاش  هسردم 

534 فرش ، هسردم 
539 سرادملا ، سمش  هسردم 

130 ، 96 نیسحلا ، دبع  خیش  هسردم 
570 ، 365 ، 91 ردص ، هسردم 

539 یقودص ، هسردم 
546 ، 543 یتعنص ، هسردم 

501 نیطسلف ، يدازآ  یتعنص  هسردم 
366 هیعینص ، هسردم 
609 نارهط ، هسردم 

146 سیراپ ، کینکت  یلپ  یلاع  هسردم 
221 يرهطم ، یلاع  هسردم 
366 ناخ ، هللا  دبع  هسردم 

539 فافع ، هسردم 
533 هیملع ، هسردم 

365 ، 91 ، 61 ، 51 هیرخف ، هسردم 
365 هلودلا ، نیما  ناخ  خرف  هسردم 

527 هلودلا ، فوسلیف  هسردم 
536 هیسدق ، هسردم 

366 ناخ ، یلع  ربنق  هسردم 
366 هیمظاک ، هسردم 
536 هیلامک ، هسردم 

411 هاش ، ردام  هسردم 
90 دیز ، هدازماما  هسردم 

365 ، 91 هینسحم ، هسردم 
364 ، 91 هیدمحم ، هسردم 
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677 ص : نارهت ، تشذگرس 
365 ، 143 ، 142 ، 91 ، 61 يورم ، هسردم 

61 هیرخف ، ای  يورم  هسردم 
534 هیرفظم ، هسردم 

366 کلامملا ، ریعم  هسردم 
366 هیرینم ، هسردم 

364 ، 90 ایلع ، دهم  هسردم 
365 مظعاردص ، عیفش  ازریم  هسردم 

364 ، 91 حلاص ، ازریم  هسردم 
366 میرکلا ، دبع  ازریم  هسردم 

538 سومان ، هسردم 
246 ، 111 ماظن ، هسردم 

366 یکاین ، هسردم 
367 نیقارعلا ، خیش  دجسم  هسردم و 

551 کلملا ، ریدم 
289 نکدابآ ، دارم 

38 هغارم ،
536 هیلامک ، ناخ  یضترم 
617 یشرفت ، یمف  یضترم 

472 هلودلا ، عینص  ناخ  یلق  یضترم 
504 مناخ ، ناجرم 
322 ، 20 یشعرم ،

404 نارهت ، ریراک  زکرم 
332 ، 331 ، 330 ، 322 ، 102 ورم ،

61 يورم ،
381 يدمحا ، هناخضیرم 
381 هیدمحا ، هناخضیرم 

587 ، 545 ، 381 - 379 ، 140 ، 127 - 126 یتلود ، هناخضیرم 
584 رون ، اضر  هناخضیرم 

411 ناخ ، مساق  رازم 
124 ، 122 یشابشاقن ، هلودلا  نیزم 

582 ، 580 ، 362 ، 216 ، 182 ، 156 ، 144 کلامملا ، یفوتسم 
89 ماظن ، یفوتسم 
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377 يرون ، یفوتسم 
130 اهیناجیابرذآ ، دجسم 

116 مارهب ، اقآ  دجسم 
485 يداه ، خیش  اقآ  دجسم 
588 یمالسا ، مظعا  دجسم 

59 ماما ، دجسم 
491 ص ،)  ) ربمایپ دجسم 
367 ، 130 اهکرت ، دجسم 
464 ، 365 عماج ، دجسم 

593 هعمج ، دجسم 
290 ، 287 یبنلا ، دبع  خیش  یجاح  دجسم 

368 ضوح ، دجسم 
51 يورم ، ناخ  دجسم 

592 ، 572 - 570 ، 480 ، 345 ، 223 - 221 ، 86 رالاسهپس ، دجسم 
588 یناطلس ، دجسم 

60 هّللا ، زیزع  دیس  دجسم 
60 هّللا ، زیزع  دیس  دجسم 

، هاش دجسم 
597 ، 592 ، 588 ، 570 ، 548 ، 459 ، 365 - 364 ، 223 ، 110 ، 91 ، 81 ، 62 ، 60 - 59 ، 51 ، 49 ، 43 هاش ، دجسم 

130 ، 129 نیسحلا ، دبع  خیش  دجسم 
288 یبنلا ، دبع  خیش  دجسم 

60 هّللا ، فطل  خیش  دجسم 
589 دابآسابع ، دجسم 
263 هاش ، ردام  دجسم 

225 يرصان ، دجسم 
60 زاریش ، لیکو  دجسم 

471 نایئایحی ، دجسم 
284 ، 282 ، 101 ازریم ، دجسم 

340 ، 282 ناطلسلا ، لظ  ازریم  دوعسم 
270 - 269 اوژروب ، ویسم 

440 ، 165 یند ، ویسم 
609 ، 607 - 606 ناخ ، راشیر  ویسم 

678 ص : نارهت ، تشذگرس 
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218 سویباف ، ویسم 
609 یتکف ، ویسم 
588 رشیف ، ویسم 

609 نایلراک ، ویسم 
شیشرک ششرک - ویسم 

53 يرابملک ، ویسم 
611 نایجکلاد ، ناخ  کینراگ  ویسم 

573 زویزیو ، یتال  ویسم 
268 يواسمن ، سچن  ویسم 
276 ، 224 ، 223 هطورشم ،

623 ، 562 ، 497 ، 378 ، 218 ، 212 ، 102 ، 76 ، 28 - 27 دهشم ،
37 نیمظاک ، دهشم 

195 زازب ، ردیح  يدهشم 
195 میحر ، يدهشم 

194 زازب ، ياضر  يدهشم 
195 لاقب ، ياضر  يدهشم 

194 یبن ، يدهشم 
582 ، 580 ، 561 ، 540 - 539 ، 471 - 470 ، 344 ، 223 هلودلا ، ریشم 

522 اینریپ ، نسح  هلودلا  ریشم 
539 ، 302 ، 67 ناخ ، ییحی  هلودلا  ریشم 

539 ، 293 کلملا ، ریشم 
325 يوفطصم ،

586 حتاف ، یفطصم 
292 يرون ، ناخ  یلق  یفطصم 

122 یتلود ، هعبطم 
361 ترضح ، قیدص  رهاظم 

551 ملعا ، رفظم 
،344 ، 303 - 302 ، 293 ، 290 ، 269 - 268 ، 265 ، 263 ، 254 ، 247 ، 244 ، 236 ، 231 ، 223 ، 219 - 218 ، 101 ، 63 هاش ، نیدـلا  رفظم 
،539 ، 537 ، 535 ، 533 ، 528 - 527 ، 524 - 522 ، 520 - 516 ، 513 ، 508 ، 498 - 497 ، 494 - 492 ، 485 ، 473 ، 469 ، 428 ، 380

612 ، 605 ، 603 ، 601 ، 566 ، 564 - 561 ، 558 ، 556 ، 553 ، 547 - 546
521 ، 517 ، 508 ، 470 ازریم ، نیدلا  رفظم 

517 ، 242 ، 472 دهعیلو ، ازریم  نیدلا  رفظم 
567 يرفظم ،
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550 ، 270 هلودلا ، نواعم 
269 یشاک ، هلودلا  نواعم 

156 ، 87 ، 66 هلودلا ، دمتعم 
285 ازریم ، سیوا  ناطلس  هلودلا  دمتعم 
471 - 470 ، 216 - 215 کلملا ، دمتعم 

551 ناطلسلا ، زعم 
551 یتشر ، ناطلسلا  زعم 
2270 ، 269 یشابرامعم ،

499 ریعم ،
499 - 497 ، 469 - 468 ، 466 ، 408 ، 360 ، 266 ، 248 ، 245 ، 227 - 226 ، 120 ، 101 ، 84 کلامملا ، ریعم 

192 هلودلا ، نیعم 
409 يازریم ، نیدلا  نیعم 

463 - 462 ماظن ، نیعم 
505 ناخ ، رورغم 

329 ، 93 ، 24 - 20 لوغم ،
536 ، 534 کلملا ، حاتفم 

18 یسدقم ،
308 یشابینقم ،

429 - 428 ، 426 - 424 هناخبتکم ،
364 ، 91 يدابآزوریف ، اضر  اقآ  الم 

508 ییادقع ، نیسح  الم 
427 - 426 فیطللا ، دبع  الم 

194 یلع ، الم 
427 - 426 دمحم ، الم 

426 ینادجنا ، دمحم  الم 
426 یناکرگ ، دومحم  الم 

428 يزیربت ، يدهم  الم 
556 ، 319 ریالم ،

679 ص : نارهت ، تشذگرس 
73 ءارعشلا ، کلم 

411 مناخ ، ناهج  کلم 
587 نیسح ، کلم 

93 هاشکلم ،
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93 يزاغ ، هاشکلم 
93 یناساول ، يزاغ  هاشکلم 

284 ازریم ، مساق  کلم 
517 ، 449 ، 447 - 446 ، 439 ، 340 ، 309 ، 307 ، 224 ، 223 ، 193 ، 186 ، 44 کجیلم ،

580 هلودلا ، زاتمم 
429 هنطلسلا ، بختنم 

599 کلملا ، قطنم 
549 - 547 هنطلسلا ، مظنم 

322 يدادشیپ ، رهچونم 
66 ناخ ، رهچونم 

87 ، 66 یجرگ ، ناخ  رهچونم 
341 ، 323 - 322 هدوتس ، رهچونم 

367 هنطلسلا ، رینم 
580 کلملا ، نمتوم 

300 هلودلا ، قثوم 
84 ناتساب ، ناریا  هزوم 

296 یعیبط ، خیرات  هزوم 
76 رصق ، هزات  هزوم 

83 یسانشمدرم ، هزوم 
95 نوجلا ، یسوم 

325 رفعج ، نب  یسوم 
243 تبلاط ، ویسوم 

217 سویباف ، ویسوم 
568 ناخ ، هللا  بیبح  هنطلسلا  رقوم 

48 يزار ، ینارهت  یلصو  انالوم 
361 يولوم ،

124 ریلوم ،
388 هتیپود ، نوم 

514 ، 411 ، 364 ، 172 ، 131 ، 103 ، 90 ایلع ، دهم 
567 ، 466 ، 438 ، 436 ، 342 ، 340 ، 319 ، 275 ، 255 ، 207 ، 78 دادماب ، يدهم 

429 ، 136 ناخ ، يدهم 
428 ، 224 یقاقش ، هلودلا  نحتمم  ناخ  يدهم 

544 ، 518 ، 451 ، 156 - 155 ، 131 ، 65 - 64 تیاده ، ناخ  یلقیدهم 
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100 ازریم ، یلقیدهم 
521 هنطلسلا ، ربخم  تیاده  یلق  يدهم 

268 ، 267 نارهم ،
138 ناخ ، دادادخ  دلو  سدنهم 

585 رلکنیس ، سدنهم 
154 نیپماش ، رجیم 

214 ، 111 ، 83 - 82 ، 42 كرا ، نادیم 
329 ، 83 يزورما ، كرا  نادیم 

526 ، 213 ، 187 ، 171 گرا ، نادیم 
361 ، 169 ، 96 ، 84 ، 49 ، 27 مادعا ، نادیم 

404 ، 141 ینیمخ ، ماما  نادیم 
500 ، 51 ناطلسلا ، نیما  نادیم 

397 بالقنا ، نادیم 
52 ترامع ، غاب  نادیم 

400 کنایرب ، نادیم 
599 ، 473 ، 406 - 405 ، 282 ، 223 ، 51 ناتسراهب ، نادیم 

399 روتساپ ، نادیم 
329 رمرم ، تخت  نادیم 

،385 ، 381 ، 353 ، 282 ، 229 ، 218 - 213 ، 199 - 198 ، 192 ، 173 ، 169 - 168 ، 155 ، 141 - 140 ، 129 ، 82 ، 68 هناخپوت ، نادیم 
600 ، 598 - 597 ، 587 ، 527 - 525 ، 495 ، 470

397 يزادناریت ، نادیم 
381 دابآنسح ، نادیم 
559 داژنفینح ، نادیم 

405 ، 396 ناریمش ، هزاورد  نادیم 
360 نیوزق ، هزاورد  نادیم 

680 ص : نارهت ، تشذگرس 
398 ، 311 ، 141 قباس ، هلاژ  نادیم 

141 - 140 ، 32 ، 26 هپس ، نادیم 
362 لیعامسا ، دیس  نادیم 

روپهاش نادیم  روپاش - نادیم 
526 ، 134 ، 111 ، 82 - 81 ، 49 هاش ، نادیم 

559 ، 405 ، 360 ، 169 ، 47 ، 26 روپهاش ، نادیم 
353 هرامعلا ، سمش  نادیم 
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411 شوش ، نادیم 
398 ، 141 ادهش ، نادیم 

588 یسودرف ، نادیم 
329 هناخهراقن ، میدق  نادیم 

405 نیوزق ، نادیم 
410 اهشورفهاک ، نادیم 

405 ناردنزام ، نادیم 
367 ، 51 اهشورفلام ، نادیم 

141 نیدهاجم ، نادیم 
405 ، 97 - 96 ، 49 هیدمحم ، نادیم 

601 هلودلا ، ربخم  نادیم 
543 ، 527 ، 510 ، 484 ، 281 ، 215 ، 141 ، 111 قشم ، نادیم 

360 هیرینم ، نادیم 
362 هزوم ، نادیم 

321 هلودلا ، قوثو  نادیم 
278 يروخآریم ،

582 جنپریم ،
464 ینایتشآ ، ازریم 

282 ، 231 ، 136 ، 132 - 131 ، 120 ناخ ، اقآ  ازریم 
481 ، 330 ، 282 ، 255 ، 230 ، 151 ، 141 ، 133 - 131 ، 121 ، 119 يرون ، ناخ  اقآ  ازریم 

57 حیسم ، اقآ  ازریم 
513 املعلا ، دیعس  میهاربا  ازریم 

511 هلودلا ، مظن  ناخ  بارتا  وبا  ازریم 
364 ، 91 هولج ، نسحلا  وبا  ازریم 

380 ، 365 ناخ ، نسحلا  وبا  ازریم 
98 یچلیا ، ناخ  نسحلا  وبا  ازریم 

126 کلملا ، عینص  یناشاک  يرافغ  ناخ  نسحلا  وبا  ازریم 
380 لامک ، ناخ  نسحلا  وبا  ازریم 

500 ، 409 ، 287 ، 175 مساقلا ، وبا  ازریم 
87 ماقممئاق ، مساقلا  وبا  ازریم 

196 يرون ، هجاوخ  ناخ  بارت  وبا  ازریم 
547 هلودلا ، مظن  ناخ  بارت  وبا  ازریم 

182 يرون ، ناخ  بارت  وبا  ازریم 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


136 دمحا ، ازریم 
376 ناخ ، دمحا  ازریم 

87 هلودلا ، دضع  ناخ  دمحا  ازریم 
192 هلودلا ، ءالع  ناخ  دمحا  ازریم 

247 کلملا ، نیما  ناخ  لیعامسا  ازریم 
136 ناخ ، لیعمسا  ازریم 

292 ، 88 رقاب ، ازریم 
409 ، 391 ، 231 ، 201 ، 151 ، 147 ، 131 ، 126 ، 125 ، 122 - 119 ، 115 ریبکریما ، ناخ  یقت  ازریم 

121 ، 54 ماظن ، ریما  ناخ  یقت  ازریم 
367 یناهارف ، ناخ  یقت  ازریم 

120 رابج ، ازریم 
257 یهلا ، میکح  رفعج  ازریم 

176 ناخ ، رفعج  ازریم 
116 هلودلا ، ریشم  ناخ  رفعج  ازریم 

122 یجومروخ ، رفعج  ازریم 
292 يراصنا ، ناخ  هللا  بیبح  ازریم 

463 ، 462 نسح ، ازریم 
463 ینایتشآ ، نسح  ازریم 
460 ینایتشآ ، نسح  ازریم 

534 اقآ ، نسح  ازریم 
541 - 540 ، 221 ناخ ، نسح  ازریم 

430 هیامنارگ ، ناخ  نسح  ازریم 
536 هلودلا ، ریشم  ناخ  نسح  ازریم 

541 - 540 کلملا ، ریشم  ناخ  نسح  ازریم 
225 رارسا ، یشنم  ناخ  نسح  ازریم 

681 ص : نارهت ، تشذگرس 
539 ، 538 ، 536 هیدشر ، نسح  ازریم 

264 یعیمس ، نسح  ازریم 
459 يزاریش ، نسح  ازریم 

462 ینایتشآ ، دهتجم  نسح  ازریم 
505 کلامملا ، یفوتسم  نسح  ازریم 

505 کلملا ، نمتوم  اینریپ  ناخ  نیسح  ازریم  ص681  نارهت ؛  تشذگرس   223 ، 221 نیسح ، ازریم 
572 ، 473 ، 223 ، 221 رالاسهپس ، ناخ  نیسح  ازریم 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


265 هلودلا ، ریشم  ناخ  نیسح  ازریم 
470 کلملا ، دمتعم  ناخ  نیسح  ازریم 

539 یبارس ، نیسح  ازریم 
کلملا 2 جارس  نیسح  ازریم 

255 ناخ ، دواد  ازریم 
117 ینمرا ، ناخ  داود  ازریم 

118 ناخ ، دوواد  ازریم 
510 ، 507 اضر ، ازریم 
607 ناخ ، اضر  ازریم 

539 هیامنارگ ، ناخ  اضر  ازریم 
513 - 510 ، 508 ، 507 ، 505 - 502 ، 547 ، 448 ، 116 ینامرک ، اضر  ازریم 

155 یفوتسم ، ياضر  ازریم 
172 ، 118 ، 116 یشابسدنهم ، ياضر  ازریم 

153 یکز ، ازریم 
189 ، 88 ناخ ، نیدباعلانیز  ازریم 
539 یناشاک ، نیدباعلانیز  ازریم 

446 ، 284 ، 153 ناخ ، دیعس  ازریم 
189 دمحا ، دیس  ازریم 

44 ادخدک ، دمحا  دیس  ازریم 
158 نسح ، دیس  ازریم 

224 ناخ ، نسح  دیس  ازریم 
218 نیسح ، دیس  ازریم 

196 یشرفت ، هّللا  دبع  دیس  ازریم 
460 یشرفت ، ربکا  یلع  دیس  ازریم 

366 یفوتسم ، مظاک  دیس  ازریم 
127 عیفش ، ازریم 

459 قش ، ازریم 
572 ، 89 ناخ ، حلاص  ازریم 

89 يزاریش ، حلاص  ازریم 
172 ناخ ، سابع  ازریم 

289 یلقسابع ، ازریم 
116 یشابسدنهم ، سابع  ازریم 

536 ناخ ، قازرلا  دبع  ازریم 
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541 يریاغب ، ناخ  قازرلا  دبع  ازریم 
139 رافغلا ، دبع  ازریم 

544 ، 539 هللا ، دبع  ازریم 
540 هرازولا ، ماوق  ناخ  هللا  دبع  ازریم 
52 هصاخ ، یشابشاقن  هّللا  دبع  ازریم 
510 ، 189 ناخ ، فرشا  یلع  ازریم 

472 ، 317 ، 279 ، 269 ناطلسلا ، نیما  ناخ  رغصا  یلع  ازریم 
567 کباتا ، ناطلسلا  نیما  ناخ  رغصا  یلع  ازریم 

226 ، 148 ، 87 ربکا ، یلع  ازریم 
124 هلودلا ، نیزم  ناخ  ربکا  یلع  ازریم 
534 ابطالا ، مظان  ناخ  ربکا  یلع  ازریم 

380 یسیفن ، ناخ  ربکا  یلع  ازریم 
218 یفوتسم ، ربکا  یلع  ازریم 

504 ، 259 ، 217 هلودلا ، نیما  ناخ  یلع  ازریم 
317 هلودلا ، نیما  ناخ  یلع  ازریم 

215 کلملا ، نیما  ناخ  یلع  ازریم 
268 کلملا ، نیما  ناخ  یلع  ازریم 

484 يروصنم ، ناخ  یلع  ازریم 
175 ناخ ، دمحم  یلع  ازریم 

342 کلامملا ، میکح  یقنیلع  ازریم 
547 ، 485 ، 483 ، 374 ، 186 ، 144 یسیع ، ازریم 

485 یشرفت ، یسیع  ازریم 
87 یناهارف ، ماقممئاق  یسیع  ازریم 

485 ، 409 ، 196 ، 176 ریزو ، یسیع  ازریم 
682 ص : نارهت ، تشذگرس 

307 ثایغ ، ازریم 
551 ناخ ، هللا  حتف  ازریم 

87 ناوید ، بحاص  یلعحتف  ازریم 
330 هللا ، لضف  ازریم 

176 یشرفت ، ناخ  هّللا  لضف  ازریم 
385 نامرهق ، ازریم 
610 مظاک ، ازریم 

551 یتشر ، ناخ  میرک  ازریم 
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547 هنطلسلا ، راتخم  ناخ  میرک  ازریم 
549 هنطلسلا ، مظنم  ناخ  میرک  ازریم 

144 هفیلخ ، مرحم  ازریم 
446 ، 330 ، 287 دمحم ، ازریم 

578 رقاب ، دمحم  ازریم 
330 ینایتشآ ، هلودلا  ماوق  یقت  دمحم  ازریم 

331 ، 85 رهپس ، کلملا  ناسل  یقت  دمحم  ازریم 
189 ، 175 نیسح ، دمحم  ازریم 

251 یناهفصا ، بیدا  نیسح  دمحم  ازریم 
121 ، 189 ردص ، ناخ  نیسح  دمحم  ازریم 

330 کلملا ، دضع  نیسح  دمحم  ازریم 
573 ، 507 ، 380 ، 142 ناخ ، دمحم  ازریم 

320 هلودلا ، لابقا  ناخ  دمحم  ازریم 
141 رالاسهپس ، ناخ  دمحم  ازریم 

539 کلملا ، قیدص  ناخ  دمحم  ازریم 
141 راجاق ، ناخ  دمحم  ازریم 

568 هلودلا ، لیکو  یفوتسم  ناخ  دمحم  ازریم 
380 رتکد ، دمحم  ازریم 
377 یکز ، دمحم  ازریم 

533 رالاسهپس ، دمحم  ازریم 
119 ناخ ، یلع  دمحم  ازریم 

554 هلودلا ، ماوق  ناخ  یلع  دمحم  ازریم 
125 يزاریش ، یلع  دمحم  ازریم 

330 ینایتشآ ، هلودلا  ماوق  دمحم  ازریم 
331 ، 330 ینایتشآ ، یفوتسم  دمحم  ازریم 

330 هلودلا ، ماوق  یفوتسم  دمحم  ازریم 
537 ینامرک ، یمالسالا  مظان  دمحم  ازریم 

127 یشابمیکح ، یلو  دمحم  ازریم 
484 دومحم ، ازریم 

309 ناخ ، دومحم  ازریم 
218 کلملا ، میکح  ناخ  دومحم  ازریم 

172 یناشاک ، ناخ  دومحم  ازریم 
136 یشابمجنم ، سدنهم  دومحم  ازریم 
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176 ، 173 ریزو ، دومحم  ازریم 
58 - 57 يدابآرتسا ، حیسم  ازریم 

430 ، 429 هدازریزو ، ناخ  یفطصم  ازریم 
429 ناخ ، موصعم  ازریم 

436 ، 151 هلودلا ، مظان  ناخ  مکلم  ازریم 
483 ، 481 - 480 ، 448 ، 409 ، 196 یسوم ، ازریم 

176 یفوتسم ، یسوم  ازریم 
409 یشرفت ، یفوتسم  یسوم  ازریم 

482 ، 408 ریزو ، یسوم  ازریم 
580 - 579 يدهم ، ازریم 

430 ناخ ، يدهم  ازریم 
539 ، 523 ینیئان ، هلودلا  ریشم  ناخ  هللا  رصن  ازریم 

243 ماظن ، ازریم 
272 ازریم ، مظان  یلو  ازریم 

540 ناخ ، مشاه  ازریم 
362 هللا ، تیاده  ازریم 

463 ، 458 ینایتشآ ، ازریم 
464 يزاریش ، ازریم 

436 ییافلج ، ینمرا  بوقعی  ازریم 
175 فسوی ، ازریم 

485 ، 340 ، 337 ، 332 کلامملا ، یفوتسم  فسوی  ازریم 
278 يراکشریم ،

453 ناخیدهم ، ریم 
50 یکسرونیم ،

540 کلملا ، نمتؤم 
607 کلملا ، بدؤم 

139 - 138 باحس ، هسسؤم 
683 ص : نارهت ، تشذگرس 

578 يدمحا ، دیؤم 
581 - 578 مالسالا ، دیؤم 

325 ، 101 هلودلا ، دیؤم 
76 ، 31 ردان ،

267 ، 257 ، 83 ، 77 - 74 ، 48 ، 38 ، 31 هاش ، ردان 
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188 - 187 ، 77 ازریم ، ردان 
140 يردان ،

405 کمران ،
292 ، 114 ، 112 ناتسجنران ،

331 ، 129 ، 121 ، 88 خیراوتلا ، خسان 
509 هلودلا ، رصان 

369 ، 148 نیدلا ، رصان 
،116 - 115 ، 111 ، 106 ، 103 - 100 ، 94 ، 91 - 90 ، 88 ، 83 - 82 ، 78 ، 73 - 71 ، 69 - 67 ، 64 - 63 ، 59 ، 52 - 51 ، 32 هاش ، نیدلا  رصان 
-178 ، 176 ، 171 - 170 ، 168 ، 162 - 160 ، 158 - 156 ، 146 ، 141 - 140 ، 138 ، 136 ، 133 ، 131 ، 129 ، 124 - 122 ، 120 - 119
،248 ، 246 ، 244 - 241 ، 236 - 234 ، 232 - 228 ، 226 ، 224 - 223 ، 221 ، 216 ، 209 ، 201 ، 199 ، 197 - 196 ، 193 ، 191 ، 179
-310 ، 306 - 304 ، 302 ، 299 - 297 ، 291 - 290 ، 284 - 282 ، 279 - 278 ، 274 ، 269 - 263 ، 259 - 258 ، 254 - 253 ، 251 - 250
-370 ، 365 - 364 ، 362 - 360 ، 355 ، 352 ، 347 ، 344 - 342 ، 337 - 336 ، 332 - 331 ، 329 ، 323 ، 318 ، 316 ، 314 - 313 ، 311
،452 - 451 ، 448 ، 444 ، 442 - 441 ، 438 ، 436 - 434 ، 421 - 420 ، 411 ، 409 ، 392 - 391 ، 388 ، 385 - 384 ، 381 - 378 ، 371
-519 ، 517 ، 515 - 505 ، 503 - 502 ، 497 ، 492 ، 485 - 484 ، 479 - 476 ، 474 - 472 ، 469 - 466 ، 464 ، 459 - 458 ، 456 - 455

623 - 622 ، 615 ، 610 ، 607 ، 567 ، 563 ، 558 ، 550 - 549 ، 547 ، 545 ، 542 ، 539 ، 528 ، 524 ، 520
103 ازریم ، نیدلا  رصان 

577 - 576 ، 545 - 544 ، 396 ، 261 کلملا ، رصان 
552 ولزگهرق ، کلملا  رصان 

576 هنطلسلا ، بیان  کلملا  رصان 
600 ، 491 - 490 ، 229 ، 214 ، 168 ، 117 ، 61 ، 50 ورسخ ، رصان 

490 ، 408 ، 348 یمجن ، رصان 
573 ، 569 - 568 ، 551 ، 537 ، 534 ، 510 ، 458 ، 230 ینامرک ، مالسالا  مظان  مالسالا  مظان 

380 ابطالا ، مظان 
550 هلودلا ، مظان 

601 هنطلسلا ، مظان 
-345 ، 330 ، 241 - 238 ، 222 ، 216 ، 196 ، 191 - 190 ، 188 - 187 ، 185 - 184 ، 182 - 181 ، 164 ، 69 ، 44 ، 39 ، 37 هنطلسلا ، بیان 

463 - 460 ، 447 ، 443 ، 346
190 ریبکریما ، هنطلسلا  بیان 

241 هلودلا ، نیما  هنطلسلا  بیان 
509 ، 483 ، 188 ازریم ، نارماک  هنطلسلا  بیان 

117 زیزرک ، لوا  بیان 
117 وریمن ، لوا  بیان 

189 نسح ، بیان 
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174 یلق ، بیان 
175 یلق ، بیان 

435 - 434 میرک ، بیان 
397 دابآفجن ،

345 ، 147 - 146 ، 138 ، 44 - 43 کلملا ، مجن 
239 - 238 هنطلسلا ، رصن 
209 راشفا ، ناخ  هّللا  رصن 

278 یشابیچکروبنز ، ناخ  هللا  رصن 
540 يرالاسهپس ، ناخ  هللا  رصن 

341 ، 340 ، 172 دابآترصن ،
582 - 581 ، 577 - 576 ، 366 هلودلا ، ترصن 

684 ص : نارهت ، تشذگرس 
576 هنطلسلا ، ترصن 

576 ، 171 هلودلا ، ةرصن 
337 دابآماظن ،

469 ، 266 ، 78 هلودلا ، ماظن 
247 ، 246 کلامملا ، ریعم  هلودلا  ماظن 

346 ، 375 ، 337 ، 283 - 282 ، 245 کلملا ، ماظن 
570 ، 396 ، 375 ، 283 - 282 ، 114 ، 51 هیماظن ،

547 ، 196 هلودلا ، مظن 
196 يرون ، هجاوخ  هلودلا  مظن 

179 کلملا ، مظن 
281 - 280 ، 278 - 277 ، 199 ، 111 هناخهراقن ،

124 ، 122 یشابشاقن ،
572 ، 570 ، 282 ، 251 ، 84 ، 42 ناتسراگن ،

79 هفالخلا ، راد  ناتسراگن 
118 وریمن ،

379 هنطلسلا ، داضتعا  باون 
136 پیترس ، يازریم  ورسخ  دمحم  باون 

445 ازریم ، رهدلا  رون 
551 یهدراهچ ، نیدلا  رون 

543 شخبرون ،
181 نامرون ،
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63 ناخ ، زورون 
65 مناخ ، نیرفآشون 

451 ناوریشون ،
556 دنواهن ،

399 ، 397 جرک ، رهن 
341 ، 305 - 300 ، 297 ، 172 ، 129 ، 84 ، 67 نارواین ،

609 ، 608 سپین ،
536 ، 137 ، 136 کلملا ، ّرین 

51 هناخنگاو ،
285 رنگاو ،
146 نابو ،

582 ، 575 ، 332 ، 330 - 329 ، 321 - 320 هلودلا ، قوثو 
344 ازریم ، هللا  هیجو 

553 ، 473 ، 391 ، 261 ، 83 ، 48 ، 34 نیمارو ،
391 دروآدرو ،

329 هیدجما ، هاگشزرو 
404 فارگلت ، تسپ و  ترازو 

399 گنج ، ترازو 
404 ، 264 ییاراد ، ترازو 

264 هیلدع ، ترازو 
365 فراعم ، ترازو 

105 راتخم ، ریزو 
277 سیلگنا ، راتخم  ریزو 

384 ، 121 ناریا ، راتخم  ریزو 
128 سورپ ، راتخم  ریزو 

405 ماظن ، ریزو 
553 - 552 لهادتسو ،

509 ، 286 هلودلا ، لیکو 
509 ینامرک ، کلامملا  لیکو 

246 کجنلو ،
اهیباهو هفیاط  اهیباهو -
71 نیماجنب ، رلیو 

524 نسکج ، زمایلیو 
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585 رسنپسا ، دلوراه 
404 یمشاه ،

197 هسام ، يرناه 
585 نگیناه ،

560 یشنماخه ،
124 تیاده ،

623 ، 146 ، 132 ، 103 تاره ،
483 ناخ ، رتشه 

328 درمناوج ، نت  ود  داتفه و 
356 ، 328 نت ، تفه 

470 ، 328 ، 98 نارتخد ، تفه 
685 ص : نارهت ، تشذگرس 

71 ازریم ، وکاله 
623 ، 556 ، 523 ، 389 ، 276 ، 154 نادمه ،

340 هنطلسلا ، مدمه 
365 یناهبهب ، هللا  تیآ  ناتسرنه 

477 - 475 ، 350 ، 349 ، 282 شکورب ، شیرنه 
146 رلدنیش ، موتوه 
197 لوا ، تربموه 

391 ، 105 ، 100 دابآتفای ،
21 توقای ،

93 دیز ، نب  ییحی 
472 ، 469 ، 215 هلودلا ، ریشم  ناخ  ییحی 

470 ، 223 کلملا ، دمتعم  ناخ  ییحی 
570 ، 566 ، 543 ، 518 يدابآتلود ، ییحی 

66 ازریم ، ییحی 
400 لاچخی ،

402 دابآتجهب ، لاچخی 
508 ، 290 ، 288 ، 284 ، 258 ، 250 ، 213 ، 109 ، 72 دزی ،

552 - 551 ینمرا ، ناخ  مرفی 
504 هلودلا ، نیمی 

580 کلملا ، نیمی 
490 ، 208 یشابزوی ،
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551 فسوی ،
406 ، 345 - 344 ، 337 ، 212 دابآفسوی ،

607 ناخ ، راشیر  فسوی 
72 یجرگ ، فسوی 

686 ص : نارهت ، تشذگرس 

تایرشن اهباتک و  هیامن 

22 - 19 دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ 
199 ، 197 ناریا ، رد  اهنییآ  اهمدآ و 

531 ، 487 ، 350 ، 147 نارهت ، هفالخلا  راد  رامآ 
19 رورسلا ، ۀیآ 

425 نانجلا ، باوبا 
125 رایخالا ، ۀفحت  رابخالا و  نسحا 

18 میساقتلا ، نسحا 
23 روباشین ، ات  هیناطلس  زا 

490 همانردنکسا ،
553 خیراوتلا ، لضفا 

553 ، 549 ، 519 ، 511 ، 483 ، 311 ، 309 ، 306 ، 302 ، 260 ، 69 ، 68 خیراوتلا ، لضفا 
19 باسنالا ،

322 ربعلا ،
429 هیفلا ،

،451 ، 380 ، 366 - 364 ، 339 ، 307 ، 301 ، 297 ، 251 ، 232 ، 226 ، 218 ، 216 ، 180 ، 176 - 175 ، 171 ، 145 ، 72 ، 67 راثآلا ، رثآملا و 
607 - 606 ، 496 ، 492

18 - 17 کلامملا ، کلاسملا و 
19 كرتشملا ،

570 ناجیابرذآ ، نمجنا 
570 يرفظم ، نمجنا 

19 باسنا ،
322 یناعمس ، باسنا 

197 ناریا ، رد  اهزیچ  اهناسنا و 
514 ناریا ، بالقنا 

617 سبحم ، مایا 
126 ناریا ،
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177 تسه ، هک  روطنآ  ناریا 
524 لاح ، هتشذگ و  رد  ناریا 

106 نآ ، مدرم  نیمزرس و  ناریا ،
106 نایناریا ، ناریا و 

304 ناریا ، ياهغاب 
19 قوجلس ، لآ  خیرات 

605 ، 570 ، 568 ، 564 ، 534 ، 511 ، 508 ، 300 ، 230 نایناریا ، يرادیب  خیرات 
591 ناریا ، هلاس  تسیب  خیرات 

328 یقهیب ، خیرات 
161 نفلت ، فارگلت و  تسپ و  خیرات 

88 ریبکرطپ ، خیرات 
259 ، 19 نارهت ، خیرات 

166 مهدزون ، نرق  رد  سیلگنا  ناریا و  یسایس  طباور  خیرات 
19 نایور ، خیرات 

322 نایور ، خیرات 
294 يدوعسم ، تشذگرس  خیرات 

322 ، 20 ، 19 ناتسربط ، خیرات 
344 ، 87 - 77 ، 66 ، 65 ، 36 يدضع ، خیرات 

128 هیراجاق ، خیرات 
540 ناتساب ، ناریا  خیرات 

88 مجعم ، خیرات 
687 ص : نارهت ، تشذگرس 

379 ، 331 ، 270 ، 226 ، 145 يرصان ، مظتنم  خیرات 
48 یماس ، هفحت 

322 ظافحلا ، رکذت 
72 تابارخ ، یمومع  هرکذت 

20 خیراوتلا ، عماج 
425 یسابع ، عماج 

341 ناریمش ، یخیرات  يایفارغج 
300 رابدور ، هرد  يایفارغج 

103 ناریا ، موسر  بادآ و  یگدنز و  زا  ییاههولج 
585 تفن ، يارب  ناهنپ  گنج 

95 - 94 میعنلا ، ۀنج 
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87 هیداهج ،
115 دیدج ، يامنناهج 

322 ، 50 - 49 برغملا ، یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح 
474 ، 122 يرصان ، رابخالا  قیاقح 

280 هلودلا ، نیما  تارطاخ 
455 يدوبهب ، نامیلس  تارطاخ 

131 ، 103 لیش ، يدیل  تارطاخ 
همانباوخ هسلخ -،

386 ، 318 ، 71 همانباوخ ،
489 یسراف ، فراعملا  ةریاد 

19 رودصلا ، ۀحار 
53 هیضورع ، هلاسر 
18 توقای ، تیاور 

126 نارهت ، هفالخلا  راد  رابخا  هچمانزور 
495 داشرا ، همانزور 

617 تاعالطا ، همانزور 
495 نویسارتسولیا ، همانزور 

572 دادماب ، همانزور 
315 زمیات ، همانزور 

، تارطاخ همانزور 
،454 ، 451 ، 445 ، 438 ، 436 ، 379 ، 375 - 374 ، 319 ، 316 ، 280 ، 222 ، 215 ، 195 ، 181 ، 124 ، 68 هنطلسلا ، دامتعا  تارطاخ  همانزور 

502 ، 470
242 ، 139 ، 126 ناریا ، هیلع  تلود  همانزور 

251 ، 126 یتلود ، همانزور 
571 سدقلا ، حور  همانزور 

229 فرش ، همانزور 
611 ، 603 ، 511 لیفارساروص ، همانزور 

545 سدق ، همانزور 
535 بتکم ، همانزور 

125 حلاص ، ازریم  همانزور 
126 - 125 ، 121 هیقافتا ، عیاقو  همانزور 

231 ، 121 - 120 يرصان ، يافصلا  ۀضور 
20 هحایسلا ، ضایر 
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20 سلاجملا ، تنیز 
358 لسروا ، همانرفس 
106 كالوپ ، همانرفس 
524 نسکج ، همانرفس 

40 موکلام ، ناجرس  همانرفس 
19 همانقوجلس ،

351 ، 254 ، 196 ناریا ، رابرد  رد  لاس  هس 
318 ، 119 ، 54 راجاق ، هرود  نارگتسایس 

514 ، 490 یسودرف ، همانهاش 
255 ، 78 ناریا ، لاجر  لاح  حرش 

291 ، 264 ، 227 ، 207 ، 169 نم ، یناگدنز  حرش 
331 يریگناهج ، تنطلس و  حرش 

122 ، 85 ، 53 خیراوتلا ، ردص 
18 ضرالا ، ةروص 
490 میدق ، نارهط 

688 ص : نارهت ، تشذگرس 
20 يرومیت ، همانرفظ   43688

20 همانبیاجع ،
20 ، 19 همانسراف ،

87 همانحتف ،
339 ناریا ، يایفارغج  گنهرف 

139 نیعم ، گنهرف 
326 همانسوباق ،

428 - 427 ، 425 نآرق ،
569 يرد ، بکوک 

319 هلاس ، رازه  هس  یقیبطت  همانهاگ 
425 يدعس ، ناتسلگ 

620 ناگیاش ، جنگ 
113 ادخهد ، همانتغل 

584 اکیرما ، یلم  ییایفارغج  هلجم 
77 نینمؤملا ، لفاحم 

،379 ، 378 ، 377 ، 355 ، 317 ، 306 ، 268 ، 251 ، 226 ، 217 ، 189 ، 172 ، 158 ، 153 ، 144 ، 121 ، 118 ، 84 ، 42 ، 20 نادلبلا ، ةآرم 
607 ، 474
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133 نیمز ، قرشم  هب  ترفاسم 
41 ناریا ، ناتسنمرا و  رد  ترفاسم 
322 ، 19 يومح ، توقای  كرتشم 

197 یناریا ، بادآ  تادقتعم و 
326 ، 322 ، 22 - 18 نادلبلا ، مجعم 

121 يرصان ، مظتنم 
95 هیبلاطلا ، هلقتنم 

331 ، 129 ، 121 ، 88 خیراوتلا ، خسان 
569 نطو ، يادن 

22 ، 20 بولقلا ، ۀهزن 
425 نایبصلا ، باصن 

19 ناهفصالا ، فیرعت  یف  ناهج  فصن 
488 ، 486 ، 277 ، 275 ، 231 ، 134 ، 111 ، 43 نارهت ، هفالخلا  راد  هشقن 

500 رافغلا ، دبع  هشقن 
585 نویبرت ، دلاره  كرویوین 

391 ، 349 ، 157 ، 152 ، 126 - 125 ، 119 ، 90 هیقافتا ، عیاقو 
20 میلقا ، تفه 

101 هاش ، نیدلا  رصان  یصوصخ  یناگدنز  زا  ییاهتشاددای 
211 نایناریا ، نایم  رد  لاسکی 
689 ص : نارهت ، تشذگرس 

ریواصت

691 ص : نارهت ، تشذگرس 
نارهت يامنرود 

692 ص : نارهت ، تشذگرس 
هینارقبحاص خاک 

693 ص : نارهت ، تشذگرس 
هینارقبحاص خاک  هنیآ  رالات 

694 ص : نارهت ، تشذگرس 
هینارقبحاص خاک  هنیآ  رالات 

695 ص : نارهت ، تشذگرس 
يراکهنیآ هندب  فقس و  اب  تافیرشت  رالات 

696 ص : نارهت ، تشذگرس 
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ناتسلگ خاک 
697 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناتسلگ ترامع  هنیآ ، رالات 
698 ص : نارهت ، تشذگرس 

یناخمیرک تولخ  لخاد  زا  ناتسلگ ، ترامع  يامن 
699 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناتسلگ خاک 
700 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناتسلگ ترامع  غاب و 
701 ص : نارهت ، تشذگرس 

کلملالامک رثا  نغور  گنر و  يرمق  لاس 1307  ناتسلگ  ترامع  هناخضوح 
702 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناتسلگ خاک 
یلم غاب  ردرس 

703 ص : نارهت ، تشذگرس 
راجاق رصق  یمیدق  يانب 

هناخپوت نادیم  ردرس 
704 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناتسلگ خاک  هعومجم  ناخمیرک  هناخناویا 
705 ص : نارهت ، تشذگرس 

هیدوعسم ترامع 
706 ص : نارهت ، تشذگرس 

دابآترشع هناخمرح  رصق و 
707 ص : نارهت ، تشذگرس 

دابآترشع هناخمرح  رصق و 
708 ص : نارهت ، تشذگرس 

دابآترشع رد  هاش  نیدلارصان  نامتخاس 
709 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخپوت نادیم  رد  یهاش  کناب  نامتخاس  نیلوا 
710 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناتسلگ ترامع  هنیآ ، رالات 
711 ص : نارهت ، تشذگرس 

ریگداب ترامع 
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712 ص : نارهت ، تشذگرس 
نارواین خاک  یهاشدمحا ، خاک 

713 ص : نارهت ، تشذگرس 
گنربآ یشاقن  ق  یجروخ 1280 ه . ترامع  رالات 

714 ص : نارهت ، تشذگرس 
هرامعلاسمش

715 ص : نارهت ، تشذگرس 
هناخبارض ترامع 

716 ص : نارهت ، تشذگرس 
هناخبارض ترامع 

717 ص : نارهت ، تشذگرس 
یهاش کناب  ترامع 

718 ص : نارهت ، تشذگرس 
ق) 1310 ه .  ) رالاسهپس دجسم  نحص 

719 ص : نارهت ، تشذگرس 
رالاسهپس دجسم 

720 ص : نارهت ، تشذگرس 
رالاسهپس دجسم  ناخولج 

721 ص : نارهت ، تشذگرس 
رالاسهپس دجسم 

722 ص : نارهت ، تشذگرس 
ناتسلگ خاک 

723 ص : نارهت ، تشذگرس 
یلم غاب  ردرس 

724 ص : نارهت ، تشذگرس 
تلود هیکت 

725 ص : نارهت ، تشذگرس 
گرا نادیم  رد  هناخهراقان  ردرس 

726 ص : نارهت ، تشذگرس 
ون رازهلال  نابایخ  سوراف - هعبطم 

727 ص : نارهت ، تشذگرس 
اقآ ربقرس 

728 ص : نارهت ، تشذگرس 
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ثلاث نسحلا  وبا  راکینغور : گنرولبات  ق ) 1303 ه .  ) گرا نادیم 
729 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخپوت نادیم 
730 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخپوت نادیم  زا  زاگغارچ  نابایخ  ردرس 
731 ص : نارهت ، تشذگرس 

ناریمش هزاورد  يامن 
732 ص : نارهت ، تشذگرس 

زاگغارچ نابایخ  هزاورد و 
733 ص : نارهت ، تشذگرس 

رهش نوریب  زا  میظعلادبع  هاش  هزاورد 
734 ص : نارهت ، تشذگرس 

رهش نوریب  زا  نیوزق  هزاورد  يامن 
735 ص : نارهت ، تشذگرس 

رهش نوریب  زا  تلود ، هزاورد  يامن 
736 ص : نارهت ، تشذگرس 

رهش نورد  زا  تلود ، هزاورد 
737 ص : نارهت ، تشذگرس 

رهش نورد  زا  ناریمش  هزاورد  يامن 
738 ص : نارهت ، تشذگرس 

نادیمهزبس
739 ص : نارهت ، تشذگرس 

نادیمهزبس
740 ص : نارهت ، تشذگرس 

بالود 1280 هزاورد 
741 ص : نارهت ، تشذگرس 
میظعلادبع 1310 هاش  هزاورد 
742 ص : نارهت ، تشذگرس 

1273 گرا . هزاورد 
743 ص : نارهت ، تشذگرس 

1310 ناریمش . هزاورد 
744 ص : نارهت ، تشذگرس 

هپتناشود هزاورد 
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745 ص : نارهت ، تشذگرس 
ناتسرامیب ماتیالاراد و 

746 ص : نارهت ، تشذگرس 
هناخپوت نادیم 

747 ص : نارهت ، تشذگرس 
هناخپوت نادیم 

748 ص : نارهت ، تشذگرس 
1317 هناخپوت . نادیم  تارباخم ، نامتخاس 

749 ص : نارهت ، تشذگرس 
هناخپوت نادیم 

750 ص : نارهت ، تشذگرس 
ناتسلگ خاک  هعومجم  ضیبا ، خاک 
751 ص : نارهت ، تشذگرس 

یلم غاب  ردرس 
752 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخپوت نادیم 
753 ص : نارهت ، تشذگرس 

هناخپوت نادیم  رد  عقاو  يرادرهش 
754 ص : نارهت ، تشذگرس 

هیساملا ردرس 
755 ص : نارهت ، تشذگرس 

هیمظن هپس - نادیم 
756 ص : نارهت ، تشذگرس 

یسودرف نابایخ 
757 ص : نارهت ، تشذگرس 

یسودرف نابایخ 
758 ص : نارهت ، تشذگرس 

يرمق يرجه  لاس 1330  هیدشر  هسردم  یلیصحت  لاس  نایاپ  نشج 
759 ص : نارهت ، تشذگرس 

حلاصیطول رذگ 
760 ص : نارهت ، تشذگرس 

ياهریش میرک 
761 ص : نارهت ، تشذگرس 

نارهت www.Ghaemiyeh.comتشذگرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 514زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يدود نیشام 
762 ص : نارهت ، تشذگرس 

راجاق رصع  نزکی  باجح  سابل و 
763 ص : نارهت ، تشذگرس 

رازب  لیعامسا 
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