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( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدیدزا  نز  هاگیاج 

: هدنسیون

( هر  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 

: یپاچ رشان 
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تسرهف
5تسرهف

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدیدزا  نز  8هاگیاج 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

ملاع گرزب  نانز  لوا :  10لصف 

( مالّسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  هرهاط ، هقیدص  10ترضح 

10هراشا

اهنز يارب  يراختفا  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  10دلوت 

( مالّسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  یتوکلم  11تیصخش 

نآ تاکرب  و  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  13هناخ ي 

( مالّسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  14هریس 

( مالّسلا اهیلع  ) هجیدخ 15ترضح 

مالّسلا اهیلع  بنیز  16ترضح 

( مالّسلا اهیلع   ) میرم 17ترضح 

یمالسا ماظن  رد  نز  قوقح  هاگیاج و  مود :  17لصف 

مالسا رد  نز  تمارکو  17ماقم 

مالسا رد  نز  18قوقح 

یمالسا هعماج  يانب  رد  نانز  21شقن 

یعامتجا یسایس و  ياه  هنحص  رد  نانز  21ياهتیلاعف 

نانز ملعت  24میلعت و 

مالسا ماظن  رد  نانز  26يدازآ 

یمالسا 30باجح 

یمالسا تضهن  موادت  ظفح و  هب  32هیصوت 
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اهناسنا تیبرت  رد  نانز  هداوناخ و  شقن  موس :  32لصف 

یگداوناخ یگدنز  داعبا  همه  هب  مالسا  يّدج  32هجوت 

نادنز رف  حیحص  تیبرت  رد  ناردام  شقن  37تیمها 

يردام تفارش  38تیمها و 

ردام نماد  زا  نادنزرف  ندرکادج  یفنم  41تارثا 

يریگولج رد  نآ  فیاظو  هداوناخ و  43تیمها 

هداوناخ ياضعا  اب  راتفر  نسح  هب  44هیصوت 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  نانز  شقن  مراهچ :  45لصف 

یمالسا بالقنا  رد  نانز  45لوحت 

تضهن رد  نانز  ندوب  48مدقشیپ 

تارهاظت رد  نانز  هناعاجش  51روضح 

نیفعضتسم هب  نانز  یلام  53ياهکمک 

سدقم عافد  نانز و  مجنپ :  54لصف 

نانز رب  یمالسا  تکلمم  مالسا و  زا  عافد  54بوجو 

نانز یماظن  55شزومآ 

گنج نادیم  رد  نانز  56تکرش 

سدقم عافد  رد  نانز  56يراکادف 

نانز یبلط  تداهش  هیحور ي  57تداهش و 

ناگدنمزر ینابیتشپ  ههبج و  تشپ  رد  نانز  58شقن 

نانز هرابرد ي  يرامعتسا  ياه  هشقن  تایانج و  مشش :  61لصف 

ییارگ برغ  61یگتخابدوخ و 

باجح 62فشک 

یشیامرف سلاجم  عماجم و  هب  نانز  66دورو 

نانز قوقح  يواست  69ياعدا 
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نارتخد ندرب  71يزابرس 

درم نز و  71طالتخا 

توغاط میژر  رد  نانز  يدازآ  هب  72رهاظت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  76هرابرد 
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( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدیدزا  نز  هاگیاج 

باتک تاصخشم 

رد نز  هاگیاج  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  . 1368  - 1279 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور  ینیمخ  هسانـشرس : 
ترازو یگنهرف  طباور  زکارم و  لک  هرادا  يراکمه  اب  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  میظنت  جارختسا و  ینیمخ س /  ماما  هشیدنا 

لک هرادا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  ینیمخ س :  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت  رشن :  تاصخشم  یمالسا  داشرا  گنهرف و 
؛  لایر  4000 کباش :  متـشه  رتفد  یعوضوم  راثآ  ناـیبت  رثوک . تسورف :  312 ص  يرهاظ :  تاصخشم  یگنهرف 1374  طباور  زکارم و 

همانباتک ص تشادداـی :  مجنپ 1378 . پاـچ  تشادداـی :  . 1374 لوا : پاـچ  تشادداـی :  مجنپ 7-034-335-964 :  پاچ  لاـیر   6000
 - ناریا 1368 یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  بـالقنا و  ربـهر  هللاحور  ینیمخ  عوضوم :  سیوـنریز  تروـص  هب  نینچمه  312 ؛ [ - 281]

 : هدوزفا هسانش  اههباطخ  اههلاقم و  مالسا --  رد  نانز  عوضوم :  اههباطخ  اههلاقم و  یناریا -- نانز  عوضوم :  نز  هرابرد  هیرظن   -- 1279
یگنهرف طباور  زکارم و  لک  هرادا  یمالسا . داشرا  گنهرف و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش  س )  ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم 

م7193-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   955/0842 ییوید :  يدنب  هدر  ز9 ج2 1374   /DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

همدقم

تسا و هتشگ  لامعا  نامولظم  نامورحم و  هیلع  نارابج  نادنمتردق و  يوس  زا  هک  تسا  يرامش  یب  ياهمتـس  زا  نوحـشم  تیرـشب  خیرات 
دوخ و نوخ  راثن  اب  دنا و  هتفشآرب  ناگـشیپ  متـس  رب  ایلوا  ایبنا و  رابت  زا  یحلاص  يادن  یپ  رد  هک  دنا  هدوب  نامولظم  نیا  یهاگ  دنچ  زا  ره 
نعرفت و بادـنگ  هرابود  دوز  ای  رید  اّما  دـنا . هدـناسر  نایناهج  ماـشم  هب  ار  فاـصنا  تلادـع و  میـسن  زا  يا  هحیار  هوبنا ، بیاـصم  لـمحت 

یمین ناونع  هب  نز »  » نایم نیا  رد  اّما  تسا . هدرزآ  ار  نابلط  قح  هماش  هدش و  بلاغ  تلادع  رطع  رب  گنرین  روز و  رز و  ددـم  هب  رابکتـسا 
رتفد زا  رتروطق  يرتفد  نآ  حرش  هک  تسا  هدوب  فعاضم  یملظ  راتفرگ  هدرب ، بیصن  یخیرات  متس  نیا  زا  هک  یمهس  رب  هوالع  تیرـشب  زا 

رد یتـح  هدوب و  شیوخ  يوش  يـالب  رپـس  مغ و  کیرـش  ًاـعون  درم » رـسمه   » ناونع هب  نز  هک  ارچ  دـبلط ؛ یم  تیرـشب  ماـع  ملظ  ثیدـح 
هنت کی  ار  تیلوئـسم  راب  دیاب  هک  هدوب  نز  نیا  تسا  هدش  بجوم  ار  يو  يوش  گرم  نارود ، تنحم  ای  نارابج  متـس  هک  تاقوا  يرایـسب 

هب ناردارب و  اب  هطبار  رد  رهاوخ  ای  رهوش ، رانکرد  رسمه  ناونع  هب  ای  ردپ  هناخ  رد  رتخد  ناونع  هب  هچ  نز  اهنیا  رب  هوالع  اما  دهن . شود  رب 
لقادـح ای  نومیمان و  تسپ ، فیعـض ، يرـصنع  تروص  هب  ًاـبلاغ  تسا و  هدوبن  رادروخرب  روخ ، رد  ینأـش  زا  درم ، ربارب  رد  نز  یلک  روط 

زیامت و نیا  خیرات ، هنمزا ي  لوط  رد  زین  فلتخم و  عماوج  اهگنهرف و  رد  دنچره  تسا . هدش  یم  هتشاگنا  هدیدان  يو  تمارک  محرت ، لباق 
ینامز عطقم و  ره  رد  تسا و  راکنا  لباقریغ  نآ  يریگ  ارف  رارمتـسا و  هنافـسأتم  یلو  تسا ؛ هتـشاد  یتواـفتم  فعـض  تدـش و  فـالتخا ،

برع تیلهاج  رد  میناد  یم  هک  نانچنآ  تسا . ینونک  لاـجم  هلـصوح و  زا  جراـخ  نآ  حرـش  هک  تسا  هتفاـی  یم  یـصاخ  باـعل  گـنر و 
ردص رد  یهاتوک  هرود  زا  رظن  فرص  داد . یم  تاجن  ثنؤم  دالوا  دوجو  ّرـش  زا  ار  هداوناخ  هک  دوب  یهار  نارتخد »  ندرک  روگ  هب  هدنز  »

اب نامزمه  ًاددجم  تفایزاب ؛ ار  دوخ  یقیقح  تلزنم  جرا و  يدودـح  ات  نز  شنیرهاظ  تیب  لها  يوبن و  تنـس  میلاعت و  ددـم  هب  هک  مالـسا 
تفای هرابود  یتعجر  زین  نز  تلزنم  هاگیاج و  دیدرگ ، زاغآ  یمالسا  تفالخ  باعل  گنر و  اب  هک  نیـشیپ  تاماظن  يایحا  تایح و  دیدجت 

هک اجنآ  ات  دومن  لیمحت  نانز  رب  ار  يا  هدننک  جـلف  ياهتیدودـحم  دویق و  مالـسا ، زا  هنارجحتم  ياهتـشادرب  نامز  تشذـگ  اب  جـیردت  هب  و 
حوضو هب  نز  یتلزنم  نود  فافحتـسا و  نیا  زا  ییاه  هگر  ام ، رـصع  مه  رّجحتم  یتنـس و  نیـسدقم  دزن  زین  ریخا  ههد  دـنچ  نیمه  ات  یتح 

ياه هویـش  اههار و  يوجتـسج  رد  دوخ  یبلط  هطلـس  ساسارب  هک  زین  نآ  يدایا  رامعتـسا و  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  دوب . هدـهاشم  لباق 
گنهرف تاواـسم ، يدازآ و  راعـش  اـب  هداد و  رارق  هناـهب  ار  ناـنز  تیعقوم  دـندوب ، اـم  هعماـج  رد  یـسایس  یگنهرف و  ذوـفن  يارب  بساـنم 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدیدزا  نز  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 8 

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


هب یناخاضر  باجح  فشک  بلاق  رد  زین  ار  يدادبتسا  ياه  هیور  نیرت  نشخ  یتح  هار  نیا  رد  دنداد و  هعاشا  ار  يرابودنب  یب  یگنهرب و 
، هناهاش تایبدا  رد  تفرگ - دوخ  هب  يرت  هناـکریز  هدـش و  فیطلت  لکـش  ناـخاضر ، فلخ  دـنزرف  هرود  رد  هک  شنم  نیا  دـنتفرگ . راـک 

عناوم همه  تسا و  ییابیرف  شتلاسر  بهذـم ، دویق  زا  دازآ  نز  نردـم و  نز  هاش ، قطنم  رد  دـش . دای  نآ  زا  نز  ندوب  اـبیرف »  » ناونع تحت 
نادرم ینعی  هعماج ، رگید  مین  هکلب  نانز  اهنت  هن  هکدوب  ناس  نیدب  و  دوش . هتشادرب  هار  رـس  زا  دیاب  تلاسر ، نیا  ققحت  هار  رـس  رب  دوجوم 
یمسر لفاحم  سلاجم و  و  اه ، هناخ  صاقر  اه و  هراباک  رب  هوالع  هنوگچ  هک  میدوب  دهاش  دوخ  دندناشک و  « ییابیرف  » نوسفا دنب  هب  زین  ار 

، هناهاش تسایس  نیا  زا  یهاگ  هولج  تروص  هب  ایرد  لحاوس  اهرختـسا و  یحیرفت ، زکارم  اهکراپ ، اهرهـش ، نیدایم  رباعم و  یمـسرریغ ، و 
نز ریوصت  زا  يراعتـسا  لدب و  هخـسن  ابیرف ، نز  دیدرگ . لیدبت  ناوج  لسن  ریدخت  داسف و  لاذتبا و  تمدـخ  رد  ییاه  هدکترـشع  هب  ًالمع 

ات هدش  ینابرق  برغ  يدام  هفسلف  خلسم  رد  نز  یعقاو  تیـصخش  تمارک و  زین  نآ  یلـصا  هخـسن  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  یبرغ  هعماج  رد 
تمدخ رد  ای  يدایز  دح  ات  نز  زین  برغ  ندـمت  رد  ناس  نیدـب  دروآ 0  مهارف  ار  یبرغ  ناسنا  دوصقم  دوبعم و  ود  نیا  تذـل » داـصتقا و  »

« مکاح  » شرافـس هب  هک  هطلـس  ماظن  تمدـخ  رد  تسا  یعاتم  وا  لاح  ره  رد  دوخ و  شورف  غیلبت و  تمدـخ  رد  ای  تسالاک  شورف  غیلبت و 
يایحا رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  لـمع  تمظع  یگرتس و  هشیدـنا و  غورف  هک  تسا  قوف  تاـظحالم  هب  تیاـنع  اـب  دـنک . یم  شقن  ياـفیا 

لایع و  هفیعض »  » ناونع هب  نز  هاگیاج  زا  هنارجحتم  ياهتشادرب  کیدزن  زا  دوخ  هک  ماما  دوش . یم  هتخانش  رتهب  ناملـسم  نز  لیـصا  تیوه 
داسف و لاذتبا و  رد  ار  رامعتـسا  هاش و  هبعلم  ابیرف و  نز  شقن  دوخ ، صاخ  ینیبزیت  اب  رگد  يوس  زا  دوب و  دـهاش  ار  ینوردـنا  رد  سوبحم 
يدـمحم و بان  مالـسا  فراعم  لالز  رثوکزا  نتـسج  دوس  اب  درکیم ، ساسحا  یبوخ  هب  ناملـسم  عماوج  یگتخابدوخ  یگناگیبدوخ و  زا 
ریمـض و نشور  دیلقت  عجرم  عضوم  زا  مالـسلا - مهیلع  نیموصعم - همئا  میلاعت  يوبن و  تنـس  ردقنارگ  ثاریم  رد  هنادهتجم  لمأت  قمعت و 

بالقنا رد  ناملـسم  نز  تیوه  يایحا  رد  ار  نآ  زورب  یلجت و  هک  تفای  تسد  نز  تیلوئـسم  شقن و  زا  یتسرد  كرد  ناـنچنآ  هب  زراـبم 
مغر یلع  وس و  کی  زا  رامعتـسا  یتاـغیلبت  ياههاگتـسد  شـالت  شـشوک و  اـهلاس  مغر  یلع  هک  دوب  نز  زا  یقلت  نیا  میدـهاش . یمالـسا 
يوـس زا  هک  دیـشک  هنحـص  هب  ناـنچنآ  ار  ناـنز  دوـب ، هدـش  رهاـظ  مالـسا  هب  يراداـفو  تأـیه  رد  هـک  يرجحتم  ياهتنـس  دوـجو  روـضح 
میژر يزادنارب  تارهاظت  رد  طقف  هن  نانز  تفرگ و  بقل  اهرداچ ،» بالقنا   » هب ًاضعب  ناریا » بالقنا  ، » نارگلیلحت نیرظان و  اهیرازگربخ و 

ياهیگدـنام بقع  مغر  یلع  دـش و  زاسراکو  ربتعم  ناشیارآ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیبثت  دـییأت و  بیوصت و  لـحارم  همه  رد  هک  هاـش 
هب باتشرپ  یتعرس  اب  دوب ، هدش  نانز  ياهتیلباق  دادعتسا و  روخرد  ییافوکش  دشر و  زا  عنام  هک  هتـشذگ  ياهتـشادرب  اهتـسایس و  زا  یـشان 

دنمشزرا و دامن  دنتشادرب . ار  يرثؤم  رایسب  ياهماگ  بسانم ، هاگیاج  نأش و  باستکا  ذخا و  هب  یهتنم  طارص  رد  هتخادرپ ؛ هتشذگ  ناربج 
 » هب یخیرات  مایپ  میلـست  يارب  ناشیا  بناج  زا  یمازعا  تأـیه  بیکرت  رد  ار  ماـما  رظن  دروم  یمالـسا  هعماـج  رد  نز  شقن  ياـیوگ  رایـسب 
زا بکرم  یتأیه  رد  کیلبمـس ، يوحن  هب  ماما  ترـضح  درک . هظحالم  ناوت  یم  قباـس  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  تقو  ربهر  فچاـبروگ ،»

لماح دوخ  بیکرت  نیا  درک  اعدا  ناوتب  دـیاش  دـندومن و  مـالعا  غـالبا و  ناـیناهج  هب  ار  مسینومک » گرم  « » نز یهاگـشناد و  یناـحور ، »
تردـق مالـسا و  يایحا  هکنیا  نآ  دـشاب و  قرـش  كولب  یـشاپورف  رد  هنازرف  ریپ  نآ  ياسآ  هزجعم  ینیب  شیپ  یتسرد  تحـص و  هب  یمایپ 
ناوضر هک  تسا  ناـنآ  روخ  رد  تلاـسر  ماـجنا  تسرد و  كرد  وترپ  رد  هدـش و  هداـهن  رـشق  هس  نیا  تیاـفک  اـب  تسد  هب  ناـهج  هدـنیآ 

رگنشور و عضاوم  تاشیامرف و  یلمع ، هریس  تسشن . دهاوخ  هفوکش  هب  يراد ، هیامرس  مسینومک و  ياه  هبارخ  رب  مالـسا ، یناهج  بالقنا 
هدـش نایب  یعرـش  ملـسم  قوقح  بوچراچ  رد  نید  تامکحم  لوصا و  هب  مات  يرادافو  نمـض  هک  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  ياشگهار  ياواـتف 

هنافسأتم هک  یتنس  ياهیتلزنم  یب  اهتیدودحم و  زا  هک  نانآ  دنشیدنا . یم  نز  یقیقح  هاگیاج  هب  هک  دشاب  یلـسن  یلمع  يامنهار  دناوت  یم 
هک نز  قوقح  نایعدم  یطارفا  عضاوم  لاح  نیع  رد  دنرازیب و  دوش  یم  لامعا  نز  رب  عرش  مان  هب  مالـسا  یعدم  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد 

ياهنوناک هداوناخ و  لالحمـضا  ریـسم  رد  ًالمع  و  هدومن ، راـکنا  زین  ار  يرطف  یعیبط و  تازیاـمت  یتح  قوقح ، يواـست  موهوم  ياـعدا  اـب 
اب هتفرگ ، رارق  ناشیور  ارف  هک  هعومجم  نیا  هب  عوجر  اب  دراذگ . یم  ماکان  ار  ناشبلط  تفیقح  حور  دـنراد ، یم  رب  ماگ  قالخا  تیونعم و 
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نماد زا  تسا و  رـشب  لامآ  ققحت  رهظم  ناسنا و  یبرم  نز  يو ، رظنم  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  هجاوم  هیـضرم  يارهز  هلالـس  زا  يدرم  هشیدـنا 
طاطحنا تسکـش و  هب  اهتلم  دـنوش ، هتفرگ  اـهتلم  زا  زاـس  ناـسنا  عاجـش و  ناـنز  رگا  دـیامرف  یم  هکاـجنآ  اـت  دور . یم  جارعم  هب  درم  يو 

ای لکشم  دشاب ، هتفرگ  هلصاف  موسرم  هقف  فلـس و  تنـس  زا  هکنآ  نودب  دوخ ، صاخ  یـشیدنا  نشور  اب  هک  تسومه  دنوش . یم  هدیـشک 
. تسناد عفر  لباق  قالط » رد  لیکوت   » قح قیرط  زا  تشاد ، رارق  زین  نیضرغم  ءوس  تاغیلبت  دروم  هژیوب  هکار  قالط  رما  رد  نز  قح  لضعم 

یگنهرف تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  يراـکمه  اـب  هک  صوصخ  نیا  رد  ترـضح  نآ  ردـقنارگ  ياـهمایپ  تاـشیامرف و  هعومجم  کـنیا 
میطنت هوحن  دروم  رد  دریگ . یم  رارق  نابلاط  يور  ارف  تسا  هدش  میطنت  نارهاوخ ) یگنهرف  روما  دحاو   ) یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو 

یتاعطق يانثتـسا  هب  هدش ، میظنت  نآ  رودص  نامز  یلاوت  ساسا  رب  ناونع ، ره  لیذ  بختنم  تاعطق  هک  دوش  هراشا  تسا  مزال  هعومجم  نیا 
اهمایپ و دروم  رد  تسا ، هدـش  رکذ  تاعطق  زا  کـی  ره  لـیذ  اـهنآ  لـماک  ذـخأم  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  ترـضح  نآ  یفیلأـت  بتک  زا  هک 

بلاطم لماک  سردآ  بلاطم ، لیذ  ردص و  هب  نیققحم  یلامتحا  هعجارم  لیهـست  يارب  یلو  هدش  افتکا  نآ  خیرات  رکذ  هب  طقف  اهینارنخس ،
س)  ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  یشهوژپ  تنواعم  تسا . هدش  هدروآ  باتک  نایاپ  رد  زین  هذوخأم 

ملاع گرزب  نانز  لوا :  لصف 

( مالّسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  هرهاط ، هقیدص  ترضح 

هراشا

ینز زور  دراد ؛ راختفا  وا  هب  ملاع  هک  تسا  ینز  زور  تسا . نز  زور  اد  رف  نز  زور  و  مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  تدالو  ملاع  راـختفا 
راختفا  26/2/58 ( 1 . ) دـیناد یم  همه  هک  دز  ار  اهفرح  نآ  دـناوخ و  ار  هبطخ  نآ  داتـسیا و  رابج  ياهتموکح  لـباقم  رد  شرتخد  هک  تسا 

- ارهز مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف تداعـس  اب  تدالو  زور  زا  رتزیمآراختفا  رتالاو و  يزور  هچ  دـشاب ، نز  زور  دـیاب  يزور  رگ  یحو ا  نادـناخ 
هنومن  15/2/59 ( 2 . ) دـشخرد یم  زیزع  مالـسا  كرات  رب  يدیـشروخ  نوچ  و  تسا )  ) یحو نادـناخ  راختفا  هک  ینز  تساهیلع . هللا  مالس 

کی تسا . ناسنا  هنومن  هک  دـمآ  ایند  هب  نز  کی  تسا . نادرم  همه ي  لباقم  هک  دـمآ  ایند  رد  نز  کی  تسا ، یگرزب  زور  لماک  ناـسنا 
نیرتالاو  27/2/58 ( 3 . ) تسا نانز  امش  زور  تسا ؛ یگرزب  زور  زور ، سپ  تسا . رگ  هولج  وا  رد  یناسنا  تیوه  مامت  هک  دمآ  ایند  هب  نز 

نانز ًاصوصخ  ناریا ، فیرـش  تلم  هب  تسا ، نز  زور  باختنا  يارب  زور  نیرتالاو  هک  هرهاط  هقیدـص  تداعـس  رـساترس  تدـالو  زور  زور 
دوبن و حرطم  ناسنا  کی  ناونع  هب  نز  هک  دـش  عقاو  یطیحم  نامز و  رد  تداعـس  اب  تدالو  نیا  منک . یم  ضرع  تینهت  کـیربت و  مرتحم 

ربمایپ ییازتشحو ، دـساف و  طیحم  نینچ  رد  تفر . یم  رامـش  هب  تیلهاـج  فلتخم  ماوقا  دزن  رد  شنادـناخ  یگدنکفارـس  بجوم  وا  دوجو 
- ادخ لوسر  دـح  یب  تامارتحا  هاوگ  مالـسا  خـیرات  و  دیـشخب . تاجن  تیلهاج  تاداع  بالجنم  زا  تفرگ و  ار  نز  تسد  مالـسا  گرزب 

رتمک دشابن ، درم  زا  رترب  رگا  هکدراد  هعماج  رد  يا  هژیو  یگرزب  نز ، هکدهد  ناشن  ات  تسا ، فیرـش  دولوم  نیا  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
تلیضف كانبات و  رصنع   4/2/60 ( 4 . ) تسا هعماج  رد  وا  گرزب  شقن  راختفا و  يراذگ  هیاپ  زور  نز و  تایح  زور  زور ، نیا  سپ  تسین .

ياهتلیـضف يانبریز  هک  كانبات  رـصنع  تفارـش  زور  نز ؛» كرابم  زور   » راوگرزب نانز  هژیوب  نایا  نأشلا  میظع  تلم  رب  داب  كرابم  یناسنا 
رپ زور  تسا ، یناثلا  يدامج  متسیب  زور  يالاو  رایـسب  باختنا  رتاهبرپ  رتکرابم و  و  تسا .  ناهج  رد  هللا  ۀفیلخ  يالاو  ياهـشزرا  یناسنا و 

25/1/61 ( 5 . ) تسا دوجو  ملاع  تاراختفا  خیرات و  تازجعم  زا  هک  ینز  تدالو  راختفا 

اهنز يارب  يراختفا  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  دلوت 

یم ضرع  کیربت  یمالسا  ياهروشک  مامت  ياهنز  اهمناخ و  امش  همه  هب  ار  اهیلع - هللا  مالس  ارهز - ترضح  مظعم  دولوم  دیعـس  دیع  نم 
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ار هار  نامه  تسا ، هدومرف  ررقم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  یهار  رد  ار  همرتحم  ياهنز  همه  هک  مراد  تلأـسم  یلاـعت  دـنوادخ  زا  منک و 
راختفا دنا ، هداد  رارق  نز  زور  ار  هقیدص  ترـضح  دل  وت  زور  هک  تسا  راختفا  لامک  اهنز  يارب  دنـسرب . یمالـسا  هیلاع  دصاقم  هب  دنورب و 

هک یتایاور  قبط  ع -)  ) همئا و  ص )  ) مرکا لوسر  وصا ًال  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  يونعم  تاماقم   11/12/64 ( 6 . ) تیلوئسم تسا و 
دنراد یتاماقم  و  دـنا ، هتـشاد  زایتما  مدرم  هیقب  زا  تنیط »  » هفطن و داقعنا  رد  و  شرع ؛ لظ  رد  دـنا 1  هدوب  يراونا  ملاع ، نیا  زا  لبق  میراد -

، مدـش یم  رتکیدزن  یمک  هاـگره   ) 2 ُتقرَتْحَال . ٌۀـتلُمنا ، ُتَونَد  َول  دـنک ؛ یم  ضرع  لـیئربج  جارعم » تاـیاور   » رد هکناـنچ  هللاءاـشام . یلا 
هتـشرف هن  هک  میراد  یتالاح  ادخ  اب  ام   ) 3. ٌلسُرم ُِیبَن  الَو  ٌبَّرَُقُم  ٌکَلَم  ُهُعـسَی  تالاح ال  ِهللا  َعَم  اـَنل  َّنإ  هک  شیاـمرف  نیا  اـی  مدوب .) هتخوس 

هکنآ زا  لبق  دنراد ، یتاماقم  نینچ  ع )  ) همئا هک  تسام  بهذـم  لوصا  ءزج  نیا  لسرم .) ربمایپ  هن  دـشاب و  هتـشاد  دـناوت  یم  ار  نآ  برقم 
هکنیا اب  تسه . مه  اهیلع - هللا  مالس  ارهز - ترضح  يارب  يونعم  تاماقم  نیا  تایاور  بسح  هب  هکنانچ  دشاب . نایم  رد  تموکح  عوضوم 

اهیلع ارهز - ترضح  مییوگ  یم  یتقو  اذل  تسا . تموکح  هفیظو  ياوس  تاماقم  نیا  هفیلخ . هن  یضاق و  هن  تسا و  مکاح  هن  ترضح  نآ 
ص 101- ؛ج25 ، راونالا راحب  . 1 ¬ نم و ---------------------- لثم  هک  تسین  نیا  شا  همزال  تسین ، هفیلخ  یضاق و  مالسلا -

حرش ص 177 ، نیعبرالا ؛ رقابدـمحم ؛ یـسلجم ، همالع  ح 85 3 . «، جارعملا تابثا  باـب  «،» یبنلا خـیرات  ص 382 ، ؛ج 18 ، نامه . 2 . 103
دنک یم  ردـقلا  ۀـلیل  تقیقح  زا  میداد  لامتحا  هچنآ  رب  تلال  ینآرق  قادـصم  ( 7 . ) درادـن يونعم  يرترب  ام  رب  ای  تسامـش ؛ ثیدح 5 1 .
نب یسوم  ترضح  هب  تفگ  ینارصن  هک  تسا  ثیدح  نآرد  هدومرف و  لقن  فیرش  یفاکزا  ناهرب  ریـسفت  رد  هک  ینالوط  فیرـش  ثیدح 

؛ دومرف تسیچ ، میکَح 1  ٍرمأ  ُّلُک  ُقََْرُقی  اهِیف   * َنیرِذنُم اَّنُک  ّانإ  ٍۀَُـکَرابم  ۀَْـلَیل  ِیف  ُهانلَْزنَا  انِإ  ِنیبُملا * ِباتکلا  و   * مح ِنطاب  ریـسفت  هک  رفعج 
2 تسا .» مالسلا - اهیلع  همطاف - ۀلیللا »  » اّما و  تسا . یلع  نینمؤملاریما  نیبم » باتک   » اّما و  تسا . هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم - مح »  » اّما »
- ادـخ لوسر  هک  تسا  اهیلع - هللا  مالـس  هرهاط - هقیدـص  تاحیبست  هفیرـش ، تابیقعت  هلمج  زا  هرهاط و  هقیدـص  تاـحیبست  تلیـضف  ( 8)

لوسر دوب ، نآ  زا  لضفا  يزیچ  رگا  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا . تابیقعت 3  لضفا  نآ  و  دومرف . میلعت  همظعم  نآ  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
هب دنگوس  مح ، . » 1 ( --------------------- 9 . ) دومرف یم  اطع  مالـسلا - اهیلع  همطاـف -  هب  ار  نآ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -

( ناصقن تدایز و  لباقریغ   ) راوتـسا رما  ره  بش  نآ  رد  میا ، هدوب  هدنهد  میب  ام  انامه  میداتـسرف ، كرابم  یبش  رد  ار  نآام  نشور ، باتک 
عورف  . 3 ح 4 . ص ،»)  ) یبّنلا دـلوم  باب  «، » هّجحلا باـتک  ص 326 « ، ج 2 ، یفاـک ، لوصا  .2 (. 4-1 ناـخد / ( ؛» دوش یم  نییبت  لیـصفت و 

ح 14. ءاعّدلا ،» ةولّصلا و  دعب  بیقعتلا  باب  «، » ةولّصلا باتک  ج 3،ص 343 «  یفاک ،

( مالّسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  یتوکلم  تیصخش 

هللا مالس  ارهز - مالّسلا ) اهیلع  ) همطاف رد  تسا  روصتم  ناسنا  کی  يارب  تسا و  روصتم  نز  يارب  هک  يداعبا  مامت  انعم  مامت  هب  ناسنا  کی 
، ناسنا انعم  مامت  هب  ناسنا  کـی  یتوکلم ، نز  کـی  یناـحور ، نز  کـی  تسا ؛ هدوبن  یلومعم  نز  کـی  تسا . هدوب  هدرک و  هولج  اـهیلع -

تروص هب  ملاـع  رد  هک  تسا  یتوکلم  دوجوم  وا  ؛ تسین یلومعم  نز  وا  ناـسنا . تقیقح  ماـمت  نز ، تقیقح  ماـمت  تیناـسنا ، هخـسن  ماـمت 
ياهتیوه ماـمت  تسا . نز  زور  ادرف 1  سپ ، تسا . هدـش  رهاظ  نز  کی  تروص  رد  یتوربج  یهلا  دوجوم  هکلب  تسا ؛ هدـش  رهاـظ  ناـسنا 

ماـمت هک  ینز  دوش ؛ یم  دـلوتم  ینز  وـچمه  ادرف  و  تسا . نز  نیا  رد  ماـمت - دراد - روـصت  نز  رد  تسا و  روـصتم  ناـسنا  رد  هک  یلاـمک 
مامت تسا ؛ نز  زور  ادرف  سپ ، دوب . هللا  لوسر  ياج  هب  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  دوب ؛ یبن  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  تسوا . رد  ایبنا  ياه  هصاخ 
ياـه هولج  یتوربج ، ياـه  هولج  یهلا ، ياـه  هولج  یتوکلم ، ياـه  هولج  تاـیونعم ، دـش . دوجوم  ادرف  نز  تیـصخش  ماـمت  نز و  تیثیح 
داعبا نز  يارب  زا  نز . انعم  ماـمت  هب  تسا  ینز  ناـسنا ؛ اـنعم  ماـمت  هب  تسا  یناـسنا  تسا . عمتجم  دوجوم  نیا  رد  همه - یتوساـن - یکُلم و 

نیرتلزان تسا و  نز  هبترم  نیرتلزاـن  تسا و  ناـسنا  هبترم  نیرتلزاـن  یعیبط  تروص  نیا  ناـسنا . يارب  و  درم ، يارب  هچناـنچ  تسا ؛ هفلتخم 
، بیغ هبترم  ات  تعیبط  هبترم  زا  تسا ؛ كرحتم  دوجوم  ناسنا ، تسا . لامک  يوس  هب  تکرح  لزاـن ، هبترم  نیمه  زا  نکل  تسا ؛ درم  هبترم 
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؛ تسا هد  رک  تکرح  تسا ، هدرک  عورـش  تعیبط  هبترم  زا  تسا . لصاح  یناعم  نیا  لئاسم ، نیا  هرهاـط  هقیدـص  يارب  تیهولا . رد  اـنف  اـت 
هدیـسر ات  تسا  هدرک  یط  ار  لحارم  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  تیبرت  اب  یبیغ ، تسد  اب  یهلا ، تردـق  اب  يونعم ؛ تکرح 

ق. .ـ یناثلا 399 ه يدامج  متـسیب  اب  فداصم   27/2/58 . 1 هاـتوک ---------------------  وا  زا  همه  تسد  هک  يا  هبترم  هب  تـسا 
وا لیاضف   26/2/58 ( 10 . ) تسا نز  زور  ادرف  تسا . ققحتم  اـنعم  ماـمت  هب  نز  و  تسا ؛ هدرکادـیپ  ققحت  نز  هولج  ماـمت  ادرف  سپ ، تسا .

كرات رب  يدیشروخ  نوچ  و  تسا )  ) یحو نادناخ  راختفا  هک  ینز  تساهیلع . هللا  مالس  ارهز - مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف یبن  لیاضف  زارطمه 
یسک ره  هک  ینز  دوب . تراهط  تمصع و  نادناخ  مرکاربمغیپ و  تیاهن  یب  لیاضف  زارطمه  وا  لیاضف  هک  ینز  دشخرد . یم  زیزع  مالـسا 

ناعمتـسم مهف  هزادنا  هب  هدیـسر  یحو  نادناخ  زا  هک  یثیداحا  هک  هدـماین - رب  وا  شیاتـس  هدـهع  زا  دراد و  يراتفگ  وا  هرابرد  شنیب  ره  اب 
هکنآ یلوا  سپ  وا . تبترم  هزادنا  هب  هن  هدوب ، دوخ  مهف  رادقم  هب  دنا  هتفگ  هچ  ره  نارگید  و  دناجنگ ، ناوتن  يا  هزوک  رد  ار  ایرد  و  هدوب -

هللا مالس  هقیدص - ترضح  هب  عجار  نم  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  رب  لیئربج  لوزن   15/2/59 ( 11 . ) میرذگرد تفگـش  يداو  نیا  زا 
هدش لقن  ربتعم  دنس  اب  تسا و  هفیرش  یفاکرد 1  هک  تیاور  کی  هب  منک  یم  افتکا  طقف  منکب ، يرکذ  هک  مناد  یم  رصاق  ار  مدوخ  اهیلع -

شردپ 75 زا  دعب  اهیلع - هللا  مالس  مالّسلا -) اهیلع  ) همطاف دیامرف ؛ یم  هیلع - هللا  مالس  قداص - ترـضح  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  تسا و 
تیزعت ناشیا  هب  ناشیا و  تمدـخ  دـمآ  یم  نیما  لیئربج  تشاد و  هبلغ  ناـشیارب  تدـش  نزح و  دـندوب و  اـیند ، نیا  رد  دـندوب  هدـنز  زور 

دم تفر و آ  ینعی ، تسا ؛ هدوب  يا  هدوارم  زور  نیا 75  رد  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ  درک . یم  لقن  هدـنیآ  زا  یلئاسم  درک و  یم  ضرع 
يایبنا زا  لوا  هقبط  زا  ریغ  هک  مرادن  نامگ  تسا و  هد  وب  ص355 . ج2 ، یفاک ، لوصا  . 1 دایز -----------------------  لیئربج 

هک يا  هیتآ  رد  ار  لئاسم  تسا و  هتـشاد  دـمآ  تفر و  نیما  لـیئ  ربج  زور  فرظ 75  رد  هکدشاب  هدـش  دراو  روط  نیا  یـسک  هرابرد  ماظع 
مه ریما  ترـضح  تسا و  هدرک  رکذ  هیتآ ، رد  تسا  هدیـسر  یم  وا  هیرذ  هب  هک  هچنآ  تسا و  هدرک  رک  ار ذ  لـئاسم  تسا ، هدـش  یم  عقاو 
هب یحو  نآ  هتبلاو  تسا -  هدوب  ادـخ  لوسر  یحو  بتاک  هک  يروط  نامه  ریما ، ترـضح  تسا  هدوب  یحو  بتاـک  تسا ، هتـشون  ار  اـهنآ 

لیئربج ندـمآ  هلأسم  تسا . هدوب  زور  نیا 75  رد  هقیدـص  ترـضح  یحو  بتاک  مرکا - لوسر  نتفر  هب  دـش  مامت  ماکحا ، ندروآ  يانعم 
نیب تسا  مزال  بسانت  کی  نیا  دیایب ، دراد  ناکما  دیآ و  یم  یسک  ره  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ  تسین . هداس  هلأسم  کی  یسک  يارب 

، لیئربج لزنت  لیزنت ، هیضق  هکنیا  هب  میوشب  لئاق  ام  هچ  تسا ، مظعا  حور  هک  لیئربج  ماقم  دیایب و  دهاوخ  یم  لیئربج  هک  یسک  نَآ  حور 
قح ریخ ، هک  مییوگب  ای  نییاپ  هبترم  ات  دنک  یم  دراو  ار و  وا  دهد  یم  لیزنت  وا  تسا . ربمغیپ  ای  تسا  یلو  نیا  دوخ  مظعا  حور  هطـساو  هب 
هک مییوگب  مسق  نیا  هچ  دـنیوگ و  یم  رظن  لها  ضعب  هک  مییوگب  مسق  نآ  هچ  وگب . ار  لئاسم  نیا  ورب و  هک  دـنک  یم  رومأم  ار  وا  یلاـعت 

، دشابن تسا  مظعا  حور  هک  لیئربج  نیب  وا و  شیپ  دـیآ  یم  لیئ  ربج  هک  یـسک  نیا  حور  نیب  ام  بسانت  ات  دـنی ، وگ  یم  رهاظ  لها  ضعب 
یسیع و یسوم و  ادخ و  لوسر  لثم  تسا  هدوب  لوا  هجرد  يایبنا  تسا و  مظعا  حور  هک  لیئربج  نیب  بسانت  نیا  انعم و  نیا  درادن  ناکما 

دراو هک  ما  هدیدن  نم  مه  همئا  هرابرد  یتح  تسا . هدشن  رگید  یسک  نیب  مه  نیا  زا  دعب  تسا ، هدوبن  سک  همه  نیب  اهنیا ، لاثما  میهاربا و 
نم هکنآ  هک  تس  اهیلع - هللا  مالـس  ارهز - ترـضح  يارب  هک  تسا  نیا  طقف  دـشاب ، هدـش  لزان  اهنآ  رب  لـیئربج  هک  روط  نیا  دـشاب  هدـش 
یم ار  لئاسم  نآ  تسا ، هتشذگ  یم  وا  هیرذ ي  رب  هک  يا  هیتآ  لئاسم  هدش و  یم  دراو  زور  نیا 75  رد  ررکم  روط  هب  لیئربج  هک  ما  هدید 
هیرذ دـهع  رد  هک  تسا  یلئاـسم  هب  عجار  تسا ، هتفگ  هک  یلئاـسم  زا  یکی  دـیاش  و  تسا . هدرک  یم  تبث  مه  ریما  ترـضح  تسا و  هتفگ 

، میناد یمن  ام  دشاب ، لئاسم  نآ  وزج  ناریا  لئاسم  هک  تسا  هدرک  رکذ  وا  يارب  تسا ، هیلع - هللا  مالـس  بحاص - ترـضح  وا  هیاپ ي  دـنلب 
مه اـهنآ  هکنیا  اـب  دـنا - هدرک  رکذ  ارهز  ترـضح  يارب  هک  یلیاـضف  همه  زا  ار  تلیـضف  تفارـش و  نیا  نم  تروـص  ره  رد  تسا . نکمم 

يالاب هقبط  يارب  ایبنا ، همه  هن  مه  نآ  مالسلا - مهیلع  ایبنا - ریغ  يارب  هک  مناد  یم  همه  زا  رتالاب  نم  ار  تلیضف  نیا  تسا - یگرزب  لیاضف 
تسا هتشاد  هدوارم  هک  يریبعت  نیا  اب  و  هدشن . لصاح  رگید  سک  يارب  تسه ، اهنآ  هبتر  رد  هک  ییایلوا  زا  ضعب  و  مالـسلا - مهیلع  ایبنا -
مالـس هقیدص - ترـضح  تاصتخم  زا  هک  تسا  یلیاضف  زا  نیا  هدشن و  عقاو  نونکات  سک  چیه  يارب  زور ، دـنچ  داتفه و  نیا  رد  لیئربج 
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اهنوـیلیم هدرتـسگو  میظع  تمواـقم  هک  تسا  زجاـع  نم  ناـیب  ملق و  رثوـک  يوـنعم  تاـکرب  تاریخ و   11/12/64 ( 12 . ) تسا اـهیلع - هللا 
اهتداشر و اه و  هسامح  زا  و  دیامن ، میسرت  هادف - انحاورا  نامزلا - بحاص  روشک  نیا  رد  ار  تداهش  راثیا و  تمدخ و  هتفیـش ي  ناملـسم 

تیب لها  مالسا و  رنه  زا  اهنیا  همه  هک  دیوگب ؛ نخس  اهیلع - هللا  مالس  ارهز -  یهمطاف  ترـضح  رثوک ، يونعم  نادنزرف  تاکرب  تاریخ و 
یم دعاص » نآرق   » ار وا  هک  شخبتایح  هیعدا ي  هک  میرختفم  ام   16/11/65 ( 13 .) تسا هتفرگ  همشچرس  اروشاع  ماما  يوریپ  تاکرب  زا  و 

ناماما و هینابعـش ي » تاجانم   » هب ام  تسا . ام  نیموصعم  همئا  ادخ  بناج  زا  هدش  ماهلا  باتک  مالّـسلا » ) اهیلع  ) همطاف هفیحـص   » زا دنناوخ 
زا هدش  ماهلا  باتک  هک  « هیمطاف هفیحـص   » دمحم و لآ  روبز  نیا  هیداجـس » هفیحـص   » و مالـسلا - امهیلع  یلع - نب  نیـسح  تافرع » ياعد  »

15/3/68 ( 14 . ) تسا ام  زا  تسا  هیضرم  يارهز  هب  یلاعت  دنوادخ  بناج 

نآ تاکرب  و  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هناخ ي 

لباقم هد  دـیاش  هک  یتکلمم  کی  هفیلخ  دوب ، نیملـسم  هفیلخ  هک  هیلع - هللا  مالـس  ریما - ترـضح  مالّـسلا )) اهیلع  ) همطاف هناخ ي  یگداس 
هکام همه  لثم  دوب  تیعمج  يوت  یتقو  یهلا  هفیلخ  نیا  اپورا ، زا  مه  رادـقم  کی  و )  ) اذـک اقیرفآ ، رـصم ، ات  زاجح  زا  دوب ، ناریا  تکلمم 

شدوخ و بش  هکدنتـشاد  تسوپ  کی  لقن - بسح  هب  دنتـشاد - تسوپ  کی  هکدوب  نیمه  دوبن ، شیاـپ  ریز   1 مه نیا  مه ، اب  میا  هتـسشن 
ار هویش  نیمه  مه  ربمغیپ  تخیر . یم  ار  شرتش  هفولع ي  تسوپ  نیمه  يور  زور  و  دندیباوخ ، یم  شیور  مالّسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح 

ياـه هماـنرب  تیلهاـج و  هلاـفت ي  ياـهیورجک  اـب  تفر  یم  هک  یبتکم  یهلا  یحو  هراـصع ي   13/4/58 ( 15 . ) تسا نیا  مالـسا  تـشاد .
میژر کی  یمالسا  لدع  تموکح  زا  و  دوش ، دوبان  وحم و   2« ْلََزن ٌیْحَو  الَو  َءاج  ٌرَبَخ  ال   » راعش اب  تبورع  ییارگیلم و  يایحا  هدش  باسح 

زادناریز هب  ماما  ترضح  هراشا  . 1 ناهگان ------------------------  هک  دناشک ؛ اوزنا  هب  ار  یحو  مالسا و  دزاسب و  یهاشنهاش 
. درک یم  راکنا  ار  توبن  یحو و  ساسا  هک  هیواـعم  نب  دـیزی  هب  بوسنم  رعـش  زا  یتیب  هب  هراـشا  . 2 تسا . مق  رد  ناشدوخ  هاگتماقا  هداـس 

نماد رد  تیبرت و  یضترم ، یلع  ایلوا  دیس  یفطصم و  دمحم  لسُر  دیس  نادناخ  رد  هیذغت و  یهلا  یحو  هراصع  زا  هک  یمیظع  تیـصخش 
خاـک هک  دروآ  دوـجو  هب  ار  یگرزب  هـعقاو  دوـخ ، یهلا  تـضهن  ریظن و  یب  يراکادـف  اـب  درک و  ماـیق  دوـب  هدـش  گرزب  هرهاـط ، هقیدـص 
یلاعت قح  تردق  یلجت  مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف کچوک  هناخ   26/3/59 ( 16 . ) دیشخب تاجن  ار  مالـسا  بتکم  تخیر و  ورف  ار  ناراکمتس 

جنپ راهچ - ددع ، بسح  هب  هکدندش  تیبرت  هناخ  نآ  رد  هک  يدارفا  نیا  و  اهیلع - هللا  مالـس  مالّـسلا -) اهیلع  ) همطاف کچوک  هناخ ي  نیا 
باجعا هب  ار  رـشب  همه  ار و  امـش  ار و  ام  هک  دـندرک  ییاهتمدـخ  دـنداد ، یلجت  ار  یلاـعت  قح  تردـق  ماـمت  عقاو ، بسح  هب  دـندوب و  رفن 

، رقحم کـچ و  وـک  يا  هرجح  رد  هـک  ینز  ناگدـبز  هاگـشرورپ  مالّـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف رقحم  هرجح   18/12/60 ( 17 . ) تـسا هدروآرد 
تاولـص دشخرد . یم  یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  ملاع  زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیـسب  زا  ناشرون  هک  درک  تیبرت  ییاهناسنا 

ام  25/1/61 ( 18 . ) تسا مدآ  دالوا  ناگدـبز  هاگـشرورپ  یهلا و  تمظع  ون ر  هاگ  هولج  هک  رقحم  هرجح  نیا  رب  یلاـعت  دـنوادخ  مالـس  و 
1 اهخوک نیا  زا  تسا . اهیلع - هللا  مالس  ارهز - ي  مالّسلا ) اهیلع  ) همطاف خوک  نآ  و  میتشاد ، مالـسا  ردص  رد  يرفن  جنپ  راهچ - خوک  کی 
. تسا ناشدوخ  تنوکـس  لحم  رقحم  قاتا  هناـخ و  هب  ماـما  ترـضح  هراـشا  . 1 نکل ----------------------  هدوـب  رترقحم  مـه 
زا تسا  هدرک  رپ  ار  ملاع  هک  تسا  ردـق  نآ  يرفندـنچ  خوک  نیا  تاـکرب  تسا ؟ یچ  نیا  تاـکرب  مالّـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف خوک  تاـکرب 
الاب هبترم  رد  ردـق  نآ  تایونعم  هیحاـن  رد  رقحم ، خوک  رد  نانیـشن  خوک  نیا  دـسرب . تاـکرب  نآ  هب  ناـسنا  اـت  دراد  هار  رایـسب  تینارون و 
دالب رد  تاکرب  دـنیب  یم  ناسنا  هچره  هک  تسا  هدوب  ردـق  نآ  یتیبرت  ياـه  هبنج  رد  و  دـسر ؟ یمن  نآ  هب  مه  اـهیتوکلم  تسد  هکدـندوب 

رد هک  یتیاور  مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  تمظع   1/1/62 ( 19 . ) تساهنآ تکرب  زا  اهنیا  اهام ، دالب  لثم  رد  ًاـصوصخ  تسه و  نیملـسم 
يا هّمهم  رارسا  زا  هدومرف و  هراشا  يدنچ  فراعم  هب  تسا و  یفیرش  تیاور  نوچ  تیاور  نیا  و  دنک ؟ لقن  رقاب  ترـضح  زا  ناهرب  ریـسفت 
نب هللادـبع  نع  هلاجر ، نع  یـسوطلا ، رفعج  یبا  خیّـشلا  نع  و  هللا ، همحر  لاق  مینک : یم  رکذ  ار  ثیدـح  نآ  نیع  ًنّمیت  ام  هدومرف ، فشک 
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مهتیب ُفقس  َو  هلآ - هیلع و  هللا  یّلص  هللا - لوسر  ُةرجح  َۀمطاف  ٌّیلع و  ُتیب  ُلوقی ؛ مالسلا - هیلع  رفعج - ابا  ُتعمس  لاق  ینوکّـسلا ، نالجع 
َّلکو ًائاسم  ًاحابـص و  یحولاب  مهیلع  ُلزنت  ُۀـکئالملا  و  یحولا ؛ ُجارعم  ِشرعلا  یلا  ٌۀـطوشکم  ٌۀـجرف  ْمهتویب  ِرعق  یف  َو  َنیملاعلا . ِّبر  ُشرع 

ِنَع مالسلا - هیلع  َمیهاربال -  َفَشَک  یلاعت  َكرابت و  هللا  َّنا  و  ُدَعـصی . ٌجوف  و  ُلزنی ، ٌجوف  مهُجوف ؛ ُعطقنی  ُۀکئالملا ال  َو  نیع . ِۀفرط  َو  ٍۀعاس 
مهیلع نیـسحلا - ِنسحلا و  َۀـمطاف و  ٌّیلع و  دّـمحم و  ِرظاـن  ِةّوق  یف  َداز  هللا  ّنا  و  هِرظاـن . ةّوـق  یف  هللا  َداز  و  َشرعلا ؛ رـصبا  یّتـح  ِتاوـمَّسلا 

اهیف ِحوّرلا  ۀکئالملا و  ُجراعم  و  نمحّرلا . شرعب  ٌۀفّقسم  مهتویبف  ِشرعلا ؛ َریغ  ًافقـس  مهتویبل  َنودجیال  َشرعلا و  َنورـصبی  اوناکو  مالـسلا -
( --------------- 20  ) 1 مَعَن . لاق ؛ ُلیزنَتلا ؟ اذه  ُتلُقف : ٍرما . ِّلُکب  َلاق : ٌمالس ؟ ٍرمَا  ِّلک  نِم  تلق : لاق ، ٌمالـس . ٍرما  ّلک  نم  مّهبر  ِنذاب 

هدش تیاور  ینوکـس   ? نالجع نب  هللادبع  زا  وا - لاجر  زا  یـسوط - رفعجوبا  خیـش  زا  تسا  هتفگ  هللا  همحر  ناهرب  ریـسفت  بحاص  .» 1 -- 
تسا هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  هرجح ي  مالّسلا ) اهیلع  ) همطاف یلع و  هناخ  : دیامرف یم  مالسلا - هیلع  رقاب - ماما  مدینـش  تفگ  هک 

و هدش ؛ هتشادرب  یحو  جارعم  زا  هدرپ  شرع ، ات  نآ  زا  هک  تسا  یفاکش  ناشاه  هناخ  ياهتنا  رد  و  نیملاعلا ، ّبر  شرع  ناش  هناخ  فقس  و 
؛ دوش یمن  عطق  هدـنیآ  دورف  هکئـالم  جوف  هتـشر ي  دـنوش و  یم  لزاـن  ناـنآ  رب  یحو  اـب  هظحل  ره  یتعاـس و  ره  ماـش و  حبـص و  هکئـالم 
ار شرع  هکنآ  ات  تشادرب  هدرپ  اهنامسآ  زا  میهاربا  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  دنور . یم  الاب  يا  هتسد  دنیآ و  یم  دورف  یهورگ 
- مالـسلا مهیلع  نیـسح - نسح و  مالّـسلا ،) اهیلع  ) همطاف یلع ، دمحم ، هدید  تّوق  رب  دنوادخ  انامه  و  دوزفا ؛ وا  هدید  تّوق  هب  ادخ  دـید و 

نامحر شرع  هب  ناشاه  هناخ  دـندید ؛ یمن  ناشیاه  هناخ  يارب  یـشوپرس  شرع  زح  دـندرک و  یم  هدـماشم  ار  شرع  هکناـنچ )  ) دوزفیب زین 
: مدیسرپ دیوگ  یم  يوار  ًمالس . ٍرما  ّلک  نم  ناشراگدرورپ  نذا  هب  تسا ، ناشیا  ياه  هناخ  رد  حور  هکئالم و  ياهجارعم  تسا و  فقسم 

ص 487. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  يرآ " دومرف ": هدش ؟ لزان  نینچ  نیا  :" مدرک ضرع  رما ". لکب  : دومرف مالس "؟ ٍرما  ّلک  نم 

( مالّسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  هریس 

، ناشنادرم زا  ام  نادرم  ناشناوناب و  زا  ام  ناوناب  میریگب : نادـناخ  نیا  زا  قشمرـس  دـیاب  ام  مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاـف يوخزا  نتف  رگ  قشم  رس 
مینک و تیعبت  دیاب  ام  یهلا . تنـس  يایحا  نیمولظم و  يرادـفرط  يارب  زا  دـندرک  فقو  ار  ناشدوخ  یگدـنز  اهنآ  اهنآ . همه  زا  همه  هکلب 

ناسنا کی  لثم  ناش  یکی  ره  نادـناخ  نیا  هک  دـناد  یم  دـناد ، یم  ار  مالـسا  خـیرات  هک  یـسک  میهدـب . رارق  اهنآ  يارب  ار  دوخ  یگدـنز 
زا ار  نیفعضتسم  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  لباقم  رد  دندرک  مایق  نیفعضتسم  اهتلم و  يارب  یناحور ، یهلا - ناسنا  کی  رتالاب ، هکلب  لماک ،

. تسا مالسا  ربمغیپ  وگلا  تسا . اهیلع - هللا  مالس  ارهز - ترضح  وگلا  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ندوب  وگلا   22/1/58 ( 21 .) دنربب نیب 
تـسا مالـسا  رد  هک  یناعم  نیا  ماـمت  هک  میراد ، یمالـسا  يروهمج  هک  مینک  اـعدا  میناوت  یم  یتقو  تسا ، یمالـسا  ناـمتکلمم  یتقو  اـم 

ربص نینمؤملاریما و  مایق  تموکح و  لباقم  رد  اهیلع - هللا  مالس  ارهز - مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف هبطخ  ایلوا  زا  تیعبت  ( 22 . ) دنکب ادیپ  ققحت 
مالـسا و هار  رد  يراکادـف  مه  دـعب  دوـجوم و  تموـکح  هب  يراـک  کـمک  لاـح  نیع  رد  لاـس و  دـنچ  تسیب و  تدـم  رد  نینمؤـملاریما 

تمدـخ دومرف و  اوسر  تمدـخ  نآ  اب  ار  يوما  رباج  تلود  گرزب و  رایـسب  تمدـخ  کی  هک  یبتجم  ماما  شزیزع ، دـنزرف  ود  يراکادـف 
گنج رازبا  بابـسا و  مک و  هدع  هکنیا  اب  و  میناد . یم  دیناد و  یم  همه  هک  دوب  ییاهزیچ  ادهـشلادیس ، ترـضح  شدنمجرا  ردارب  گرزب 

ار مالسا  دندرک و  ادیپ  هبلغ  ناشدوخ  رصع  ناراکمتس  همه  رب  هک  درکروط  نآ  ار  اهنآ  نامیا  حور  یهلا و  حور  نکل  دوب ، مک  اهنآ  شیپ 
ییاهتردق مامت  لباقم  رد  گنج ! رازبا  یمکو  هدُع  یمکو  هدع  یمکزا  ام  هکدندش  وگلا  زیزع  ياهردارب  امـش  ام و  يارب  دـندرک و  هدـنز 

لباـقم رد  هک  دـنداد  ناـشن  مالـسلا - مهیلع  اـم -  ياـیلوا  هک  يروـط  ناـمه  و  مینک ، تمواـقم  دـنا ، هتـساخرب  گـنج  هب  اـم  اـب  زورما  هک 
زا تیعبت  ار ، اهنآ  يوگلا  مه  ام  دناشن ، ناشدوخ  ياج  هب  دیاب  ار  ناربکتـسم  داتـسیا و  دـیاب  هحلـسا  اب  یهاگ  غیلبت و  اب  یهاگ  ناربکتـسم 

ندرک راداو  رد  قالخا و  بیذهت  رد  دینک  ششوک  شن  ادنزرف  وا و  زا  مالسا  تاروتـسد  يریگدای   18/12/60 ( 23 . ) میریذپ یم  ار  اهنآ 
همه ظفح  رد  دیهدب ، ناشن  لمعلا  سکع  دش  دراو  امـش  رب  هک  یتایانج  نآ  لباقم  رد  هک  دـینک  شـشوک  قالخا . بیذـهت  هب  ناتناتـسود 
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مینکو و دینک  ادتقا  وا  هب  دیاب  همه  دوب . اهیلع - هللا  مالـس  ارهز - ترـضح  دیرف ، نز  هک  يروط  نآ  تسا ، نز  گرزب  تیثیح  هک  یتایثیح 
ششوک اوقت  ملع و  رد  و  دیـشاب . تسا ، هدوب  وا  هک  يروط  نامه  و  میریگب ، وا  نادنزرف  وا و  هلیـسو  هب  مالـسا  زا  ار  نامروتـسد  دیاب  همه 

همه هفیظو  اوقت  ملع و  هب  ندیـسر  يارب  شـشوکو  تسا . همه  لام  اوقت  تسا ، همه  لام  ملع  درادن ، راصحنا  سک  چـیه  هب  ملِع  هک  دـینک 
، همه ام  روشک  همه ، مه  ام  ياهنز  مه و  اهنز  امـش  رگ  ا  مالّـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  هب  ادتقا   22/12/63 ( 24 . ) تسامـش همه  تسام و 
هب تسا ، نز  زور  هک  دـیتفریذپ  دراد ، ار  تیعـضو  نآ  لامک و  نآ  هک  ارهز  ترـضح  دـلوت  زور  ینعی  تسا ؛ نز  زور  زورما  هکدـنتفریذپ 

نیا رد  هک  شدوخ  هزادنا  هب  ترـضح  تسا ، هتـشاد  هدهاجم  ترـضح  هک  هدهاجم ، لیبق  زا  دـمآ ؛) دـهاوخ   ) یگرزب لئاسم  امـش  هدـهع 
دیاب امـش  ار ، تقو  ياهتموکح  تسا  هدرک  یم  همکاحم  تقو ، ياهتموکح  اب  تسا  هتـشاد  هبطاـخم  تسا ، هتـشاد  هدـهاجم  هاـتوک  فرظ 

ییاهزیچ همه  اوقت و  دهز و  تسا . نز  زور  ترضح  نیا  دلوت  زور  ینعی ، تسا ؟ نز  زور  زور ، نیا  هکدیـشاب  هتفریذپ  ات  دینکب  وا  هب  ادتقا 
دینادب دیدرکن ، تیعبت  رگا  دینک و  تیعبت  ار  اهنآ  دیدش ، اریذپ  رگا  دـیاب  امـش  زیچ ، همه  تسا و  هتـشاد  وا  هک  یفافع  تسا و  هتـشاد  هک 

(25 .) تسا هدـشن  دراو  تفارـش  نـیا  رد  تـسا و  هدـشن  دراو  نز  زور  رد  نـیا  تفریذـپن ، سک  ره  دـیتسین ، نز  زور  رد  لـخاد  امـش  هـک 
دروم رد  یبلطم  یمالـسا  يروهمج  يادـص  زا  هتـشذگ 1  زور  رثأت  فسأت و  لامک  اب  يراگنا  لهـس  هب  تبـسن  رثأت  فسأـت و   11/12/64

 ------------- ریزعت تسا  هدرک  شخپ  ار  بلطم  نیا  هک  يدرف  دیامن . وگزاب  دراد  مرـش  ناسنا  هک  تسا  هدیدرگ  شخپ  نز  يوگلا 
هک یتروـص  رد  دـش . دـنهاوخ  ریزعت  نآ  ناراکردـنا  تـسد  و  ددرگ ، یم  جارخا  و  ش . لاس 1367 ه .ـ هام  نمهب  متـشه  . 1 -------- 

رارکت ایاضق  هنوگنیا  زا  رگید  راب  رگا  تسا . مادـعا  هب  موکحم  هدـننک  نیهوت  درف  کـشالب  تسا ، هدوب  راـک  رد  نیهوت  دـصق  دوش  تباـث 
هییاضق هوق  اه  هنیمز  یمامت  رد  هتبلا  دش . دهاوخ  امیـس  ادـص و  يالاب  نیلوئـسم  يّدـج  دـیدش و  تازاجم  خـیبوت و  هیبنت و  بجوم  ددرگ ،

، مینک نیمأت  ار  مالـسا  تما  تدـحو  هکنیا  يارب  تماما  هرابرد ي  مالّـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هبطخ   9/11/67 ( 26 . ) دیامن یم  مادـقا 
هکنیا زج  میرادن  یهار  مینک ، دازآ  جراخ و  اهنآ  هدـناشن  تسد  ياهتلود  نارگرامعتـسا و  ذوفن  فرـصت و  زا  ار  مالـسا  نطو  هکنیا  يارب 

نوگنرس ار  هدناشن  تسد  ملاظ و  ياهتموکح  یتسیاب  ناملسم  ياهتلم  يدازآ  تدحو و  ققحت  روطنم  هب  نوچ  میهدب . تم  وکح  لیکـشت 
ماـظن و ظـفح  يارب  تموـکح  لیکـشت  میروآ . دوـجو  هب  تسا  مدرم  تمدـخ  رد  هک  ار  یمالـسا  هنـالداع  تموـکح  نآ  زا  سپ  و  مینک ؛

قارتفا لیدبت  ماظن و  ظفح  يارب  تماما  هک  دیامرف  یم  دوخ  هبطخ  رد  اهیلع - هللا  مالـس  ارهز - ترـضح  هکنانچ  تسا ؛ نیملـسم  تدـحو 
یبا نـبا  حرـش  ِهَـقرُْفِلل ،))  اََّمل  اـُنتَمامإ  َو  ِۀَّلِْمِلل  ًاـماِظن  اـُنتعاط  . )) 1 ( ------------------------ 27  ) 1 تسا . داـحتا  هب  نیملـسم 

ص211. ج16 ، دیدحلا ؛

( مالّسلا اهیلع  ) هجیدخ ترضح 

هلاـس تشه  لـفط  کـی  درک ، غیلبت  هب  عورـش  و  دـش ، ثوعبم  تلاـسر  هب  هک  یتقو  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ربـمغیپ  هب  هجیدـخ  ندروآ  ناـمی  ا 
هک دنناد  یم  همه  و  تشادن . ار  یسک  رفن  ود  نیا  زج  دندروآ ، نامیا  وا  هب  هجیدخ ) ترضح   ) هلاس لهچ  نز  کی  و  ع )»  » ریما ترـضح  )
اب و  درک ؛ یگداتسیا  مرادن . یـسک  دومرفن  و  دشن ، سویأم  نکیل  دندومن . اهتفلاخم  اهینکـشراک و  دندرک و  تیذا  ار  ترـضح  نآ  ردقچ 

(28 . ) دنتـسه وا  ياول  تحت  تیعمج  نوـیلیم  دـصتفه  زورما 1  هک  دـیناسر  اـجنیا  هب  ار  تلاـسر  چـیه »  » زا يوـق  یمزع  یحور و  تردـق 
؛2 ْرذنَاَف ُمق  دـش ؛ رومأم  اهنت - شدوخ - دـش ، رومأم  هک  لوا  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - لوسر  ناملـسم  يوناب  نیلوا  هجیدـخ ،
هب هچب  کی  نز و  کی  دومرف ، توبن  مالعا  هک  زور  نآ  دش . عورـش  ترـضح  دوخ  زا   ً ائادتبا توعد ، نک . توعد  ار  مدرم  نک و  تضهن 

تضهن ؛3  َتِرمأ اَمَک  مِقَتْـسلاو  دوب ؛ مرکا  لوسر  رد  لماک  روط  هب  تسا - مارگ  يایبنا  يربهر  همزال  هک  تماقتـسا - نکل  دروآ ؛ نامیا  وا 
نآ زا  يا  هتسد  کی  و  تسا ، روآ  ماسرس  زورما  ینارگ  هک  میناد  یم  همه  ام  ربمایپ  رـسمه  ياهجنر   21/2/58 ( 29 . ) نک تماقتسا  نک و 

کشم هک  دندرب ، لاس  دنچ  نآ  رد  هجیدخ  ترـضح  شزیزع  گرزب  رـسمه  ربمغیپ و  دوخ  هک  ییاهجنر  نآ  لباقم  رد  اما  دنرب . یم  جنر 
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کشم رد  هک  يزیچ  نآ  زا  ًالثم  یبرچ ، نآ  زا  هکنیا ، يارب  دندیکم  یم  بآ و  يوت  دنتشاذگیم  ار  کشم  دننک ، یم  لقن  هک  يرارق  زا  ار 
. دوه هروس ي  هیآ 112  هب  هراشا  . 4 . 2/ رثدم . 2 ش . لاس 1348 ه .ـ . 1 دـسرب ----------------------------- . اهنآ  هب  تسه 

نامه تما  تلم و  هک  مه  امـش  مالـسا ، ياهنمـشد  لباقم  رد  دندرک  تمواقم  روطنیا  دندرک و  لمع  يروطنیا  مالـسا  يارب  اهنآ  هک  یتقو 
نآ تسا  مک  هک  ینآ  تسین ، مک  هک  قازرا  تسین  هک  قازرا  تسا  مک  هک  ینآ  تـسا ، مـک  زیچ  نـالف  هـکنیا  زا  دـیابن  دـیتسه  راوـگرزب 

(30 . ) دورب مه  نیب  زا  دـیاب  تسین و  هللاءاش  نا  رگید  اهنآ  دـشاب ، دنتـساوخ  یم  هتـسد  کی  دنتـساوخ ، یم  اـهنآ  هک  تسا  یـشیارآ  عضو 
14/3/62

مالّسلا اهیلع  بنیز  ترضح 

لباـقم رد  شرتـخد  هک  تسا  ینز  زور  دراد ؛ راـختفا  وا  هب  ملاـع  هک  تـسا  ینز  زور  تـسا . نز  زور  اد  رف  ناراـبج  لـباقم  رد  یگداتـسیا 
رگا هک  داتـسیا - يرابج  ! کی لباقم  رد  هک  ینز  دـیناد ؛ یم  همه  هک  دز  ار  اهفرح  نآ  دـناوخ و  ار  هبطخ  نآ  داتـسیا و  راـبج  ياـهتموکح 

وت دومرف  دیزی  هب  درک . موکحم  ار  دیزی  ار ، تموکح  درک  موکحم  داتـسیا و  دیـسرتن و  و  دنتـشک - یم  ار  همه  دندیـشک  یم  سفن  اهدرم 
رد دنداتسیا  دنتسه . اهنامه  هب  هیبش  هللادمحب  ام  رـصع  ياهنز  دشاب . هتـشاد  دیاب  یماقم  وچمه  کی  نز  یتسین . ناسنا  وت  یتسین ، مدآ  لباق 

دیزی لـباقم  رد  یگداتــسیا   26/2/58 ( 31 . ) دـندرک کـمک  تـضهن  هـب  و  ناشـشوغآ ، رد  اـه  هـچب  هدرک ؛ هرگ  تـشم  اـب  راـبج  لـباقم 
يراکادف هک  يرادقم  نامه  نادیم . جراخ  رد  غیلبت  نادیم ، رد  يراکادـف  ار : فیلکت  دـنتخومآ  وا  تیب  لها  وا و  باحـصا  ادهـشلادیس و 

ترضح ياه  هبطخ  تسا ، هدرک  کمک  هیلع - هللا  مالس  نیسح -  تضهن  دربشیپ  رد  دراد و  یلاعت  كرابت و  يادخ  شیپ  شزرا  ترضح 
لباقم رد  رئاج ، لباقم  رد  هک  دـندنامهف  ام  هب  اهنآ  تسا . هتـشاد  ریثأت  رادـقم  نآ  بیرق  اـی  رادـقم  ناـمه  هب  مه  بنیز  ترـضح  داـجس و 
ریقحت وچمه  ار  نآ  داتسیا و  اهیلع - هللا  مالس  بنیز - ترضح  دیزی ، لباقم  رد  دنـسرتب . اهدرم  دیابن  دنـسرتب و  اهنز  دیابن  روج ، تموکح 
يربنم دـندرک و  اهنیا  ماش و  رد  هفوک و  رد  هار و  نیب  رد  هک  ییاهتبحـص  و  دـندوب ، هدینـشن  يریقحت  وچمه  ناشرمع  رد  هیما  ینب  هکدرک 

هدرک یفرعم  دب  ار  ام  ینعی ، تسین ؛ قح  اب  قح  ریغ  هلباقم  هیضق  هیضق ، هکنیا  هب  درک  حضاو  تفر و  هیلع - هللا  مالس  داجـس - ترـضح  هک 
ترضح تسا . هداتسیا  هللا  لوسر  هفیلخ  تقو ، تموکح  لباقم  رد  هک  تسا  یمدآ  کی  هکدننک  یفرعم  دنتساوخ  یم  ار  ادهـشلادیس  دنا ؛

ربارب رد  ( مالّسلا اهیلع  ) بنیز ترـضح  تمواقم   25/7/61 ( 32 . ) مه بنیز  ترـضح  درک و  شاـف  عـمج  روـضح  رد  ار  بلطم  نیا  داـجس 
لباقم رد  مایق  هکنیا  تیفیک  دـشاب ، روطچ  دـیاب  دایز  تیعمج  اب  مک  تیعمج  کی  نیب  هزراـبم  هکنیا  تیفیک  ار ، هزراـبم  تیفیک  بیاـصم 

ترـضح هک  تسا  ییاـهزیچ  اـهنیا  دـشاب ، روطچ  دـیاب  دودـعم  هدـع ي  کـی  اـب  دراد ، تسد  رد  ار  اـج  همه  هک  يردـلق  تموکح  کـی 
دیاب دش ، عقاو  تبیـصم  نآ  هکنیا  زا  دعب  هکدنامهف  مه  وا  رادـقمیلاع  دـنزرف  وا و  راوگرزب  تیب  لها  تسا و  هتخومآ  تلم  هب  ادهـشلادیس 

تبیـصم نآ  هلابند  رد  اهیلع - هللا  مالـس  بنیز - هک  يروطنامه  دیاب  ای  دش ؟ لئاق  هدـهاجم  رد  فیفخت  دـیاب  دـش ؟ میلـست  دـیاب  درک . هچ 
. دنکچوک نآ  رانک  رد  رگید  ياه  تبیصم  . 1 رفک --------------------  لباقم  رد  داتسیا و   1، بئاصَملا ُهَدنِع  ُرَّغُصت  هک  یگرزب 
، تهاقن لاح  نآ  اب  هیلع - هللا  مالس  نیسحلا - نب  یلع  ترضح  درک و  نایب  ار  بلطم  دش ، عقوم  اج  ره  درک و  تبحـص  هقدنز  لباقم  رد  و 
رد هللا  قلخ  نیرتهب  هک  دینک  هظحالم  امش  میدیدن » يزیچ  يابیز  زج  ام  : » ریبعت نایب   25/7/61 ( 33 . ) درک غیلبت  تسا  هتسیاش  هک  يروطنآ 
اب دـنتفر  ایند  نیا  زا  دـندش و  دیهـش  وا  باحـصا  مشاـه و  ینب  ناـناوج  نیرتهب  و  هیلع - هللا  مالـس  ادهـشلادیس - ترـضح  شدوخ ، رـصع 
ّالا انیَاَر  اـم  هک  دروخ  یم  مسق  اـهیلع - هللا  مالـس  بنیز - ترـضح  دوش ، یم  تبحـص  دـیزی  دـیلپ  سلجم  نآرد  هک  یتقو  نکل  تداـهش ،

، هدش هتـشکو  هدرک  گنج  هکنیا  يارب  هن  تسا ، لیمج  ادخ  يایلوا  رظن  رد  لماک  ناسنا  کی  تداهـش  لماک ، ناسنا  کی  نتفر   1 ًالیمَج ؛
ناـنز هک  میدـید  ررکم  اـم  ندوب  هنوـگ  بنیز   21/11/65 ( 34 . ) تسا هدوـب  ادـخ  يارب  ماـیق  تسا ، هدوـب  ادـخ  يارب  گـنج  هـکنیا  يارب 

همه زا  زیزع  مالسا  یلاعت و  يادخ  هار  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دننز  یم  دایرف  هللا - مالس  اهیلع  هن - وگ  بنیز  يراوگرزب 
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. ایند زیچان  عاتم  هب  دسر  هچ  تسا ، میعن  تانج  زا  رتالاب  دنا  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دـنناد  یم  و  رما ؛ نیا  هب  دـنرختفم  هتـشذگ و  دوخ  زیچ 
دوبن ابیز  يدماشیپ  زج  میدید  البرک ) رد   ) هچنآ  . 1  ----------------------------- 15/3/68 ( 35)

( مالّسلا اهیلع   ) میرم ترضح 

هکلب هکئالم  دندوبن ، ربمغیپ  هک  یـصاخشا  هکنآ  رب  دنک  تلالد  هک  تسه  یتایآ  میرک  نآرق  رد  ادـخ  هدـیزگرب ي  مالّـسلا ) اهیلع   ) میرم
لآ هروس  دوش . نشور  نایوگ  هوای  نیا  ییاوسر  هک  مینک  یم  دای  اـجنیا  ار  نآ  زا  يا  هنومن  اـم  دـنتفگ . نخـس  وا  اـب  دـندید و  ار  لـیئربج 
هب دنتفگ  هکئالم  نوچ  ینعی  نیَملاَعلا - ِءآِسن  یلَع  ِکیفطـصاَو  ِكَرَّهَط  ِکیفَطـصا و  هللا  َّنا  ُمَیرم  ای  ۀِکئالَملا  َتلاق  ذِا  َو  هیآ 42 )  ) نارمع
زا دنک  یم  لقن  ار  میرم  تیاکح  یلاعت  يادخ  نآ  زا  سپ  ناهج ، ياهنز  رب  هداد  تلیـضف  هدرک و  هزیکاپ  هدی و  زگرب  ار  وت  ادخ  هک  میرم 

هروس رد  و  دنهد - یم  رابخا  وا  هب  بیغ  زا  دنک و  یم  لقن  میرم  يارب  هکئالم  ار  وا  تازجعم  حیسم و  یسیع  تالاح  زا  يرایسب  هیآ 40 ) )
تایآ زا  يرایـسب  رد  میرم  اب  لیئربج  هکئالم و  هدوارم  هیـضق ي  اَّیِوَس و  اًرََـشب  اََهل  َلَّثَمَتَف  اَنَحوُر  اَْهَیِلا  آَْنلَـسرَاَف  دـنیوگ  یم  هیآ 17 )  ) میرم
يادخ مالس  تاولص و  اروَح  هقی  دص  ارذع و  میرم  ( 36 . ) دنک یم  لقن  دنوادخ  دنداد  وا  هب  بیغ  زا  هک  ییاهربخ  تسا و  روکذـم  نآرق 
يادخ مالس  تاولص و  دومرف ! رادیب  ار  ناگتفخ  ایحا و  ار  ناگدرم  هک  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هللا و  حور  میرم  نب  یسیع  ترـضح  رب  گرزب 
میلـست یهلا  تمحر  ناگنـشت  هب  ار  یگرزب  دـنزرف  نینچ  یهلا  هخفن ي  اب  هک  ارْوَح ، هقیدـص  ارذـع و  میرم  ناـشلا  میظع  رداـم  رب  گرزب 

دنتسه وا  عبات  هک  یصاخشا  نیا  هک  هیلع - هللا  مالـس  یـسیع - ترـضح  مالّـسلا ) اهیلع  ) میرم ترـضح  ندوب  میاص   2/10/57 ( 37 . ) دومن
هـضراعم هکنیا  رب  هدوب  انب  لوا  زا  هدوب ؟ روط  نیمه  مه  ناشیا  تسا ، هتفگ  یم  یتایونعم  کی  طـقف  یـسیع  ترـضح  هکدـننک  یم  لاـیخ 

هدش دلوتم  هزات  هکدنک  یم  لقن  ار  نیا  نآرق  مدروآ . باتک  نم  هک  دیوگ  یم  تسا ، هدـش  دـلوتم  هزات  هدـش ، دـلوتم  هک  یتقو  نآ  دـنک .
، هن هک  تفگ  دش ، دلوتم  هک  وچمه  دوب ؟ تحاران  دـندز - یم  شَِرب  دوهی  دـندز - یم  هک  ییاهتمهت  نآ  هطـساو  هب  شردام  هک  یتقو  دوب ،

اهنیا دیـسرپب . هچب  نآ  زا  دیورب  و  دبال - هدوب  میاص  و  ممیاص - نم  هکوگب  وت  دنکب ، تبحـص  تاهاب  تشیپ  دـمآ  یـسک  رگا  روخن  هصغ 
هکوا هب  درک  هراشا  مه  میرم  ترـضح  ندز . طوبرمان  ياهفرح  میرم  ترـضح  هب  دندرکانب  دندمآ  دوب . هدش  دلوتم  هزات  ترـضح  دندمآ ،

19/8/66 ( 38 . ) تسا هداد  باتک  نم  هب  ادخ  هک  درک  عورش  ناشیا  دعب  مینک ؟ ملکت  هچب )  ) نیا اب  روج  هچ  ام  دنتفگ : اجنآ . دیورب 

یمالسا ماظن  رد  نز  قوقح  هاگیاج و  مود :  لصف 

مالسا رد  نز  تمارکو  ماقم 

تیلهاج رد  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  تسا  هداد  تاجن  ار  اهنز  مالسا  دنشاب . هتشاد  دشر  درم  نز و  هک  دهاوخ  یم  مالسا  نز  هب  مالسا  تمدخ 
هک دیناد  یمن  امـش  هدرک . تمدخ  نز  هب  هک  ردقنآ  هدرکن ؛ تمدخ  درم  هب  دناد  یم  ادخ  هدرک ، تمدخ  نز  هب  مالـسا  هک  يردـقنآ  دوب .

خیرات رد  هک  تسا  هدرک  یتمدـخ  نز  هب  مالـسا  نز  هب  نداد  تیـصخش   18/8/57 ( 39 .) هدـش هچ  مالـسا  رد  هدوب و  هچ  نز  تیلهاـج  رد 
رظن رد  عیـشت  : ) لاؤـس  18/8/57 ( 40 . ) هداد وا  هـب  تیـصخش  هدروآ  هتـشادرب  اـهرازنجل  يوـت  زا  ار  نز  مالـسا  درادـن . يا  هقباـس  وـچمه 
هرانک رب  ینبم  ار  نایعیـش  ياه  هتـساوخ  ام  نینچمه  تسا . هدـش  دادـملق  تفرـشیپ  رد  راـک  هظفاـحم  يرـصنع  ناونع  هب  یبرغ  ياـهروشک 

یبهذم تنس  دهاوخ  یم  هک  یعیـش  نیناوق  عیـشت  بتکم  رد  نز  عیفر  هاگیاج  هب  تشگزاب  زین  یعامتجا و  یگدنز  هنحـص  زا  نانز  يریگ 
رکذ زین  هدـمآرد - هتفر  نیب  زا  تروص  هب  ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  یـساسا - نوناق  رد  هک  يروط  نامه  دریگ ، رارق  یتموکح  نیناوق  يانبم 

. دنک یم  در  درادن  قفاوت  یبهذم  ياهتنس  اب  هکنیا  يارب  ار  یبرغ  یگدنز  کبس  عیـشت  هک  میا  هدینـش  نینچمه  ام  میا . هدینـش  تسا ، هدش 
همادا یبالقنا و  تسا  یبتکم  هک  عیـشت  باوج : دینک )؟ نایب  عیـشت  بهذـم  ساسا  رب  هلأسم  نیا  هرابرد  ار  دوخ  رظن  امـش  تسا  نکمم  ایآ 
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هن عیشت  تسا . هدوب  نارگرامعتسا  نیدبتسم و  هنادرمناوجان  تالمح  دروم  هشیمه  نایعیش ، دوخ  نوچمه  تسا  ص )  ) ربمایپ نیتسار  مالسا 
ام دـهد . یم  رارق  دوـخ  یناـسنا  عـیفر  هاـگیاج  رد  هعماـج  رد  ار  ناـنآ  هـکلب  دـنک ، یمن  درط  یعاـمتجا  یگدـنز  هنحـص  زا  ار  ناـنز  اـهنت 

رد ا نز  هب  نداد  تردق   24/8/57 ( 41 . ) هن دننک  یم  هلان  نآ  زا  نانآ  دوخ  هکار  برغ  داسف  یلو  میریذپ ، یم  ار  برغ  يایند  ياهتفرـشیپ 
جیه ار  اهنز  دـمآ ، مالـسا  ربمغیپ  هک  ینامز  رد  هک  یتروص  رد  هتـشاد ؛ هگن  اهدرم  لابق  رد  هدروآ  هتفرگ  ناشتـسد  ار  اـهنز  مالـسا  مـالس 

يالاو ماـفم  هب  نز  میهاوخ  یم  اـم  مالـسا  رد  نز  يـالاو  ماـقم   20/9/57 ( 42 . ) تسا هداد  تردـق  ار  اـهنز  مالـسا  دـند . رک  یم  باـسح 
تلاخد شدوخ  تشونرـس  رد  دـیاب  نز  دـشاب . لذارا  تسد  رد  دـشاب ، اـهدرم  تسد  رد  هبعلم  هن  دـشاب ؛ هبَعلَم  هن  دـشاب  شدوخ  تیناـسنا 

. دش دنهاوخ  لدبم  طاطحنا  تسکش و  هب  اهتلم  دوشب ، هتفرگ  اهتلم  زا  زاس  ناسنا  ياهنز  رگا  زاس  ناسنا  نز   13/12/57 ( 43 . ) دشاب هتشاد 
تاجن دهاوخ  یم  ار  امش  مالـسا  تسین . اهدرم  يارب  هک  تسا  لئاق  مارتحا  ردقنآ  امـش  هب  مالـسا  اهنز  هب  مالـسا  مارتحا   13/12/57 ( 44)

ار امش  دهاوخ  یم  مالسا  دهدب ؛ تاجن  دنهدب  رارق  هبعلم  ار  امـش  دنهاوخ  یم  اهنیا  هک  يا  هبَْعلَم  نیا  زا  دهاوخ  یم  ار  امـش  مالـسا  دهدب ؛
یتیمولظم نآ  زا  ار  نز  ناسنا ، رب  تشاذـگ  تنم  مالـسا  تیمولظم  نز ا ز  ندروآ  نوریب   17/12/57 ( 45 . ) دـنک تیبرت  لماک  ناسنا  کی 

رد نز  دندرمـش .) یم   ) وا زا  رتنییاپ  هکلب  ناسناویح - لثم  ار  نز  هک  دوب  يا  هلحرم  تیلهاج  هلحرم  دیـشک . نوریب  تشاد  تیلهاج  رد  هک 
کی مه  نآ  تسا ؛ ناسنا  نز  اهتداعـس  أدبم  نز ،  26/2/58 ( 46 . ) دیشک نوریب  تیلهاج  رازنجل  نآ  زا  ار  نز  مالـسا  دوب . مولظم  تیلهاج 
یبرم تسا . نز  نماد  زا  حیحـص ، نز  درم و  ِلوا  هلحرم ي  دـنوش . یم  ادـیپ  اـهناسنا  نز  نماد  زا  تـسا ، هعماـج  یبرم  نز  گرزب . ناـسنا 
تیبرت اب  و  دنک ؛ یم  تسرد  ناسنا  شدوخ  حیحص  تیبرت  اب  نز  تسا . نز  دوجو  هب  هتسب  اهروشک  تواقـش  تداعـس و  تسا . نز  اهناسنا 

26/2/58 ( 47 .) دشاب دیاب  اهتداعـس  همه  أدبم  نز  دوش . یم  دنلب  نز  نماد  زا  اهتداعـس  همه  أدبم  دنک . یم  دابآ  ار  روشک  شدوخ  ِحیحص 
، نز  26/4/58 ( 48 .) دنرورـش أدبم  دنک ، تیبرت  دب  ار  هچب  هک  دشاب  يردام  هتـساوخن  يادخ  رگا  دنتاریخ و  أدبم  اهردام  ریخ  أدـبم  ردام ،
. دور یم  جارعم  هب  درم  نز  نماد  زا  تسا . دنمجرا  نادرم  نانز و  ِهد  شرورپ  نز  تسا . رشب  لامآ  ققحت  رهظم  نز  رشب  لامآ  ققحت  رهظم 

دوخ نماد  رد  ار  عاجـش  نادرم  اهنز  نز  هفیظو  يزاس ، ناسنا   27/2/58 ( 49 . ) تسا نادرم  گر  زب  نانز و  گرزب  تیبرت  لـحم  نز  نماد 
اهتلم زا  زاس  ناسنا  ياهنز  رگا  تسا . يزاس  ناسنا  اهنز  هفیظو  زاـس . ناـسنا  زین  اـهنز  و  تسا ، زاـس  ناـسنا  میرک  نآرق  دـننک . یم  گرزب 
دنلب ماقم   13/12/57 ( 50 . ) دش دنهاوخ  طحنم  دروخ ، دنهاوخ  تسـسکش  دش ، دنهاوخ  لدبم  طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دوشب ، هتفرگ 

نز مالسا  داسف  زا  بانتجا   13/12/57 ( 51 . ) دنتسه هیاپدنلب  مالسا  رد  ناوناب  دنتسه . هبتریلاع  تسالاو ؛ ماقم  نز  ماقم  مالـسا  رد  نز  هیاپ 
هک يروط  نامه  دراد . تلاخد  مه  نز  دراد  تلاخد  نوئـش  همه  رد  درم  هک  يروط  ناـمه  نوئـش - همه  رد  نوئـش - همه  رد  درم  لـثم  ار 

ناشدوخ ماقم  دیابن  اهنز  دنوشب . هزره  ياهناوج  تسد  هبعلم  دیابن  اهنز  دنک . بانتجا  داسف  زا  دیاب  مه  نز  دنک ، بانتجا  داسف  زا  دیاب  درم 
اوقت دیاب  اهنز  دنـشاب . ناسنا  دیاب  اهنز  دنریگب . رارق  دساف  مدرم  راظنا  رد  دـنیایب و  نوریب  هدرک  كََزب  هتـساوخان  يادـخ  دـننک و  طحنم  ار 
هدرک قلخ  تمارک  اب  ار  امـش  دنوادخ  دنراد . رایتخا  اهدرم  هک  يروط  نامه  دنراد ؛ رایتخا  اهنز  دـنراد . تمارک  ماقم  اهنز  دنـشاب . هتـشاد 

درک روهظ  هک  یتقو  رد  مالسا  دراد . ناوناب  امش  رب  صاخ  رظن  مالسا  نز  هب  مالسا  تیانع   13/12/57 ( 52 . ) تسا هدرک  قلخ  دازآ  تسا ،
اب ار  اهنآ  مالـسا  درک ، زارفارـس  دنلبرـس و  ار  اهنآ  مالـسا  دندوب ؛ هداد  تسد  زا  نادرم  شیپ  ار  ناشدوخ  تیثیح  ناوناب  برعلا ، ةریزج  رد 

هعماج رثؤم  وضع  نز   13/12/57 ( 53 . ) دراد نادرم  رب  هک  تسا  یتیانع  زا  رتشیب  دراد  ناوناب  هب  مالـسا  هک  یتیاـنع  درک . يواـسم  نادرم 
15/2/59 ( 54 . ) تسا هتفای  ار  دوخ  ماقم  يدودح  ات  هعماج  رثؤم  وضع  نز  یمالسا ، تضهن  تکرب  هب  زورما 

مالسا رد  نز  قوقح 

طرـش دننک ، دـقع  دـنهاوخ  یم  هک  یتقو  درم ، اب  دـقع  نمـض  رد  دوشب  طرـش  هک  یتروص  رد  قالط  يراتفرگ  عفر  تهج  هیقف  هب  عوجر 
. تسا هدروآ  شیپ  یلاؤس  کی  یطیارش  رد  ای  ًاقلطم ، ای  شدوخ ، قالط  رد  نز )  ) دشاب لیکو  هکدوشب  طرش  نیا  دقع  نمـض  رد  دننکب و 
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زا دـنناد  یمن  هک  یتروص  رد  دـننک ، یم  تفلاخم  اهنیا  ار  هیقف  تیالو  نیا  هچ ؟ دنتـسه  تیجوز  تحت  الاح  هک  ییاـهنز  نیا  هکنیا  نآ  و 
رگا و  دنک ، بیدأت  ًایناث  و  دنک ، تحیـصن  ًالوا  ار  وا  دـشاب ، ملاسان  دـب و  شراتفر  شدوخ  نز  اب  يدرم  کی  هچنانچ  هک  تسه  هیقف  نوئش 

يادـخ هک  تسا  يا  هیدـه  کی  نیملـسم  يارب  هیقف  تیالو  هیفف . تیالو  نیا  اب  دـینک  تقفاوم  امـش  دـنک . قـالط  يارجا  دوش ، یمن  دـید 
دنراد رهوش  نـالا  هک  ییاـهنز  بوخ ، هک  دـیدرک  حرط  دـیدرک و  لاؤـس  امـش  هک  ییاـنعم  نیمه  هلمج  ْنِم  تسا . هداد  یلاـعت  كراـبت و 

، تسه هیقف  نآ  رد  هک  یـسلجم  هب  تسه ، هیقف  هک  ییاجنآ  هب  دننک  یم  عوجر  اهنآ  دننکب ؟ دیاب  هچ  دنـشاب ، هتـشاد  ییاهیراتفرگ  هچنانچ 
دنک یم  راداو  ار  رهوش  دنک ؛ یم  بیدأت  ار  رهوش  دشاب ، حیحص  هچنانچ  دنک ؛ یم  یگدیـسر  هیقف  و  تسه ؛ هیقف  نآ  رد  هک  یهاگداد  هب 

هب یگدنز  کی  دشک ، یم  داسف  هب  دیدید  رگا  رما . نیا  يارب  دراد  تیالو  دـهد ، یم  قالط  درکن ، هچنانچ  و  دـنک . لمع  تسرد  هکنیا  هب 
، دید ار  مالسا  تحلصم  هک  ییاج  رد  هیقف  نکل  دناوت  یم  تسا ، درم  تسد  رد  هچ  رگا  قالط  و  دهد . یم  قالط  دوش ، یم  هدیـشک  داسف 

کی امش  يارب  هیقف  تیالو  تسه ، هیقف  تیالو  نیا  دهدب . قالط  نیا ، زا  ریغ  هب  دوش  یمن  دید  هک  ییاج  رد  و  دید ، ار  نیملسم  تحلصم 
اهنآ اب  تبـسن  هداد ؛ رارق  اـهدرم  لـباقم  رد  ار  اـهنز  مالـسا  تسین  مالـسا  رد  درم  نز و  نیب  یقرف  چـیه   9/8/58 ( 55 . ) تسلا یهلا  هیدـه 

هن نیا  تسا . نز  اب  بسانم  تسا ، نز  هب  صاخ  ْماکحا  کی  تسا ؛ درم  اب  بسانم  هک  تسا  درم  هب  ِّصاخ  ماکحا  کی  هتبلا  دنراد . يواست 
نانز : ) لاؤس یمالـسا  ماظن  رد  درم  نز و  قوقح  يواـست   20/9/57 ( 56 . ) تسا هتـشاذگ  یقرف  درم  نز و  هب  تبـسن  مالـسا  هک  تسا  نیا 

مه باوج : دـیتسه )؟ لئاق  یمالـسا  یماظن  رد  نز  يارب  امـش  یقح  هچ  یـشقن ، هچ  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  زا  یمیظع  هدوت ي 
ناریا ياه  رهـش  رد  هک  دنا  هداد  عالطا  نم  هب  دـنراد . تکرـش  هاش  دـض  رب  تارهاظت  یـسایس و  تازرابم  رد  ناریا ، ناملـسم  نانز  نونکا 

يأر قح  تیکلام ، قح  راک ، قح  لیصحت ، قح  دراد ، درم  هک  دراد  ار  یقوقح  نامه  نز  یمالـسا ، ماظن  رد  دنراد . یـسایس  تاسلج  نانز 
لیلد هب  ییاـهزیچ  هک  تسا  يدراوـم  مه  درم  رد  نکل  دراد . قـح  مه  نز  دراد ، قـح  درم  هک  یتاـهج  ماـمت  رد  نتفرگ . يأر  قـح  نداد ،

هک تسا  هتـساوخ  مالـسا  تسا . مارح  دنیرفآ  یم  هدسفم  هکنیا  لیلد  هب  هک  تسه  يدراوم  نز  رد  مه  تسا و  مارح  وا  رب  دسافم  شیادیپ 
دنا هدرک  سکعنم  جراخ  رد  هکنیا  دشابن . درم  تسد  هبعلم ي  نز  هک  تسا  هتساوخ  مالسا  دشاب . ظوفحم  ناش  یناسنا  تیثیح  درم ، نز و 

درم و الا  هدش و  لصاح  نیضرغم  زا  هک  تسا  یلطاب  تاغیلبت  تسا و  یحیحص  ریغ  رما  دوش ، یم  راتفر  تنوشخ  اب  اهنز ، اب  مالـسا  رد  هک 
16/9/57 ( 57 . ) تسا نانآ  تعیبط  هب  طوبرم  نَا  تسه و  ود  ره  يارب  تسه  یتافالتخا  رگا  دـنراد . تارایتخا  مالـسا  رد  ناـشیود  ره  نز 

رتشیب اهنز  هب  مالسا  تسا .)) حرطم  مه   ) اهنز قوقح  تسا ، حرطم  مالسا  رد  اهدرم  قوقح  هک  يروط  نامه  مالسا  رد  نز  قوقح  هظحالم 
هچ نیا  زا  دـعب  هکانعم  نآ )  ) مه نیا  اهدرم . ات  تسا  هدرک  هظحالم  ار  ناشقوقح  رتشیب  ار  اـهنز  مالـسا  اـهد . رم  هب  اـت  تسا  هدرک  تیاـنع 

باختنا قح  دـنراد ، نداد  يأر  قح  میتسه - لئاق  ام  اهنز  يارب  هک  یلئاسم  نیا  تسا  رتالاب  برغ  زا  دـنراد - يأر  قح  اهنز  دـش : دـهاوخ 
دازآ ار  لغـش  رایتخا  دنتـسه . دازآ  و  تسا ، ناشدوخ  راـیتخا  هب  ناـشتالماعم  ماـمت  تسه . اـهنیا  همه  دـنراد . ندـش  باـختنا  قح  دـنراد ،

رد ینعی  اهتیدودحم ، نآ  تسه و  اهدرم  دوخ  حالص  هب  اهتیدودحم  نآ  هک  تسه  ییاهتیدودحم  کی  اهدرم  يارب  قرش  رد  هتبلا  دنتسه .
نیئوره زا  مالـسا ، دنک  یم  يریگولج  يراوخبارـش  زا  مالـسا ، دـنک  یم  يریگولج  يزابرامق  زا  درم ، يارب  تسه  هدَـسْفَم  هک  ییاهاجنآ 

. یهلا یعرــش و  ياهتیدودـحم  و  تـسه ، ییاهتیدودــحم  کـی  هـمه  يارب  دــنراد . هدــسفم  هـکنیا  يارب  مالــسا ، دــنک  یم  يریگوـلج 
تیدودـحم هک  تسا  هدوب  عفاـن  ًـالثم  يزیچ  کـی  هعماـج  يارب  هک  تسا  نیا  هن  تسا ؛ هعماـج  دوـخ  حالـص  هب  هک  تسا  ییاهتیدودـحم 

تسا و هدـش  هظحالم  ناشقوقح  راشقا  همه  مه  نوناـق  رد  نوناـق  رد  راـشقا  همه  قوقح  هظحـالم   9/1/58 ( 58 . ) دـنا هدرک  داجیا  شیارب 
هب طقف  تسین ؛ مالـسا  رد  یهورگو  هورگ  نیبام  یقرف  چیه  تسا و  هدش  هظحالم  ناشقوقح  همه - راشقا - رگید  ناوسن ، یبهذم ، ياهتیلقا 

لئاق يا  هژیو  قوقح  اهنز  يارب  مالسا  هکنآ  يارب  اهنز  يارب  مالـسا  هژیو  قوقح   12/1/58 ( 59 . ) تسا قرف  یلاعت  هللا  نع  ءاـقِتا  هب  اوقت و 
، نانآ هب  تبسن  دنشاب ، هدمآ  ناریا  هب  مازلا  روط  هب  دیاش  و  دنا ، هدرب  رس  هب  اکیرما  ملظ  راشف و  تحت  ار  يرمع  هک  ناتـسوپهایس ، و  تسا ،

مولعم نانآ  یـسوساج  هک  ینانز  ناتـسوپهایس و   1 زیزع ، نایوجـشناد  دیهد . فیفخت  دـشاب ، هدـشن  تباث  اهنآ  یـسوساج  هک  یتروص  رد 
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یمن ار  هیقب  يدازآ  هزاجا ي  ناریا  فیرـش  تلم  دـنیامن . جراخ  ناریا  زا  ار  اـهنآًاروف  هک  دـیهد ، لـیوحت  هجراـخ  روما  ترازو  هب  تسین ،
ییاهنز نانز  حالص  هب  مالسا  نیناوق   26/8/58 ( 60 . ) دنک لمع  تلم  تساوخ  هب  اکیرما  تلود  ات  دنتسه ، تشادزاب  رد  نارگید  اذل  دهد .
فلاخم هن  دـشاب و  عرـش  فلاخم  هن  هک  دـنهدب  رارق  ناشدوخ  يارب  یتارایتخا  دـنناوت  یم  لوا  ناـمه  زا  دـننک ، جاودزا  دـنها  وخ  یم  هک 

درک یقلخدب  رگا  نز ، اب  درک  یگدنز  دب  رگا  تشاد ، قالخا  داسف  درم  هچنانچ  رگا  هک  دننک  طرـش  لوا  زا  دـناوت  یم  ناشدوخ . تیثیح 
هب همه  تسا  هدش  لیاق  نانز  نادرم و  يارب  یتیدودحم  رگا  مالـسا  تسا . هداد  رارق  قح  اهنآ  يارب  مالـسا  قالط ، رد  دنـشاب  لیکو  نز ، اب 

دوخ حالـص  رب  همه  دـنک ، یم  دـیدحت  هک  ییاهنآ  هچ  دـهد  یم  هعـسوت  هک  ییاهنآ  هچ  مالـسا ، نیناوق  مامت  تسا . هدوب  ناتدوخ  حالص 
تقو رد  امـش  هک  تسا  هداد  رارق  ار  نیا  قـح  تسا ، هداد  رارق  درم  اـب  ار  قـالط  قـح  هک  يروـط  ناـمه  تسامـش . دوـخ  يارب  تساـمش ،

ار وا  دـناوت  یمن  رگید  درک  ار  طرـش  نیا  رگا  و  قالط . رد  مشاب  لیکو  نم  يدرک ، هچ  اـی  يدرک  هچ  رگا  هک  وا  اـب  دـینک  طرـش  جاودزا 
 ------ و دهدب . ماجنا  دب  قالخا  دناوت  یمن  دنک ، دودحم  رگید  ار  وا  دناوت  یمن  دش  عقاو  دقع  نمض  رد  طرش  نیا ... رگا  دنک . لوزعم 

نز اب  يدرم  رگا  دـندرک  ریخـست  نابآ 1358  زور 13  رد  ار  اکیرما  ترافـس  هک  ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  .1 ---------------- 
درک لوبق  رگا  زاب )   ) و دننز ؛ یم  دح  دننک ، یم  ریزعت  درکن  لوبق  رگا  دـننک ؛ یم  عنم  ار  وا  مالـسا  تموکح  رد  درک ، يراتفردـب  شدوخ 

رد اهدرم  تیدودحم  يارب  ینیناوق  هک  يروط  نامه  دنوادخ  هعماج  حالص  يارب  مالـسا  نیناوق   13/12/57 ( 61 . ) دهد یم  قالط  دهتجم 
. تسا هعماج  حالـص  يارب  یمالـسا  نیناوق  همه  تسامـش . حالـص  يارب  همه  دراد . مه  اهنز  رد  دراد ، دباین  هار  اهنآ  رب  داسف  هکنیا  دودح 

سرادـم فیلکت  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  یمالـسا  يروهمج  رد  نانز  قوقح  ًاصخـشم  : ) لاؤس درم  نز و  نیب  یناسنا  قوقح  توافت  مدـع  ( 62)
نز و نیب  یتوافت  یناسنا ، قوقح  رظن  زا  باوج : دش )؟ دـهاوخ  هنوگچ  نینج  طقـس  لسانت و  دـلاوت و  میظنت  هلأسم  دوش ؟ یم  هچ  طلتخم 

نیب ییاهتوافت  دراوم  زا  یـضعب  رد  هلب  دراد . درم  نوچمه  ِار  شیوخ  تشونرـس  رد  تلاخد  قح  نز  دنناسنا و  ود  ره  هک  اریز  تسین . درم 
نینج طقس  تسا . دازآ  درادن  نز  تفارش  تیثیح و  اب  تافانم  هک  یلئاسم  درادن . طابترا  اهنآ  یناسنا  تیثیح  هب  هک  دراد  دوجو  درم  نز و 
نانز زا  یهورگ  رطاخ  شیوشت  یتحاران و  بجوم  درم ، تسد  هب  قالط  راـیتخا  هلأـسم  : ) لاؤس  21/8/57 ( 63 . ) تسا مارح  مالـسا  رظن  زا 

یم هدرک و  هدافتـساءوس  يدارفا  عوضوم  نیا  زا  و  دنرادن . قالط  قح  هجو  چـیه  هب  رگید  هک  دـننک  یم  نامگ  و  تسا ؛ هدـش  ناریا  زرابم 
سدقم عراش  نانز ، يارب  باوج : مالسا  رد  قالط  لهس  هار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسیچ )؟ هلأسم  نیا  هب  عجار  یلاعترـضح  رظن  دننک .

لیکو هک  دـننک  طرـش  رگا  حاکن  دـقع  نمـض  رد  هکانعم  نیا  هب  دـنریگب ، تسد  هب  ار  قالط  مامز  ناـشدوخ  هک  هدومرف  نیعم  یلهـس  هار 
قالط ار  دوخ  هک  دشاب  لیکو  نز  تفرگ ، نز  ًالثم  ای  درک  يراتفردـب  درم  رگا  ینعی  طورـشم ، روط  هب  ای  قلطم  روطب  ای  قالط ، رد  دنـشاب 

ار ناوناب  قیفوت  یلاعت  دنوادخ  زا  دـنهد . قالط  ار  دوخ  دـنناوت  یم  و  دـیآ ، یمن  شیپ  اهمناخ  يارب  یلاکـشا  چـیه  تروص  نیا  رد  دـهد ،
(64 . ) تسا عفان  همه  يارب  تسا و  همه  يارب  مالسا  هک  دنوشن ، عقاو  یمالسا  بالقنا  مالسا و  نیفلاخم  ریثأت  تحت  تسا  دیما  مراتساوخ .

یم رگا  دشاب و  هتـشاد  يرگید  دهتجم  دناوت  یم  دنک و  دیلقت  دیاب  هنوگچ  رادرهوش  نز  دییامرفب  : ) لاؤس دیلقت  رد  نز  لالقتـسا   7/8/58
تعاطا رهوش  زا  دیاب  ییوشانز  روما  رد  یلو  تسا  لقتـسم  دیلقت  رد  نز  باوج : ا  )؟ هن ای  دراد  رهوش  زا  نز  تعاطا  موزل  اب  یتافانم  دـناوت 
هداوناخ زا  تیامح  حالطـصا  هب  ياههاگداد  توغاط  نامز  رد  : ) لاؤس ( 65 . ) دوش جراخ  لزنم  زا  دناوت  یمن  رهوش  هزاجا  نودـب  دـنک و 

یم داماد  زا  ًاربج  هیّرهم  هراجا  ناونع  هب  ار  یلوپ  نامز ، تشذـگ  رطاخ  هب  هیّرهم  لصا  رب  هوالع  قـالط  ماـگنه  هیّرهم  هراـجا  ندوبن  زیاـج 
هّیرهم لصا  رب  هیّرهم  هراجا  هک  تسا  زیاج  ایآ  دـشاب  هدـشن  نیعم  هیرهم  لوصو  تقو  زین  ًاعرـش  دـشاب و  لوپ  نیع  يا  هیرهم  رگا  دـنتفرگ 

هک یتروص  رد  : ) لاؤس قالط  رد  لـیکو  قح  ندوب  زیاـج  ( 66 . ) تسا مارح  يدایز  نتف  رگ  درادـن و  هراـجا  لوپ  باوج : ددرگ )؟ هدوزفا 
رگا باوج : ریخ )؟ ای  دشاب  یم  لزع  لباق  تلاکو  نیا  دنک  قالط  رد  لیکو  ار  دوخ  هجوز  جوز ، رگید ، مزال  دـقع  ای  جاودزا  دـفع  نمض 

( ------------------------------- 67 . ) تسین لزع  لباق  تلاکو  نیا  دشاب ، لیکو  نز  هک  هدش  طرـش   1 هجیتن طرش  وحن  هب 
مروآ یمرد  وت  تیجوز  هب  مشاب  قالط  رد  لزعالب  لیکو  هک  نیا  طرش  هب  ار  مدوخ  تص  دیوگب . دقع  هغیص  يارجا  نیح  رد  نز  ینعی  . 1
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. تسین خسف  لباق  قالط  رد  هجوز  تلاکو  درک  لوبق  درم  رگا  تسا و  مزال  یطرش  نینچ  دنک ، لوبق  مه  درم  و 

یمالسا هعماج  يانب  رد  نانز  شقن 

هب هریغ - ملیف و  لکلا ، تاحیرفت  دروم  رد  و  یماع ، مدرم  نانز ، يارب  نآرق  نیناوق  هب  تشگزاب  : ) لاؤس هعماج  رد  ناـنز  لاـعف  تکراـشم 
هتـشاد یمالـسا  هعماج  يانب  رد  نادرم  اب  لاعف  تکراشم  دـناوت  یم  ناسنا  کی  ناونع  هب  نز  یمالـسا ، ماظن  رد  باوج : تسا )؟ ینعم  هچ 

و دنـشیدنیب . نینچ  وا  هب  هک  دنراد  قح  نادرم  هن  دهد و  لزنت  يدح  نینچ  هب  ار  دوخ  دراد  قح  وا  هن  ءیـش . کی  تروص  هب  هن  یلو  دشاب 
، دناشک یم  ندش  هناگیب  دوخ  زا  یچوپ و  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  اب  مالـسا  تسا ، هدـش  هتخانـش  تاحیرفت  مان  هب  هک  ار  هچنآ  دروم  رد 
(68 .) تسا عونمم  یناسنا ، یلاعتم  قالخا  زا  هدننک  فرحنم  ياهملیف  تسا . عونمم  مالـسا  رد  يراسگیم  يراوخبارـش و  دـنک . یم  هزرابم 

تموکح ياـنب  ناـمتخاس  رد  دـنزاجم  دـح  هچ  اـت  ناـنز  یمالـسا ، رظن  زا  : ) لاؤس یمالـس  هعماـج ا  ياـنبرد  نز  ساـسح  شقن   18/8/57
یم اقترا  يدح  ات  ار  نز  مالـسا  دنراد و  یمالـسا  هعماج  يانب  رد  یـساسح  شقن  مالـسا  رظن  زا  نانز  باوج : دـنیامن )؟ تکرـش  یمالـسا 

رد دـناوت  یم  يدـشر ، نینچ  اب  بسانتم  دـیایب و  نوریب  ندوب  ءیـش  دـح  زا  دـبای و  زاب  هعماج  رد  ار  دوخ  یناسنا  ماقم  دـناوتب  وا  هکدـهد 
رد ناد  رم  نوچمه  نانز  هعماج  نتخاس  رد  نانز  تکراـشم   19/8/57 ( 69 . ) دریگب هدهع  هب  ار  ییاهتیلوئسم  یمالـسا  تموکح  نامتخاس 
زین ناریا  نانز  ناریا ، ریخا  تازرابم  رد  دنراد . روخرب  نتفرگ  يأر  نداد و  يأر  قح  زا  نانآ  دنراد . تکرش  اد  رف  یمالـسا  هعماج  نتخاس 

تلاخد تکلمم  یـساسا  تاردقم  رد  دیاب  نز  تکلمم  یـساسا  تاردقم  رد  نز  تلاخد  قح   3/11/57 ( 70 . ) دنراد نادرم  نوچ  یمهس 
مه الاح  يزوریپ ، نیا  رد  دیدوب  میهس  تضهن و  نیا  رد  دیدوب  میهس  دیتشاد و  تلاخد  اهتضهن  رد  نونکات  هک  يروط  نامه  امش  دنکب ...

تکلمم دیزاسب  دیاب  امش  هللاءاش ... نا  تسامـش  دوخ  زا  تکلمم  دینک . مایق  دینک ، تضهن  دنکب  اضتقا  تقو  ره  و  دیـشاب ؛ میهـس  دیاب  زاب 
یمن مادـک  چـیه  اهنت  تلود ، تلم و  تسد  هب  امـش ، ام و  تسد  هب  دـیاب  اهیگتفـشَا  نیا  همه  فیلکت  یگتفـشآ ، عفر   13/12/57 ( 71 . ) ار

دننکب لایخ  اهدرم  ای  دنهدب و  ماجنا  ار  اهراک  نیا  اهدرم  دنورب و  رانک  هک  دند  رک  لایخ  اهمناخ  رگ  ا  دننکب . تسرد  ار  اهراک  نیا  دنناوت 
، دهدب ماجنا  تیناحور  دننک  لایخ  هس  ره  ای  و  دهدب ، ماجنا  تلود  دننکب  لایخ  ود  ره  ای  دـنهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  اهمناخ  دـنورب و  رانک 

یلحم ره  رد  یـصخش  ره  هک  تسا  دایز  ردق  نیا  اهیراتفرگ  تسا ، هتفـشآ  ردـق  نیا  اهراک  هکنیا  يارب  تسین  یحیحـص  لایخ  لایخ ، نیا 
رد دـنراد  قح  اهمناخ  تسایـس  رد  اهمناخ  تلاـخد  قح   22/6/58 ( 72 . ) دزاـسب بوـخ  ار  اـجنآ  هک  تسا  نیا  دراد  هک  یفیلکت  تـسه ،

نید کی  مالـسا  نید  تساهنآ . فیلکت  دننکب ، تلاخد  تسایـس  رد  دـنراد  قح  مه  نویناحور  تسا . ناشفیلکت  دـننکب ؛ تلاخد  تسایس 
مظعم ناوناب  امش  رب  دورد  اهمناخ  تحیصن   26/6/58 ( 73 . ) تدابع یتح  تسا ، تسایس  شزیچ  همه  هک  تسا  ینید  کی  تسا . یـسایس 

نآ دیما  ناریا  نانز  زا  یمالـسا  ياهروشک  تربع   25/12/59 ( 74 . ) دـیراداو تسار  هار  هب  ار  ام  دـیهاوخ  یم  ناتدوخ  ياهتحیـصن  اب  هک 
هب شود  ناگمه  دـنزیخرب و  تسا ، هدـش  لیمحت  نانآ  رب  نارگلوایچ  بناـج  زا  هک  یعونـصم  باوخ  تلفغ و  زا  ناـنز ، هعماـج  هک  تسا 
زا یمالسا ، ياهروشک  ریاس  نانز  هک  تسا  دیما  و  دننک . تیاده  دوخ ، يالاو  ماقم  هب  ار  نز  و  دنـسرب . ناگدروخ  يزاب  داد  هب  مه  شود 

حالصا ار  دوخ  هعماج  ات  دنـشوکب  هتفرگ و  تربع  دش ، لصاح  یمالـسا  گرزب  بالقنا  رثا  رد  ناریا  نانز  يارب  هک  ییاسآ  هزجعم  لوحت 
زا ملاع  رد  نانز  شقن  ملاـع  رد  ناـنز  شقن  صاـخ  یگژیو   4/2/60 ( 75 . ) دـنناس رب  لالقتـسا  يدازآ و  هب  ار  دوخ  ياهروشک  دـنیامن و 

اتکی نز ، دریگ . یم  همـشچرس  هعماج  نآ  رد  نانز  داسف  حالـص و  زا  هعماـج  کـی  داـسف  حالـص و  تسا . رادروخرب  یـصاخ  ياـهیگژیو 
تماقتـسا و هب  اه  هعماج  هکلب  هعماج ، کی  ناشتاکرب  زا  هک  دـهد  لـیوحت  هعماـج  هب  يدارفا  دوخ  نماد  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم 

25/1/61 ( 76 . ) دشاب نآ  سکعب  دناوت  یم  دنوش و  هدیشک  یناسنا  يالاو  ياهشزرا 

یعامتجا یسایس و  ياه  هنحص  رد  نانز  ياهتیلاعف 
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مه امـش  دایز . هملک  کی  هن  مک  هملک  کی  هن  یمالـسا ،» يروهمج   » يأر دیهدب ؛ يأر  دـیاب  امـش  همه  یمالـس  يروهمج ا  هب  نانز  يأر 
تسا مزال  هچنآ  مودن  ارفر  رد  تکرش   17/12/57 ( 77 . ) اهدرم رب  دیمّدقم  امـش  هکلب  دیرادن  نیریاس  اب  یقرف  مه  امـش  دیهدب ؛ يأر  دیاب 

يزوریپ رد  ناـنآ  زا  رتولج  هکلب  نادرم  راـنک  رد  هک  یناـنز  تسا . مدـنارفر  رد  ناریا  رـسارس  عاجـش  زراـبم و  ناـنز  تکرـش  مهد  رکذـت 
. دننک نیمضت  رتشیب  هچ  ره  ار  ناریا  تلم  يزوریپ  دوخ ، هنالاعف  تکرش  اب  هکدنشاب  هتشاد  هجوت  دنا ، هتشاد  یساسا  شقن  یمالسا  بالقنا 

رتالاب برغ  زا  دـنراد - يأر  قح  اهنز  نانز  يأر  قح   9/1/58 ( 78 . ) تسا یمالـسا  یلم و  فیاظو  زا  نز  درم و  يارب  رما  نیا  رد  تکرش 
قح  58 / 1 / 9 ( 79 . ) دنراد ندش  باختنا  قح  دنراد ، باختنا  قح  دنراد ، نداد  يأر  قح  میتسه - لئاق  ام  اهنز  يارب  هک  یلئاسم  نیا  تسا 

سلجم هیـضق  رد  نادرم  شوداشود  هک  مراودیما  مناهاوخ و  ار  امـش  تداعـس  تمالـس و  گرزب  يادخ  زا  نم  سلجم  تاباختنا  رد  يأر 
یمالسا يروهمج  ياروش  سلجم  یمالسا و  يروهمج  نوناق  یمالـسا و  يروهمج  هکنیا  ات  دیهدب  يأر  یلم  ياروش  سلجم  ناسـسؤم و 

، نز يارب  حیحص  لغش  نز ، يارب  لغش  هتبلا  نز  يارب  حیحص  لغـش   21/1/58 ( 80 . ) میسرب میتسه  نآ  ناهاوخ  هک  هچنآ  هب  ام  سیـسأت و 
نیا هب  ناشرظن  دنکب . ادیپ  یلاغتـشا  کی  نز  هک  دوبن  نیا  هب  ناشرظن  اهنآ  دنتـساوخ . یم   1 اهنآ هک  يروطنآ  هن  نکل  درادن ؛ یعنام  چـیه 
ادیپ نز  رـشق  يارب  زا  یعیبط  دشر  کی  دنراذگن  دننک ، طحنم  دـنراد  هک  یماقم  نآ  زا  ار ، اهدرم  ار و  اهنز  مه ، اهدرم  لثم  ار  نز  هکدوب 

ناوناب امش  هک  تسا  تضهن  تاکرب  زا  نیا  یـسایس  لئاسم  هب  ناوناب  دورو   26/2/58 ( 81 . ) درم رـشق  يارب  زا  یعیبط  دشر  کی  ای  دوشب ؛
تـسد شرهظم  هک  راکتیانج ، ياهتـسد  تسا . هدرک  دراو  یـسایس ، لئاسم  رد  زور ، لئاسم  رد  ار  ناریا  مرتحم  ناوناب  ریاـس  ار و  یلحاـس 
ًالـصا ناوناب  شیپ  رد  یـسایس  لئاسم  دوب . هتـشاذگ  رانک  یـسایس  یعاـمتجا و  روما  زا  ار  تلم  ياهرـشق  همه  دوب ، وا  ردـپ  اضردـمحم و 
ضعب رگا  دوب . يرگلواپچ  تسایـس  نایرج  ناـمه  يور  دـندرک ، یم  حرطم  یـضعب  رگا  اـی  دوبن . حرطم  مه  اـهردارب  شیپ  و  دوبن . حرطم 
لواپچ يارب  برغ  زا  هدرک  هتکید  ياهتسایس  نآ  دنا ، هدش  یم  دراو  یسایس  لئاسم  رد  تقو  نآ  رد  مه  یـسایس »  » حالطـصا هب  ياهرـشق 
زورما دوخ  تشونرـس  رد  تلاـخد  يولهپ  میژر  .1  ---------------------------------- 12/4/58 ( 82 . ) دوب قرـش  ندرک 

، تلم مامت  هک  تسا  زورما  دننک . یم  تلاخد  تلود ، یسایس  لئاسم  رد  ناشروشک ، لئاسم  رد  ناشدوخ ، لئاسم  رد  اهرشق  همه  هک  تسا 
، زیزع ياهمناخ  همرتحم و  ياهنز  ناوناب  لـمع  شزرا  ( 83 . ) دـننک یم  تلاخد  ناشدوخ  تشونرـس  رد  ناردارب ، هچ  مرتحم و  ناوناـب  هچ 

ییانعم نآ  هب  دنتسین  رگورد  هتبلا  دننک . یم  هچ  دننک ؛ یم  ورد  دنراد  دنا و  هتفر  اهاتـسور  نیا  رد  اهنیمه  دنـشاب ، هچ  ياهاج  رد  دیاب  هک 
تقو نآ  ار  نیمز  بیرج  کی  رگا  هک  اهرگورد  نیا  هب  دـهد  یم  تردـق  وچمه  اهنیا  کچوک  لمع  کی  اما  تسا ؛) رگورد ( تیعر  هک 
يوت دندمآ  دننیـشنب  هیاس  ریز  دیاب  هک  ییاهمناخ  نیا  هک  دید  دمآ  رگورد  یتقو  دـننک . یم  ورد  نیمز  بیرج  ود  الاح  دـندرک ، یم  ورد 
لمع دراد  یـشزرا  کی  دوش . یم  ادـیپ  اهنآ  سفن  رد  یتردـق  اـهنیا  و  دـننک ، یم  عمج  دـننک و  یم  ورد  ار  وج  دـنراد  دـنتفرگ  باـتفآ و 

يروهمج هب  يأر  همه  ام  اـهمناخ  هفیظو  ماـجنا   30/4/58 ( 84 . ) دوش یم  ربارب  دـنچ  ناشراک  اهنآ  و  دـهد ، یم  اهنآ  هب  تردـق  هکاـهنیا 
يروـهمج شمیژر  ناریا  تکلمم  نـآلا  ًامـسر  هک  تسا  ردـق  نیمه  يأر  ، تـسین یفاـکاهنت  يأر  يأر ؛ دـیداد  مـه  امـش  مـیداد  یمالـسا 

هب مه  ناـیاقآ  نیا  و  دـینک . لـمع  ناـت  هفیظو  هب  اـهمناخ  امـش  هک  دوش  یم  یمالـسا  يروهمج  عقاو  بسح  هب  یتقو  نکل  تسا . یمالـسا 
هفیظو مادـک  ره  ام  هک  تسا  نیا  مهم  تکلمم  نتخاس   22/6/58 ( 85 . ) مینادـب فّلکم  راد و  هفیظو  ار  نامدوخ  ام  همه ي  ناـش و  هفیظو 

امـش منکب ؛ تمدـخ  مناوت  یم  هک  يردـقنآ  هک  منادـب  هفیظو  مدوـخ  يارب  اـجنیا  متـسه  هبلط  کـی  هک  نم  ینعی  مینادـب ، ناـمدوخ  يارب 
اب ناتدوخ  دندرب ؛ نیب  زا  دندرک و  بارخ  تسا و  هتفشآ  هک  ار  یتکلمم  کی  هکدینادب  هفیظو  دیتسه  ناتدوخ  ّلاحم  رد  هک  مه  اهرهاوخ 

زور لئاسم  رد  لخاد  نونک  ات  هک  ییاهرهاوخ  زور  لیاسم  رد  ندش  لخاد   29/6/58 ( 86 . ) دینک تیبرت  دیزاسب و  ار  تکلمم  نیا  ناتتمه 
اهنز دشاب . هتشاد  تلاخد  شدوخ  تشونرس  رد  دیاب  نز  یمالـس  يروهمج ا  رد  يأر  قح  نتـشاد   29/6/58 ( 87 . ) دنوشب لخاد  دند  وبن 

رد شـالت   13/12/57 ( 88 . ) دـنراد يأر  قـح  اـهنز  دـنراد  يأر  قـح  نادرم  هک  يروـط  ناـمه  دـنهدب . دـیاب  يأر  مالـسا  يروـهمج  رد 
تیاعر  15/2/59 ( 89 . ) دنتسه روشک  دوخ و  یگدنزاس  شالت  رد  نادرم  شودمه  یمالـسا ، يروهمج  رد  نانز  زورما  روشک  یگدنزاس 
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مالسا ماکحا  تیاعر  دیتسه  هک  یطیحم  نیا  رد  دیشاب  هتشاد  هجوت  هک  نازیزع ، نارهاوخ و  امش  غارس  مدرگ  یمرب  زاب  نم  مالس  ماکحا ا 
ادخ يارب  کیبل   23/2/59 ( 90 . ) دوشب لصاح  لوحت  شنوئـش  همه  رد  دیاب  تسا . یمالـسا  يروهمج  تسا . یمالـسا  تکلمم  دینکب . ار 

( هدرکن توعد   ) یسک ار  اهنیا  دننک ؟ یم  مه  ییاجب  تلاخد  دننک و  یم  تلاخد  روشک  نوئش  همه  رد  هک  هدرک  جیسب  یک  ار  ناوناب  نیا 
اهمناخ دـیاب  زورما  ینید  فیاظو  هب  لـمع   19/4/59 ( 91 . ) دـنیوگ یم  دـنراد  ادـخ  يارب  کیبل  اهنیا  تسا . هدرک  توعد  ادـخ  ار  اهنیا  ، 
یمومع تفع  نآ  يور  دـننکب و  ظـفح  ار  یموـمع  تفع  دـننکب و  لـمع  ار  ناـشدوخ  ینید  فیاـظو  ار و  ناـشدوخ  یعاـمتجا  فیاـظو 
يزوریپ هب  تضهن  نیا  هللاءاـش  نا  هک  مراودـیما  نم  حیحـص  ملعتو  مـیلعت   19/6/59 ( 92 . ) دـنهدب ماجنا  ار  یـسایس  یعامتجا و  ياهراک 

اهنز هک  دیهدب  هعسوت  اج  همه  رد  رتدنمهوکش  هچ  ره  زاب  ار  دوخ  سلاجم  دیؤم و  دیشاب و  قفوم  نات  همه  هللاءاش  نا  امـش  دشاب و  یهتنم 
هب ردـقچ  دـیناد  یم  امـش  هک  یلئاسم  نآ  دوب ، هک  ییاهـشیارآ  نآ  دوب و  هک  ییاه  هبعلم  نآ  دـشابن ،)  ) قباس لـئاسم  نآ  دـنوشب و  رادـیب 

ياهدرم ینعی  اـهدرم - هک  يروط  ناـمه  دـیاب  زورما  اـهنز  دـناسر . یم  ررـض  یمومع  تفع  هب  ردـقچ  درکیم و  دراو  همدـص  اـم  داـصتقا 
حیحص تلاخد  دنشاب و  هتشاد  حیحص  ملعت  میلعت و  دنـشاب و  دراو  لئاسم  رد  اهنآ  دندراو ، لئاسم  رد  دندید - هک ... ییاهدرم  هن  تسرد ،

رد اهدرم  همه  اهنز و  همه  دیاب  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد  رظن  راهظا   19/6/59 ( 93 . ) دنشاب دیؤم  قفوم و  هللاءاش  نا  دننکب و  روما  رد 
رظن راهظا  دنشاب ، رظان  تلود  ياهراک  هب  مه  دنشاب ، رظان  سلجم  هب  مه  دنـشاب . رظان  دنـشاب و  دراو  یـسایس  لئاسم  رد  یعامتجا ، لئاسم 

ناوناب هک  تسا  تلم  کی  فصن  داشرا  رتشیب  و  تسا ، تلم  کی  داشرا  هک  یگرزب  رایـسب  راک  کـی  تلم  داـشرا   19/6/59 ( 94 . ) دننکب
چیه میمصت ، زا  دعب  دیتفرگ ، دعب  میمصت  امش  تسا  یمهم  راک  کی  شدوخ   1، راک نیا  هب  میمصت  دراد . دایز  تالکشم  راک  نیا  دنشاب ،

- یمالـسا لمع  کی  لوغـشم  هک  مه  ناوناب  امـش  یناسنا  یمالـسا - لمع  ماجنا   18/11/59 ( 95 .) دـیهدن هار  یتسـس  لزلزت و  ناتدوخ  هب 
 -------- 18/11/59 ( 96 . ) دش دیهاوخ  قفوم  دیهد  یم  همادا  ار  راک  نیا  دیراد  ادخ  يارب  نوچ  هکنیا  هب  دیشاب  مزاج  دیدش ،  2 یناسنا

هک مینیب  یم  ام  زورما  دـهعت  نامیا و  هحلـسا  اب  يزوریپ  ندرب  شیپ  ناوناـب  تاـعالطا  هلجم  راـشتنا  هب  هراـشا  و 02   1 ------------- 
دننک و یم  تمدخ  ناشدوخ  روشک  هب  هکدنتـسه  دقتعم  دـهعتم  تیعمج  کی  دـیفم و  وضع  کی  روشک  رـساترس  رد  ناریا  مرتحم  ناوناب 

نیا مالـسا ، هب  دهعت  نامیا و  هحلـسا  اب  دنریگب و  رظن  رد  ار  یمالـسا  تاهج  مامت  هک  مراودـیما  نم  روشک و  نیا  يارب  زا  دنتـسه  هناوتـشپ 
هب هک  یـسک  نَا  درم و  نز و  هب  يأر  ياهقودنـص  ياـپ  رد  روضح   2/3/60 ( 97 . ) دنـشاب بالقنا  نیا  هناوتـشپ  دنربب و  شیپ  هب  ار  يزوریپ 

هچنانچ دنهدب . يأر  دنوشب و  رضاح  روهمج  سیئر  نییعت  ياهقودنـص  ياپ  رد  هک  هلأسم  نیا  تسا  بجاو  هدیـسر  ینوناق  نداد  يأر  دح 
ره درم ، نز و  ام ، همه  امـش ، همه  دیاب  دنوشب . زوریپ  تسا  نکمم  دنهدب ، انف  داب  هب  ار  روشک  نیا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دـینکب ، یتسس 

نز و هب  تاباختنا  رد  تکرش   11/4/60 ( 98 . ) دنک نییعت  ار  شدوخ  تشونرـس  دیاب  روط  نامه  دناوخب ، زامن  دیاب  هک  روط  نامه  فلکم 
یم داهنشیپ  هک  يدارفا  دنک و  تکرـش  باختنا  نیا  رد  سلجم ، نیا  رد  تسا ، هدیـسر  ین  وناق  دح  هب  سک  ره  هک  منک  یم  شرافـس  درم 

6/9/61 ( 99 . ) دننک تکرـش  نکل  دـنهدب ، يأر  وا  هب  دنتـساوخ ، هک  ار  کی  ره  تسا ، هدـش  داهنـشیپ  ینعی ، تسا ؛ هدـش  باختنا  دوش و 
یـسایس تیلاعف  یتح  ینید و  یمالـسا ، تیلاعف  لوغـشم  اجنآ  ناوناب  دـنک ، یم  هاگن  ناـسنا  هک  ناریا  اـج  ره  رد  ناوناـب  یمالـسا  تیلاـعف 

نیا و  دـندرکن . داجیا  داـسف  زج  مدرم ، نیب  رد  دـندوب  اـهر  هک  تدـم  نیا  لوط  رد  اهنآ 1  ناشفرـش . ظفح  اب  ناشفافع ، ظفح  اـب  دنتـسه ،
مه يرگید  ياهرهش  رد  هنومن  نیا  زا  و  دینک ، یم  هظحالم  مق  رد  ار  شا  هنومن  امش  هک  دندرک  تیلاعف  ردق  نآ  مک ، تدم  نیا  رد  ناوناب 

اهمناخ و نیا  هک  یگرزب  تمدخ  نیا  دنتسه ، ناملـسم  رگا  دننک  یم  ینکشراک 2  هک  ییاهنآ  هتسیاش  تمدخ   22/12/61 ( 100 . ) تسه
رگا و  دـننکب . عوضوم  نیا  رد  ینکـشراک  هک  تسا  هریبک  یـصاعم  زا  تسا ، هتـسیاش  تمدـخ  ادـخ  شیپ  دـننک و  یم  دـنراد  ناوناـب  نیا 
دنهد یمن  هزاجا  امـش  هب  رگید  تشذگ . یگزره  لصف  دننکب ، یگزره  دـنهاوخ  یم  دنتـسین و  مالـسا  هب  دـنبیاپ  هک  دنتـسه  اهنآ  هچنانچ 

هللادمحب اهامـش  هتبلا  و  منکرکـشت . اهامـش  همه  زا  دیاب  نم  و  دیهدب . هداعا  ار  اهراک  نیا  دـیدرک  یم  قباس  هک  ییاهراک  هک  ناریا  ناوناب 
، یسایس شنیب  مه  تسه و  ینید  شنیب  مه  ناریا ، ناوناب  نیب  رد  تسه و  اهامش  نیب  رد  مه  یسایس  شنیب  دیتسه و  ینید  تیلاعف  لوغشم 
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کی هب  امـش  يدوزب  مراودیما  و  دـش . عفترم  عناوم  نآ  دـینکب  ینید  یـسایس و  تیلاعف  هکنیا  زا  تشاد  یم  زاب  ار  امـش  هک  يزیچ  نآ  زا  و 
نارود دساف  نانز  . 1  -------------------- 22/12/61 ( 101 . ) دینک تیبرت  ار  يا  هدع  دـیناوتب  ناتمادـک  ره  هک  دیـسرب  يا  هیاپ 

رد اهمناخ  لاعف  رایـسب  شقن  دـندرک . یم  تفلاخم  نانز  یعامتجا  ياهتیلاعف  اب  فلتخم  ياـه  هناـهب  هب  هک  یناـسک  هب  هراـشا   . 2 توغاط .
هک تسا  یلمع  زورما  هک  تاباختنا  لثم  دیـشاب . دراو  هداد  هزاجا  مالـسا  هک  يردق  نآ  اهنادـیم  اه و  هنحـص  همه  رد  دـیاب  امـش  تاباختنا 

دیاب مه  اهمناخ  تاـباختنا ، يارب  دـننک  یم  تیلاـعف  اـهدرم  هک  يروط  ناـمه  اـهمناخ  ناریا ، رد  تسا  زور  تبحـص  دریگب و  ماـجنا  دـیاب 
هک يردق  نآ  ینعی  تسا . همه  تشونرس  ناریا ، تشونرـس  تسین . ناتتـشونرس  رد  نارگید  امـش و  نیب  ام  یقرف  هکنیا  يارب  دننکب  تیلاعف 

مالسا ظفح  دینکب . ظفح  ار  مالسا  ًالباقتم  امش  درک و  ظفح  ار  امش  مالسا ، درکن . تمدخ  ردق  نآ  اهدرم  هب  درک ، امش  هب  تمدخ  مالـسا 
امـش و تشونرـس  رد  هک  تسا  يروما  زا  تاباختنا  هک  دینادب  دنک ، ققحتم  ار  مود  سلجم  دـهاوخ  یم  هک  تاباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  هب 

دیاب جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  ار  روشک  روما  همه  هک  تسا  تاباختنا  نیا  و  تسا ، شقن  نیرتالاب  و  دراد ، مهم  شقن  ام  تشونرس  رد 
دورو هطساو  هب  هک  دوشن  یسلجم  کی  سلجم  هتساوخن ، يادخ  هکدیشاب  هتشاد  لاعف  رایسب  شقن  کی  اهمناخ  امـش  دیاب  اذهلو  دنارذگب .

ام و رب  درذگب  نامه  دوب و  قباس  نامز  رد  هکدوشب  نامه  و  برغ ، هب  ای  قرـش  فرظ  هب  دوشب  هدـناشک  جـیردتب  حـلاصریغ  رـصانع  ضعب 
تلاخد یسایس  روما  رد  دیاب  اهدرم  هک  يروط  نامه  یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  روضح   19/1/63 ( 102 .) تشذگ یم  قباس  نامز  رد  هکامش 

یعامتجا و ياهتیلاعف  رد  دـیاب  مه  اهنز  دـننک . ظفح  ار  هعماج  دـننک و  تلاخد  دـیاب  مه  اهنز  دـننک ، ظـفح  ار  ناـشدوخ  هعماـج  دـننک و 
(103 . ) تسا يراـج  ناریا  رد  زورما  هللادـمحب  هک  تسا ، هدوـمرف  مالـسا  هک  يزیچ  نآ  ظـفح  اـب  هتبلا  دنـشاب ، اـهدرم  شودـمه  یـسایس 

یگنهرف ياه  هنحص  رد  نالک  درخ و  ناوج و  ریپ و  نانز  ناوناب و  هک  میرختفم  ام  يداصتقا  یگنهرف و  ياه  هنحـصرد  روضح   19/1/63
(104 . ) دـنراد تیلاـعف  می  رک  نآرق  دـصاقم  مالـسا و  یلاـعت  هار  رد  ناـنآ  زا  رتـهب  اـی  نادرم  شودـمه  و  رـضاح ، یماـظن  يداـصتقا و  و 

15/3/68

نانز ملعت  میلعت و 

هب ندیـسر  ناکما  باوج :  1. دـیهد حیـضوت  ًافطل  ریخ ؟ ای  دـسرب  داهتجا  ماقم  هب  دـناوت  یم  نز  ایآ  : ) لاؤس داهتجا  هبتر  هب  ندیـسر  ناکما 
هنومن مق  درم  نز و  لمع  ملع و  رد  ندوب  هنومن  ( 105 . ) دشاب نارگید  يارب  دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  یلو  تسه  مه  نز  يارب  داهتجا  هبتر 

رد هکدیتسه  یلحم  رد  امش  رگا  حیحص  تاغیلبت   27/2/58 ( 106 .) لمع رد  ملع و  رد  دنا  هنومن  ناریا  درم  نز و  لمع . رد  ملع و  رد  دـنا 
، دینکب دیاب  غیلبت  اجنآ  رد  هک  دیتسه  ییاج  رد  رگا  دـینک . تیبرت  بوخ  دـیاب  دـینکب ، ار  اهولوچوک  مناخ  تیبرت  میلعت و  دـیاب  ًالثم  اجنآ 
22/6/58 ( 107 . ) دـنکب لمع  بوخ  دراد  هکار  یتسپ  نامه  دـیاب  تسه ، اج  ره  رد  يرـشق  ره  دـشاب و  حیحـص  تاغیلبت  ناتتاغیلبت ، دـیاب 
، اهردارب يارب  اهمناخ ، يارب  نات ، همه  يارب  تسا  هدش  لصاح  هک  تسا  یلوحت  نیا  تضهن  نیا  گرزب  راثآ  زا  یکی  یشزومآ  هفیظو ي 

شزومآ میراد ؛ شزومآ  هفیظو  نامتکلمم  رد  میراد ، هفیظو  همه  ام  هک  تسا  هفیظو  ساسحا  نآ  و  تسا . هدـش  لـصاح  اـهرهاوخ ، يارب 
يارب ناداوسیب  مامت  تسا  مزـال  يز  ومآدا  وس  تضهن  ییاـپرب   26/6/58 ( 108 . ) ایند رد  نید و  رد  دروخ  یم  ناـشدرد  هب  هک  ییاـهزیچ 

زا دزیخاـپب و  ناـسناکما  ماـمت  اـب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  و  دـنزیخاپب ، نداد  داـی  يارب  داوساـب  ناردارب  نارهاوـخ و  ماـمت  يریگداـی و 
صقن نیا  هشیر ي  دیوش و  جیسب  روآ  درد  هصیقن ي  نیا  عفر  يارب  ینامیا ، نارهاوخ  ناردارب و  دزیهرپب . يرادا  تافیرـشت  يزابـساطرف و 

اهناتـسرهش و تاعامج  همئا  تسا . هدومرف  توعد  نآ  رب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  یتدابع  ملعت ، میلعت و  دینک . رب  ُنب  زا  ار 
دـنهدب و داـی  دوـخ  ناردارب  نارهاوـخ و  هـب  ار  ندـناوخ  نتــشون و  ناداوساـب  اـیاکت ، دـجاسم و  رد  دـنیامن و  توـعد  ار  مدرم  اهاتــسور 
7/10/58 ( 109 . ) دننکن یچیپرس  رما  نیا  زا  ناداوسیب  دننک و  میلعت  ار  داوسیب  ياضعا  یصخش ، لزانم  رد  و  دنشابن ، تلود  تامادقارظتنم 

دوخ نتخاس  هب  هکنانچ  هتخادرپ ؛ زیزع  ناریا  نتخاس  هب  زیزع  نادرم  شودمه  دهعتم ، لدریش و  نانز  یملع  یگنهرف و  ياهتیعمج  لیکشت 
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دهعتم و ياهنز  زا  یملع  یگنهرف و  ییاهتیعمج  اهنآ  رد  هکنآ  زج  دیبای  یمن  ار  ییاتسور  رهـش و  امـش  و  دنا . هتخادرپ  گنهرف  ملع و  رد 
نارهاوخ دنتسه ، اج  ره  رد  نیمّلعم  هک  مراودیما  نم  تسار  هار  هب  توعد   15/2/59 ( 110 . ) تسا هدمآ  دوجو  هب  دنمجرا  یمالسا  ناوناب 

تسار هار  هب  ار  اهنآ  مَّلعم  مّلعم . دننادب و  وجـشناد  ار  ناشدوخ  ِملاع ، ناردارب  نارهاوخ و  وجـشناد ، ناردارب  نارهاوخ و  مّلعم ، ناردارب  و 
دنناوت یم  مه  نزریپ  درمریپ و  لیـصحت  قـح   9/6/59 ( 111 . ) دننک رفـس  ایبنا  تیادـه  تسار  هار  هب  مه  اهنآ  دـنک و  توعد  ایبنا  تیادـه 

نارهاوخ و هک  مراودیما  نم  یمالـسا  بیذـهت   6/10/59 ( 112 . ) دنـشابن ناشدوخ  زا  سویأم  دننک ، لیـصحت  دنناوت  یم  دـننیبب ، شزومآ 
مسا هب  هسردم  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دنتسه  غیلبت  لیصحت و  لوغشم  دنتسه و  هللا - همحر  يرهطم -  دیهش  یلاع  هسردم  رد  هک  یناردارب 

رد هکاهردارب  اهرهاوخ و  امش  دشاب . دیاب  و  تسه ، ام  ناناوج  یبرم  وا  راتفگو  وا  ياه  هتـشون  دوب و  دیفم  مالـسا  يارب  هک  تسا  يدیهش 
و دشاب ، انعم  نیا  مزج  ناتمزع  دوشب . ادیپ  يرهطم ، کی  ای  اه ، يرهطم  امش  نیب  زا  هکدینک  میظنت  روطنآ  ار  نات  همانرب  دیتسه  هسردم  نیا 
زا رتالاب  و  دینک . لیـصحت  دیتسه  هک  هسردم  نآ  رد  هکدینک  تیدـج  یلاعت . كرابت و  يادـخ  يارب  صلاخ  ناتلامعا  ادـخ و  هب  ناتهجوت 

ماکحا رد  يدج  لیـصحت  رانکرد  دینک . لیمکت  یمالـسا  سوفن  اب  ار  یمالـسا  مولع  دیـشاب و  یمالـسا  تسا .) ) قالخا بیذهت  لیـصحت ،
يدهعتم نانز  رب  نایاپ  یب  دورد  نآرق  ینغ  گنهرف  شزومآ   10/12/59 ( 113 . ) دیشاب هتشاد  یمالسا  بیذهت  هیمالسا ، فراعم  مالسا و 

. دنراد لاغتشا  ینآرق  ینغ  گنهرف  شزومآ  یناسنا و  مولع  سیردت  ناداوسیب و  میلعت  ناگوابون و  تیبرت  هب  روشک ، رسارس  رد  نونکا  هک 
، دننکب ادیپ  هار  دنتسناوت  یمن  یتح  زگره  هعماج ، زیچ  همه  زا  دندوب  جراخ  یلکب  هک  اهنز  هعماج  ياه  هصرع  رد  روضح   4/2/60 ( 114)

دنراد ییاهـسالک  ناشدوخ  دندش و  دراو  یعرـش  نیزاوم  ظفح  اب  هتـسیاش  روط  هب  دندش و  دراو  مه  اهنآ  ریخا ، ياهلاس  نیا  رد  هللادمحب 
هتـسب ام  دیاقع  هب  هک  ییاهدـنب  نآ  زورما  هللادـمحب  تیبرت  میلعت و  هصرع  رد  تیلاعف   22/10/60 ( 115 . ) دـنراد تاغیلبت  منک - ضرع  و -

رد هینید  مولع  بالط  وزج  ناوناب  نالا  دنتسه . لوغشم  ناوناب  دنتسه . میلعت  تیبرت و  لوغشم  تلم  ياهرشق  مامت  زورما  دش . اهر  دوب  هدش 
بالقنا نیا  رد  هک  تسا  يرما  کـی  نیا  و  دنتـسه ، میلعت  تیبرت و  لوغـشم  دنتـسه  اـج  ره  رد  ناـشدوخ  و  دنتـسه ، رگید  ياـج  رد  مق و 

دراو يرفن  هد  عمجم  کـی  رد  یتح  هک  دـندوبن  لـئاق  قح  چـیه  ناوناـب  يارب  هک  دـندوب  هدرک  روصحم  وچمه  تقو  نآ  درک . ادـیپ  ققحت 
تاغیلبت روشک  ياج  همه  رد  مالـسا  تاهج  ظفح  همه  اب  دنناوت  یم  اهنیا  زورما  دنیوگب . یتدیقع  هلأسم  ای  دنیوگب  یملع  هلأسم  دـنوشب و 

. مینکب عفر  ار  اه  هصیقن  دـیاب  مینک ، یفالت  دـیاب  زورما  و  روما ، نیا  رد  میدوب  هداتفا  بقع  رایـسب  ام  مه . روشکزا  جراـخ  رد  هکلب  دـننکب ،
ملع رد  مه  هک  مهاوخ  یم  ار  نارهاوخ  ناوناـب و  امـش  قیفوت  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  زا  نم  ناوناـب  تیقف  وم  يوزرآ   15/6/62 ( 116)

. درادن هدیاف  هناروکروک  اهنت  بیذهت  و  درادـن ، هدـیاف  اهنت  ملع  هک  يروط  نامه  قالخا . بیذـهت  رد  مه  لمع و  رد  مه  و  دیـشاب ، اشوک 
قفوم ار  ناوناب  امـش  هک  مراتـساوخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  نم  و  دـناسر . یم  تیناسنا  ماقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  سفن  بیذـهت  ملع و 

، دشاب لمع  ملع و  حانج  هک  ار  حانجود  نیا  هک  دـنک ؟ قفوم  ار  ناردارب  روط  نیمه  و  دنتـسه ، ناریا  حطـس  رد  هک  نارهاوخ  ریاس  دـنک و 
19/1/63 ( 117 . ) دها وخ  یم  یلاعتو  كرابت  يادخ  هک  يروط  نآ  هب  دوشب  هدایپ  ناریا  رد  مالسا  دربب و  شیپ  هب  یمالـسا  قالخا  اب  مأوت 
ملع و بعش  مامت  هفـسلف و  نافرع و  ملع و  لیـصحت  رد  ناردارب  ریاس  اب  شودمه  اهمناخ  هک  تسا  هدش  يروط  الاح  اه  هزوح  رد  تیلاعف 
هن دیآ . یمن  ناشزا  يراک  رگید  دنتـسه  هدرپرد  هک  ناریا  تیعمج  زا  یمین  هکدنتفگ  یم  تقو  نآ  دننک . یم  تیلاعف  تعنـص ، هللاءاش  نا 

ار اهنیا  هک  دنتـساوخ  یم  هکلب  لاعف ، ياهراکزا  دـندرک  مورحم  اهنآ  مه  ار  اهدرم  هکنیا  يارب  دـیایب ، ناـشزا  يراـک  دنتـساوخ  یم  هکنیا 
هک تساوخ  دـنوادخ  و  ار . هعماج  دنـشکب  داسف  هب  دـندوب و  اهنآ  ناهارمه  اـقفر و  اـهنآ و  دوخ  هک  یبیت  رت  نآ  هب  هعماـج  رد  دـننک  دراو 

سیردت و لیـصحت و  لوغـشم  اه  هزوح  رد  امـش  ناردارب  هک  يروط  نامه  هک  دـیتسه  راختفا  بجوم  زورما  ناوناب  امـش  و  دـندشن . قفوم 
يزیچ نآ  لمع  سکع  دینکب و  هجوت  امش  دیاب  هتبلا  و  دیشاب . رتلاعف  مراودیما  دیتسه و  اهنآ  اب  مه  اهامش  دنتسه ، یمالـسا  ياهراک  ریاس 

امـش دـنناشنب . ییاپورا  قالخا  وا  ياج  هب  دـنربب و  دنتـساوخ  یم  ار  یمالـسا  قالخا  اهنآ  دـینک . لمع  امـش  تشذـگ ، قباس  میژر  رد  هک 
اهنآ دنوشب و  عقاو  امش  ریثأت  تحت  دنوشب ، ادیپ  تسا  نکمم  ناریا  رد  زاب  هک  ییاههدروخلوگ  نیا  زا  یـضعب  هک  دینک  ار  وا  لمع  سکع 
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، یمالـسا مولع  ًاصوصخ  ًاقلطم ، مولع  هک  اـجنآ  زا  هعماـج  میلعت  تیبرت و  رد  يزاتـشیپ   19/1/63 ( 118 . ) دـننکب لمع  امـش  هقیرط  هب  مه 
رد یتح  دـنناوت  یم  نادرم  شودـمه  هک  دـندومن  تباث  بالقنا  لوط  رد  ناریا  مرتحم  ناوناب  و  درادـن ، يرـشق  نود  يرـشق  هب  صاـصتخا 

زاتـشیپ ناوناب  راوگرزب  هعماج  میلعت  تیبرت و  رد  دـنیامن و  ناناملـسم  مالـسا و  هب  يدنمـشزرا  ياهتمدـخ  یـسایس  یعامتجا و  ياـهتیلاعف 
تـسد رد  مرتـحم  ناوناـب  تیبرت  میلعت و  يارب  داـهج ، ملع و  رهـش  مق ، سدـقم  رهـش  رد  يا 1  هسـسؤم  یلاعت  هللادـمحب  نونکا  و  دنـشاب ،
دشوپ لمع  هماج  یمالسا  دصقم  نیا  مهتاکرب - تماد  مق - هیملع  هزوح  نیسردم  مالعا و  ياملع  ششوکاب  تسا  دیما  و  تسا ، نامتخاس 

 ------ یلع خیش  جاح  نایاقآ : مالسا ، ججح  تارضح  اذهل  دشاب ، يرثؤم  مدق  ناوناب  یمالسا  شناد  ندش  افوکـش  يرکف و  دشر  رد  و 
خیـش جاح  یتنج و  دمحا  خیـش  جاح  یلیبدرا و  يوسوم  ینیکـشم و  ارهزلا  ۀـعماج  هیملع  هزوح ي  . 1 ----------------------- 
ناونع هب  ار  مهتاضافا - تماد  یعناص - نسح  خیـش  جاح  یلـسوت و  اضردـمحم  خیـش  یعرـش و  یلع  دـمحم  خیـش  جاح  لضاف و  دـمحم 

هـسسؤم روما  ریاس  بتکم و  مان  نییعت  همانـساسا و  میظنت  هیدـم و  تأیه  نییعت  يارب  ات  مدومن ، نییعت  نارهاوخ  بتکم  نیا  سـسؤم  تأیه 
دناوتب هسـسؤم  نیا  ءادفلا - همدقمل  انحاورا  هللا - ۀیقب  ترـضح  ياعد  لاعتم و  دنوادخ  دییأت  اب  تسا  دـیما  دـنیامنب . ار  یـضتقم  تامادـقا 

جنر دیدیشک ، تمحز  هللادمحب  امش  ناوناب و  تمحز  جنر و  ( 119 . ) دیامنب ناریا  یبالقنا  ناملسم و  ناوناب  هعماج  هب  يا  هدنزرا  تمدخ 
، يداصتقا ياهتیلاعف  هچ  یگنهرف و  ياهتیلاعف  هچ  دـندرک ، تیلاعف  اج  همه  رد  ناریا  ناوناب  و  دـیدرک ، يرادـیاپ  لحارم  همه  رد  دـیدرب و 
بدا و گنهرف و  رد  يریثک  رشق  دنراد و  تلاخد  تعنص  رد  اهنآ  زا  يریثک  رشق  و  دنراد ، تلاخد  يزرواشک  رد  اهنآ  زا  يریثک  رشق  هک 
هب هکیمادام  و  دـیتسه ، هللاءاش  نا  یلاعت  قح  تیانع  دروم  اهامـش  و  تسا ، روکـشم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  شیپ  اهنیا  همه  و  رنه . ملع و 

چیه هب  ملِع  هک  دینک  شـشوکاوقت  ملع و  رد   22/12/63 ( 120 . ) دنک یم  ترصن  ار  امـش  یلاعت  كرابت و  يادخ  دیـشاب ، یقاب  دهعت  نیا 
همه ي تسام و  همه ي  هفیظو ي  اوقت  ملع و  هب  ندیسر  يارب  شـشوک  و  تسا ، همه  لام  اوقت  تسا ، همه  لام  ملع  درادن ، راصحنا  سک 

نآ هب  جایتحا  هک  يزیچ  نآ  دننک و  کمک  امـش  اب  اههاگتـسد  هک  مراودیما  نم  هتـشذگ و  ياهملظ  ناربج  تهج  رد  شـشوک  تسامش .
امـش هک  میراودیما  و  دننک . مهارف  هتـسیاش  روط  هب  امـش  يارب  ار  هلیـسو  ناتملعت  میلعت و  رد  ناتگنهرف و  رد  روما و  زا  يرما  ره  رد  دیراد 

ار مالـسا  دندرک و  مالـسا  فقو  ار  ناشتقو  ار ، ناشناناوج  ار ، ناشناج  ناریا  ناوناب  هک  يروط  نامه  و  دیـشاب ، دیؤم  قفوم و  زیچ  همه  رد 
هب دهعتم  اهامش  دیتسه و  هنحص  رد  اهامش  ات  هکدیشاب  نئمطم  و  دوشب ، رتالاب  نیا  زا  مه  دعب  هب  نیا  زا  هک  میراودیما  و  دندناسر . اجنیا  هب 

يادعا تسد  عطق  یشوخ و  یبوخ و  اب  هللاءاش  نا  و  دورب ، شیپ  هب  مالـسا  نیا  دینک ، یم  تیبرت  ناوج  دیهد و  یم  ناوج  دیتسه و  مالـسا 
هک نازیزع  امش  هب  دننک  ادتقا  دنتـسه  اج  ره  رد  نیملـسم  ياهمناخ  هک  مراودیما  نم  و  یمالـسا . ياهروشک  همه ي  روشک و  نیا  زا  نید 
وا زا  ناشدوخ  شـشوک  اب  دـش ، نامز  نآ  رد  امـش  هب  هک  یملظ  نآ  و  دـیربب ، الاب  رتشیب  هچ  ره  ار  نز  شزرا  هکنیا  يارب  دـیراد  شـشوک 

22/12/63 ( 121 .) دینک ناربج 

مالسا ماظن  رد  نانز  يدازآ 

بلطم نیا  دینادرگ و  یمرب  هاش  هب  ار  ماهتا  نیمه  زین  امـش  دنک ؛ یم  دادملق  ندـمت  اب  فلاخم  ار  امـش  هاش  : ) لاؤس تسا  درم  يواسم  نز 
، یـضرا تاحالـصا  دـییامرفب ؛ نایب  ناریا  یلـصا  عوضوم  هس  هب  عجار  ار  دوخ  عقوم  عضوم و  تسا  نکمم  ًافطل  تسین . هدـننک  عناق  ًاموزل 
اب مالـسا  سکعرب  تسا ، هدوبن  ناـنآ  يدازآ  فلاـخم  هاـگچیه  مالـسا  ناـنز ، صوصخ  رد  باوج ... : ناـنز ) و  تکلمم ، ندرک  یتـعنص 

دازآ درم  دننام  نز  تسا . درم  يواسم  نز  تسا . هداد  زاب  يو  هب  ار  وا  تیثیح  تفارش و  تسا و  هدرک  تفلاخم  ءیش  ناونع  هب  نز  موهفم 
ات دـشوک  یم  قالخا ، فالخ  روما  رد  اهنآ  ندرک  قرغ  اب  هک  تسا  هاش  میژر  اما  دـنک ؛ باختنا  ار  دوخ  ياهتیلاعف  تشونرـس و  هک  تسا 

هدرب و ناـیم  زا  درم  يدازآ  ریظن  هتبلا  ار  نز  يدازآ  میژر  تسا . رما  نیا  هب  ضرتـعم  ًادـیدش  مالـسا  دنـشاب . دازآ  ناـنز  هک  دوش  نآ  عناـم 
رارق رطخ  رد  دیدهت و  ضرعم  رد  اهنآ  يدازآ  هک  تساجنیا  رد  دـنا . هدرک  رپ  ار  ناریا  ياهنادـنز  نادرم  دـننام  نانز  تسا . هتخاس  لامیاپ 
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هعماج رد  ناـنز  يدازآ   4/2/57 ( 122 . ) میزاـس دازآ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  ناـنآ  هک  داـسف ، زا  ار  ناـنز  هک  میهاوخ  یم  اـم  تسا . هتفرگ 
یم هنوگچ  هعماج  رد  نانآ  ندرک  راک  ای  هاگـشناد و  رد  ار  نانز  روضح  هللا  تیآ  ترـضح  یعاـمتجا ، لـئاسم  دروم  رد  : ) لاؤس یمالـسا 

دیلاوم لرتنک  دروم  رد  یلاعترضحرطن  و  درادن . دوجو  ینونک  هعماج  رد  نآلا  هک  دیوش  یم  لئاق  ییاهتیدودحم  امش  اهنآ  يارب  ایآ  دینیب ؟
هاگشناد و هب  نانآ  نتفر  زا  دندازآ و  یمالسا  هعماج  رد  نانز  باوج : تسیچ )؟ طولخم  تروص  هب  هاگشناد  رد  نادرم  نانز و  لیـصحت  و 

نآ هب  تبـسن  درم  نز و  هک  تسا  یقالخا  داـسف  دوش  یم  يریگولج  هک  يزیچ  زا  دوش . یمن  يریگولج  هجو  چـیه  هب  ْنیـسلجم  تارادا و 
يدازآ  16/9/57 ( 123 . ) دریگب یمیمـصت  هچ  تموکح  هک  تسا  نآ  عباـت  دـیلاوم ، هب  عـجار  تسا . مارح  ود  ره  يارب  دنتـسه و  يواـسم 

هک ینآ  دـنریگب . يأر  دـنهدب ، يأر  منک - یم  ضرع  هکنیا - رد  دـندازآ  دـنورب ؛ هاگـشناد  هکنیا  رد  دـندازآ  همه  درم  نز و  نز  تیلاـعف 
نز :» هاش لوق  هب  دـشاب ، اهدرم  تسد  رد  يا  هبعلم  کـی  هک  دـنروایب  راـب  دـنهاوخ  یم  ار  نز   1 اهنیا هک  يروـطنیا  هک  تسا  نیا  دـنفلاخم ،

ناسنا اهمدآ ، ریاس  لثم  دـشاب  مدآ  ْنز  میهاوخ  یم  ام  میریگب . ار  طلغ  نیا  میریگب ، ار  هملک  نیا  میهاوخ  یم  ام  دـشاب !» ابیرف  تسا  بوخ 
يزوریپ تروـص  رد  : ) لاؤـس مالـسا  نوناـق  قـبط  ، نز يدازآ   20/9/57 ( 124 . ) اهدازآ ریاس  لـثم  دـشاب  دازآ  اـهناسنا ، ریاـس  لـثم  دـشاب 

ار تاجوز  ددعت  ایآ  و  دینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  نانز  تفرشیپ  ًاصوصخم  یعامتجا  تفرـشیپ  هعـسوت و  یمالـسا ، تلود  سیـسأت  ناتـشبنج و 
یم لمع  مالـسا  نوناق  قبط  ام  دندازآ . اهدرم  هک  يروط  نامه  دندازآ ، اهنز  باوج : هن )؟ ای  داد  دـیهاوخ  هزاجا  تسناد و  دـیهاوخ  زاجم 

هارمگ ار  ام  نانز  هشیمه  دـیناد  یم  نادـقوقح  ناونع  هب  امـش  هک  ار  يدارفا  نیا  يدازآ  ماـن  هب  ناـنز  ندرک  هارمگ   21/9/57 ( 125 .) مینک
زا کی  مادک  دـنا . هد  رک  اضما  ار  هاش  ياهتیانج  ياپ  هشیمه  نانادـقوقح  نیا  دـنا و  هدرک  رپ  ار  اهنادـنز  ام  هدازآ  نانز  2 زورما دنا . هدرک 

ظفح هاـش . تموکح  نارود  . 2 يوـلهپ . میژر  . 1  ---------------------------- 7/10/57 ( 126 ( ؟ هدازآ دـندازآ و  ود  نـیا 
تلود امـش  رظن  هب  و  دـینک ؟ یم  سح  زاین  دروم  نز ، تیعقوم  رد  امـش  ار  یتارییغت  هچ  ناریا  هعماج  رد  : ) لاؤس مالـسا  رد  نز  تیـصخش 

، یکـشزپ دننام  فلتخم  ياه  هفرح  رد  ندرک  راک  یتلود و  ياهراک  هب  لاغتـشا  لثم  داد ؟ دـهاوخ  رییغت  ار  نانز  طیارـش  هنوگچ  یمالـسا 
هک یناسکو  هاش  ءوس  تاغیلبت  باوج : رداچ ). يرابجا  ندیشوپ  ترفاسم و  قح  نینج ، طقس  قالط ، نوچ  یطیارش  زین  هریغ و  یسدنهم و 
نز هک  تسا  هدمآ  مالـسا  طقف  دننک  یم  لایخ  هک  دنا  هدرک  هبتـشم  مدرم  يارب  ار  نز  يدازآ  عوضوم  نانچ  دنا ، هدش  هدـیرخ  هاش  لوپ  اب 

ماجنا یتلود  ياهراک  دناوتن  نز  ارچ  میشاب ؟ فلاخم  نز  ندرک  راک  اب  ارچ  میشاب ؟ فلاخم  نز  ندناوخ  سرد  اب  ارچ  دنک . نیشن  هناخ  ار 
مالـسا رد  يرآ  درادن . یقرف  درم  اب  زگره  نز  تسا . دازآ  اهنیا  مامت  رد  درم  نوچ  نز ، مینک ؟ تفلاخم  نز  ندرک  ترفاسم  اب  ارچ  دـهد ؟

. دنک رایتخا  دروآ  دوجو  هب  ار  باجح  هک  ار  یسابل  ره  دناوت  یم  نز  هکلب  دشاب . رداچ  هک  تسین  مزال  یلو  دشاب ، هتشاد  باجح  دیاب  نز 
ار نز  تیصخش  دهاوخ  یم  مالـسا  دشاب . ام  تسد  رد  کسورع  کی  ءیـش و  کی  ناونع  هب  نز  هکدهاوخ  یمن  مالـسا  میناوت و  یمن  ام 
. دنـشاب ینارـسوه  تلآ  نادرم و  يارب  یئیـش  طقف  نانز  ات  میهد  یمن  هزاجا  زگره  ام  دزاسب . دمآراک  يدـج و  یناسنا  وا  زا  دـنک و  ظفح 

يدازآ مارتحا و  دروآ . دوجو  هب  شدوخ  يارب  ار  قالط  قح  دناوت  یم  جاودزا  دقع  نمض  رد  نز  دناد و  یم  مارح  ار  نینج  طقـس  مالـسا 
زا يرایـسب  : ) لاؤس هاش  طسوت  نز  يدازآ  بلـس   7/10/57 ( 127 . ) تسا هدادـن  یبتکم  ینوناـق و  چـیه  تسا ، هداد  نز  هب  مالـسا  هک  يا 

. دنوش هداد  تشگزاب  عجترم  یبهذم  میژر  کی  هب  هک  دنراد  ار  نیا  سرت  دنا ، هدیسر  لیصحت  يدازآ و  زا  یحطس  هب  ناریا  رد  هک  ینانز 
نانآ زا  ار  يدازآ  هک  تسا  هاش  تلود و  نیا  تسا و  هداد  يدازآ  نانز  هب  مالـسا  باوج : دییوگ )؟ یم  هچ  نانآ  رطاخ  نانیمطا  يارب  امش 

تموکح اـیآ  : ) لاؤس نز  يدازآ  اـب  مالـسا  تقفاوم   15/10/57 ( 128 . ) تسا هدیـشک  دـنب  هب  تهج  ره  زا  ار  ناـنآ  تـسا و  هدرک  بـلس 
یلو دنتسه ؛ تفرـشیپ  لابند  هب  زین  یبرع  ياهروشک  دنک ؛ رارقرب  نردم  روشک  کی  دهاوخ  یم  هاش  تسین ؟ ارگارقهق  یتموکح  یمالـسا 

یعامتجا دشر  اب  هاش  تلود  باوج : تسیچ )؟ هراب  نیا  رد  امـش  رظن  تسا . فلاخم  نانز  يدازآ  لثم  یعامتجا  تارییغت  مرفر و  اب  مالـسا 
قفاوم ندـمت  رهاظم  همه  اب  تسین و  ارگارقهق  یمالـسا  تلود  دوب . هداد  تسد  زا  ار  ام  روشک  لالقتـسا  يدازآ و  مامت  دوب و  فلاخم  اـم 
قفاوم اهنت  هن  نز  يدازآ  اب  مالـسا  دـشاب . هتـشاد  تافانم  تلم  یمومع  تفع  اـب  دروآ و  دراو  همطل  تلم  شیاـسآ  هب  هک  هچنآ  رگم  تسا 
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تلود تسایس  : ) لاؤس همه  هب  يدازآ  ياطعا   20/10/57 ( 129 . ) تسا نز  يدوجو  داعبا  مامت  رد  نز  يدازآ  راذگ  هیاپ  دوخ  هکلب  تسا 
هدادـن ماجنا  ناریا  رد  یتبثم  راک  هاش  باوج : دوب )؟ دـهاوخ  هچ  اهامنیـس  يداوسیب و  اب  راکیپ  ناـنز ، يدازآ  دروم  رد  یمالـسا  يروهمج 

. داد میهاوخ  يدازآ  همه  ام ب  نادرم . هب  هن  تسا و  هداد  نانز  هب  يدازآ  هن  هاش  دیـشک . دهاوخ  لوط  اهتدم  ات  وا  ياهیبارخ  ناربج  تسا .
اب هزرابم  اـم  دوب . دـنهاوخ  تلم  حالـص  تمدـخ  رد  هدـنیآ  يروهمج  رد  هک  یلاـح  رد  دـندوب  داـسف  تمدـخ  رد  هاـش  میژر  رد  اـهامنیس 
)؟ تسیچ هدنیآ  یمالـسا  تموکح  رد  نز  شقن  :) لاؤس یعقاو  يدازآ   21/10/57 ( 130 . ) درک میهاوخ  ارجا  نسحا  وحن  هب  ار  يداوـسیب 
يا هدـع  ام  نانز  تساوخ . یم  هاش  هکروطنآ  هن  یعقاو  ياـنعم  هب  يدازآ  دـننک ؛ تکرـش  روما  زا  يرایـسب  رد  دنتـسه  دازآ  ناـنز  باوج :

زیچان يا  هتـسد  یلو  دـنراد . تکرـش  تازرابم  تارهاـظت و  رد  قاـفتا  هب  بیرق  ِریثک  هدـع  زاـب  دـننادنز  ِنوریب  رد  هک  ییاـهنآ  دـننادنز و 
فلاخم يدازآ  زا  يریگولج   25/10/57 ( 131 . ) میتسه فلاخم  يدازآ  نآ  اب  ًامتح  ام  هک  دهاوخ ، یم  هاش  هک  وطنآ ر  هن  هتبلا  دـندازآ -

کی حیحـص و  ناسنا  کی  تیعقوم  باوج : ا  )؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  امـش  هدـنیآ  تلود  رد  نانز  شقن  تیعقوم و  :) لاؤس تحلـصمو  تفع 
رد دوبن و  دازآ  شدرم  نز و  هک  یتلم  نامنادرم . هن  دندوب و  دازآ  نامیاهنز  هن  هک  تشذگ  ام  رب  هک  اهنامز  نیا  فالخرب  دازآ ؛ تیصخش 

دننکب و تفع  فالخ  ياهراک  دنهاوخب  هچنانچ  رگا  یلو  دندازآ . اهدرم  اهنز و  دعب  هب  نیا  زا  دـندمآ و  نوریب  راب  نیا  ریز  زا  دوب  ناقفخ 
شقن :) لاؤس نز  هب  يدازآ  هنوگ  همه  ياطعا   26/10/57 ( 132 . ) دش دهاوخ  يریگولج  اهنآ  زا  هتبلا  دننکب ، تکلمم  تحلـصم  فالخ  ای 
دنهاوخ ریزو  لیکو و  لاثم  يارب  تشاد ؟ دنهاوخ  تکرـش  مه  روشک  روما  رد  ًالثم  ایآ  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  یمالـسا  تموکح  رد  نانز 

نآلا و  دـنک . یم  نیعم  ار  فیلاکت  یمالـسا  تموکح  لئاسم ، هنوگنیا  دروم  رد  باوج : دـنهد )؟ ناشن  یتقاـیل  دادعتـسا و  رگا  هتبلا  دـش -
نداد و يار  قح  زا  نانآ  دـنراد . تکرـش  ادرف  یمالـسا  هعماج  نتخاس  رد  نادرم  نوچمه  ناـنز  تسین . اـه  هنیمز  نیا  رد  رظنراـهظا  تقو 
. داد میهاوخ  نز  هب  ار  يدازآ  هنوگ  همه  ام  دنراد . نادرم  نوچ  یمهـس  زین  ناریا  نانز  ناریا ، ریخا  تازرابم  رد  دنرادروخرب . نتفرگ  يأر 
: لاؤس حیحـص  ياهر  اکرد  يدازَآ   3/11/57 ( 133 . ) تسین یقرف  درم  نز و  نیب  رگید  دروـم  نیا  رد  میریگ و  یم  ار  داـسف  يوـلج  هـتبلا 
؛ تسا یقرتم  تضهن  کی  ام  تضهن  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  نیا  دـیا ، هتفریذـپ  نز  کی  ناونع  هب  ارم  نوچ  نز : ناراگن  ربخ  زا  یکی  )
؟ دنشاب هتـشاد  باجح  ًامتح  دیاب  ام  نانز  ایآ  امـش  رظن  هب  دینک  یم  رکف  تسا . هدنام  بقع  هک  دنهد  ناشن  دندرک  یعـس  نارگید  هچ  رگا 

یمن نم  اجنیا و  دیا  هدمآ  امـش  ! ما هتفریذپن  ار  امـش  نم  ما ، هتفریذپ  ار  امـش  نم  هکنیا  باوج : هن )؟ ای  دنـشاب  هتـشاد  رـس  يور  يزیچ  ًالثم 
، اجنیا دـیدمآ  امـش  هکنیا  درجم  هب  هک  تسا  یقرتم  مالـسا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  مه  نیا  و  اـجنیا ! دـییایب  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  متـسناد 

یناسفن یناسنا و  تالامک  هب  یقرت  دـنا  هدرک  لاـیخ  اـم  ياـهدرم  اـی  اـهنز  یـضعب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  مه  یقرتم  تسا . یقرتم  مالـسا 
تـسرد امـش  يارب  هک  تسا  یتایقرت  اـهنیا  و  دـنورب . سناد  دـنورب و  امنیـس  هکنیا  هن  تسا  تکلمم  تلم و  رد  دارفا  ندوب  رثا  اـب  و  تسا ،

هک ار  يراک  ره  دیورب و  هاگشناد  رد  حیحص . ياهراک  رد  دیدازآ  امش  مینک . ناربج  ًادعب  دی  اب  و  دنا ؛ هدنار  بقع  هب  ار  امـش  دنا و  هدرک 
فالخ تلم - لاح  هب  رـضم  ای  دننکب و  تفع  فالخ  يراک  دنهاوخب  رگا  اما  دندازآ . اه  هنیمز  نیا  رد  تلم  همه  و  دـینکب ؛ تسا  حـیحص 
مالـسا رد  قانتخا  تاـقبط  همه  يارب  يدازآ   3/11/57 ( 134 . ) تسا ندوب  یقرتـم  رب  لـیلد  نیا ، و  دوـش ؛ یم  يریگوـلج  دـننکب ، تیلم -

زا دـیاب  دـعب  هب  نیا  زا  مدرم  همه . يارب  هایـس ، يارب  دیفـس ، يارب  درم ، يارب  نز ، يارب  تاقبط ؛ همه  يارب  مالـسا  رد  تسا  يدازآ  تسین ؛
هدرک دازآ  ار  امش  مالـسا  هنادازآ  يأر   12/11/58 ( 135 . ) دننکب فالخ  ادابن  هک  دنـسرتب  ناشدوخ  زا  تموکح ؟ زا  هن  دنـسرتب  ناشدوخ 
دازآ زورما  امش  تشونرـس  رد  تلاخد   17/1/58 ( 136 . ) دـیهدب يأر  دـیاب  هنادازآ  همه  تسا و  هدومرف  دازآ  ار  نز  درم و  مالـسا  تسا ؛

فـالخ رب  هک  يزیچره  زا  دـننک  یم  داـقتنا  تلود . زا  دـننک  یم  داـقتنا  هـنادازآ  و  دـندازآ . زورما  اـم  نارهاوـخ  ناردارب و  هـمه  دـیتسه .
نآ زا  و  دوب ، تلم  رب  هک  ییاهدنب  نآ  زا  و  درکدازآ ، ار  امش  تضهن  نیا  تلود . زا  ار  یـساسا  لئاسم  دننک  یم  اضافت  و  دشاب . ناشریـسم 
یم حرط  ار  تلم  جایتحا  لحم  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هنادازآ  و  دیتسه ، عمتجم  اجنیا  رد  هنادازآ  نآلا  درک . دازآ  ار  امـش  اهدنب  دیق و 

ونرـس رد  ناتدوخ  زورما  امـش  دنتـسین . نیا  زا  شیپ  لاس  دنچ  ناردارب  ناردارب ، دیتسین . نیا  زا  شیپ  لاس  دنچ  ناوناب  ناوناب ، امـش  دـینک .
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(137 . ) تسا يدازآ  يانعم  نیا  دـیهاوخ . یم  تلود  زا  و  دـینک ، یم  حرط  ار  یـسایس  لئاسم  ناتدوخ  دـینک ، یم  تلاـخد  ناـتدوخ  تش 
نیا اه ، هدنـسیون  يارب  درم ، يارب  نز ، يارب  تسه ، ام  تلم  يارب  نَالا  هک  يدازآ  نیا  ناسنا  دـشر  هب  کـمک  تهج  رد  يدازآ   12/4/58

تلود زا  داقتنا  دییوگب ؛ ار  ناتبلاطم  نوریب  دییایب  دیدازآ  امش  تسه . امـش  دوخ  عفن  هب  روما  نیا  هک  يروما  هیلک  رد  تسا  يدازآ  يدازآ 
تلم اب  یگدنزاس ؛ داهج  رد  دیورب  ارچ . دیوگب  امـش  هب  هک  تسین  سک  چیه  دینکب . تشاذگ  جک  ار  شیاپ  هک  سکره  زا  داقتنا  دـینکب ؛

نیا و  اهردارب ، اهرهاوخ و  دـشر  رد  ناسنا ، دـشر  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  دـینک . یم  دـیور  یم  دـیدازآ ، دـینک  یهارمه  دـیورب و  ناتدوخ 
دنک یم  هابت  هک  تسا  يزابرامق  تسین ؛ دازآ  هتفرگ و  ار  شیولج  مالسا  هک  ینآ  دنتسه . دازآ  همه  اهنیا  دراد ، تلاخد  زیزع ، ياهکدوک 

. ار شبابسا  دندوب  هدرک  مهارف  دوب و  راکتیانج  درم  نیا  نامز  رد  هک  ییاشحف  عاونا  ار ؛ تلم  دنک  یم  هابت  هک  تسا  يراوخبارـش  ار ؛ تلم 
سرادم دیاب  اهنیا  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  نانز  يدازآ  هدنیآ ، تموکح  رد  : ) لاؤس  8/7/58 ( 138 . ) تسا عونمم  مالسا  رد  هک  تساهنیا 

نیا باوج : دنهد )؟ همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  تشاد  دهاوخ  لیـصحت  رد  يدازآ  ناکما  ناشیارب  هکنیا  ای  دنورب ، لزانم  هب  هدرک و  اهر  ار 
لیصحت رد  دنتسه و  دازآ  اهنز  تسا . ضرغم  صاخشا  هاش و  تاغیلبت  مه  اهنیا  دیا ، هدینـش  رگید  لئاسم  ای  نانز و  هب  عجار  هک  ییاهفرح 

22/8/57 ( 139 . ) درم هن  تسا و  دازآ  نز  هن  هک  تسالاح  دندازآ . اهدرم  هکروط  نامه  دندازآ ، مه  رگید  ياهراک  رد  دنتـسه ، دازآ  مه 
يراظتنا هچ  امش  دیدومرف ، روتسد  هک  یناهایس  نز و  يارسا  يدازآ  يازا  رد  هللا ، تیآ  ترـضح  : ) لاؤس مالـسا  رد  نز  يارب  هژیو  مارتحا 

دنراد هژیو  مارتحا  کی  مالـسا  رد  اهنز  هک  میدش  لئاق  نیا  يارب  ار  اههایـس  يدازآ  ار و  اهنز  يدازآ  ام  باوج : دیراد )؟ اکیرما  تلود  زا 
تحت دـیاش  اهنآ  هکلب  میناد . یمن  رـصقم  روط  نآ  ام  ار  اهنآ  و  تسا . هدـش  اهنآ  رب  ملظ  دـندوب و  اکیرما  راـشف  تحت  مه  ناتـسوپهایس  و 

یشاداپ میرادن و  رتراک 1  ياقآ  زا  يراظتنا  و  میدرک . ار  لمع  نیا  ادخ  مالـسا و  رما  لاثتما  يارب  ام  اذهلو  دـندمآ . اجنیا  هک  دـندوب  راشف 
یتلم کی  هب  یتکلمم  کی  رب  هک  یمرجم  صخـش  .و  دـهدب سپ  ام  هب  ار  راکتنایخ  نیا  رتراک ، هک  تسا  نیا  ام  بلطم  مامت  میهاوخ . یمن 

یلقع و نیزاوم  مامت  فـالخرب  ناـشیا  و  تکلمم . نآ  دوخ  هب  دوشب  هداد  سپ  دـیاب  هک  تسا  نیا  اـیند  نیناوق  ماـمت  رد  تسا ، هدرک  مرج 
: لاؤـس اـکیرما  قبـسا  روـهمج  سیئر  رتراـک ، یمیج  . 1  ------------------------ 27/8/58 ( 140 .) دـنک یم  لمع  ییـالقع 
زا دعب  هک  یتروص  رد  دنبای . یم  زین  میمعت  هکلب  دنوش ، یم  ظفح  اهیدازآ  اهنت  هن  هک  دیدرک  هدعو  امش   1 وتاشول لفون  رد  ماما ، ترضح  )

بازحا اه و  همانزور  دـنتفرگ و  رارق  راشف  تحت  اهدرک  لثم  یموق  ياهتیلقا  دـش و  ناـنز  دـض  رب  یتارهاـظت  هک  میدـید  بـالقنا  يزوریپ 
هک ییاهنز  باوج .. : هن  هئطوت  يرآ ، يد  ازآ  دییامرفب )؟ نشور  ام  يارب  ار  يرهاظ  ياهـضقانت  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دـش . عونمم  یـسایس 

هدروآ نادیم  هب  نانز » دازآ   » ناونع هب  ار  اهنآ  هاش  هک  دندوب  ییاهنآ  دندوب . لئاسم  نآ  همتت  زا  هک  دـندوب  ییاهنز  نامه  دـنا  هدرک  رهاظت 
هک دنتساوخ  یم  دنتساوخ ، یم  اهنآ  هک  ییاهیدازآ  نآ  اهیهابت  نآ  هک  یعـضو  نیا  زا  نوچ  مه  اهنآ  دوب . هدیـشک  یهابت  هب  ار  اهنآ  دوب و 

تفع فالخرب  ياهراک  دنتساوخ  یم  دنشاب . شوغامه  اهیهابت  اب  دنتـساوخ  یم  دننکب و  دنهاوخ  یم  يراک  ره  هک  دنـشاب  دازآ  اهناوج  اب 
قفاوم دنار  یم  بقع  هب  ار  تلم  دشک و  یم  یهابت  هب  ار  تکلمم  هک  ییاهراکاب  تفع ، فالخ  ياهراک  اب  مالـسا  هکدندید  یم  و  دننکب .
تسا هدشن  هتفرگ  زگره  يدازآ  يولجّالا  و  دندرک . رهاظت  دندید  مدرم  هک  ییاهتروص  نآ  اب  اهنابایخ و  رد  دندمآ  هک  دندوب  اهنآ  تسین .

اب شودمه  نانز   5/9/58 ( 141 . ) دننارب بقع  هب  ار  تلم  دنهاوخب  دـننکب و  یهابت  دـنهاوخب  هک  ییاجنآّالا  دـندازآ . مدرم  دوش و  یمن  و 
تـسا نیا  دنتـسه و  روشک  دوخ و  یگدنزاس  شالت  رد  نادرم  شودمه  یمالـسا ، يروهمج  رد  نانز  زورما  یگدنز  اس  شالت  رد  نادرم 

. دوب هجنکـش  رازآ و  قانتخا و  سبح و  رد  نانآ  يدازآ  هک  دش ، یم  هتفگ  عولخم  هاش  نامز  رد  هچنآ  هن  نادرم . دازآ  نانز و  دازآ  يانعم 
تماـقا اـجنآ  رد  ماـما  ترـضح  هک  سیراـپ  رهـش  کـیدزن  رد  يا  هدـکهد  . 1  -------------------------- 15/2/59 ( 142)
یناسنا ياهشزرا  يدازآ و  لالقتسا و  هک  مهاوخ  یم  نارسپ ، نارتخد و  ناناوج ، زا  یناسنا  ياهشزرا  لالقتسا و  يدازآ و  ظفح  دنتـشاد .

یب لامع  برغ و  فرط  زا  هکاشحف  زکارم  رد  روضح  اهیراب و  دـنب و  یب  اهترـشع و  تالمجت و  يادـف  جـنر ، تمحز و  لمحت  اـب  ولو  ار ،
15/3/68 ( 143 . ) دننکن دوش  یم  هضرع  امش  هب  نطو 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدیدزا  نز  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 29 

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


یمالسا باجح 

تسا تسرد  دناوخب  زامن  گرزب  هعنقم  ای  يرـسور  راولـش و  داشگ و  يوتنام  لثم  ظوفحم  سابل  اب  یمناخ  رگا  : ) لاؤس 1 ظوفحم  سابل 
ای تسا  لطاب  شزاـمن  دـشاب  باروج  یب  نیتسآ و  یب  رداـچ  ریز  یلو  دـنلب  تفلک و  رداـچ  اـب  لزنم  رد  یمناـخ  رگا  : ) لاؤس 2 ریخ )؟ اـی 

ياهملیف هب  ندرک  هاگن  لاح  رد  : ) لاؤس برطم  یقیـسوم  ندوب  مارح  ( 144 . ) تسین لطاب  زامن  باوج 2 : درادن . لاکشا  باوج 1: ریخ )؟
هب رظن  باوج : دراد )؟ تروص  هچ  وش د  یم  هتخاون  هک  يرات  يادـص  هب  نداد  شوگو  دراد  زین  باجح  یب  ياهنز  یهاـگ  هک  ینویزیولت 

كوکشم ياهادص  تسا و  مارح  برطم  یقیسوم  درادن و  لاکـشا  تسین  نآ  رد  داسف  هبیر و  دسانـش و  یمن  ار  شبحاص  هک  هیبنجا  ملیف 
یم ظوفحم  یطیحم  رد  باجحاب  ناملسم و  ناوناب  صوصخم  رگشیارآ و  ملغش  هک  متسه  ینز  : ) لاؤس لالح  دمآرد  ( 145 . ) درادن عنام 

دمآرد درادـن و  لاکـشا  لاؤس  ضرف  رد  باوج : دـییامرف )؟ مـالعا  هلـصاح  دـمآرد  دروم  رد  ار  ناـتکرابم  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  دـشاب ،
داقتنا هاش  ياهتسایس  زا  ینالوط  تدم  هب  هللا  تیآ  ترضح  : ) لاؤس نیزاوم  تیاعر  اب  شـشوپ  رد  نز  يدازآ  ( 146 . ) تسا لالح  هلصاح 

نینا وق  ایآ  یعامتجا : فلا ) درکدهاوخ ؟ قرف  هاش  ياهتـسایس  اب  ریز ، دراوم  هب  تبـسن  ناشیا  دوخ  ياهتـسایس  يدودح  هچ  رد  دنا ، هدرک 
ياول تحت  رد  دـمآ ؟ دـهاوخ  شیپ  رـضاح  نیناوق  هب  تبـسن  هرمزور  یگدـنز  رد  یقرف  هچ  و  دوش ؟ یم  هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  یمالـسا 

هنادازآ روط  هب  دوب  دنهاوخ  رداق  اهنز  ایآ  هکدنهد  حرش  ار  موهفم  نیا  رتقیقد  روط  هب  دنناوت  یم  هللا  تیآ  ترضح  ایآ  یمالسا ، تموکح 
اهملیف هنوگچ  يرآ ، رگا  دـنهد ؟ همادا  دوخ  دوجو  هب  دـنناوت  یم  اهامنیـس  اـیآ  دنـشاب ؟ هتـشاد  باـختنا  قـح  یبرغ  ساـبل  باـجح و  نیب 

) ...؟ دش دهاوخ  رگید  یبیل  ای  يدوعس  ناتسبرع  کی  ناریا ، ایآ  رخآ  رد  دش ؟ دهاوخ  عونمم  یلکلا  تابورـشم  ایآ  دش ؟ دنهاوخ  باختنا 
تلادع لامک  يور  زا  ار  يرایسب  تاهج  دیاب  تسا و  رایسب  تامدقم  طیارـش و  ققحت  هب  لوکوم  مالـسا ، رد  دودح  يارجا  فلا ) باوج :
تاررقم هک  دش  دهاوخ  هظحالم  دنوش ، هتفرگ  رظن  رد  روما  نیا  رگا  تفرگ . رظن  رد  ددرگ ، ارجا  دوخ  تیلک  رد  مالسا  هکنیا  هب  هج  وت  و 
تیاـعر اـب  دوخ  شـشوپ  نینچمه  تشونرـس و  تیلاـعف و  باـختنا  رد  ناـنز  تسا . زیمآ  تنوشخ  يرگید  تاررقم  ره  زا  رتـمک  یمالـسا 
مالـسا هک  یـششوپ  رد  ار  دوخ  يدازآ  شیپ  زا  شیب  نانز  هک  تسا  هداد  ناشن  هاش  میژر  دض  ياهتیلاعف  ینونک  هبرجت  و  دندازآ . نیزاوم 

اب اما  میفلاخم . دشاب  یمالـسا  گنهرف  برخم  ناناوج و  قالخا  هدـننک  دـساف  اهنآ  ياه  همانرب  هک  ییاهامنیـس  اب  ام  دـنا . هتفای  دـیوگ  یم 
ریاـس مسیلکلا و  یلکلا و  تابورـشم  میتسه . قفاوم  دـشاب  هعماـج  یملع  یقـالخا و  ملاـس  دـشر  عفن  هب  هدـننک و  تیبرت  هک  ییاـه  هماـنرب 

ياهمیژر زا  کی  چیه  اب  ام ، رظن  دروم  یمالسا  يروهمج  تموکح  دش . دهاوخ  يریگولج  دنشاب ، یم  هعماج  لاح  هب  ّرضم  هک  تاردخم 
یمالسا موسر  زا  یخرب  : ) لاؤس تفع  فالخ  اب  مالـسا  تفلاخم   10/8/57 ( 147 . ) دوب دهاوخن  قبطنم  یبیل ) يدوعس و  ناتـسبرع   ) روبزم

، ام نایم  لوادتم  يانعم  هب  باجح  باوج : دش )؟ دهاوخ  يرابجا  ون  زا  یمالـسا  يروهمج  رد  ایآ  تسا . هدـش  اهر  يرابجا  باجح  دـننام 
یم توعد  ار  نانآ  ام  و  دراد . تفلاخم  تسا  تفع  فالخ  هچنآ  اب  مالسا  درادن ؛ یتفلاخم  يدازآ  اب  تسا ، یمالـسا  باجح  شمـسا  هک 

هدمآ هوتس  هب  تسا  هدروآ  ناشرس  هب  ندمت  ناونع  هب  برغ  هک  ییاهالب  زا  رگید  ام  عاجش  نانز  و  دنروآور . یمالسا  باجح  هب  هک  مینک 
مزال یلو  دشاب ، هتشاد  باجح  دیاب  نز  مالـسا  رد  باجح  شـشوپ  باختنا  رد  يدازآ   7/11/57 ( 148 . ) دنا هدش  هدنهانپ  مالـسا  هب  دنا و 

باجح تیاعر   7/10/57 ( 149 . ) دـنک رایتخا  دروآ  دوجو  هب  ار  شباـجح  هک  ار  یـسابل  ره  دـناوت  یم  نز  هکلب  دـشاب . رداـچ  هک  تسین 
اما دنورب ؛ درادن  یعنام  دنـشاب . باجح  اب  اما  دنورب  اهنز  دنیایب ؛ تخل  ياهنز  دـیابن  یمالـسا  ياه  هناخترازو  رد  اه  هن  اخترازو  رد  یعرش 
نیا لاؤس : رایتخا  يور  زا  باجح  باـختنا   15/12/57 ( 150 . ) دنشاب یعرـش  تاهج  ظفح  اب  دنـشاب ، یعرـش  باجح  اب  نکل  دننکب ، راک 

. دنتفر نادنز  دنداد . هتشک  دندرک . تکرش  بالقنا  رد  اهنز  نیا  دننک ؟ یفخم  رداچ  ریز  رد  ار  دوخ  اهنز  نیا  هک  تسا  حیحص  ایآ  رداچ ،
اهنیا ًالثم  هک  تسا  حیحـص  نیا  الاح  هدش . ضوع  مه  ایند  رگید  الاح  تسا . يا  هدـنام  میدـق  زا  مسر  کی  مه  رداچ  نیا  دـندرک ، هزرابم 

هک دـیراد  یقح  هچ  امـش  دـندرک . رایتخا  ناشدوخ  اهنآ ، يارب  تسا  يراـیتخا  کـی  نیا  هکنیا  ًـالوا  باوج : دـننک )؟ یفخم  ار  ناـشدوخ 
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زا 35 نوریب . دیایب  یمالـسا ، شـشوپ  سکره  ای  دهاوخ  یم  رداچ  سک  ره  هکاهنز  هب  مینک  یم  مالعا  ام  دـیریگب ؟ ناشتـسد  زا  ار  رایتخا 
تبسن امش  هک  تسا  يروتاتکید  هچ  نیا  دیریگب ؟ ار  اهنیا  ولج  هک  دیراد  یقح  هچ  امـش  دیآ . یم  نوریب  شنویلیم  ام 33  تیعمج  نویلیم 

 ------ چیه دنا  هدیسر   1 امش لاس  نس و  هب  هک  ییاهنز  دودح  يارب  مییوگ . یمن  ار  یـصاخ  شوپ  کی  ام  هکنیا  ًایناث  و  دیراد ؟ اهنز  هب 
یتقو هک  یناوج  ياهنز  ام  تسین . يزیچ  ییاـیلاتیا . فورعم  راـگنربخ  یچـالاف ، اـنایروا  مناـخ  . 1 -------------------------- 
ناتلد مه  امـش  میریگ . یم  ار  ناـشولج  میراد  ار  اـهنیا  دنـشک ، یم  ناـشدوخ  لاـبند  ار  جوف  کـی  دـنیآ ، یم  دـننک و  یم  شیارآ  ناـشیا 
دروم رد  مالعتـسا  خـساپ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  بالقنا و  ربهر  ینیمخ  ماما  نانز  هب  ضرعت  عنم   2/7/58 ( 151 . ) دزوسن

هب ضرعت  تسا  نکمم  دندومرف ): رداص  حرش  نیا  هب  يروتـسد  باجح  یب  ناوناب  هب  بالقنادض ، ًانایحا  هاگآان و  دارفا  زا  يا  هدع  ضرعت 
اهتلاخد هنوگنیا  درادـن و  ضرعت  قح  یـسک  تهج ، نیا  زا  دـشاب . بالقنا  نیفلاخم  نیفرحنم و  هیحان  زا  رازاب ، هچوکو و  نابایخ  رد  اـهنز 

نآ ناوناب  یناسنا  شزرا   13/4/59 ( 152 . ) دـننک يریگولج  ناسنایرج  هن  وگنیا  زا  اه  هتیمک  سیلپ و  دـیاب  و  تسا ، مارح  اهناملـسم  يارب 
ترابع تبترم ؛ نأش و  قباس  میژر  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  ادیپ  ناریا  روشک  ردًاصوصخ  یمالسا و  ياهروشک  رد  زورما  هک  یشزرا 
یناسنا شزرا  تسا ، یقـالخا  شزرا ، تسا ، یناـسنا  شزرا  شزرا ، زورما  و  دوب ؛ اذـک  ياـههاگلزنم  اذـک و  ياهـسابل  عِّوهم و  شیارآ  زا 

نیب رد  دننک  یشورفرخف  دنتساوخ  یم  رخاف  ياهسابل  دساف و  ياهشیارآ  اب  هک  ییاهنآ  رگید  ناوناب ، رشق  رد  لوحت  نیمه  هطساو  هب  تسا 
رد هک  یسابل  یمالسا و  سابل  اب  هک  دندیشک  یم  تلجخ  ام  یمالـسا  ناوناب  زور ، نآ  دنا . هدز  تلاجخ  دنا و  موکحم  ام  ناوسن  هعماج ي 

دساف و ياهرـشق  نیب  رد  دندیـشک  یم  تلاجخ  دندرک ، یم  ار  راک  نیا  رگا  مه  فیعـض  تاقبط  دـنوشب ) رهاظ   ) دـشاب هدـش  تاعارم  نآ 
، دندوب دِسْفُم  ياهییامندوخ  دـساف و  شیارآ  دـساف و  ياهراک  روط  نآ  ياراد  هک  یـصاخشا  نآ  تسا ؛ سکع  هب  رما  زورما  دـنورب ، هَّفرم 
هک یباجح  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  اهـشزر  ظفح ا  تهج  باجح   25/12/59 ( 153 . ) امش نیب  رد  دننک  یم  مرـش  ساسحا  اهنآ 

يارب درم - يارب  هچ  نز و  يارب  هچ  تسا -  هدومرف  روتسد  ادخ  هک  ار  هچره  تسامش . ياهـشزرا  نآ  ظفح  يارب  تسا ، هداد  رارق  مالـسا 
لامع رامعتـسا و  دـساف  ياهتـسد  ای  یناطیـش  ياه  هسوسو  هطـساو  هب  تسا  نکمم  دـنراد و  اهنیا  هک  یعقاو  ياهـشزرا  نآ  هک ، تسا  نیا 

اهنآ رد  هک  ینوـیزیولت  ياـه  هماـنرب  شخپ  . 1 لاؤـس ...( :  22/12/63 ( 154 . ) دوشب هدـنز  اهـشزرا  نیا  اهنیا ، دـندش  یم  لامیاپ  رامعتـسا 
هدومنن تیاعر  ار  رـس  يوم  ندرگ و  هرهچ و  دح  رد  یمالـسا  شـشوپ  لماک  طباوض  هک  دنیامن  یم  شقن  يافیا  ینانز  عوضوم  بسحرب 

رب هب  ندرک  هاگن  . 3 تسین . هدیشوپ  راکشزرو  نادرم  ندب  زا  یتمـسق  نآ  رد  هک  لابتوف  یتشُکریظن و  یـشزرو  ياه  همانرب  شخپ  . 2 دنا .
ادص تقو  سیئر  . 1 یمشاهدمحم 0001 ------------------------ ) دوش . ... یم  شخپ  نویزیولت  زا  هک  رکذلا  قوف  ياه  همان 

درادن و یعرش  لاکشا  کی  چیه  اه  همانشیامن  اهملیف و  لیبق  نیا  هب  ندومن  رظن  باوج : یعرش  لاکشا  مدع  یمالسا . يروهمج  يامیس  و 
یهاگ تسا . لاکشا  یب  ًارثکا  اهگنهآ  یشزرو و  ياهملیف  روط  نیمه  و  درادن . یلاکشا  زین  اهنآ  شخپ  تسا و  هدنزومآ  اهنآ  زا  يرایـسب 

دننک یم  میرگ  هک  یناسک  هکنآ  لوا  دوش : تاعارم  دیاب  هتکن  ود  نکل  درک . تبظاوم  رتشیب  دیاب  هک  دوش ، یم  هدید  ردان  روط  هب  ْفالخ 
30/9/66 ( 155 . ) دـننکن رظن  توهـش  يور  زا  ناگدـننیب  هکنآ  مود  دـهد . ماجنا  ار  يراـک  نینچ  تسا  مارح  یبنجا  دنـشاب و  مرحم  دـیاب 

گنرمک يارب  یفارحنا  یتکرح  یشزومآ ، ياضف  رد  ناملسم  نانز  باجح  اب  هزرابم  هیضق  ًالامتحا  يدازآ  نافلاخم  طسوت  يدازآ ، ریسفت 
ییاهدرد زا  مه  هعقاو  نیا  دوخ  هچ  رگ  دـشاب . یم  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - لوسر  زا  مالـسا  ناهج  عاـفد  میظع  هولج  ندرک 

نیع باجح  عفر  هب  ناملسم  نارتخد  نانز و  مازلا  دازآ ، حالطـصا  هب  يایند  رد  هنوگچ  هک  دنا  هدش  نآ  راتفرگ  یمالـسا  ياهتلم  هک  تسا 
نیملسم ياهقف  عامجا  دنک و  نیهوت  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  ربمغیپ  هب  هک  یـسک  میا  هتفگ  هک  ام  طقف  تسا و  یـسارکومد 

اب دوخ  هاوخلد  هب  ناملـسم  نارتخد  ات  دهدن  هزاجا  هک  یـسک  ربارب  رد  ایند  ارچ  یتسار  تسا ! يدازآ  فالخ  دنهد ، یم  نآ  مادـعا  هب  اوتف 
هدافتسا يدازآ و  لیوأت  ریسفت و  هک  تسا  نیا  زج  تسا ؟ هتسشن  تک  اس  دننک ، سیردت  ای  دنناوخب  سرد  اههاگشناد  رد  یمالسا  ششوپ 

اب زورما  دومن . تلفغ  دیابن  تسا ، هدرک  لوئسم  ار  ام  دنوادخ  زورما  دنفلاخم ؟ سدقم  يدازآ  ساسا  اب  هک  تسا  یناسک  رایتخا  رد  نآ  زا 
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1/2/68 ( 156 . ) تشاد اجرب  اپ  ار  بالقنا  تکرح  لاح  روش و  درک و  هزرابم  دیاب  توکس  نوکس و  دومج و 

یمالسا تضهن  موادت  ظفح و  هب  هیصوت 

ناوناب هب  جاـیتحا  هملک ، تدـحو  هب  جاـیتحا  ناریا ، تلم  هب  جاـیتحا  تضهن ، جوا  هب  ندیـسر  يزوریپ و  زا  لـبق  زا  زورما  نینئاـخ  دـی  عطق 
یم رطخ  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  هک  ییاهنآ  راکتنایخ ، راـکتیانج و  ياهتـسد  هک  تسا  زورما  تسا . رتشیب  1« نادرمراهچ  » هب جایتحا  مظعم ،
نئاخ ياهتـسد  نیا  ار و  اهتنایخ  نیا  دیاب  هک  تسا  زورما  دنکادیپ . ییافوکـش  تضهن  نیا  دنراذگن  هک  تسا  راکرد  اهنآ  ياهتـسد  دننیب ،

تـسد دنزادنیب ، ییادج  نیملـسم  فوفـص  نیب  اه  هناهب  اب  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  ینکفا  هقرفت  هک  ییاهنآ  هک  تسا  زورما  درک . عطق  ار 
- نییناحور ار ؛ نینئاخ  تسد  دننک  عطق  دیاب  ام  دـنمورین  نادرم  ار ؛ نینئاخ  تسد  دـننک  عطق  دـیاب  ام  مظعم  ناوناب  درک . عطق  دـیاب  ار  اهنآ 

رده زا  يریگولج   5/2/58 ( 157 . ) دننک یثنخ  ار  اهنآ  هلیح  دـننک و  عطق  ار  نینئاخ  نیا  تسد  دـیاب  يرایـشوه  اب  دنتـسه - هک  اج  ره  رد 
ام يادهـش  نوخ  دیراذگن  دشاب ! رادیب  ناریا  تلم  دیاب  دیـشاب ! رادیب  نارهاوخ ، امـش  ناردارب ، امـش  اهمناخ ، امـش  دیاب  ادهـش  نوخ  نتفر 

، راکتنایخ ياهتـسد  دـیزیرب . رود  هب  ار  هیـصخش  ضارغا  هیـصخش ؛ ضارغا  لامیاپ  دوش ، لاـمیاپ  اـم  ناـناوج  نوخ  دـیراذگن  دورب . ردـه 
 ---------- ناوناب و همه ، تلم - ریاس  هچ  مرتحم و  ناوناب  امش  هچ  ام ، همه  فیلکت   5/2/58 ( 158 . ) دنکن تسرد  فلتخم  ياههورگ 

ياتسار رد  فیلکت  دنتشاد . ریگمشچ  شقن  هاش  میژر  هیلع  هزرابم  رد  نآ  مدرم  هک  مق  رهش  تالحم  زا  یکی  . 1 ----------------- 
یهار ود  رـس  ام  هک  خـیرات ، زا  میا  هدـش  عقاو  ام  هک  یعطقم  وچمه  کی  رد  هک  تسا  نیا  همه - نارهاوخ و  ناردارب و  تاعامتجا  ظـفح 

نیا تلم  همه  فیلکت  لوا ، ياهلاح  هب  تشگرب  تسکـش و  هتـساوخن  يادـخ  یکی  ییاـهن  يزوریپ  یکی  یهار ، ود  میا ، هدـش  عقاو  نـآلا 
یم مالـسا  دایرف  مه  اب  همه  دوب ، مالـسا  ناشدصقم  همه  هک  دصقم  تدحو  هملک و  تدـحو  اب  ار  تضهن  نیا  هک  يروط  نامه  هک  تسا 

تاعامتجا هک  ییاهاج  اهتیعمج . زا  دـننکب  رپ  ار  دـجاسم  دـننکب ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  تاعامتجا  دـننکب ؛ ظـفح  ار  ناـمه  مه  ـالاح  دـندز ،
ماکحا همه  هکنیا  نآ  تسا و  ناشدـصقم  هک  یبلاطم  نآ  ار ، بلاطم  دـننکب و  عامتجا  یمومع ، تاـعامتجا  ياـج  رد  دوش و  یم  یمومع 

امش و  مرتحم ، ياهرهاوخ  نیا  همه  تضهن  نتـشادهگن  هدنز   11/4/58 ( 159 . ) دـنریگب رظن  رد  زاب  ار  اهنیا  دوشب ، يراج  ناریا  رد  مالـسا 
هدنز همه  دیاب  ار  تضهن  نیا  تسه . هار  رد  نامتضهن  هک  میشاب  هتشاد  يریـسم  نیمه  هب  هجوت  دیاب  نَالا  مه  اب  همه  ناریا ، همه  اهردارب و 

و یماظتنا ، ياهورین  هچ  ام - همه  تسا ، ام  تسد  رد  هک  یتناما  نیا  نآلا  تناما  ظـفح   17/4/58 ( 160 . ) درذگب لئاسم  نیا  ات  دیراد  هگن 
. تسا نآرق  تسا ؛ مالـسا  تناـما  نیا  تسادـخ . بناـج  زا  هک  یتناـما  نیا  ظـفح  رد  میفظوـم  همه  ناردارب - هچ  اـهمناخ و  هچ  تلم ، هچ 

همه هن ، دـحاو  هقبط  روط . نیمه  مه  اهمناخ  اهنت ، درم  هن  میهدـب . مه  هب  تسد  مه  اـب  دـیاب  همه  اـه  هبارخ  ندرک  اـبآ د   11/6/58 ( 161)
(162 . ) دـننک هرادا  اجنآ  رد  ار  ناش  یگدـنز  دـننک و  دابآ  دنتـشاذگ  ناـشیارب  هک  يا  هبارخ  کـی  اـت  دـنهدب  مه  هب  تسد  دـیاب  تاـقبط 

رگا ام . میراد  گرزب  ياه  تیلوئـسم  زورما ، میراد  تیلوئـسم  هک  دینکب  هجوت  نم ! ياه  رهاوخ  نم ! ياهردارب  دنلوئـسم  همه   19/10/58
، تسا هدرکادیپ  ققحت  ام  تکلمم  رد  یمالـسا  يروهمج  کی  تسا و  هدیـسر  اجنیا  ات  هک  یبالقنا  نیا  هدیـسر و  اجنیا  ات  هک  یتضهن  نیا 

29/10/59 ( 163 . ) میلوئسم ام  همه  دورب  ام  تسد  زا  نیا  رگا 

اهناسنا تیبرت  رد  نانز  هداوناخ و  شقن  موس :  لصف 

یگداوناخ یگدنز  داعبا  همه  هب  مالسا  يّدج  هجوت 

ماظن نیا  رد  دزاس . یم  ار  یعامتجا  یلک  ماظن  کی  هک  تسا  یعونتم  تاررقم  نیناوق و  يواح  عرش  ماکحا  عرـش  تاررقم  نیناوق و  عونت 
روما يرهـشمه و  شیوخ و  موـق و  هریـشع و  دـالوا و  هیاـسمه و  اـب  ترـشاعم  زرط  زا  تسا ؛ هدـمآ  مهارف  دراد  زاـین  رـشب  هچره  یقوـقح 
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تراجت و قوقح  ات  ییازج  نیناوق  زا  للم ، ریاس  اب  هدوارم  حلـص و  گنج و  هب  طوبرم  تاررقم  ات  هتفرگ  ییوشاـنز  یگدـنز  یـصوصخ و 
كاروخ و  دریگب ، تروص  هنوگچ  حاکن  هک  دهد  یم  روتـسد  دراد و  نوناق  هفطن  داقعنا  حاکن و  ماجنا  زا  لبق  يارب  يزرواشک . تعنص و 

دیاب هنوگچ  هچب  و  تسا ، ردام  ردـپ و  هدـهع  رب  یفیاظو  هچ  یگراوخریـش  هرود  رد  دـشاب ، هچ  هفطن  داقعنا  عقوم  ای  ماگنه  نآ  رد  ناـسنا 
. دنک تیبرت  ناسنا  ات  دراد  نوناق  روتسد و  لحارم  نیا  همه  يارب  دشاب . هنوگچ  نادنزرف  اب  رگیدمه و  اب  نز  درم و  كولس  و  دوش ، تیبرت 

تاروتـسد حاکن و  بادآ  ندومن  تاـعارم  دوش  یم  تبغر  فـالتخا  بجوم  هک  يروما  هلمج  زا  بادآ و  تاـعارم  تاریثأـت  ( *** 164)
باختنا رسمه و  باختنا  یگراوخریـش و  مایا  لمح و  نارود  رد  هک  یتاروتـسد  زین  تسا و  يرتسب  مه  يارب  هک  ییاهتقو  ندش و  رتسبمه 

دراد لماک  تلاخد  لفط  حور  مسج و  جازم  رد  اـهنیا  همه  هک  تاروتـسد  رگید  و  دراذـگب ؛ لـفط  ناـهد  رد  ناتـسپ  دـهاوخ  یم  هک  ینز 
هرامش هکاهزیچ  رگید  و  دزادرپ ؛ یم  نآ  لیصحت  هب  هک  یمولع  رشاعم و  قیفر و  ملعم و  یبرم و  صخـش  تیبرت و  طیحم  هک  هنوگ  نامه 

لماک همانرب  ( *** 165 .) تسا دوهـشم  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  یبیرغ  بیجع و  تاریثأت  تسا  لیوطت  بجوم  مه  لکـشم و  نآ  لماک 
هلئاع عامتجا  هدولاش ي  دنک ، یم  یگدنز  هلئاع  رد  هک  تقو  نآ  ات  تسا  هتخیر  ار  يدرف  تایح  هدولاش  ناسنا  دلوت  زا  لبق  زا  مالسا  عرش 

نآ ات  دوش ، یم  دراو  میلعت  رد  هک  تقو  نآ  اـت  دوش ، یم  دراو  میلعت  رد  هک  تقو  نآ  اـت  تسا  هدومرف  نیعم  فیلکت  تسا و  هتخیر  ار  يا 
. رهطم عرـش  رد  دراد  فیلکت  اهنیا  مامت  دراد ، همانرب  اهنیا  ماـمت  تسه . لـلم  ریاـس  لَود و  ریاـس  کـلامم و  ریاـس  اـب - شطباور  هک  تقو 
، دشاب رشاعم  سکره  اب  تسه ، هک  مه  شترـشاعم  هبترم  رد  مالـسا . دنک  یم  یقالخا  ياهتیبرت  مالـس  ماکحا ا  تیعماج   23/8/44 ( 166)

هیاسمه اب  شدوخ  دراد ، ماکحا  شدالوا  اب  شدوخ  دراد ، ماکحا  شلایع  اب  شدوخ  دراد ، ماکحا  هسفن - یف  شدوخ - مالسا . دراد  مکح 
زا ِنیفلاخم  اب  دراد ، ماکحا  شنیدـمه  اب  دراد ، ماکحا  شتکلمم  مه  اب  دراد . ماکحا  شراج  شا و  هلحم  مه  اب  شدوخ  دراد ، ماـکحا  شا 

دلوت ات  لمح و  ات  و  جاوز ، ات  دراد  ماکحا  ْجاوِز  زا  لبق  دشاب و  راک  رد  يدلوت  ًالصا  هکنیا  زا  لبق  زا  توم . زا  دعب  ات  دراد ، ماکحا  شنید 
6/7/56 ( 167 . ) ربقلا َدـَْعبام  ربق و  رد  ندرم و  ات  يریپ و  دـح  ات  یناوج و  دـح  ات  غولب و  دـح  ات  رتگرزب و  تیبرت  یگچب و  رد  تیبرت  ات  و 
زا تیفیک ، و  تسا . دارفا  هب  عجار  زین )  ) ماکحا نیا  هک  تسه  يرگید  ماکحا  تسه و  يرگید  طـباور  مالـسا  رد  يرـشب  نیناوق  تیعماـج 

لـصاح جاودزا  هک  یلاح  رد  و  بذهم . ملاس ، حیحـص ، درف  کی  دلوت  هئطوت  يارب  یماکحا  کی  درف ؛ کی  تسا  هدـشن  دـلوتم  هک  یلّوا 
ِنامز رد  مه ؛ اـب  نیجوز  ترـشاعم  ناـمز  رد  جاودزا و  ناـمز  رد  و  رـسمه ؛ باـختنا  يارب  جاودزا -  زا  لـبق  و  نز ؛ رهوش و  نیب  دوش  یم 

تیبرت دـیاب  لوا  ياـهملعم  شیپ  رد  هچب  هک  یناـمز  دوشب ؛ تیبرت  دـیاب  رداـم  نماد  رد  هچب  هک  یناـمز  هچب ؛ نداد  ریـش  ناـمز  رد  لـمح ؛
کی مالـسا  یمالـس  بادآ ا  تیعماج   18/8/57 ( 168 . ) دراد نیناوق  رـشب  کی  تیبرت  يارب  دراد و  مکح  مالـسا  رد  اـهنیا  ماـمت  دـنوشب -

زا تسا  ناسنا  نیا  نتخاس  باب  شرگید  فرط  کی  تسا ، تاسایـس  باب  تسا و  تموکح  باب  شقرو  کـی  تسا ؛ تموکح  شتروص 
هچ دـیاب  یـشاب ، هچ  یلمع  بادآ  رد  یـشاب ، هچ  قالخا  رد  یـشاب ، هچ  تاداـقتعا  رد  دـیاب  وت  دراد : راـک  شدوخ  هب  هک  تاـیونعم  ثیح 
امش هب  دیآ  یمن  یتلود  چیه  ینعی  دنرادن . اهنیا  هب  يراک  تاعامتجا  لَود و  ریاس  ار  اهنیا  همه . هب  دراد  راک  مالسا  ار  اهزیچ  روطنیا  دشاب .

دهاوخ یم  يراک  ره  شا  هناخ  نطاب  وا  درادـن . راک  نآ  هب  دـینکب . دـیابن  ار  راک  نالف  دـیتسه  هک  یتقو  ناـت  هناـخ  يوت  امـش  هک  دـیوگب 
تاکاردا دشاب ؛ روج  هچ  تاقالخا  دشاب . روج  هچ  دیاب  دیوگ  یم  ینعی  دراد ؛ راک  امش  اب  دیشاب  امـش  ییاهنت  هناخ  يوت  مالـسا  اما  دنکب .

هچ شدنزرف  اب  ردپ  دشاب ؛ روج  هچ  شردپ  اب  هچب  یشاب ؛ هتـشاد  یبادآ  روج  هچ  دیاب  تا  هچب  اب  تدوخ  تلامعا ، دشاب ؛ روج  هچ  تیلقع 
؛ دنـشاب روطچ  مه  اب  هلئاع  نیا  همه ي  دشاب ؛ روطچ  شردارب  اب  ردارب  دشاب ؛ روطچ  شدنزرف  اب  ردام  دـشاب ؛ روطچ  شردام  اب  هچب  دـشاب ؛

همه نید  مالـسا   20/8/57 ( 169 . ) اهنآ هب  دراد  رظن  شیارب و  مالـسا  دراد  بادآ  ار  اهنیا  ماـمت  دنـشاب - روطچ  رگید  هلئاـع  اـب  هلئاـع  نیا 
هنالداع تروص  کی  هب  دروآرد ، دها  وخ  یم  هک  یتروص  نی  هب ا  ار  رشب  همه  هک  تسا  هدمآ  ینعی  همه . لام  تسا  ینید  کی  مه  مالسا 

اب دنکن ، يدعت  شدوخ  هچب  اب  رشب  کی  دنکن ؛ يدعت  نزوس  رس  کی  ردق  هب  هرطق - کی  رگید  رشب  هب  رشب  کی  هک  یتروص  هب  دروآرد .
. دننکن يدعت  ناشرگید  ياقفر  اب  اهنیا  دننکن ، يدعت  مه  اب  ردارب  ات  ود  دنکن ، يدعت  شدوخ  رهوش  اب  نز  کی  دنکن ، يدـعت  شدوخ  نز 
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مه دـشاب ، ناسنا  ِتیـسفن  شتیـسفن  مه  دـشاب ، ناسنا  ِتیلقع  شتیلقع  مه  دـشاب ، ناسنا  هکاـنعم  ماـمت  هب  لداـع  ناـسنا  کـی  دـهاوخ  یم 
کی ام  یناسنا  لامک  دشر   20/8/57 ( 170 . ) دنکب ارجا  ار  بلطم  نیا  دـهاوخ  یم  دـشاب ، یناسنا  بادَا  هب  بَّدوم  ناسنا و  ِرهاظ  شرهاظ 

رد دـینک  هظحالم  امـش  درب . یم  دراد  یناسنا  لامک  دـشر  هب  ور  دروآ ، یم  راب  دراد  هک  لوا  زا  ار  اـهناسنا  هک  میهاوخ  یم  یبتکم  وچمه 
، دنکب تیلاعف  دننکب  جاودزا  شردام  ردـپ و  هکنیا  زا  لبق  زا  ناسنا  کی  ندرک  تسرد  يارب  هک  دـینک  یم  ادـیپ  یبتکم  وچمه  کی  َملاع 

راک اهنآ  اب  هدیـسر ، دـشر  هب  و  هعماج )  ) يوت دور  یم  هار  دراد  الاح  هک  یمدآ  نیا  هب  تسه  َملاع  رد  هک  یبتاـکم  ماـمت  دـهدب ؟ روتـسد 
يرهوش روـج  هچ  دـیوگ  یم  وا  هب  نک ؛ باـختنا  یمدآ  روـج  هچ  دـیوگ  یم  وا  هب  رفن ، ود  نیب  دوـشب  جاودزا  هکنیا  زا  لـبق  مالـسا  دراد .

درف نیا  دهاوخ  یم  مالـسا  اهدرف ، ای  تسا  درف  کی  أدبم  نز  رهوش و  نیا  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دـیوگ . یم  اجنآ  ار  شروج  هچ  نک . باختنا 
روج هچ  رهوش  دشاب ، دیاب  روج  هچ  نز  دننک  جاودزا  اهنیا  هکنیا  زا  لبق  دهدب . لیوحت  حلاص  دـهدب  لیوحت  دـهاوخ  یم  هعماج  هب  هک  ار 

هکنیا زا  دعب  دشاب . هدش  تیب  رت  يا  هداوناخ  هچ  رد  شلامعا ؛ دشاب ، هچ  شقالخا  وا  دشاب ، هچ  شلامعا  دـشاب ، هچ  شقالخا  دـشاب ، دـیاب 
یبادآ هچ  لمح  نامز  يارب  تسه ؛ یبادآ  هچ  دندش  ادیپ  لمح  يارب  هکنآ  زا  دـعب  مه ؛ اب  رفن  ود  نیا  دـننک  هلماعم  روج  هچ  دـش  جاودزا 

زا دـهاوخ  یم  هک  يدوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  همه  تسه . یبادآ  هچ  يراد  هچب  يارب  تسه ، یبادآ  هچ  ندـییاز  يارب  تسه ،
راک نیا  مالـسا  دوشب . ادیپ  َملاع  همه  رد  تیحالـص  ات  دوشب  ادـیپ  تیعمج  نیا  رد  حـلاص  دوجوم  کی  نیا  دوشب ، لصاح  دوجوم  ود  نیا 
هداد روتسد  تسا ، هدرک  عورـش  اجنآ  زا  تسا ؛ هدرک  عورـش  دوشب  جاودزا  هکنیا  زا  لبق  زا  دنک و  تسرد  دهاوخ  یم  ناسنا  ْمالـسا  تسا 

اب دیاب  ردام  ردپ و  نماد  رد  دعب  دنکب ، هچ  دیاب  ندروخ  ریش  نامز  هدمآ ؛ ایند  هب  هچب  هک  ییاجنآ  ات  نک ؛ هچ  نک ، هچ  نک ، هچ  هک  تسا 
روج هچ  اهملعم  و  اهناتـسریبد ، رد  دعب  دننکب  دیاب  هچ  اهناتـسبد - نیا  رد  کچوک - ياه  هناخبتکم  نیا  رد  دعب  دننکب ، لمع  روج  هچ  نیا 
دراد راک  رس و  شدوخ  اب  شدوخ  دش ، لقتسم  هک  ییاجنآ  هب  دیسر  هکدعب  دنشاب . دیاب  یصاخشا  هچ  لافطا  یبرم  دنشاب ، دیاب  یصاخشا 
هعماج کی  رد  يدارفا  کی  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  ینکن . دیاب  یلامعا  هچ  ینکب ، دیاب  یلامعا  هچ  یـشاب ، دـیاب  روج  هچ  هک 

هظحالم ار  مالسا  یتقو  امـش  تیناسنا  داعبا  بسح  رب  مالـسا  نیناوق   10/10/57 ( 171 . ) دنشاب حیحـص  دنـشاب ، حلاص  همه  دنوشب  ادیپ  يا 
ردام ردپ و  هکنیا  زا  لبق  دـیایب ، ایند  نیا  هب  ناسنا  هکنیا  زا  لبق  زا  دراد . نوناق  دراد ، حرط  دـینیب ) یم   ) تیناسنا داعبا  بسح  هب  دـینک ، یم 

هچ ار  رهوش  دینک ، باختنا  روج  هچ  ار  نز  مالـسا ؛ دراد  حرط  دنک . تیبرت  بوخ  ار  رذب  نیا  هکنیا  يارب  دراد  حرط  دـنک ، جاودزا  ناسنا 
هچ لمح  تقو  رد  دشاب ، بادآ  هچ  حاقل  تقو  رد  دشاب ، بادآ  هچ  اب  دشاب ، عضو  هچ  دینک  یم  جاودزا  هک  یتقو  رد  دینک ، باختنا  روج 

، دسرب عقوم  هب  دشاب ، ملاس  ِبآ  دشاب ، بوخ  نیمز  هک  دـنک  یم  تبظاوم  دراک و  یم  ار  تعارز  مخت  کی  هک  یعراز  لثم  دـشاب . بادآ 
. تسا هدرک  عورش  ردام  ردپ و  جاودزا  ِلبق  زا  ناسنا  تیبرت  يارب  مه )  ) مالـسا دوشب ، تیبرت  تسرد  هکدشاب  یتابن  ياهتیبرت  اهتیبرت  ریاس 
ات رگید  بادآ  مه  دعب  دنکب ؛ باختنا  تفـص  ْناسنا  ِحیحـص  ملاس  جوز  کی  ار  جوز  دـشاب ؛ دـهاوخ  یم  رَّهطم  ملاس  نیمز  کی  ار  نیمز 
هک يدـعب  ياهتیبرت  ردـپ و  شیپ  رد  تیبرت  ردام و  نماد  رد  تیبرت  عاضر و  لـمح و  بادآ  عاـضر و  بادآ  و  دوش ؛ یم  دـلوتم  هک  یتقو 

تاروتس 14/11/57 د  ( 172 .) تسایبنا نیناوق  هب  صتخم  رما  نیا  درادـن ؛ ار  رما  نیا  لفکت  رـشب  نیناوق  زا  کی  چـیه  دـیآ . یم  نیا  لاـبند 
یم ربق  يوت  هک  یتقو  نآ  ات  نز ، درم و  نیب  دوشب  عقاو  جاودزا  هکنیا  زا  لبق  زا  ینعی  دراد . زیچ  همه  مالسا  هک  دینادب  امش  مالـس  یقرتم ا 

هچ ایند  نیا  رد  هچ  ناسنا ، تداعس  يارب  هک  ییاهروتسد  همه ي  یقرتم . ياهروتـسد  همه ي  دراد . روتـسد  دراد ، ماکحا  دراد ، راثآ  دور 
ریاس اهتنم  تسا . یسایس  میژر  کی  تسا ، میژر  کی  مالسا  تسین  لفاغ  زیچ  چیه  زا  مالـسا   29/11/57 ( 173 . ) تسا دیفم  ایند ، نآ  رد 

ناسنا هک  يداعبا  همه  هب  دنک  یم  تیبرت  ار  ناسنا  مالسا  ینعی  تسین . لفاغ  زیچ  چیه  زا  مالسا  و  دندوب ، لفاغ  روما  زا  يرایسب  زا  اهمیژر 
زا رتالاب  دراد ؛ نآ  زا  رتالاب  دراد . تبحـص  تایونعم  هب  عجار  دراد  يونعم  دُعب  دراد ، یتافرـصت  يدام  دُعب  هب  عجار  دراد  يدام  دُعب  دراد ؛

ار ینز  هچ  دراد  روتـسد  ناـسنا  نتخاـس  يارب  مالـسا  رداـم ، ردـپ و  نیب  هدـشن  لـصاح  جاودزا  هک  یتـقو  نآ  زا  ینعی  دراد ؛ تبحـص  نیا 
یتقو عراز  رفن  کی  دـشاب . روج  هچ  شتناید  عضو  دـشاب ، روج  هچ  شا  یقالخا  عضو  دـنک ، باختنا  نز  نآ  ار  يدرم  هچ  دـنک ، باختنا 
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بجوم هک  ییاهزیچ  نآ  دنکب ، هظحالم  دیاب  ار  نیمز  نیا  دنکب ، تشک  ینیمز  کی  رد  ار  یمخت  کی  دـنکب و  یتعارز  کی  دـهاوخ  یم 
هچ تسا ، نیا  اب  دیفم  زیچ  هچ  هکدنک  هظحالم  ار  اهنآ  دیاب  درکادیپ ، روهظ  یتقو  هک  ییاهزیچ  نیا  دنکب ، هظحالم  دیاب  تسا  نیا  تیبرت 

هلماعم نیمه  مالـسا  دیـسر . رمث  هب  درکدشر و  هک  یتقو  ات  دنک  تبظاوم  روط  نیمه  دیاب  دنکب ؛ در  نآ  زا  تسا ، نیا  اب  فلاخم  ییاهزیچ 
لبق زا  دنکب . هدافتـسا  نآ  زا  دهاوخ  یم  دنکب و  یتشِک  کی  دـهاوخ  یم  هک  عراز  رفن  کی  هلماعم ي  ینعی  تسا . هدرک  ناسنا  دارفا  اب  ار 

هظحالم ي هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دشاب . دیاب  روج  هچ  جاودزا  ینعی  دنشاب ، دیاب  روج  هچ  ردام  ردپ و  دراد  روتسد  دوشب  تشک  هکنیا  زا 
ییاه هچب  نیا  دشاب ، یناسنا  ریغ  لامعا  شلامعا  دـشاب ، دـساف  شقالخا  ًالثم  ردام  ردـپ و  زا ) یکی   ) رگا هک  تسا  هدرکار  رما  نیا  تبقاع 

، زوسلد رایـسب  قیقد ، رایـسب  راکتـشک  کی  لثم  اذـهلو  دراد ؛ ریثأت  وا  رد  مه  اهنیا  راک  رد  تسه  هک  یتثارو  هطـساو  هب  دوش  یم  ادـیپ  هک 
رد دعب  تسا . جاودزا  رد  یتیبرت  هچ  دـش ، هک  جاودزا  دوش ؛ یم  جاودزا  ینامز  ات  لوا  نآ  زا  و  تسا . هدرک  تاعارم  ناسنا  عون  هب  مالـسا 
یم ضرع  ِنامز - رد  دعب  تسه . اجنآ  رد  رایسب  بادآ  لمح  نامز  رد  دعب  تسه . اجنآ  رد  رایـسب  بادآ  بادآ ؛ روج  هچ  حاقل  هیـضق ي 

یبادآ هسردـم  رد  دـعب  تسه . یبادآ  ردـپ  لظ  رد  دـعب  تسه . یبادآ  ردام  نماد  رد  دـعب  تسه . اـجنآ  رد  يرایـسب  بادآ  عاـضر  منک -
همه يارب  و  یلاع . هبترم ي  هب  دسرب  ات  هدرک  تاعارم  هدماین  ایند  هب  زاب  هک  یتقو  نآ  زا  ار  هچب  نیا  تسه . یبادآ  عامتجا  رد  دـعب  تسه .

دنراد يراک  کی  طقف  اهنآ  درادن . يراک  شلـصا  اهنیا  هب  تسه ، ملاع  رد  هک  ییاهتلود  ریاس  َملاع ، ياهمیژر  ریاس  و  دراد . روتـسد  اهنیا 
لداع بوخ و  رایـسب  هک  مه  ینآ  ای  ار  مدرم  دننک  لواپچ  ات  دنکادیپ  یـشمارآ  کی  ناشدوخ  عفن  هب  ًالثم  عامتجا  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  و 

هچب اما  دنکب . حیحـصت  يردق  کی  ًالثم  ار  شدوخ  یعامتجا  لئاسم  هک  دراد  راک )  ) نیا هب  عجار  طقف  درادـن ؛ لئاسم  نیا  هب  يراک  تسا 
مالـسا اهمیژر . ریاس  رد  تسین  حرطم  ًالـصا  عاضر ، نامز  لمح و  نامز  رخآ ، ات  دشاب  روج  هچ  دیاب  تیبرت  رخآ ، ات  دـشاب  روج  هچ  دـیاب 

ردپ ترشاعم  شردام ، ردپ و  اب  شدوخ  ترشاعم  شردارب ، اب  شدوخ  ترشاعم  دش ، گرزب  ناسنا  هک  یتقو  هک  تسا  يزیچ  وچمه  کی 
رد اهنیا  همه  اهیجراخ ، اب  اهنیا  اهنیدمه ، اب  اهنیا  ترشاعم  اهیرهشمه ، اب  اهنیا  ترـشاعم  اه ، هیاسمه  اب  اتود  نیا  ترـشاعم  رـسپ ، اب  ردام  و 

دراد فرط  ود  ینعی  يونعم . تموکح  شا  هبنج  کی  و  تسا ، یسایس  تموکح  شا  هبنج  کی  هک  تسا  یتموکح  مالسا  و  تسه . مالسا 
کی دراد ؛ ماکحا  شتاهج  همه  رد  يدام  يور  نیا  رد  مالـسا  هک )  ) يدام يور  کـی  ناـسنا : دراد  ور  ود  ناـسنا ، دراد  عضو  ود  ناـسنا ،
سک چیه  رگید  هک  يا  هبترم  هب  دسرب  ات  دنکب  یبیذـهت  يونعم و  ياهتیبرت  ار  ناسنا  هک  اهمیژر  رد  تسین  حرطم  ًالـصا  هک  يونعم ، يور 

روطنیا اهمیژر  ریاس  العا . توکلم  هب  دـناسرب  ات  تسا  هدرب  هتفرگ و  ار  مدرم  تسد  هدیـشک  روط  نیمه  مالـسا  اجنآ  ات  هللا . ّـالا  دـناد  یمن 
هچب هکنیا  زا  لبق  زا  شدوخ  ناسنا  دـنراد ، راک  رـشب  داعبا  همه ي  هب  نایدا  رـشب  داـعبا  همه ي  هب  ناـیدا  هجوت   30/11/57 ( 174 . ) دنتسین

. دنکب باختنا  دیاب  ار  يدرم  هچ  نز  درک ؛ باختنا  دیاب  ار  ینز  هچ  تسیچ ؟ جاودزا  طیارـش  دشاب ؛.. دـیاب  روج  هچ  جاودزا  دوشب ، دـلوتم 
هچب نیا  هکنیا  ینیب  شیپ  دـشاب ، یجاودزا  الـصا  هکنیا  زا  لـبق  رـشب . کـی  ندـش  ادـیپ  يارب  تسا  یتشِک  جاودزا  نیا  بوخ ، هکنیا  يارب 
هدش جاودزا  زا  لبق  زین  نیا  هب  هجوت  اذـهل  و  دـشاب ؛ هتـشاد  سفن  تمالـس  دـشاب و  تمالـس  هکدـشاب  يروط  هب  دـیآ  یم  ایند  هب  هک  یتقو 

یطیارـش هچ  اب  دوشب  عقاو  حاقل  نیا  دـهاوخ  یم  هک  یلاح  رد  لمح ، زا  لبق  لمح . لاح  رد  دـعب  یطیارـش ؛ هچ  اب  جاودزا ؛ طیارـش  تسا ؛
بوخ ییاهزیچ  هچ  زا  دروخب ؛ تسا  بوخ  ییاهزیچ  هچ  ردام  تسا ، لمح  هچب  هک  یتقو  دـشاب ؛ هتـشاد  دـیاب  یماکحا  هچ  دـشاب و  دـیاب 

یم هک  یـسک  نآ  هچب ، دـمآ  ایند  هب  هکنیا  زا  دـعب  دـشاب ، دـیاب  اهزیچ  هچ  لـمح  تقو  رد  وا . یگدـنز  دـشاب  روج  هچ  دـنک ؛ زیهرپ  تسا 
یتاقوا هچ  هچب ؛ هب  دهدب  ریش  روج  هچ  دنریگب  وا  يارب  يا  هیاد  یهدریـش و  کی  دنهاوخب  رگا  دشاب ، روج  هچ  ار  هچب  دهدب  ریـش  دهاوخ 

هچ ردپ  دمآ ، نوریب  ردام  نماد  زا  هکنیا  زا  دعب  و  دشاب . هتشاد  ترشاعم  نیا  اب  روج  هچ  ردام  ردام ، نماد  رد  دشاب . یطیارـش  هچ  اب  دشاب ؛
یعـضو روج  هچ  هعماج  رد  دـیآ ، یم  هک  هعماج  رد  دـشاب . روج  هچ  ملعم  هچب ؛ نیا  تیبرت  يارب  دنـشاب  روج  هچ  هلئاع  دـشاب ؛ دـیاب  روج 

(175 . ) دـشاب بذـهم  ناـسنا  کـی  دـنکادیپ ، قـقحت  دـهاوخ  یم  جراـخ  رد  هک  ناـسنا  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  اـهنیا  ماـمت  دـشاب . هتـشاد 
امـش هک  يا  هچب  نآ  هشقن  ینکب ، جاودزا  هکنیا  زا  لبق  مالـسا  دراد . راک  زیچ  همه  هب  مالـسا  ناسنا  داعبا  همه ي  ندرک  تسرد   24/2/58
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يدرم روج  هچ  نک ، باختنا  ینز  روج  هچ  تسا ؛ هتخیر  امـش  جاودزا  زا  لبق  ار  هشقن  دینک ، دیلوت  ار  هچب  نآ  جاودزا  زا  دعب  دیهاوخ  یم 
دـشر دـیاب  هک  دـنام  یم  یتابن  کی  لثم  ناسنا  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  دـشاب . دـیاب  روج  هچ  نز  دـشاب ، دـیاب  روج  هچ  درم  نک ، باـختنا 

- تسا يدوک  روج  هچ  دنیبب  ار  دوک  تسا ، ینیمز  روج  هچ  دنیبب  ار  نیمز  دیاب  دنک  یم  يراکمخت  یتقو  هکزرواشک  رفن  کی  لثم  دنکب ؛
هظحالم ار  شنیمز  دوشب ، تشک  هکنیا  زا  لبق  زا  تسا . يدوجوم  وچمه  کی  مه  ناسنا  اذـک ، دراد  مزال  تقو  هچ  بآ  منک - یم  ضرع 

نامز دش ، عقاو  جاودزا  هکنیا  زا  دـعب  دـشاب . روج  هچ  دـنکب  تشکدـهاوخ  یم  هکنآ  دـشاب ، دـیاب  ینیمز  روج  هچ  نیمز  نیا  هکدـنک  یم 
نآ مالسا  نیناوق  زاس  ناسنا  مالسا   31/2/58 ( 176 . ) دنک تسرد  دهاوخ  یم  ناسنا  دهاوخ ، یم  ار  داعبا  همه  دشاب . دیاب  روج  هچ  حـیقلت 

اب دوشب  تسرد  مدآ  هک  تسا  نیا  قیرط  جاودزا  نیا  هکنیا  يارب  هدرک  تسرد  بیترت  ناتجاودزا  يارب  دـینک ، جاودزا  امـش  هکنیا  زا  لـبق 
دیها وخ  یم  امـش  هک  درادـن  نیا  هب  راک  َملاع  رد  ینوناق  چـیه  دـینک ، جاودزا  دـیهاوخ  یم  ـالاح  امـش  تسا . هدرک  عورـش  اـجنآ  زا  نآ ،

ناتدوخ هب  نآ  یقاب  دـینکب ، تبث )  ) دـننک تبث  ار  جاودزا  اـهنآ  دـیاب  هک  يا  هرادا  رد  دـینک ، تبث  امـش  دـینکب . يروج  هچ  دـینک  جاودزا 
دیاب هچب  نیا  تسا . هچب  کی  أدبم  جاودزا  نیا  هک  هدرک ، هج  وت  هدرک ، فرصت  دینک ، جاودزا  امـش  هکنیا  زا  لبق  زا  مالـسا  تسا . طوبرم 

تسرد یحلاص  نیمز  کی  ار  نیمز  لوا  زا  دوشب ، بوخ  شا  يزرواشک  هکنیا  هب  راد  تفوطع  رایسب  زرواشک  کی  ریظن  دیایب . راب  تسرد 
؛ تسا زاس  ناسنا  مالـسا  دـنک . یم  تسرد  یحلاص  مخت  کی  ار  مخت  ار و  تشک  دـنک ؛ یم  تسرد  یحلاص  بآ  کی  ار  بآ  دـنک ؛ یم 
ار ینز  هچ  هتفگ  درم  هب  نک . باختنا  ار  يدرم  هچ  تسا  هتفگ  نز  هب  دینک . جاودزا  امـش  هکنیا  زا  لبق  زا  دنک . تسرد  ناسنا  دـهاوخ  یم 

لاح ار ؛ نآ  زا  دعب  ار ؛ هچ  هک  منک  یم  ضرع  لاح  ار ؛ جاودزا  زا  دعب  ار ؛ جاودزا  لاح  روط  نیمه  و  دشاب ، هتشاد  یبدا  هچ  نک ؛ باختنا 
یم هک  یلوا  نآ  زا  دنک . تسرد  دهاوخ  یم  ناسنا  مالـسا  هکنیا  يارب  اهنیا . همه  منک ، یم  ضرع  ار ؛ يراد  هچب  ار ؛ نآ  زا  دـعب  ار ؛ لمح 
نآ هب  هجوت  چـیه  دـنراد ، تلفغ  نآ  زا  اـیند  نیناوق  همه  همه ، هک  ینآ  دراد . فرـصت  نآ  رد  مالـسا  دوشب ، يدـالوا  کـی  ياـنب  دـهاوخ 

نیناوق فالخرب  دینکن  يراک  چیه  مه  هناخقودنـص  لخاد  رد  امـش  هک  دنکب  يراک  دهاوخ  یم  مالـسا  دراد . هجوت  نآ  هب  مالـسا  دنرادن ،
، نزب مه  هب  ار  مظن  نوریب و  این  امـش  ارچ ، نم  هب  نکب . یهاوخ  یم  يراک  ره  تا  هناخ  يوت  نطاب ، هب  دـنراد  راـک  هچ  رگید  نیناوق  َملاـع ،

يوت هک  دـنک  یم  يروـج  ار  ناـسنا  نیا  دـنک . تسرد  ناـسنا  دـهاوخ  یم  مالـسا  تسین . روـج  نیا  مالـسا  نکب . یهاوـخ  یم  يراـک  ره 
نابایخ يوت  دـنکب ، دـهاوخ  یم  يراـک  ره  هناخقودنـص  يوت  هکنیا  هن  تسا ؛ ناـبایخ  يوت  هک  دـشاب  ناـمه  مه ، رد  تشپ  هناخقودـنص و 

تـسرد دهاوخ  یم  ناسنا  مالـسا  تسا . عماجم  يوت  تسا ؛ نابایخ  يوت  هک  دشاب  یمدآ  نامه  دیاب  مدآ  نیا  مه  هناخقودنـص  يوت  دنکن .
بتکم زا  ریغ  ملاـع  رد  یبـتکم  چـیه  حیحــص  ناـسنا  ندرک  تـسرد   20/3/58 ( 177 . ) دـشاب ناـسنا  ْتـالاح  همه  رد  هک  یناـسنا  دـنک ؛

نیا هب  راک  دراد ، طبر  هچ  اهنآ  هب  دـنک . باختنا  ار  يدرم  هچ  نز  ینک ، تلـصو  نک ، باـختنا  ینز  هچ  وت  هک  دـنرادن  نیا  هب  يراـکایبنا 
لمح مایا  هک  تسین  ناشنیناوق  رد  چـیه  نک . باختنا  يدرم  هچ  نک و  باـختنا  ینز  هچ  هک  تسین  نیا  ناـشنیناوق  رد  ًادـبا  چـیه  دـنرادن ؛

شردام تسا ، شردام  نماد  رد  هچب  هک  یمایا  دنکب ؟ راک  هچ  دهدب  دهاوخ  یم  ریـش  ار  هچب  هک  یمایا  دنکب ، ار  ییاهراک  هچ  ردام  هچب ،
، ایبنا ریغ  ياـهمیژر  یعیبط و  يداـم و  نیناوق  اـهراک  نیا  هب  ًادـبا  هچ . ردـپ  تسه  شردـپ  تیبرت  تحت  هک  یتقو  نآ  دراد ؛ يا  هفیظو  هچ 

نآ دنهاوخ ، یم  اهنیا  هک  ییاه  هدسفم  يولج  هعماج ، يوت  دمآ  هک  دـش  یناسنا  ناسنا ، هک  یتقو  طقف  اهنآ  دـنرادن . اهنیا  هب  يراک  چـیه 
یم نآ  هب  مه  نماد  هکلب  دنرادن ، نآ  هب  يراک  چیه  دشاب ، ترشع  شون و  شیع و  هک  يدسافم  ّالاو  دشاب  مظن  هب  رـضم  هک  ییاه  هدسفم 

شقرف ناویح  اب  ناسنا  اهنآ  رظن  رد  دـنرادن . نیا  هب  يراک  چـیه  دـننک ، تسرد  مدآ  دـنزاسب ، ناسنا  کی  دـنهاوخب  هکنیا  هب  يراک  دـننز .
یمن بیبط  ناویح  دـناوت ؛ یم  ناسنا  دـنک ، تسرد  هرایط  دـناوت  یمن  ناویح  دراد . تفرـشیپ  رتشیب  نیا  تعیبط  رد  هک  تسا  رادـقم  نیمه 

زا لبق  جاودزا ، زا  لبق  زا  ار  ناسنا  هکنآ  دراد ، راـک  زیچ  همه  هب  هکنآ  تسا . تعیبط  دودـح  دودـح ، اـما  دـناوت ؛ یم  ناـسنا  دوشب ، دـناوت 
، دـشاب حیحـص  مدآ  کی  دـیاب  دوشب  لصاح  دـهاوخ  یم  جاودزا  نیا  زا  هک  يزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  لاـبند  دـنک ، جاودزا  دـهاوخب  هکنیا 

روتـسد اهنیا  ارچ  نک . باختنا  ار  يدرم  هچ  نک ، باختنا  ار  ینز  هچ  دراد  روتـسد  دـینک . جاودزا  امـش  هکنیا  زا  لـبق  دـشاب ، دـیاب  ناـسنا 
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نیمز هک  دنک  یم  رظن  لوا  دزاسب ، ار  يا  هعرزم  کی  دـهاوخ  یم  هک  یتقو  ناقهد  کی  عراز ، کی  هک  يروط  نامه  هکنیا  يارب  دـنراد ؟
مدنگ مخت  کی  تسا ، یمخت  روج  هچ  دراکب  دـهاوخ  یم  هک  ار  یمخت  نآ  دـنک ، یم  باختنا  حـلاص  نیمز  کی  تسا ، ینیمز  روج  هچ 

نآ زا  یتعفنم  کی  دـنک و  دابآ  ار  هعرزم  نیا  هکنیا  ات  دراد  رظن  رد  ار  اهنیا  مامت  تیبرت ، يارب  دراد  مزال  یچ  دـنک ؛ یم  باختنا  یحلاص 
ادیپ حیحـص  ناسنا  کی  جوز  نیا  زا  ات  دشاب  روج  هچ  دوش  یم  باختنا  هک  یجوز  نآ  هک  تسا  هتـشاد  ار  رظن  نیا  ناسنا  رد  مالـسا  دربب .

. دشاب دیاب  یبادآ  هچ  هب  مه  دـعب  دوشب ؛ ادـیپ  ناسنا  کی  نیجوز  رفن  ود  نیا  زا  ات  دـشاب  ینز  روج  هچ  ینکیم  باختنا  هک  ینز  نآ  دوشب .
ییاهبدا هچ  لمح  ماـیا  رد  مه  دـعب  دراد ، یبادآ  هچ  دوشب و  حـیقلت  دـیاب  یلاـح  هچ  رد  مه  دـعب  دـشاب ، دـیاب  جاودزا  نیا  یبدا  هچ  يور 

مالـسا شنیرتالاب  هک  يدـیحوت  ياـهبتکم  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  اـهنیا  همه ي  تسه ؟ ییاـهبدا  هچ  نداد  ریـش  ماـیا  رد  مه  دـعب  تسه ،
یلَوا زا  و  دی . وگ  یم  هچ  مالـسا  هکدننیبب  دنیایب  تسار  هار  هب  تیاده   13/4/58 ( 178 . ) دننک تسرد  ناسنا  هکنیا  يارب  دنا  هدـمآ  تسا ،

دعب دشاب ، یبوخ  هچب  کی ! دوشب ، دیلوت  رـشب  نیا  زا  دـهاوخ  یم  هک  يا  هچب  نیا  هک  تسه  فارمه ! دـنک  جاودزا  دـها  وخ  یم  رـشب  هک 
هار کی  هب  دـنک  تیادـه  ار  امـش  دـهاوخ  یم  مالـسا  رخا . ات  نییاـپ  ـالاب و  روطنیا ، شناتـسبد  رد  مه  دـعب  روطنیا ، شرداـم  نماد  رد  مه 

12/4/59 ( 179 . ) یتسار

نادنز رف  حیحص  تیبرت  رد  ناردام  شقن  تیمها 

دیراد هچب  مادک  ره  دشاب . ادـخ  يارب  ناتلامعا  دـشاب ، ادـخ  يارب  ناتمایق  دـشاب ، حـلاص  لامعا  ناتلامعا  هک  دیـشاب  بظاوم  حـلاص  لامعا 
نادرم اهنز  دـنراد . رتشیب  قح  اهنز  دـنراد و  قح  اهتلم  رب  نادرم  تسا  زاس  ناسنا  نز   19/11/57 ( 180 . ) دینکب یهلا  تیبرت  دـینک ، تیبرت 

لماک ناسنا  تیبرت   13/12/57 ( 181 . ) زاس ناسن  زین ا  اهنز  و  تسا ، زاـس  ناـسنا  میرک  نآرق  دـننک . یم  گرزب  دوخ  نماد  رد  ار  عاـجش 
نتسناد ردق   17/12/57 ( 182 . ) دوشب تیبرت  لماک  ياهناسنا  امـش  نماد  رد  هک  دنک  تیبرت  لماک  ناسنا  کی  ار  امـش  دهاوخ  یم  مالـسا 

(183 . ) دناد یم  ار  امش  ردق  مالـسا  دینادب . ار  ناتدوخ  ردق  دیتسه . اهدرم  هدننک  تیبرت  امـش  دندش ؛ گرزب  امـش  نماد  رد  اهدرم  ناوناب 
ِنانز نادرم و  اهامش  دینک . یم  تمدخ  هللاءاش  نا  مه  نیا  زا  دعب  و  دیدرک ، تمدخ  مالسا  هب  اهامـش  مالـسا  هب  ناوناب  تمدخ   17/12/57

تیبرت بوخ  ار  ناتدوخ  دالوا  هکدیتسه  فظوم  اهامش  تسا . تمظع  تفع و  تمصع و  نماد  امش  نماد  دینک . یم  تیبرت  ناریا  رد  ریش 
شیپ اجنیا  ات  ار  تضهن  نیا  تاقبط ، همه  امـش و  هدهاجم  اب  ام  دینک . تیبرت  دهاجم  دـینک ، تیبرت  یناسنا  دـینک ، تیبرت  یمالـسا  دـینک ؟

وش یم  تیب  رت  گر  زب  نانز  نادرم و  هک  تسامش  زا  دنتلم  زیزع  ناون ، اب   17/1/58 ( 184 . ) میدرک مالعا  ار  یمالسا » يروهمج   » میدرب و
شـشوک لیـصحت  رد  اهامـش  دیتسه . تلم  هناوتـشپ  دیتسه ؛ تلم  زی  زع  اهامـش  دوش . یم  تیبرت  گرزب  ناوناب  نادرم و  امـش  نماد  رد  د .

کی امـش  ناماد  دینک . تیبرت  دـنمورین  ناناوج  ام  تکلمم  هیتآ  يارب  امـش  دـیوش . زهجم  یلامعا  لیاضف  یقالخا ، لیاضف  يارب  هک  دـینک 
. دنسرب تیبرت  هب  امش  نماد  رد  امش  ناکدوک  ات  دینک  لیصحت  لیاضف  امش  دوشب . تیبرت  گرزب  ناناوج  دیاب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هسردم 
؛ دینک بذهم  ناتدوخ  ياهنماد  رد  ار  ناتدوخ  ياه  هچب  هک  دهاوخ  یم  ار  انعم  نیا  امش  زا  مالسا  اه  هچب  ندرک  بذهم   21/1/58 ( 185)

ناتدوخ تکلمم  مالسا و  تاردقم  نیا ، زا  دعب  دنمالـسا و  نادنزرف  اهنیا  هک  یمالـسا  ياه  هچب  نیا  رون  هب  دینک  رونم  ار  ناتدوخ  نماد  و 
لوئسم دنوش ، یم  گرزب  امش  ناماد  رد  اه  هچب  نیا  هک  لوا  زا  امش  اه  هچب  لامعا  لاعفا و  تیلوئسم   20/2/58 ( 186 . ) تساهنآ تسد  هب 

کی نامه  ار  تلم  کی  تداعس  هک  تسا  نکمم  دینک  تیبرت  بوخ  هچب  کی  رگا  هک  يروط  نامه  دیتسه . امش  مه  اهنآ  لامعا  لاعفا و 
. دوشب ادیپ  هعماج  رد  داسف  کی  هک  تسا  نکمم  دوشب ، گرزب  امـش  نماد  رد  هتـساوخن - يادخ  مه - دب  هچب  کی  رگا  دـنک ، نیمأت  هچب 

تسا نکمم  نیا  دوش ... یم  عقاو  هعماج  سأر  رد  دش ، دراو  هک  یتقو  هعماج ، رد  اهتقو  یهاگ  هچب  کی  تسا ؛ هچب  کی  هکدینکن  نامگ 
نماد زا  دوشب . عورـش  دیاب  اهمناخ  امـش  نماد  زا  اه  هچب  رب  ناردام  لاعفا  ریثأت   24/2/58 ( 187 . ) دشکب داسف  هب  ار  هعماج  کی  اهدـعب  هک 

ناتنماد رد  هچب  ( یتقو ) ناـتدوخ هکنیا  هب  یمالـسا . حیحـص  تیبرت  کـی  دـینک ، تیبرت  ار  اـه  هچب  هک  دوشب  عورـش  بلطم  نیا  دـیاب  اـمش 
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نیا رگا  راک . زا  دیآرد  وگغورد  دـعب  دونـشن  غورد  امـش  زا  تسامـش ، لوق  لعف و  هب  شـشوگ  مشچ و  همه ي  تسه ، ناتهارمه  تسه ،
مدآ ردـپ  تسا ، یحیحـص  مدآ  ردام  دـید  رگا  دوش . یم  وگغورد  نیا  دـیوگیم ، غورد  ردـپ  دـید  مه  دـعب  دـیوگ ، یم  غورد  رداـم  دـید 
زارد همانرب  ام ، تلم  تدـملا  لیوط  همانرب ي  تیونعم  اب  اه  هچب  ندرک  انـشآ   24/2/58 ( 188 . ) دیآ یم  راب  حیحـص  نیا  تسا ، یحیحص 

ياهردـپ ام ، ياه  هچب  ياهردام  ام ، ياهملعم  تساهنآ ، تیبرت  تحت  رد  هک  ییاهنیا  ار ، ناشدوخ  ياه  هچب  هک  تسا  نیا  ام  تلم  تدـم 
تایونعم اهنیا  ام ، ياه  هچب  يارب  ناگدنیوگ  ام ، ياه  هچب  يارب  ناگدنسیون  ام ، ياه  هچب  ياهداتسا  ام ، ياه  هچب  ياهملعم  ام ، ياه  هچب 

ربارب دـنچ  شـشزرا  ناوناب  ياهکمک  ناوناـب  کـمک  شزرا   2/3/58 ( 189 . ) تاـیونعم اـب  ار  اـهنآ  دـننک  انـشآ  دـننامهفب ؛ تلم  نیا  هب  ار 
امش همه  رب  مالـس  دنک . ظفح  تسا ... ایبنا  لغـش  هک  اهناسنا ، تیبرت  يارب  ار  امـش  و  دنک ، ظفح  ار  امـش  دنوادخ  تسا . نادرم  ياهکمک 

لوئـسم امـش  همه . میلوئـسم  همه ؛ دیلوئـسم  مرتحم ! ناوناب  دالوا  يارب  بتکم  نیرتهب  ردام ، نماد   5/3/58 ( 190 . ) امـش همه  رب  تمحرو 
لوئـسم همه  دیهدب . لیوحت  هعماج  هب  دینک ، تیبرت  دیروایب ، راب  یقتم  دالوا  ناتدوخ  ياهنماد  رد  هکدیلوئـسم  امـش  دـیتسه ؛ دالوا  تیبرت 

(191 . ) دـالوا يارب  زا  تسا  یبـتکم  نیرتـهب  رداـم  نماد  دـنوش . یم  تیبرت  رتـهب  امـش  نماد  رد  نکل  مینک ؛ تـیبرت  ار  دـالوا  هـک  میتـسه 
اهمناخ امش  دیراد . فیرش  لغش  ود  دیتسه ؛ ملعم  دییوگ  یم  ناتدوخ  الاح  هک  يروط  هب  اهمناخ  امش  ناردام  لغش  ندوب  فیرش   5/3/58

هعماج هب  رگا  امـش  بوخ  دـنزرف  کی  تسا . رتالاب  اهلغـش  همه  زا  نیا  هک  دـنزرف ، تیبرت  لغـش  یکی  دـیراد . فیرـش  رایـسب  لغـش  ات  ود 
مناوت یمن  نم  هک  دراد  تفارش  يردق  هب  امش  يارب  دینک ، تیبرت  امش  ناسنا  کی  رگا  َملاع . همه  زا  تسا  رتهب  امـش  يارب  دیهدب ، لیوحت 

تـسرد دـیاب  نآ  زا  ناسنا »  » هک تسا  ینماد  اهردام  نماد  دـینک . تیبرت  بوخ  ياه  هچب  هک  تسا  نیا  ناتلغـش  کی  امـش  سپ  منک . نایب 
چیه تسه و  قیـالع  همه ي  زا  رتـشیب  رداـم  هب  هچب  هقـالع  هکنیا  يارب  و  رداـم ؛ نماد  رد  تسا  هچب  تیبرت  تیبرت ، هبترم  لوا  ینعی  دوشب .

، دنتـسه ردام  ریثأت  تحت  هک  يردقنآ  دـننک . یم  ذـخا  ار  لئاسم  رتهب  ردام  زا  اه  هچب  تسین . يدـنزرف  يردام و  هقالع  زا  رتالاب  يا  هقالع 
دیاب یناسنا  تیبرت  هب  یتوغاط  تیبرت  لوحت   21/3/58 ( 192 . ) دنتسین داتسا  ریثأت  تحت  دنتسین ، ملعم  ریثأت  تحت  دنتـسین ، ردپ  ریثأت  تحت 
رتالاب هاگـشناد و  هب  و  دوشب ، عورـش  اهردام  نماد  زا  هک  تسا  دـیما  و  یمالـسا . یناسنا - ياهتیبرت  هب  دوشب  لوحتم  یتوغاط  ياهتیبرت  نیا 

ناشتـسد هب  تلم  نآ  تاردقم  هک  یناسک  تلم ، نآ  نارـس  هک  تسا  نیا  هب  تلم  کی  تداعـس  روط . نیمه  مه  ام  سرادـم  دوشب و  متخ 
هچب هک  تسا  يا  هسردم  نیرتگرزب  ردام  نماد  هسر  دـم  نیرتگرزب  ردام ، نماد   27/4/58 ( 193 . ) دنشاب هدش  هیکزت  دنشاب ، یّکزم  تسا ،

زا ات  دونش  یم  رتهب  ردام  زا  هچب  دونش . یم  ملعم  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  دونـش  یم  ردام  زا  هچب  هک  هچنآ  دوش . یم  تیبرت  اجنآ  رد 
، تسا یهلا  هفیظو  کی  تسا ، یناسنا  هفیظو  کی  نیا ) . ) ملعم راوج  رد  اـت  ردـپ ؛ راوج  رد  اـت  دوش  یم  تیبرت  رتهب  رداـم  نماد  رد  ملعم .
، تساه هچب  لِّفکتُم  هک  ینآ  نارهاوخ ، امش  یناسنا  تیبرت  هب  هجوت   27/5/58 ( 194 . ) تسا ندرک  تسرد  ناسنا  تسا ؛ فیرش  رما  کی 

میقتـسم طارـص  ادخ و  هار  هب  توعد  ار  تیعمج  نآ  تسا ، یتیعمج  کی  لفکتم  هکنآ  و  دننکب . یناسنا  تیبرت  ار  اه  هچب  هک  دننک  هجوت 
تیبرت  20/7/58 ( 195 . ) دناس رب  رون  هب  تاملظ  زا  دربب و  لامک  هب  ور  صقن  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  تسا  یهلا  میقتـسم  هار  نیا  دـنکب .
ياهبـش رد  سفن  اب  نادـهاجم  رازراک و  نادـیم  رد  دربن  ناعاجـش  امـش  هک  یناردـپ  ناردام و  نآ  رب  دـنوادخ  هعـساو  تمحر  نادـهاجم 

هدننارورپ هک  یک  اپ  ياهنماد  نیا  رب  دنوادخ  تمحر  لدریش  ناناوج  تیبرت   2/1/61 ( 196 . ) دندومن تیبرت  ناشک  اپ  نماد  رد  ار  ینارون 
19/11/62 ( 197 . ) دنشاب یم  لد  ریش  ناناوج  نیا 

يردام تفارش  تیمها و 

اه لاس  زا  شدنزرف  هب  ردام  ِبش  کی  درک . ادا  قح  هب  ناوت  یمن  درمش و  ناوت  یمن  ار  اهردام  رایـسب  قوقح  ناردام  ياهمدق  ریز  تشهب 
. تسا نیملاـعلا  ّبر  تفوطع  تمحر و  هقراـب  رداـم ، یناروـن  ناگدـید  رد  تمحر  تفوـطع و  مّسجت  تسا . رت  هدـنزرا  دـهعتم  ردـپ  رمع 
هب درک و  ناوتن  سک  ار  نآ  فصو  هک  هنوگ  نآ  هتخیمآ  دوخ  ّتیبوبر  تمحر  رون  اب  ار  نارداـم  ناـج  بلق و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
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لاح زا  اهتمحز  اـهجنر و  لـباقم  رد  شرع  نوچ  یلمحت  ار  نارداـم  هک  تسا  لازیـال  تمحر  نیا  دـیاینرد و  نارداـم  زج  یـسک  تخاـنش 
ار نآ  بش  کـی  ناردـپ  هک  ییاـهجنر  هدومرف ؛ تمحرم  رخآ ، هب  اـت  يدازون  زا  ندـییاز و  تقو  لـمح و  لوط  محر و  رد  هفطن  رارقتـسا 
اب هکنیا  تسا و  تقیقح  کی   1« تسا ناردام  ياهمدق  ریز  تشهب   » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هکنیا  دنتـسه . زجاع  نآ  زا  دننکن و  لمحت 

ناـنآ و مدـق  ریز  رد  ار  ّتنج  تداعـس و  هک  تسا  نادـنزرف  هب  يرایـشوه  تسا و  نآ  تمظع  یگرزب  يارب  تسا  هدـمآ  فیطل  ریبعت  نیا 
ار ناحبس  راگدرورپ  يدونـشخ  اضر و  دیرادهگن و  یلاعت  قح  تمرح  کیدزن  ار  نانآ  تمرح  دینک و  وجتـسج  نانآ  كرابم  ياپ  كاخ 

باتک تسا . هدـمآ  ناـسنا  نتخاـس  يارب  مالـسا  مالـسا  يارب  لاـفطا  تیبرت   8/2/61 ( 198 . ) دینکوجتـسج ناردام  يدونـشخ  اـضر و  رد 
دُعب هب  یناـحور و  دـُعب  هب  دراد ، هک  يداـعبا  همه  هب  ار  ناـسنا  تسا ؛ ناـسنا  تـیبرت  باـتک  تـسا ، دـیجم  نآرق  نآ  هـک  مالـسا  ینامـسآ 

ام دهدب . ناشن  ار  تیبرت  هار  ام  هب  هک  تسا  هدمآ  مالسا  نیا  یماظن ؟ دعب  اهدعب - همه  یگنهرف - یعامتجا ، یـسایس ، ياهدُعب  ینامـسج ،
نماد رد  ار  ناشدوخ  لافطا  دننک  تیبرت  ام  ناوناب  ار . نامدوخ  ناوناب  مینک  تیبرت  ار ، نامدوخ  ناناوج  مینک  تیبرت  مالسا  عبت  هب  دیاب  مه 

رازگتمدخ تیناسنا  يارب  مالسا و  يارب  دنوش و  دنمورب  هک  یتقو  نآ  هب  دنـسرب  ات  ار  اهنآ  دننک  تیبرت  دندش ، گرزب  هک  یتقو  ناشدوخ ؛
؛» تاـهّمالا مادــقا  تـحت  ۀــّنجلا  (:» ص  ) هللا لوـسر  لاــق  . 1  -------------------------------- 22/1/58 ( 199 . ) دنـشاب

دـنراد و یمالـسا  هعماج  يانب  رد  یـساسح  شفن  مالـسا  رظن  زا  نانز  یمالـسا  هعماج  ياـنب  رد  نز  ساـسح  شقن  ح 45439  لاّمعلازنک ؛
اب بسانتم  دیایب و  نوریب  ندوب  ءیـش  دح  زا  دبای و  زاب  هعماج  رد  ار  دوخ  یناسنا  ماقم  دناوتب  وا  هک  دهد  یم  اقترا  يدـح  ات  ار  نز  مالـسا 

ادخ هاگشیپ  رد  اهمناخ  شزرا   19/8/57 ( 200 . ) دریگب هدهع  هب  ار  ییاهتیلوئسم  یمالسا  تموکح  نامتخاس  رد  دناوت  یم  يدشر ، نینچ 
(201 . ) یمالـسا ياهتیبرت  دـینک ، تیبرت  ار ؛ ناتدوخ  ياـه  هچب  دـینک  بیذـهت  هللاءاـش . نا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـیراد  شزرا  اـهمناخ  اـمش 

حیحـص دارفا  کی  دینک ؛ بیذهت  دیاب  مه  نات  یملعم  رد  دینک ؛ بیذهت  ار  اه  هچب  دیاب  نات  يردام  رد  بوخ  راک  أدبم  ناردام   20/2/58
. دیآ یم  امـش  هدهع  هب  مه  اهنآ  رزِو  دشاب ، انعم  نیا  سکع  هتـساوخن  يادخ  رگا  و  دینک . حیحـص  ار  هعماج  کی  دـیهدب ، هعماج  لیوحت 
، دراد باوث  رجا و  دراد ، یبوخ  مه  امـش  يارب  دیدوب - بوخ  راک  نیا  أدبم  امـش  نوچ  دـننکب - اهنیا  هک  یبوخ  راک  ره  هک  يروط  نامه 
. دور یم  مه  امش  مشچ  هب  شدود  نیا  دننکب ، يراکداسف  دنورب  اهنآ  دیهدب ، هعماج  لیوحت  امـش  يدساف  رـشق  کی  هتـساوخن  يادخ  رگا 
رد هچب  تیبرت  تیلوئـسم  و  دیتسه ؛ ولج  اهدرم  زا  فرـش  نیا  رد  هک  دیراد ، يردام  فرـش  اهمناخ  امـش  يردام  فرـش   24/2/58 ( 202)

رگا هتـساوخن ، يادخ  و  دنک ؛ یم  تیبرت  بوخ  هچب  بوخ ، ِردام  تسا . ردام  نماد  دراد ، هچب  هک  يا  هسردـم  لوا  دـیراد . ناتدوخ  نماد 
سک چیه  هب  دنراد  ردام  هب  هک  يا  هقالع  نآ  اه  هچب  نوچ  و  دیآ . یم  نوریب  فرحنم  ردام ، نماد  يوت  نامه  زا  هچب  دشاب ، فرحنم  ردام 
فرح دـننیب ، یم  ردام  رد  ار  زیچ  همه  ردام و  رد  دوش  یم  هصـالخ  دـنراد  هک  ییاـهوزرآ  ماـمت ... دنتـسه  هک  رداـم  نماد  رد  و  دـنرادن ،
نماد کی  رگا  نماد  نیا  تسا - سالک  لوا  هک  ردام - نماد  رد  هچب  کی  هلاـحمال  دراد . رثا  اـه  هچب  رد  رداـم ، لـمع  رداـم ، قلُخ  رداـم ،
بوخ لمع  نآ  اب  سفن و  بیذهت  نآ  اب  حیحـص و  قالخا  نآ  اب  دنک ، یم  دـشر  دراد  هک  لوا  نیمه  زا  هچب  دـشاب ، بذـهم  هزیکاپ  رهاظ 

هچب نیا  دراد ، شوخ  راتفگ  دراد ، حیحـص  لامعا  دراد ، شوخ  قالخا  ردام  دنیب  یم  تسه ، شردام  نماد  رد  یتقو  هچب  دـنک . یم  دـشر 
- تسا رترثؤم  اهقیرزت  همه  زا  هک  ردام - قیرزت  هب  و  تسا - رتالاب  اهدیلقت  همه  زا  هک  ردام - زا  دـیلقت  هب  شراتفگو  شلامعا  اج  نامه  زا 
، همه يارب  اهمناخ ، امـش  يارب  اهناوج ، امـش  يارب  تدملا  لیوط  همانرب  بذهم  ياه  هچب  ندروآراب  هب   24/2/58 ( 203 . ) دوش یم  تیبرت 

هچب دنروایب ، راب  بذهم  ياه  هچب  اهمناخ  نیا  رگا  دیرب . یم  شیپ  ار  یمالسا  دصاقم  دیشاب  یبهذم  ناسنا  کی  اهامـش  رگا  هک  تسا  نیا 
ریغ هچب  بذـهم ، ریغ  هچب  اهنیا  نماد  رد  هتـساوخن  يادـخ  رگا  تسا . ظوفحم  ناتایند  مه  ناتنید و  مه  امـش  دـنروایب ، راب  یمالـسا  ياـه 

ناماه هچب  هک  ام  ياهناتسبد  رد  و  دنوشب ، ادیپ  بذهم  ریغ  ياه  هچب  یمالسا ، ریغ  ياه  هچب  اهناوج  امش  تلافک  رد  و  دوشب ، ادیپ  یمالسا 
یمالسا بدا  دشابن ، راک  رد  بیذهت  دنور  یم  ام  ياهناوج  هک  ام  ياهناتـسریبد  رد  دنـشابن ، یمالـسا  بادآ  هب  بدؤم  بذهم و  دنور  یم 

یم داب  هب  مالسا  مه  ینعی  میلاوز . هب  ور  دشابن ، يربخ  مالسا  ماکحا  زا  مالـسا و  مولع  زا  دشابن و  یمالـسا  هاگـشناد ، رد  دشابن و  راک  رد 
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نیرتـگرزب دوـش  یم  گرزب  وا  نماد  رد  هچب  هک  رداـم  نیا  لغـش  نـیرت  فیرـش  هـچب ، ندرک  گرزب   2/3/58 ( 204 . ) روـشک مه  دور و 
نداد لیوحت  و  تسا ، هچب  کی  ندرک  گرزب  ملاع  رد  لغش  نیرتفیرش  يراد . هچب  لغش  دراد ؛ ار  لغـش  نیرتفیرـش  و  دراد ؛ ار  تیلوئـسم 

ات مدآ  زا  خـیرات  لوط  رد  داتـسرف ، ایبنا  شیارب  خـیرات  لوط  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دوب  ناـمه  نیا  هعماـج . هب  تسا  ناـسنا  کـی 
شتاجن دـهاوخ  یم  دراد و  يراـتفرگ  شا  هچب  هک  يرداـم  شمارآ  حور  رداـم ،  2/3/58 ( 205 . ) دـننک تسرد  ناسنا  دـندمآ  ایبنا  متاخ .

مارآ شحور  هک  دراد  نیا  هب  جایتحا  نالا  نیا  درادن ، ریثأت  وا  رد  ردقنآ  اوادم  دنک ، یم  مارآ  ار  وا  ردام  نیا  فاطلا  هک  يردـقنآ  دـهدب ،
هکدـینک تیبرت  ار  ییاه  هچب  دـیناوت  یم  امـش  نارداـم  ینید  یملع و  تیبرت   5/3/85 ( 206 . ) دـهد یم  شمارآ  ار  نیا  حور  رداـم  دوشب .

امـش دالوا  نابهگن ، دـینک . تسرد  نابهگن  مه  دیـشاب و  دـیاب  ظفاح  دوخ  مه  امـش  دـننکب . ایبنا  لامآ  زا  تظافح  دـننکب ؛ ایبنا  زا  تظافح 
، ینید تیبرت  یملع ، تیبرت  لزنم  و  امش ؛ لزنم  تساملع  لزنم  دشاب . دالوا  تیبرت  هناخ  دیاب  امش  ياه  هناخ  دینک . تیبرت  ار  اهنآ  دنتـسه ؛

یمالـسا قالخا  هب  ندـش  قلختم   5/3/58 ( 207 . ) اـهردام هدـهع  رب  تسا و  ناردـپ  هدـهع  رب  اـهنیا  تشونرـس  هب  هجوت  قـالخا . بیذـهت 
رد هک  دـیروایب ، راب  یمالـسا  ار  ناتدوخ  ناکد  وک  دـینک . بی  ذـهت  ار  ناتدوخ  ناکدوک  و  دـینک ؛ بیذـهت  ار  ناتدوخ  مرتحم ! ياهمناخ 

ياهمناخ مرتحم ! نایاقآ  تسا . مالسا  رد  زیچ  همه  هک  دیوشب ، قلختم  یمالسا  قالخا  هب  مالسا و  هانپ  رد  ناتدوخ  تسا . زیچ  همه  مالـسا 
دایرف شا  همه  تسا . هدمآ  تایونعم  نیمأت  يارب  مالـسا  تسا ! هدماین  فلع  نیمأت  يارب  مالـسا  دییوگب . کیبل  ار  مالـسا  يادن  تامرتحم !

مالـسا تسه . شلابند  هب  دوش و  یم  يونعم  تایدام  درک ، ادـیپ  ققحت  رگا  تایونعم  تسا . مالـسا  کلـسم  فالخرب  دـشابن ؛ تاـیدام  زا 
. تسا روشک  شتایونعم  اب  روشک  کی  تسا . تاـیونعم  ساـسا  درادـن . لوبق  ًالقتـسم  ار  تاـیدام  دراد ؛ لوبق  تاـیونعم  عبت  هب  ار  تاـیدام 

امش دیهد  یم  لیوحت  یتقو  ات  دینکب  یناسنا  تیبرت  یمالسا ، تیبرت  ناتنماد  رد  ار )  ) ناتیاه هچب  یناسنا  یمالـسا - تیبرت   8/3/58 ( 208)
هجوت دـیاب  ینید  تیبرت   21/3/58 ( 209 .) دـیهدب لیوحت  روطنآ  بوخ ؛ بادآ  بوخ ، قالخا  حیحـص ، هچب  کی  ناتـسبد ، هب  ار  هچب  نیا 

امش ار  نیدتم  هچب  کی  رگا  دنوشب . یقالخا  تیبرت  دنوشب ، ینید  تیبرت  دنوش  یم  تیبرت  امش  شیپ  هک  ییاه  هچب  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد 
کی تسا  نکمم  درف  کی  دـنک . یم  حالـصا  ار  هعماج  کی  دـهعتم  نیدـتم  هچب  کی  نیمه  دـینیب  یم  تقوکی  دـیهدب ، هعماـج  لـیوحت 
دیتسه ملعم  هکامش  تیبرت  تحت  زا  دیاین ، رد  راکزا  تسرد  امش  نماد  زا  هچب  نیا  هتساوخن  يادخ  رگا  نیاربانب ، دنکب ؛ حالصا  ار  هعماج 

ار درف  کی  رگا )  ) فرط نآ  زا  امـش  دیـشاب . لوئـسم  امـش  و  دنکب ، دساف  ار  هعماج  کی  هچب  کی  تسا  نکمم  دـیاین ، رد  راک  زا  تسرد 
ییاه هچب  هب  تبسن  ناتتیبرت  هتساوخن  يادخ  رگا  فرط ، نیا  زا  تسا . ایبنا  تفارش  نامه  هک  دیراد  تفارـش  ردقنآ  دینکب ، حیحـص  تیبرت 

هک تسا  نکمم  دنوشب ، تیبرت  دساف  هتـساوخن  يادخ  رگا  دنتـسه ، امـش  تیبرت  تحت  هک  ییاه  هچب  هک  ًادـعب  ای  تسه ، ناتنماد  يوت  هک 
ار امش  دنوادخ  و  دیتشاد ، تکرش  تضهن  نیا  رد  هک  ناوناب  امـش  بوخ  دالوا  ندرک  تیبرت   21/3/58 ( 210 . ) دننک دساف  ار  هعماج  کی 

بوخ ار  اهدالوا  هک  تسا  نیا  امـش  ِمهم  و  دیربب . شیپ  هب  ار  تضهن  نیا  دـینک و  تکرـش  تضهن  نیا  رد  مه  دـعب  هب  نیا  زا  دـنک ، ظفح 
هکنیا يارب  هن  تارادا ؛ هب  دنـشِکب  ار  ناوناب  دشاب ، ادـج  اهنآ  زا  ناشیاه  هچب  هک  دنـشاب  دنتـساوخ  یم  اهنیا  روطنآ  ار  ناوناب  دـینک . تیبرت 

نماد رد  هک  لوا  زا  اه  هچب  و  دـننکب ؛ ادـج  ردام  نماد  زا  ار  اه  هچب  هکنیا  یکی  دـننکب ، دـساف  ار  تارادا  هکنیا  یکی  دوشب ؛ تسرد  هرادا 
ظفح بوخ  ار  ناتدوخ  ياه  هچب  امش  دننک . یم  ادیپ  اه  هچب  هک  تسا  ییاه  هدقع  نیا  زا  دسافم  رثکا  دننک و  یم  ادیپ  هدقع  دنشابن  ردام 

راب یمالـسا  اهنیا  امـش  نماد  رد  دـنهد . یم  تاجن  ار  يروشک  هکدنتـسه  اـه  هچب  نیا  دـینک . تیبرت  بوخ  ار  ناـتدوخ  ياـه  هچب  دـینک ،
نا ار  امـش  همه  دنوادخ  دننکب . تمدخ  دـنناوتب  تکلمم  نیا  رد  ات  دـنیایب ، راب  نامیا  اب  دـنیایب ، راب  تلیـضف  اب  اهنیا  امـش  نماد  رد  دـنیایب ،

يردام رد  اه  هچب  یقالخا  - ینید تیبرت   10/4/58 ( 211 . ) دهدب رارق  دیفم  ناتدوخ  تکلمم  يارب  ار  امش  همه  و  دنک ؛ دنمتداعـس  هللاءاش 
حیحص ار  هعماج  کی  دیهدب ، هعماج  لیوحت  حیحـص  دارفا  کی  دینک ؛ بیذهت  دیاب  مه  نات  یملعم  رد  دینک ؛ بیذهت  ار  اه  هچب  دیاب  نات 

هک يدارفا  ار - دارفا  هک  دنرومأم  ایبنا  دننک ، تسرد  ناسنا  هک  دنا  هدـمآ  ایبنا  ینامیا  یملع - هسردـم  ردام ، نماد   24/2/58 ( 212 . ) دینک
ایبنا لغـش  دننک . هزیکاپ  دننک ؛ یّکزم  دننک ، هیکزت  دننک ؛ ناسنا  ار  اهنیا  هک  دـنا  هدـمآ  دـنرادن - قرف  ناتناویح  اب  نیمه  زا  دنتـسه و  رـشب 
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تـسه ناشنماد  رد  هک  لوا  نآ  زا  ار  اه  هچب  تسه . ناشنماد  رد  هک  ییاـه  هچب  هب  تبـسن  دـشاب  نیمه  اـهردام  لغـش  دـیاب  تسا و  نیمه 
دنوش یم  تیبرت  رتهب  اه  هچب  ردام ، نماد  رد  دـنوش . یم  تیبرت  رتهب  اه  هچب  اجنآ  رد  بوخ  لامعا  اب  بوخ ، قالخا  اب  اهنآ  دـننک . هیکزت 

نآ دنیب ، یم  ای  دونـش  یم  ردام  زا  یگچب  رد  هک  يزیچ  نآ  و  درادن . سک  چیه  هب  دراد  ردام  هب  هچب  هک  يا  هقالع  نآ  داتـسا . شیپ  رد  ات 
یّکزم دـننک ، تیبرت  بوخ  ار  اـه  هچب  نیا  هک  دـننکب  اـنعم  نیا  هب  هجوت  دـیاب  اـهردام  تسه . هارمه  رخآ  اـت  و  شبلق ؛ رد  ددـنب  یم  شقن 
سکزا و  دیآ . یم  اهردام  زا  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  بلطم  کی  نیا  و  ناشیاهنماد ، دشاب  ینامیا  یملع - هسردـم ي  کی  دـننک ؛ تیبرت 

يولوچوک هچب  رد  دراد  ریثأت  ردام  قالخا  هک  يردـقنآ  دونـش . یمن  ردـپ  زا  دونـش  یم  زیچ  رداـم  زا  هچب  هک  يردـقنآ  دـیآ . یمن  رگید 
تـسا نکمم  ردام  کی  بوخ  تیبرت  ورگ  رد  تما ، کی  تاـجن   26/4/58 ( 213 . ) دوش یمن  نارگید  زا  دوش  یم  لـقتنم  وا  هب  سروـن و 
بجوم دـنک و  تیبرت  دـب  هک  تسا  نکمم  دـهدب و  تاـجن  ار  تما  کـی  هچب  کـی  نآ  و  دـنک ، تیبرت  بوـخ  دـنک و  تیبرت  ار  هچب  هک 

، دش عورش  بوخ  دش  عورش  هکردام  نماد  زا  هچنانچ  تیبرت  يارب  بوخ  یعورش  ردام ، نماد   26/4/58 ( 214 . ) دوشب تما  کی  تکاله 
، روط نیمه  مه  اجنآ  ناتسریبد  هب  داد  لیوحت  هکنآ  درک . تیبرت  بوخ  ناتسبد  ناتسبد  هب  داد  لیوحت  هکنآ  دندرک ، تیبرت  بوخ  ار  هچب 

یم رد  راکزا  بوخ  همه  اهناوج  هک  دینیب  یم  نامز  زا  ههرب  کی  رد  تقوکی  بوخ ، مه  اهنآ  رگید  یملع  سرادم  هب  ای  هاگشناد  هب  هکنآ 
تیبرت ار  َملاع  کی  تسا  نکمم  تسرد ، ِناسنا  کـی  تسرد  ناـسنا  تیبرت   26/4/58 ( 215 . ) دنـشکیم یبوخ  هب  ار  تکلمم  کی  دنیآ ؛

زا امـش و  ياهتیبرت  زا  امـش و  ياهنماد  زا  حالـص  داسف و  دـشکیم . داسف  هب  ار  َملاـع  دـساف ، ناـسنا  کـی  ملاـس و  ریغ  ناـسنا  کـی  دـنکب .
تیبرت الاح  زا  مه  ولوچوک  هچب  نیا  حیحص  تیبرت   27/5/58 ( 216 . ) وش د یم  عورش  اجنآ  زا  دیراد ، لاغتشا  اجنآ  رد  امش  هک  یـسرادم 
تیبرت تیبرت ، ِلوا  زا  دنکچوک  هکاه  هچب  نآ  دـشاب ، وا  رد  یفالخ  کی  هتـساوخن  يادـخ  هچنانچ  رگا  و  حیحـص ، تیبرت  کی  دوش ، یم 

درم شقن  زا  رتالاب  هعماج  رد  نز  شقن  اهتمدـخ  نیرتالاب  ردام  تمدـخ   12/7/58 ( 217 . ) تسامـش هدهع  هب  مه  نیا  و  دنوش . یم  دـساف 
یم تیبرت  ناشدوخ  نماد  رد  ار  لاعف  ياهرـشق  دنتـسه ، داعبا  همه  رد  لاعف  رـشق  کی  ناشدوخ  هکنیا  رب  هوالع  ناوناـب  هکنیا  يارب  تسا ؛

. دنتساوخ یم  ایبنا  هک  تسا  يرما  نیا  و  تسا . رتالاب  یـسک  همه  تمدخ  زا  و  تسا ، رتالاب  مّلعم  تمدخ  زا  هعماج  هب  ردام  تمدخ  دننک .
25/12/59 ( 218 . ) دننک میدقت  هعماج  هب  ینادرم  ریش  نانز و  ریش  و  ار ، هعماج  دننک  تیبرت  اهنآ  هک  دنشاب  يرشق  ناوناب  هک  دنتساوخ  یم 

يارب یبوخ  ناـشکتمحز  و  هعماـج ؛ يارب  یبوخ  ناحـصان  و  دیـشاب ؛ لاـفطا  يارب  یبوخ  نارداـم  امـش  هعماـج  بوـخ  ناحـص  اـن  نارداـم 
مهـس بـالقنا  تضهن و  نیا  رد  ناریا  ناوناـب  بـالقنا  تضهن  رد  ناوناـب  رتشیب  مهـس   25/12/59 ( 219 . ) هللادمحب دـیتسه  و  نادنمتـسم ،

هک یتیبرت  رد  تسا و  نارگید  زا  رتشیب  اـهنآ  مهـس  دنتـسه ، تیلاـعف  لوغـشم  اـه  ههبج  تشپ  رد  هک  مه  زورما  دـنراد و  نادرم  زا  يرتشیب 
زاب دـنراد ، سلاجم  رگید  ياهاج  اهـسالک و  رد  هک  ییاهتیبرت  هچ  ناشنالاسدرخ و  تیبرت  هچ  ناـشناکدوک و  تیبرت  هچ  دـنراد ، لاغتـشا 

هک دـندرک  تباـث  ناریا  مرتـحم  ناوناـب  تمـصع  تفع و  مکحم  ژد  رد  نتفرگرارق   2/3/60 ( 220 . ) دـنراد بـالقنا  نیا  رد  یگرزب  مهس 
دنمورین حیحص و  ناناوج  دنتسه و  تمصع  تفع و  مکحم  ژد  رد  هک  دندرک  تباث  دنوش و  یمن  دنا و  هدشن  اه  هئطوت  روطنیا  شوختـسد 

نیا ندرک  هاـبت  يارب  گرزب  ياهتردـق  هک  ییاـههار  نآ  رد  هاـگ  چـیه  درک و  دـنهاوخ  میلـست  روشک  نیا  هب  دـهعتم  فیفع و  نارتـخد  و 
فیرش مادقَا  رد  تفگ ؟ ناوت  نخس  هنوگچ  رهطم  ياهنماد  رد  تیبرت   2/3/60 ( 221 . ) تفر دنهاوخن  دوب ، هتشاذگ  اهنآ  ياپ  شیپ  روشک 

5/6/63 ( 222 ( ؟ درک راثن  ناوت  یم  هچ  دـنا ، هدرک  تیبرت  مالـسا  يارب  ار  ینادـنزرف  نینچ  دوخ  رهطم  ياهنماد  رد  هک  يراوگرزب  ناردام 
اجنیا هـب  ار  مالـسا  دـندرک و  مالـسا  فـقو  ار  ناـشتقو  ار ، ناـشناناوج  ار ، ناـشناج  ناریا  ناوناـب  ناـشناناوج  ناـج و  ِندرک  مالـسا  فـقو 
مالسا هب  دهعتم  اهامش  دیتسه و  هنحص  رد  اهامـش  ات  هکدیـشاب  نئمطم  و  دوشب ، رتالاب  نیا  زا  مه  دعب  هب  نیا  زا  هک  میراودیما  و  دندناسر .

22/12/63 ( 223 . ) دورب شیپ  هب  مالسا  نیا  دینک ، یم  تیبرت  ناوج  دیهد و  یم  ناوج  دیتسه و 

ردام نماد  زا  نادنزرف  ندرکادج  یفنم  تارثا 
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نآ دـننک . دوبان  راشف  اب  روز و  اـب  مه  ار )  ) هقبط نیا  هک  دنتـساوخ  یم  اـهنیا  نارداـم  هدـنزرا  تامدـخ  ندرک  شودـخم  تهج  رد  هئطوت 
نآ راد  هدـهع  ام  ناوناب  هک  يا  هدـنزرا  ياهتمدـخ  نآ  دـننکب ، تلم  هب  دـنناوت  یم  رـشق  نیا  هک  ییاهتمدـخ  نآ  دـنراد ، اـهنیا  هک  يرثآـم 
هب تکلمم  تاردقم  اهدعب  هک  اه ، هچب  تیبرت  نآ  دننکب و  دیاب  هک  یلیصا  تمدخ  نآ  اهنیا  دنراذگن  و  دوشب ؛ هتفرگ  ناشتسد  زا  دنتـسه ،

یمالـسا تیبرت  اهنیا  نماد  رد  دننکب ؛ ادیپ  اوقت  اهنیا  نماد  رد  اه  هچب  ادابم  دریگب ؛ ماجنا  تمدـخ  نیا  هک  دـنراذگن  اهنیا  تساهنآ ، تسد 
دننک و یم  اجنآ  هک  یتاغیلبت  اب  اهنآ  دنناوتن  دـنتفر ، هکاهناتـسریبد  رد  دـعب  دـندمآ و  هکاهناتـسبد  رد  دـعب  و  دـنوشب ؛ یلم  تیبرت  دـنوشب ؛
هک دوب  نیا  هشقن  تهج ، نیا  زا  دـننادرگرب . ار  اهنیا  دـنناوتن  دـنراد  اجنآ  رد  هک  ینیغلبم  دـنراذگ و  یم  اجنآ  ناشدوخ  زا  هک  ییاهداتـسا 

(224 ! ) دـننک دازآ  ار  ناریا  تیعمج  نیا  زا  یمین  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  و  دـننزب ، رانکدـنراد  هک  یگرزب  لیـصا  ماـقم  نآ  زا  ار  ناوناـب  نـیا 
اهنآ دنتساوخ . یم  اهنآ  هک  يروطنآ  هن  نکل  درادن ؛ یعنام  چیه  نز ، يارب  حیحص  لغش  نز ، يارب  لغـش  هتبلا  نز  ماقم  طاطحنا   26/2/58

هک یماقم  نآ  زا  ار ، اهدرم  ار و  اهنز  مه ، اهدرم  لثم  ار  نز  هک  دوب  نیا  هب  ناشرظن  دنکب . ادیپ  یلاغتـشا  کی  نز  هک  دوبن  نیا  هب  ناشرظن 
ام ياه  هچب  دنراذگن  درم . رـشق  يارب  زا  یعیبط  دشر  کی  ای  دوشب ؛ ادیپ  نز  رـشق  يارب  زا  یعیبط  دشر  کی  دنراذگن  دننک ، طحنم  دنراد 

( تبهوم  ) نیا زا  شا  يرایـسب  تسا  لافطا  تیبرت  زکرم  هک  ناوناـب  نماد  دـنتفرگ . ار  شیولج  لوا  نآ  زا  اذـهل  و  دـنوشب . حیحـص  تیبرت 
هاگـشناد رد  دعب  دندرک . فرحنم  ار  اهنآ  یفرحنم ، ياهباتک  اب  یئوس ، تاغیلبت  اب  مه  اجنآ  دنتفر ، اه  هچب  اهناتـسبد  رد  دـعب  دـش . مورحم 
صاخشا حیحص ، یلم  صاخشا  دوشب . تیبرت  حیحص  نادنمـشناد  دنتـشاذگن  دننکب . حیحـص  دشر  دنتـشاذگن  اهنآ  دوخ  لامع  دنتفر ، هک 

ار لغـش  نیا  بناجا  فسألا  عم  هک  يردام ؛ لغـش  يرداـم  گرزب  لغـش  ندرک  لذـتبم   26/2/58 ( 225 . ) دوشب تیبرت  حیحص ، یمالـسا 
زا هک  دندرک  لذتبم  ار  گرزب  لغـش  نیا  ار ؛ يرادقم  همه ، هن  دندرک ، ادج  اه  هچب  زا  ار  ام  ياه  هچب  ياهردام  و  دندرک ؛ لذـتبم  ام  شیپ 

کی مه  ار  ردپ  دیآ ، یم  ردپ  تیامح  تحت  هک  دعب  دور و  یم  ناتـسبد  هب  هک  دعب  و  دیاین . نوریب  حیحـص  هچب ي  هچب - ردام ، نیا  نماد 
رتالاب رد  رگید ؛ ياج  همه  رد  مه  دعب  ناتسریبد ؛ رد  مه  دعب  ناتـسبد ؛ رد  مه  دعب  دنکن . تیبرت  دشابن ؟ هچب  هب  شهجوت  هک  دننکب  يراک 
دنهاوخ یم  دش . دهاوخ  هاتوک  اهنآ  تسد  دشاب ، اهروشک  نیا  رد  ناسنا  رگا  دشابن . اهروشک  نیا  رد  ناسنا  هک  دـنهاوخ  یم  اهنیا  نیا . زا 
فیرش لغـش  ندرک  طحنم   2/3/58 ( 226 . ) دشابن تکلمم  نیا  رد  دـناد ، یم  زوف  ار  تداهـش  هکنآ  هللااب ، نمؤم  نمؤم ، حیحـص  ِناملـسم 

يراد هچب  ارچ  نز  هکنیا  هب  دندرک  غیلبت  دـنریگب . اهردام  نیا  زا  دنتـساوخ  یم  ار  لغـش  نیا  یتوغاط  تموکح  نآ  رد  فسألا  عم  يردام 
دنربب ار  اه  هچب  دنوشب ، ادج  اه  هچب  زا  اهردام  هک  دنتساوخ  یم  هکنیا  يارب  اهردام ؛ رظن  رد  دندرک  شطحنم  ار  فیرش  لغش  نیا  دنکب ...

یتقو هاگـشرورپ  رد  هچب  دننکب و  دهاوخ  یم  ناشلد  اهنآ  هک  ییاهراک  کی  دنورب  هدح  یلع  مه  اهردام  دننک ؛ گرزب  اههاگـشرورپ  رد 
اب ردام  نودـب  هاگـشرورپ و  رد  هچب  یتقو  دـنک . یم  ادـیپ  هدـقع  تسین ؛ دوشب  گرزب  رداـم  نماد  رد  هک  يا  هچب  کـی  دوشب ، گرزب  هک 
رد هک  ییاه  هدسفم  نیا  زا  يرایسب  دنک . یم  ادیپ  هدقع  هچب  نیا  دوشب ، مکوا  رس  زا  ردام  تبحم  دشاب و  هتشاد  راک  رس و  دهاوخب  یبنجا 

نیا گرزب ، هدقع  کی  أدبم  دنراد . هدقع  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  نیا  زا  دـنراد ؛ هدـقع  هک  دنتـسه  ییاه  هچب  نیا  زا  دوش ، یم  عقاو  هعماج 
ناسنا هکنیا  يارب  دندمآ  مه  ایبنا  تسا و  ایبنا  لغـش  هک  لغـش  نیا  نیاربانب ، هچب . دراد  مزال  يردام  تبحم  تسا . ردام  زا  هچب  ندرک  ادج 

اهنیا تنطلـس ، لوط  نیا  رد  اهردام  زا  اه  هچب  ندرکادج   21/3/58 ( 227 . ) هچب تیبرت  لوا  رد  تسه ؛ امـش  لوا  لغـش  نیا  دننک ، تسرد 
ادج دیورب . تارادا  يوت  امـش  تسین ، يزیچ  يراد  هچب  هک  دندرک  قیرزت  اهردام  هب  دننک . ادج  اه  هچب  زا  ار  اهردام  هک  دندرک  شـشوک 

، یبنجا صاخـشا  رگید و  ياهاج  اههاگـشرورپ و  رد  دـندرب  ردام و  ياهنماد  زا  دـنوشب  تیبرت  دـیاب  هک  ار  موصعم  ياه  هچب  نیا  دـندرک 
، دنک یم  ادیپ  هدقع  دشاب  هک  ره  شیپ  دـش  ادـج  شردام  زا  هک  ییا  هچب  دـساف . تیبرت  دـندرک ، یم  تیبرت  ار  اهنآ  میحر ، ریغ  صاخـشا 
، دوش یم  ادیپ  هک  تسا  ییاه  هدقع  يور  دوش  یم  عقاو  هک  ییاهلتق  نیا  زا  يرایسب  دوش . یم  دسافم  زا  يرایسب  أدبم  درک ، ادیپ  هک  هدقع 
زا هک  ییاه  هچب  دسافم  أشنم  اه  هدـقع   26/4/58 ( 228 . ) دوش یم  ادـج  دالوا  زا  ردام  هک  دوش  یم  ادـیپ  نیا  زا  شا  يرایـسب  اه  هدـقع  و 

نیا دننک . یم  ادیپ  هدقع  دنا ، هدـیدن  ردام  تبحم  دنتـسه و  یبنجا  شیپ  نوچ  اهنیا  دـنتفر  اههاگـشرورپ  رد  دـنا و  هدـش  ادـج  ردام  نماد 
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ییاه هدقع  زا  دوش  یم  ادیپ  هک  ییاهگنج  نیا  دوش . یم  لصاح  رـشب  رد  هک  تسا ، يدسافم  رثکا  ای  تسا ، يدسافم  همه  أشنم  اه  هدـقع 
امـش ياه  هچب  تسه . ناسنا  رد  هک  تسا  ییاه  هدـقع  زا  ًارثکا  اهنیا  اهتنایخ ، نیا  اهیدزد ، نیا  تسه . اهراوخنوخ  نیا  بولق  رد  هک  تسا 

دندوب رومأم  اهنیا ، دنرومأم  دنوش . یم  هدیشک  داسف  هب  دننک ؛ یم  ادیپ  هدقع  ردام ، تبحم  نتشادن  هطـساو  هب  دندرک ، ادج  امـش  زا  رگا  ار 
ادیپ هدقع  ات  دوشب  تیبرت  دوشب ، گرزب  تبحم  نماد  کی  رد  دنراذگن  لوا  نآ  زا  دنـشکب ؛ داسف  هب  ار  ام  ياه  هچب  هکنیا  هب  هاگتـسد  نیا 

نآ ات  نییاپ  نیا  زا  دندرک ، سیسأت  ناشدوخ  هک  یهاگشناد  رد  مه  دعب  و  دندرک ، نییعت  ناشدوخ  هک  ییاهملعم  تسدریز  مه  دعب  دوشب .
ناسنا دنهاوخ  یمن  اهنیا   27/5/58 ( 229 . ) دوشب ادیپ  یناسنا  تیبرت  کی  هکنیا  ِنتـشاذگن   1 «، تاملظلا یلا  رونلا  نم  جارخا  « ؛ داسف ـالاب 

 -------------- دوخ یتح  هک  دندرک  تاغیلبت  ردقنیا  و  دندرک ؟ لذتبم  ردام  شیپ  ار  دالوا  تیبرت  ردقنیا  تهج ، نیا  زا  دوشب ، ادـیپ 
نیا اهردام ، دندرک . رواب  دیاش  مه  اهردام  یناطیش  تیبرت  تهج  رد  شالت  هرقب . هروس ي  هیآزا 257  یتمسق  هب  هراشا  . 1 ---------- 
ادج ناشدوخ  ياهنماد  زا  دنداتسرف و  اههاگـشرورپ  هب  ار  زیزع  ياه  هچب  نیا  دندش ، عقاو  اهنیا  ریثأت  تحت  هک  ییاهنآ  ار ، زیزع  ياه  هچب 
کی تسا . گرزب  تیلوئسم  دیتسه . لوئسم  امش  تیبرت  گرزب  تیلوئـسم   27/5/58 ( 230 . ) دندش یناطیـش  ياهتیبرت  اجنآ  رد  و  دندرک ،

داسف و دـشک . یم  داسف  هب  ار  َملاع  دـساف ، ناسنا  کی  ملاس و  ریغ  ناـسنا  کـی  دـنکب . تیبرت  ار  َملاـع  کـی  تسا  نکمم  تسرد ، ِناـسنا 
رت  27/5/58 ( 231 . ) دوش یم  عورش  اجنآ  زا  دیراد ، لاغتشا  اجنآ  رد  امـش  هک  یـسرادم  زا  امـش و  ياهتیبرت  زا  امـش و  ياهنماد  زا  حالص 

هـشیمه هک  اهنیا  هک  دینکن  نامگ  امـش  تسا . دالوا  تیبرت  بلطم ، نآ  و  تسا . رتالاب  بلطم  کی  اهمناخ  يارب  بلطم  نیرتالاب  دالوا  تیب 
دـنریگ و یم  یتسـس  یلیخ  بلطم  کی  ار  بلطم  دـننک و  یم  بیذـکت  اهنیا  نتـشاد ، دالوا  تیبرت  زا  نتـشاد و  دـالوا  زا  ندوب و  رداـم  زا 

نآ رد  دهاوخ  یم  بوخ  هچب  هک  نماد  نیا  زا  دنهاوخ  یم  اهنیا  دنراد . حیحص  ضرغ  اهنیا  دنریگ  یم  ینییاپ  رایسب  بلطم  کی  ار  بلطم 
بناجا تسد  ریز  نارگید ، تسدریز  دنتـسرفب ، اههاگـشرورپ  هب  لوا  نامه  زا  ار  اه  هچب  دـننک . رود  اهنماد  نیا  زا  ار  اه  هچب  دوشب  تیبرت 
دنهاوخ یم  اهنیا  دنک . یم  تسرد  ناسنا  هک  تسا  ییاهنماد  امـش  ياهنماد  دوشن . تسرد  ناسنا  دنهاوخ  یم  اهنآ  دننک . تیبرت  ار  اه  هچب 

27/5/58 ( 232 . ) وشب د تسرد  ناسنا  دنراذگن  دنشاب و  امش  اب  دنراذگن  اجنیا  زا  ار  امش  ياه  هچب 

يریگولج رد  نآ  فیاظو  هداوناخ و  تیمها 

تـشحو بارطـضا و  رد  نیعمجا - مهیلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـه - همئا  مرکا و  لوسر  مرکم  حور  ربمایپ  رخف  نادـنزرف  فارحنا  زا 
َممألا مکب  یهابُا  ّینإف  اولسانَت ، اوحکانت  دیامرف ؛ یم  ترـضح  ددرگ . نازخ  دوش و  هتخیر  تیالو  توبن و  تخرد  ياهگرب  ادابم  هک  تسا 
طقاس هچب  هب  هچرگرگید  ياهتما  هب  امش  هطـساو ي  هب  منک  یم  رخف  نم  انامه  سپ  دیروآ ؛ دنزرف  ات  دینک  ییوشانز   » ینعی  1 ْطقِّسلاب َؤل  و 
دیاب امـش  نالاهنون . قالخا  بیذهت  مالـسا ، ماکحا  میلعت  دشاب ، هسردم  دیاب  امـش  هداوناخ  نالاهنون  قالخا  بیذـهت  ( *** 233  «. ) هدش

.1  ---------------------- ¬ 7/2/58 ( 234 . ) دننک بیذهت  رتشیب  ار  اهنآ  دیاب  ناملعم  دیهدب و  ناملعم  لیوحت  بذهم  ِنالاهنون 
حوتفلاوبا ریـسفت  رد  اما  هدمآ ، طقـسلاب » ولو   » نودب ح 17 ) حاکنلا ، تامدـقم  باوبا  لّوا  باب  حاکنلا ،» باتک   )» لـئاسولا كردتـسم  رد 

تهج جاودزا  هب  توعد  ِطقّسلِاب .» َولَو  َۀَمایِقلا  َموَی  َمَمُالا  ُمُِکب  یهابُا  ّیناَف  اوُُرثکَت  اوُحَکانت  : » هدمآ نینچنیا  هیآ 32 )  رون ، هروس ي   ) يزار
تاوهش نیا  زا  دشابن . فارحنا  مه  دوشب ، جاودزا  مه  هکنیا  يارب  جاودزا  زا  فیرعت  ردقنیا  جاودزا ، هب  توعد  نیا  فارحنا  زا  يریگولج 

ار شدوخ  راک  مه  دـیاب  تسا و  یعیبط  توهـش  لصا  توهـش . لصا  زا  هن  دـننک ، یم  يریگولج  ایبنا  اشحف ، داـسف و  زکارم  نیا  زا  قلطم ،
یم حیحـص  مه  ناسنا  دـنکب ، ادـیپ  ققحت  تسایبنا  تیبرت  تحت  ایبنا و  هک  يروط  نآ  میلعت  تیبرت و  رگا  دراد . دودـح  اما  دـهدب ، ماـجنا 

یمن ادـیپ  یتاقبط  ياهفالتخا  نیا  اهزواجت و  نیا  تایّدـعت و  نیا  لوکأم و  لـکآ و  نیا  دـنک و  یم  ادـیپ  ققحت  یمظن  کـی  يور  دوش و 
، ملاس هعماج ي   16/4/58 ( 235 .) دوش یم  نیمأت  درادن  رخآ  هک  يدیواج  تایح  نآ  تسا - فرظ  نآ  هدـمع  هک  فرط - نآ  مه  و  دوش ؛

ناش همه  هک  يا  هداوناخ  کی  دـنیآ . یم  راب  ملاس  دوخ  هب  دوخ  دارفا  دـشاب  امرفمکح  تمالـس  يا  هعماج  کی  رد  یتقو  ملاس  ياـه  هچب 
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ًاعبط ّالا  و  دننکب ، ناشدساف  اهنآ  هک  دـساف  هعماج  کی  رد  دـنوشب  دراو  زاب  رگم  دـنیآ ، یم  راب  ملاس  ناشاه  هچب  دنتـسه  بوخ  صاخـشا 
کی رگا  حالـص . فرظ  زا  ای  داسف  فرظ  زا  ای  دریگب  شقن  هک ، تسا  نیا  يارب  زا  دعتـسم  ناشـسفن  کچوک  ياه  هچب  تسا . يروط  نیا 

ناناوج تیبرت   10/4/59 ( 236 . ) دنیآ یم  راب  دـساف  مه  اه  هچب  دوب ، دـساف  رگا  دـنیآ . یم  راب  حـلاص  مه  شیاه  هچب  دوب ، حـلاص  هعماج 
يارب دندرک  يراکادف  هک  دنا  هدش  تیبرت  دـنمورب  ياهناوج  نیا  امـش  نماد  رد  هک  دـیدوب  ییاه  هداوناخ  امـش  هد  اوناخ  نماد  رد  دـنمورب 

لوگ ياهناوج  نیا  ياهردام  ردپ و  دـنک . رکفت  دارفا  نیا  لاح  رد  يردـق  کی  ام  تلم  تیادـه  تهج  رد  رکفت   27/9/59 ( 237 . ) مالسا
(238 . ) میهاوخ یم  ار  امش  ریخ  ام  دننک . تیاده  ار  اهنآ  دننک و  رکفت  هدروخ ، لوگ  ياهرسپ  نیا  هدروخ ، لوگ  ياه  رتخد  نیا  هدروخ ،

تحیـصن ار  ناتدوخ  دالوا  هک  مدرک  تحیـصن  هدروخ  لوگ  ياهناوج  نیا  هب  اهردپ و  اهردام و  نیا  هب  ًارارک  نم  دالوا  تحیـصن   1/4/60
هجوت اهردام  ردـپ و  اه  هچب  هب  هجوت   8/4/60 ( 239 . ) دنوشب ناراکتیانج  تیانج  تسد  تلآ  هکنیا  زا  دـیرادزاب  ار  ناتدوخ  دالوا  دـینک ،

ار هراچیب  رـسپ  نیا  دـتفیب ،  1 اهنیا ماد  رد  هک  دـنراذگن  ار  هراـچیب  رتـخد  نیا  درذـگ ، یم  هچ  دـننک و  یم  هـچ  هـکار  ناـشیاه  هـچب  دـننک 
تیساسح  19/5/60 ( 240 . ) دننک یفرعم  دنتـسین  ریذپ  تحیـصن  رگا  دننک و  تحیـصن  ار  اهنآ  ناشدوخ  دتفیب ، اهنیا  ماد  رد  هک  دـنراذگن 

ناردام و نماد  رد  نادـنزرف  رگا  و  تسا ؛ ساسح  رایـسب  ناناوجون  رد  ردـپ  نالاهنون و  رد  ردام  صوصخ  هداوناخ و  شقن  هداوناخ  شقن 
. دوب دهاوخ  رتناسآ  زین  ناملعم  راک  دنوش ، هداتسرف  سرادم  هب  هدش و  تیبرت  حیحص  شزومآ  اب  هتـسیاش و  روط  هب  دهعتم  ناردپ  تیامح 

حلاصم هب  دهعت  يدازآ و  لالقتـسا و  نانآ  حیحـص  یمالـسا و  تیبرت  اب  دوش و  یم  عورـش  ردپ  راوج  ردام و  كاپ  ناماد  زا  تیبرت  ًاساسا 
نیغورد ياـهاعدا  هـک  ناـناوج  هـب  هراـشا  . 1  --------------------------- 31/6/60 ( 241 . ) دوـش یم  يزیر  هیاــپ  روـشک 

موصعم و ناـکد  وک  نیا  نارداـم  ناردـپ و  یهاـبت  زا  ناـناوج  تاـجن  تهج  رد  شـالت  تسا . هداد  بیرف  ار  ناـنآ  فرحنم  ياـهکهورگ 
تلم و  دنهد . تاجن  دنک  یم  هابت  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  هک  هکلهم  نیا  زا  ار  دوخ  نازیزع  ناناوج و  دننک و  ششوک  هبرجت 1  یب  ناناوج 

2 ییاکیرما نیفرحنم  نیا  ّرـش  زا  دنروشک  دنمـشزرا  نزاخم  هیامرـس و  هک  ار  نالاهن  ون  ناناوج و  راکتـشپ ، يرایـشوه و  اب  دهعتم  زرابم و 
نانآ دنیامن و  تبقارم  تخـس  ناشنادنزرف  ياهدمآ  تفر و  زا  دهعتم  ناردپ  ناردام و  نادنزرف  زا  تبقارم   31/6/60 ( 242 . ) دنهد تاجن 

هک ارچ  دـننک ، لابند  ار  نانآ  یـسرد  عضو  و  دـندرگن ، یـسور  نافرحنم  ییاکیرما و  ناقفانم  دیـص  هدرکان  يادـخ  ات  دـنریگب  رظن  ریز  ار 
هک دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  تسا . دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ناتـسریبد  ناتـسبد و  نینـس  رد  ناشنادـنزرف  ظفح  رد  ناردـپ  ناردام و  شقن 

يریگولج هک  دنراذگ  یم  مدق  یهار  هب  هدرکان  يادخ  دنروخ و  یم  بیرف  هدننک  هارمگ  راعش  کی  اب  هکدنتـسه  ینینـس  رد  ناشنادنزرف 
بادرگ زا  ناشنادنزرف  تاجن  يارب  رترثؤم  سک  همه  زا  نانآ  هکدنـشاب  هتـشاد  هجوت  ناردپ  ناردام و  تسین . هتخاس  سک  چیه  زا  نآ  زا 

دنهد يرای  مهم  نیا  رد  ار  نانآ  دنـشاب و  سامت  رد  ناشنادنزرف  دیتاسا  اب  هنادهعتم  هنازوسلد و  تهج ، نیمه  هب  دنـشاب . یم  داسف  لهج و 
ّرـش زا  ار  ام  و  دننک ، نیمأت  ار  ام  يادرف  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، یگنهرف ، لالقتـسا  نالاهنون ، نیا  مراودـیما  دـنریگ . يرای  نانآ  زا  و 

هب هراـشا  . 1  ------------------------ 1/7/61 ( 243 . ) دـندرگ نیتسار  موس  ناهج  ناراذـگ  هیاـپ  دـنهد و  تاـجن  اهتردـقربا 
. بالقنا دض  فرحنم و  ياهکهورگ  هب  هراشا  .2 تسا . هداد  بیرف  ار  نانآ  فرحنم  ياهکهورگ  نیغورد  ياهاعدا  هک  یناناوج 

هداوناخ ياضعا  اب  راتفر  نسح  هب  هیصوت 

ردام اب  یگدـنز  لوط  رد  نم  دـنرادروخرب و  یـصاخ  ياهیگژیو  زا  ناـنآ  ضعب  نکل  دـنا  هنومن  همه  هچرگ  نارداـم  نارداـم  ندوب  هنومن 
کنیا متفای . اهیگژیو  نیا  ياراد  ار  وا  مراد ، زین - اهزور  رد  دنارذگ و  یم  دوخ  لافطا  اب  هک  ییاهبش  رد  وا - زا  هک  یتارطاخ  وت و  مرتحم 

، نم گرم  زا  سپ  وا  تیاضر  لیـصحت  رد  وا و  هب  تمدخ  رد  دینک  شـشوک  هک  منک  یم  تیـصو  منادـنزرف  ریاس  هب  1 و  دنزرف يا  وت  هب 
رف بوخ  تیبرت   8/2/61 ( 244 . ) دیشوکب شتمدخ  رد  رتشیب  نم  زا  سپ  یگدنز و  لاح  رد  منیب  یم  یضار  اهامـش  زا  ار  وا  هک  هنوگنامه 

مرتحم ردام  دنک و  انشآ  زیزع  مالسا  اب  یکدوک  زا  دنک و  تیبرت  بوخ  ار  دوخ  نادنزرف  هک  تسا  نآ  دمحا  هب  متیـصو  نیرخآ  نا و  دنز 
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ًاـصوصخ ابرقا ، همه  زا  و  ناحلاص . همه  رب  دنوادخ  مالـس  دشاب . دوخ  ناقلعتم  همه  لیماف و  همه  رازگتمدخ  دنک و  تاعارم  ار  ناشنابرهم 
ترفغم و بلط  میارب  دنوادخ  زا  دنـشخبب و  مدومن ، یملظ  رگا  مدرک و  نانآ  هرابرد  هک  يروصق  ریـصقت و  زا  ارم  هک  مراد  انمت  منادنزرف 

تمحرم قیفوت  تماقتـسا  تداعـس و  هار  رد  ارم  ناگتـسب  هک  مهاوخ  یم  هنازجاع  ناّنم  دـنوادخ  زا  و  نیمحاّرلا ؛ ُمحْرَا  هَّنإ  دـننک ، تمحر 
جاـح موحرم  روظنم ، . 1  -------------------------- 8/2/61 ( 245 . ) دـیامن قیرغ  دوخ  هعـساو  تمحر  هب  ار  ناـنآ  دـیامرف و 

ردارب و نارهاوخ و  ًاصوصخ  دوخ  ءابرقا  ماحرا و  اب  هک  منک  یم  تیـصو  مرـسپ  دمحا ، هب  راتفر و  رد  تاعارم  تسا . ینیمخ  دـمحا  دـیس 
لد و کی  مه  اب  هک  منک  یم  تیـصو  منادـنزرف  همه  هب  و  دـنکراتفر . تاعارم  راثیا و  افـص و  حلـص و  تبحم و  رهم و  اب  ناـگدازرهاوخ ،

ترخآ ایند و  تیفاع  ریخ و  هک  دنرادرب  مدق  وا  مورحم  ناگدنب  دنوادخ و  هار  رد  همه  دنیامن و  راتفر  افـص  رهم و  اب  دنـشاب و  تهج  کی 
دنوادخ هک  ار  يدادعتسا  دنکن و  تلفغ  هیعرش  مولع  لیصحت  هب  لاغتشا  زا  هک  منک  یم  ّتیـصو   1 نیسح یمشچ ، رون  هب  و  تسا . نآ  رد 
میقتـسم هار  یناوج  رد  درامـش و  کبـس  ار  ایند  دـنک و  لمع  افـص  رهم و  اب  دوخ  رهاوخ  ردام و  اـب  دـنکن و  عیاـض  هدومرف  تمحرم  وا  هب 

عیمج هب  هکنآ  رب  هوـالع  مهد ، رکذـت  تسا  مزـال  هـچنآ  نارهاوـخ  نارداـم و  اـب  راـتفر  نـسح   8/2/61 ( 246 . ) دریگ شیپ  ار  تیدوــبع 
هچنآ یلاعت  دنوادخ  دینکن . ثبـشت  هجو  چیه  هب  عزف ، مدع  لیمج و  ربص  هب  دینک  شرافـس  مالـس  غالبا  زا  سپ  ناگتـسب  نادـنواشیوخ و 

، روظنم . 1 رگا ------------------------  هک  تسا  نآ  مهد  رکذـت   2 امـش هب  تسا  مزال  هچنآ  دش . دهاوخ  عقاو  هدومرف  ردـقم 
ياضر ینیمخ . یفطصم  دیـس  جاح  موحرم  ناشدنزرف  هب  باطخ  تسا 2 . ینیمخ  یفطصم  دیس  جاح  موحرم  دنزرف  ینیمخ ، نیـسح  دیس 
كولـس نسُح  هب  جاتحم  همه  دییامن . راتفر  نسح  ًاقلطم  ناگتـسب  ردارب و  نارهاوخ و  ردام و  اب  یهاوخ ، یم  ارم  ياضر  یلاعت و  دـنوادخ 

اجنیا درادن ، عنام  دنیایب  هداوناخ  دیراد  لیم  رگا  هک  دـش  هتفگ  تکرح  تقو  دـییامن . يراتفر  شوخ  همه  هب  منک  یم  اضافت  دنتـسه . امش 
لحم رد  درذگ  یم  دب   1 ناشیا اهامش و  هب  اریز  دییایب ، دنیایب و  متسین  یـضار  مراد  همه  تاقالم  هب  هک  یلیم  لامکاب  نکل  دش . رارکت  مه 
تسا مزال  ردام  اب  كولس  نسُح  رد  ادخ  ياضر   13/8/43 ( 247 . ) یلاعت هللاءاش  نا  دش ، دـهاوخ  مهارف  تحار  لیاسو  نم  يارب  . 2 تبرغ

ردام تساهنآ . اب  كولس  نسُح  رد  نم  ياضر  دنوادخ و  ياضر  منک ، دیکأت  امـش  هب  ناگتـسب  3 و  دمحا اهرهاوخ و  رداـم و  عوضوم  رد 
ار وا  یتحار  دنک ، ادیپ  ینارگن  دیراذگن  دیروآ ، تسد  هب  ار  وا  تیاضر  يونعم  يدام و  ثیح  ره  زا  دیاب  دراد ، تمدـخ  هب  جایتحا  یلیخ 

تفوطع ینابرهم و  لامکاب  نیقلعتم  ردام و  اب  دـیاب  هک  تسین  رکذـت  هب  مزال  رداـم  اـب  تفوطع  یناـبرهم و   19/8/43 ( 248 . ) دینک مهارف 
 ----------------------- 23/8/43 ( 249 . ) تسا نآ  رد  یلاعت  يادخ  ياضر  هک  ردام  هب  دینک  تمدخ  ًاصوصخم  دییامن ، راتفر 

دمحا دیـس  جاح  موحرم  روظنم ، . 3 ماما . ترـضح  دیعبت  لحم  هیکرت ، ياسروب  رهـش  . 2 تسا . ماما  ترضح  رـسمه  روظنم ، . 1 ------ 
. تسا ینیمخ 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  نانز  شقن  مراهچ :  لصف 

یمالسا بالقنا  رد  نانز  لوحت 

زا گرزب ، ياـهدرم  اـت  کـچوک  ياـه  هچب  زا  ممـصم . هدارا  اـب  يرکف ، لوحت  کـی  یحور ؛ لوـحت  کـی  گرزب  یلوـحت  ناوناـب ، ماـیق 
ًاعمج و ادـخ ، يارب  مایق   1 هللاوموُقَت ؛ نَا  دـندرک  تماقتـسا  دـندرک و  مایق  مه  اب  راشقا ، همه ي  گرزب ، ياهمناخ  ات  کـچوک  ياـهرتخد 
زا ههرب  کی  رد  ندـش -  مکو  ندـش  دایز  يارب  تالماعم  رد  درک  یم  کِـچ  کِـچ و  هک  یتلم  ناوناـب  رد  لوحت   21/2/58 ( 250 . ) ًادرف

مدـید هک  تفگیم  نایاقآ  زا  یکی  هک  دوب  هدـش  لصاح  شیارب  لوحت  وچمه  شدوخ و  تلم  لها  اب  درک  یم  راتفر  یناسنا  وچمه  ناـمز -
دبال متفگ  تسا . نآ  رد  لوپ  تسا ، شتـسد  يا  هساک  کی  ینز  کی  دـندرک - یم  رهاـظت  هک  تقو  نآ  تارهاـظت - نآ  رد  ینز ... کـی 

دنهاوخب ناش  یضعب  تسا  نکمم  دنور  یم  دنراد  هک  ییاهنیا  تسا و  لیطعت  زورما  هکدیوگ  یم  مدید  وا ... هب  مدیسر  ات  تسا ؛ ریقف  ًالثم 
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گرزب یلیخ  یلو  تسا  یکچوک  رما  کی  نیا  نفلت . يارب  ما  هتـشاذگ  ار  اهنیا  نم  دننک ، ادیپ  دـنناوت  یمن  الاح  هک  مه  لوپ  دـننک ؛ نفلت 
لوحت  46/ أبس . 1  --------------------------- 8/3/58 ( 251 . ) تسا داـیز  یلیخ  شتمظع  هک  تسا  یلوحت  کـی  نیا . تسا 

. درک ار  راک  نیا  بولقلا » بلقم   » ینعی دوب . یهلا  لوحت  نیا  دـنک . تسرد  ار  لوحت  نیا  تسناوت  یمن  رـشب  هکدوب  یلوحت  کی  نیا  یهلا 
میمـصت نآ  ياج  هب  و  درواآ ؛ نوریب  تشحو  نآ  زا  دنتـشاد . همه  اهمیژر  نیا  زا  هک  یتشحو  نآ  زا  دروآ . نوریب  تشحو  نآ  زا  ار  اـهبلق 

پوت و لباقم  دـیایب ؛ هزرابم  رد  نز  هک  تشاد  هقباس  یک  ( دـنتخیر اهنابایخ  هب   ) اـهدرم اـه  هچب  اـهنز ، هک  يروط  هب  دـناشن ، تعاجـش  رما 
ار لوحت  نیا  ام  هک  یمادام  و  دومرف . داجیا  ار  لوحت  نیا  تلم  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هکدوب  یحور  لوحت  کی  نیا  دیایب . کنات 

یحور لوحت   27/3/58 ( 252 . ) تسه يزوریپ  ام  يارب  مینکب ، شظفح  تسا  هدـمآ  الاح  اـت  هکروط  ناـمه  هب  ار  تضهن  مینکب و  ظـفح 
كرابت و يادخ  هک  دوب  زاجعا  اهنیا  رگید ، ياهلوحت  یحور ، لوحت  يرکف ، لوحت  هبناج ، همه  لوحت  دـش ، ادـیپ  ناریا  رد  هک  لوحت  نیا 
ار یلئاسم   1، یلحاس نا  وناب  امش  يوگنخس  یلحاس ، ناوناب  امـش  هدنیوگ  منیب  یم  نم  زورما  نامز . نیا  رد  درک  تلم  امـش  بیـصن  یلاعت 

ریاس رد  زکارم ، رد  رگید ، ناوناب  هک  روط  نامه  تسا . زور  یعامتجا  لئاسم  تسا ؛ زور  یـسایس  لئاسم  تسا ؛ زور  لئاسم  دنک  یم  حرط 
تـضهن نیا  تکرب  هب  لوحت  نیا  و  تسا . یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  تسا ؛ زور  لئاسم  دـننک  یم  حرط  زورما  هک  یلئاـسم  ناریا ، ّلاـحم 

تیدج ام  نارهاوخ  ناردارب و  ریاس  ناردارب و  امـش  ناوناب و  امـش  و  دنامب . یقاب  لوحت  نیا  هک  مراد  ار  نیا  دیما  نم  و  دـشادیپ . یمالـسا 
 --- 12/4/58 ( 253 . ) ناتدوخ یعامتجا  لئاسم  رد  ناتدوخ ، یسایس  لئاسم  رد  دینک  تلاخد  ار . یحور  لوحت  نیا  دینک  ظفح  هک  دینک 

. دنتـشاد رادـید  ماما  ترـضح  اب  هک  ناریا  بونج  یلحاس  قطانم  نکاس  نانز  زا  یهورگ  هب  هراشا  . 1 ------------------------ 
هدکـشناد زا  اههاگـشناد و  زا  روط ، نیمه  مه  اجنیا  اپورا ، زا  دنا ، هدشاپ  اه  هناخ  زا  اهمناخ  هک  دـید  زرواشک  یتقو  اهمناخ  تکرح  ریثأت 

کمک دنراد  اجنیا و  دنا  هتخیر  مدید  نم  ار - نیا  داد  ناشن  مه  بشید  نویزیولت  رد  درم - نز و  دنتخیر ، اهناوج  لیـصحت  زکارم  زا  اه و 
زا ترابع  اهنیا  همدـخ  دـننیب  یم  هک  دـنک  یم  اقآ  ار  اهنیا  ردـق  هچ  دراد ؛ ریثأت  نیا  ردـق  هچ  اهزرواشک  نیا  هیحور  رد  اهنیا ، هب  دـننک  یم 

یلوحت کی  نیا  مییایهم ، ام  دـییوگیم  نآلا  هک  مه  امـش  تسا . یلیخ  شـشزرا  نیا  دنتـسه . راک  کـمک  دـندمآ  سدـنهم ؛ تسا و  رتکد 
بولقلا بلقم  ار ؟ نیا  هدروآ  یک  هدـمآ . ـالاح  دوـبن ؛ هلأـسم  نیا  لاـبند  ًالـصا  رتـشیب  امـش  بلق  هدرکادـیپ . ار  لوـحت  نیا  ادـخ  هک  تسا 

اب شودـمه  نآلا  دنتـشاد ، رگید  لـئاسم  هب  لاغتـشا  هک  اـم  ياـهرهاوخ  ناردارب  اـب  نارهاوخ  ندوب  شودـمه   30/4/58 ( 254 . ) تسادخ
یم داقتنا  دـننک ؛ یم  رکف  دـنهد ، یم  حرط  دـننک ؛ یم  رکف  ناشدوخ  روشک  تشونرـس  هب  تلم و  تشونرـس  هب  اـهنآ  رب  مّدـقم  اـهردارب و 

تضهنرد ناوناب  ندوب  مدقم   30/4/58 ( 255 . ) درک داجیا  تسا - بولقلا  بًلقم  هک  یلاعت - كرابت و  يادخ  هک  تسا  یلوحت  نیا  دننک .
هب دـندش  لوحتم  دوب ، هدرک  لوغـشم  يرگید  لئاسم  کـی  هب  ار  اـهنآ   1 میژر دوب و  يرگید  وحن  کی  ناشعـضو  لـبق  رد  هک  ییاـهمناخ 

ياـهلوحت اـهلوحت ، نیا  دـندرک و  تکرـش  تضهن  نیا  رد  مّدـقم  هـکلب  شودـمه  اـهردارب  اـب  دنداتـسیا و  مـیژر  لـباقم  رد  هـک  یناـسک 
ام دـنتفگ  نم و  شیپ  دـندمآ  اپورا  زا  درم ، نز و  اهناوج ، زا  هتـسد  کـی  زورما  دـش ؛ ادـیپ  يرگید  لوحت  فرط ، نآ  زا  دوب . زیمآزاـجعا 

روج نیا  رد  زورما  دندرک  یم  رکف  رگید  لئاسم  رد  قباس  هک  ییاهناوج  مینکب . تمدخ  مدرم  هب  میورب و  اهاتـسور  رد  هکنیا  يارب  میدمآ 
کمک دنورب و  اهاتـسور  رد  هکنیا  يارب  دیآ  یم  ناشدرم  نز و  دنیآ ، یم  جراخ  زا  دـنیآ ، یم  اپورا  زا  دـنیآ ، یم  دـننک . یم  رکف  لئاسم 

سح نیا  دننک . یم  کمک  اهاتسور و  نیا  رد  دنور  یم  همه  اهمناخ ، سدنهم ، بیبط ، هاگشناد ، زا  لخاد ، زا  هچنانچ  اهییاتسور . هب  دننک 
. تسا هداد  ماـجنا  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تسه  هک  هچنآ  تسا و  زیمآزاـجعا  هک  تسا - یلوحت  کـی  هک - تسا  یـسح  کـی  نواـعت 

نیا هک  مراودـیما  نم  هفیظو  ساـسحا  تهج  رد  لوـحت  یهاـشنهاش  مـیژر  . 1  --------------------------- 30/4/58 ( 256)
. دـندرک هفیظو  ساسحا  ام  مرتحم  ياهردارب  مه  ام و  مرتحم  ياهرهاوخ  اـهمناخ و  مه  ینعی  همه  يارب  زا  تسا  هدـش  لـصاح  هک  یلوحت 

تسایس رد  امش  میقتسم  تلاخد  نیا  دیدرک . نوریب  ار  ناتدوخ  نمـشد  دایرف ، اب  اهنابایخ  رد  دروآ  ار  نات  همه  هکدوب  هفیظو  ساسحا  نیا 
. تسا هدـش  اهرـشق ، همه  رد  ناریا ، رد  یلوحت  وچمه  کی  هکنیا  هب  مشوخلد  نم  مدرم  يارب  راک  تهج  رد  لوحت   26/6/58 ( 257 . ) دوب
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 - اهنیا اهمناخ ، ًاصوصخ  دنا ، هدرکلیصحت  مه  هک  یصاخشا  اج  همه  زا  هک  دنیب  یم  ناسنا  بوخ  یگدنزاس ، داهج  هیـضق  نیمه  رد  نآلا 
. بورغ ات  راک  غارـس  میور  یم  باتفآ  لوا  زا  ام  هک  دـیوگیم  هک  مدـید  مدرک - شوگ  نم  دوب  هک  يا  هبحاصم  کـی  رد  مه  زورما  نیمه 

مینکب راـک  مدرم  يارب  دـیاب  هکنیا  ساـسحا  قاـیتشا و  اـب  همه  ینعی  تسا ، هدـش  ادـیپ  تسا  یلوـحت  کـی  هک  تسا  يا  هلأـسم  کـی  نیا 
هدروخن ناشمشچ  هب  نونکات  اهنیا  ناوناب  رد  یناسنا  یمالـسا و  لوحت   25/6/58 ( 258 . ) تسه انعم  نیمه  مهامشرد  ًامیقتسم  دنلوغـشم و 

ناناآ هارمه  دننک  یم  ورد  دنراد  هک  ییاهتیعمج  نیا  يوت  دـنورب  دـنا ، هدرک  یگدـنز  ناتـسرهش  رد  هک  ییاهمناخ  زا  هتـسد  کی  هک  دوب 
هدش ادیپ  یناسنا  سح  وچمه  کی  دننیب  یم  هک  یتقو  الاح  دـمآ ، یمن  ناشلایخ  هب  دوب ، هدروخن  ناشمـشچ  هب  يزیچ  وچمه  دـننکب ، ورد 
نیا تسا ، یناسنا  یمالـسا و  لوحت  دهدب ، ار  یلوحت  وچمه  کی  دناوت  یمن  يرهاظ  ياهتردـق  هدـش و  ادـیپ  مالـسا  هیاس  رد  نیا  تسا و 

لـصاح یحور  لوحت  یناسنا و  لوحت  کی  نیاربانب  دنک . یم  لباقم  دنچ  ار  ناشتردق  ناشاهراک و  هک  دـنک ، یم  شوخلد  وچمه  ار  اهنآ 
نآ هک  ییاهناوج  نیمه  ناوناـب  هفیظو  ماـجنا   25/6/58 ( 259 . ) تسا ناـنیمطا  بجوم  تسا ؛ ناـسنا  هنینأـمط  بجوم  نیا  هک  تسا  هدـش 

، نیمه تسا . یگدنزاس  داهج  هک  ییاهاج  فرط  دنوش  یم  هدیشک  الاح  ناریمش ، يایاضق  نآ  1 و  ناریمش فرط  دندش  یم  هدیشک  تقو 
دراو مه  اه  نیمه  زیچ ، همه  هب  عجار  ناشدوخ ، روشک  هب  عجار  دـندوب  تواـفت  یب  چـیه - تقو -  نآ  هک  ییاـهنز  ناـمه  اـهناوج . نیمه 

لوحت روج  کی  اهنز  هعماج  رد  نم  ناوناب  رتشیب  تمدـخ  ( 260 .) دننکب هفیظو  ماجنا  دنناوت  یم  مه  بوخ  هک  میدید  نادیم و  رد  دـندش 
نیا رد  دندرک  تمدخ  مالـسا  هب  مرتحم  هعماج  نیا  هک  يردـق  نآ  و  هدـش ، ادـیپ  اهدرم  رد  هک  تسا  یلوحت  زا  رتشیب  هک  منیب  یم  یبیجع 

تکرب هب  یمالسا  تضهن  یهاشنهاش  میظعدس  تسکش   10/10/58 ( 261 . ) دندرک تمدخ  اهدرم  هک  تسا  يرادـقم  نآ  زا  رتشیب  نامز ،
دیدید فیرش  تلم  امش  و  تسا . هدومن  یط  هبشکی  ار  هلاس  دص  هر  هک  هدروآ  دوجو  هب  هعماج  درم  نز و  سوفن  رد  یلوحت  نانچ  مالـسا 

مایق و نوهرم  همه  ام و  دنتـسکش و  مه  رد  ار  یهاـشنهاش  میظع  دـس  هتفر و  نادـیم  هب  نادرم  شیپاـشیپ  ناریا ، دـهعتم  مرتحم  ياـهنز  هک 
لوحت نآ  رد  ندوب  هّللادی  نارهت  رهـش  لامـش  هقطنم  . 1  ----------------------------- 15/2/59 ( 262 . ) میتسه نانآ  مادـقا 

، دوب ناشـشوغآ  رد  هک  یکچوک  ياه  هچب  اب  اهنز  اهگرزب ، اه ، هچب  اهدرم ، اهنز ، ؛ دندوب دراو  نادـیم  رد  هک  ییاهنآ  همه  ًابیرقت  نات ، همه 
یم اهماب  تشپ  يالاب  هک  یلاح  نآ  دیروایب ؛ دای  ار  ناتلاح  نآ  دوبن . نآ  وت  یناطیش  لامآ  چیه  دوبن ، یناطیش  ههبـش  ًادبا  چیه  لاح  نآ  رد 

ییاهنآ اب  دیدرک  یم  هلباقم  دیتخیر و  یم  اهنابایخ  رد  دنریگب . هناشن  ار  امش  هک  دندوب  فارطا  رد  نیطایـش  و  دیتفگ ، یم  ربکا  هللا  دیتفر و 
ادخ امش  یلو  هک  تسا  یلاح  لاح ، نآ  دیروایب . دای  ار  ناتلاح  نآ  دنریگب . دنتـساوخ  یم  کنات  ریز  ار  امـش  دندیـسرت و  یمن  ادخ  زا  هک 

هک ییاهتعامج  نیا  تعامج ، نیا  و  تقو ، نآ  رد  دیدوب  هللادی  اهامش  دوب ، یهلا  تکرح  تکرح ، همه  دوب ، یهلا  ناتزیچ  همه  ینعی  دوب ؛
(263 . ) دینک شظفح  ار  لاح  نامه  دـشاب ، ناتدای  ار  لاح  نآ   1 ۀعامجلا َعَم  هللا  ُدی  دندوب ؛ هللادی  اهنیا  دندرک ، یم  تیلاعف  ادـصکی  مه  اب 

ادیپ ام  ناناوج  رد  ناوناب و  رد  هک  یلوحت  نیا  زج  تشادن  چیه  یمالـسا  بالقنا  تضهن و  نیا  رگا  نا  ون  اب  يارب  بالقنا  تکرب   6/3/59
هب ادـخ  تسد  . » 1  --------------------------- 25/12/59 ( 264 . ) اـمروشک يارب  دوب  یفاـک  هک  دوـب  يرما  کـی  نیا  دـش ؛

ادـیپ نانآ  رد  نانچنآ  یلوحت  هک  منکیم  تاهابم  ناریا ، راختفارپ  نانز  هب  بناجنیا  ناریا  راختفارپ  نانز  هب  تاهابم  تسا .» تعاـمج  هارمه 
ناگدنسیون و ات  هتفرگ  هزره  يارعش  زا  نانآ ، تفارش  یب  ناگتسباو  یجراخ و  ناشاقن  ششوک  لاس  هاجنپ  زا  شیب  یناطیش  شقن  هک  دش 

هئطوت نیا  اب  هدشن و  یهارمگ  راچد  ناملـسم  دنمـشزرا  نانز  هک  دندرک  تابثا  و  دـندومن ، بآ  رب  شقن  ار  رودزم  یتاغیلبت  ياههاگتـسد 
زجب یتاغیلبت ، ياهانرکو  قوب  نآ  اب  يولهپ  هنابـصاغ  تنطلـس  لوط  رد  دنچ  ره  تفریذـپ . دـهاوخن  بیـسآ  ناگدزبرغ  برغ و  موش  ياه 

رد دنناملـسم ، تلم  ساسا  هک  دهعتم  نانز  ینویلیم  ياهرـشق  رگید  نانآ  ناگدرپسرـس  یکاواس و  ناگتـسباو  یتوغاط و  هفرم  نانز  یتشم 
هدومن تمواقم  هناعاجـش  قلخ  ادـخ و  دزن  دیفـس  يور  اب  هایـس  لاس  هاجنپ  لوط  رد  دوخ  لمع  اب  هداتفین و  برغ  هب  ناگتخابلد  بیرف  ماد 

عطاق و روط  هب  دـنناد ، یم  مه  نونکا  دنتـسناد و  یم  برغ  ار  دوخ  هاـگ  هلبق  هک  ار  ینـالدروک  دـیما  ریخا ، یهلا  لوحت  نیا  رد  نکل  دـنا .
هک تسا  یلوحت  دوب ، زیچ  ره  زا  رتـگرزب  ناریا  رد  هک  هچنآ  ناریا  ناوناـب  رد  گرزب  لوحت   4/2/60 ( 265 . ) دـنا هدومن  عطق  هشیمه  يارب 
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هدرک تیادـه  حیحـص  ریغ  هار  هب  ار  ناش  يدودـح  کی  هتبلا  هکار  ام  ناوناـب  ناریا  تاـجن   2/3/60 ( 266 . ) دـش لصاح  ناریا  ناوناـب  رد 
تـسد هب  رابکتـسا و  تسد  هب  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  داد  تاـجن  دومرف و  تیاـنع  اـم  هب  دـنوادخ  دوـشب ، رتـشیب  زاـب  هک  تفر  یم  دـندوب و 
يروط هب  ام  ناوناب  زورما  هک  داد  تاجن  ار  ام  ناوناب  داد ، تاجن  اهنآ  زا  ار  ام  یلاعت  كرابت و  يادخ  دندوب . رابکتسا  رکون  هک  یـصاخشا 

ناوناب و  1/1/62 ( 267 . ) درادـن يدـح  هکدنـشاب  لفاغ  یهلا  گرزب  ياهتمعن  نآ  زا  دـیاش  مه  ناـشدوخ  دنتـسه و  ادـخ  تمعن  رد  قرغ 
داسف زکارم  زا  رافک ، اب  گنج  نادیم  هب  دـنا  هدـش  هدیـشک  اه  هراباک  زا  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  ام  ياهناوج  رد  هک  یلوحت  نآ  ملعت  میلعت و 
ملعت میلعت و  لوغشم  روشک  رساترس  رد  زورما  دوب  هدش  ملظ  اهنآ  اب  روط  نآ  هکام  ناوناب  شیاین ، اعد و  حالص و  زکارم  هب  دندش  هدیـشک 

ار یتمدخ  نآ  دش ، هدنز  ناریا  رد  هک  مالسا  نیا ، ناوناب  هب  مالـسا  تمدخ   25/5/62 ( 268 . ) هللا لیبس  یف  دنتسه  داهج  لوغشم  دنتـسه و 
نیا دوبن  بالقنا و  نیا  دوبن  رگا  مینک . فیـصوت  ام  میناوت  یمن  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  شـشزرا  درک  دـهاوخ  تسا و  هدرک  ناوناب  هب  هک 

یبتکم نانز   19/1/63 ( 269 . ) دوبن ناریا  رد  یمالـسا  قالخا  زا  يرثا  رگید  لاس  دنچ  زا  دعب  دوب ، هدش  عقاو  ناریا  رد  هک  یلوحت  رییغت و 
5/6/64 ( 270 . ) دـنا هدـش  یبتکم  الاح  اـم  ياـهنز  تسا . ربخ  هچ  ـالاح  دوب ، ربخ  هچ  تقو  نآ  دـینک  هظحـالم  امـش  ناوسن  هفیاـط ي  رد 

یم  1 امـش دـنلخاد ؟ هدـنزاس  ياهراک  رد  اهدرم  شودـمه  ای  یلکب ، دـنتفر  رانک  رگید  ناریا  رد  اهنز  ایآ  یگدـنزاس  ياهراکرد  تکرش 
ادیپ اهنز  دوخ  رد  هک  تسا  یلوحت  نآ  فالخ  رب  نیا  دنـشاب ؟ دنهاوخ  یم  روج  ره  دنـشاب ؟ راب  دنب و  یب  مه  اج  نیا  ياهنز  هک  دـیهاوخ 

22/11/64 ( 271 . ) تسا هدش  ادیپ  ام  تلم  رب  ام  روشک  رد  هک  تسا  یلوحت  نآ  فالخ  رب  هدش ،

تضهن رد  نانز  ندوب  مدقشیپ 

زا اهدرم  دیتسه . اهدرم  رب  مدقم  هک  دیدرک  تابثا  امش  دیتسه . ولج  فص  رد  هکدیدرک  تابثا  ناوناب  امـش  ناوناب  زا  نادرم  نتفرگ  تربع 
زیزع ناوناب  امـش  زا  مه  مق  نادرم  و  دنتفرگ . میلعت  دنتفرگ و  تربع  ناریا  ناوناب  زا  ناریا ، تاردخم  زا  ناریا  ياهدرم  دـنتفرگ . ماهلا  امش 

دنتسه عقاو  لوا  فص  رد  اهنآ  ندوب  لوا  فص  رد   17/12/57 ( 272 . ) دیتسه تضهن  ولج  فص  رد  امش  دنتفرگ . میلعت  دنتفرگ و  تربع 
ناریا رد  ناوناب  امش  تضهن  رد  یشیپاشیپ   17/1/58 ( 273 . ) دندش عیجشت  اهنآ  تادهاجم  زا  دندش ، عاجش  اهنآ  زا  مه  اهدرم  هکنیا  يارب 

تکلمم يارب  هیتآ  رد  امش  دیراد . ام  یمالسا  تضهن  نیا  رد  یگرزب  مهس  امش  دیتشادرب . مدق  تضهن  نیا  شیپاشیپ  رد  هک  دیدرک  تباث 
نویدم يزوریپ  نز . يدازآ  نایعدم  ناگدز  برغ  هب  هراشا  .1  -------------------------- 21/1/58 ( 274 . ) دیتسه هناوتشپ  ام 

فص رد  ام  مرتحم  ناوناب  میشاب . هتـشاد  اهدرم  زا  هکنیا  زا  لبق  میراد  ناوناب  زا  ام  ار  يزوریپ  نیا  دشاب . امـش  همه  رادهگن  دنوادخ  ناوناب 
. دننک ادیپ  تعاجش  تأرج و  مه  اهدرم  هک  دندش  نیا  بابسا  ام  زیزع  ناوناب  اهمناخ  تامحز  نوه  رم   24/1/58 ( 275 . ) دندوب عقاو  ولج 

نم ندوب  مدقم  فص  رد   24/1/58 ( 276 . ) مینک یم  اهامـش  تلم و  همه  همه و  هب  اعد  هشیمه  میتسه و  اهمناخ  امـش  تامحز  نوهرم  ام 
زاب هک  مراودیما  نم  و  منک ، یم  رکـشت  دیدوب  تضهن  نیا  رد  ولج - فص  رد  هکلب  ناتدوخ - ناردارب  شودمه  هک  مرتحم  ناوناب  امـش  زا 

مامت تلم - راشقا  مامت  دوشب و  سیـسأت  هللاءاـش  نا  یمالـسا  تموکح  هک  دـیناسرب  رخآ  هب  ار  تضهن  نیا  دیـشاب و  مدـقم  فص  رد  اـمش 
، ناوناب  4/2/58 ( 277 . ) دراد هگن  نیملسم  مالـسا و  يارب  دنک و  ظفح  ار  اهامـش  دنوادخ  دنـسرب . ناشدوخ  هقح  قوقح  هب  نیفعـضتسم -
تیلاعف و یـسایس و  دشر  هب  ناریا  تلم  نیب  رد  مق  گرزب  مان  دـش . تبث  یـسایس  دـشر  هب  ملاع  رد  ناریا  تلم  گرزب  مان  تضهن  ناربهر 

ناریا ناوناب  گرزب  مان  دـش . تبث  ملاع  خـیرات  رد  يراثن  ناج  يراکادـف و  رد   1« نادرمراهچ  » گرزب مان  دش . تبث  خـیرات  رد  یناشفناج 
تـضهن نیا  ورـشیپ  نادرمراهچ ،»  » ناوناب مق و  ناوناب  دش . تبث  نادرمراهچ »  » ناوناب گرزب  مان  دش . تبث  مق  ناوناب  گرزب  مان  دش . تبث 

تضهن ربهر  ناوناب ، دیتسه . تضهن  ناربهر  امـش  دندرک . ییامنهار  ار  تضهن  دندرک ؛ تابثا  ار  ناشدوخ  یـسایس  دشر  دندوب ؟ یمالـسا 
ام یناطیش  تردق  نتـسکش   5/2/58 ( 278 . ) میامـش رازگتمدـخ  مراد و  لوبق  يربهر  هب  ار  امـش  نم  میتسه . اـهنآ  هلاـبند  اـم  دنتـسه ، اـم 
رد ناشدوخ  ار . نادرم  اهنز  دـندرک  یم  قیوشت  دـنتخیر . یم  اهنابایخ  رد  اـهنز  عَبَت  هب  اـهدرم  میناد . یم  اـهنز  نوهرم  ار  ناـمدوخ  تضهن 
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اب تضهن  ندرب  شیپ   26/2/58 ( 279 . ) دنکشب ار  یناطیش  تردق  کی  دناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  وچمه  کی  نز  دندوب . ولج  ياهفص 
شیپ ار  تضهن  نیا  ناوناب  هک  تفگ  دوش  یم  دـیراد . تضهن  نیا  رد  يدایز  بیـصن  کی  امـش  دیـشاب . مه  اـب  همه  ناـت . همه  دیـشاب  مه 
اهدرم اهنابایخ . يوت  دنتخیر  اهنابایخ ، رد  دنزیرب  هک  دوبن  نیا  رب  انب  ناوناب  هکیتروص  رد  اهنابایخ . يوت  دنتخیر  ناوناب  هکنیا  يارب  دـندرب ؛

هیلع تازرابم  نایرج  رد  نآ  نینکاس  هک  مق  فورعم  هلحم ي  هب  هراشا  . 1 مه ----------------------------  یتسس  کی  رگا 
دنا هدـمآ  اهنز  دـید  یتقو  درم  درک . عاجـش  ار  اهنآ  اـنعم  نیمه  دـشاب ، اـهنآ  رد  تفر  یم  لاـمتحا  دنتـشاد . يریگمـشچ  شقن  هاـش  میژر 
نیا رد  يدایز  مهس  امش  و  دیدرک ، مالـسا  بیـصن  ار  يزوریپ  نیا  هک  دیدوب  امـش  دنوش . یم  عاجـش  اهدرم  دنتـسه ، یلمع  کی  لوغـشم 
رود هار  زا  هک  منک  یم  رکـشت  مرتحم  ناوناب  امـش  زا  نم  ناوناب  ندوب  مدقـشیپ   11/3/58 ( 280 . ) دیراد هگن  ار  مهـس  نیا  دیراد ، يزوریپ 

مدقشیپ تضهن  نیا  رد  هک  منک  یم  رکشت  و  دنک . دنمتداعـس  ار  امـش  دنوادخ  منک . یم  امـش  هب  اعد  نم  دیدرک . تاقالم  نم  اب  دیدمآ و 
مراودیما و  تفر ؛ شیپ  هب  اهنآ  هطساو  هب  ام  تضهن  دندوب . مالسا  ردص  ناوناب  لثم  و  دندوب ؛ مدقـشیپ  تضهن  نیا  رد  ناریا  ناوناب  دیدوب .

اجنیا و دـنا  هدروآ  فیرـشت  هک  اهمناخ ، تضهن  رد  ناوناب  ندوب  میهـس   28/3/58 ( 281 . ) دورب شیپ  هب  امـش  هطـساو  هب  تضهن  نیا  هـک 
. دنتسه مدقشیپ  اهنیا  هک  تفگ  دیاب  هکلب  دنتسه  کیرش  دنتسه ، میهس  تضهن  نیارد  دنتسه ، کیرـش  میهـس و  لئاسم  نیا  رد  مه  یلیخ 

ینعی دنتشاد ؛ رفاو  ِّظح  رایسب  ناریا  رد  ناوناب  میتسه . ناشدرَم  ياهناوج  زا  رتشیب  ناوناب  ّتنم  نیهر  ام  ناوناب  ّتنم  نیهر   11/4/58 ( 282)
هوق ّالا  دنتشادن  چیه  هک  یلاح  نیع  رد  مدرم ، تردق  دش  یم  لباقم  دنچ  لباقم ، ود  دندش ؛ یم  جییهت  مدرم  دندمآ ، یم  نوریب  هک  ناوناب 

تیاده دیدوب و  مدقشیپ  تضهن  نیا  رد  هشیمه  هک  ناوناب  امـش  هک  مراودیما  نم  مالـس  هار ا  رد  نتـشاذگ  مدق   2/6/58 ( 283 . ) نامیا ي 
؛ دیـشاب قفوم  هللاءاش  نا  دـندرک ، ادـیپ  تّوق  رتشیب  دـیدش ، مدقـشیپ  اهامـش  هکنیا  هب  رظن  نارگید  ار و  نارگید  ناوناب  امـش  ًابیرقت  دـیدرک 

مدق مه  دعب  هب  اجنیا  زا  دیدیسر ، اجنیا  ات  نامیا  هوق  تردق و  هملک و  تدحو  اب  الاح  ات  هکروط  نیمه  دیشاب و  دنمتداعس  دیـشاب ؛ تمالس 
. دوشب لمع  مالـسا  قفاوم  بلاطم  مامت  هللاءاش  نا  ات  میورب ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تلم  همه  همه ، دوجو  هب  مالـسا  دراد  جاـیتحا  هک  مدـق ، هب 
هک دش  نیا  بجوم  هزرابم  ياهنادیم  اهنابایخ و  هب  اهمناخ  امش  ندمآ  تضهن  رد  ناوناب  گرزب  مهـس   22/6/58 ( 284 . ) نات همه  رب  مالس 
رد نکل  دیراد  تضهن  نیا  رد  یگرزب  مهس  امـش  دوشب . تیوقت  امـش  ندمآ  اب  مه  اهنآ  هیحور  دنوشب ؛ تیوقت  دننکب ، ادیپ  هّوق  مه  اهدرم 

و دنتـشاد ، یخـسار  مدق  کی  تضهن  نیا  رد  هک  اهمناخ  زا  مینک  رکـشت  دـیاب  نادرم  ندرک  دـنمتردق   22/6/58 ( 285 . ) میتـسه هار  همین 
عیجـشت دندرک ، عییـشت  دندز ، دایرف  دنتخیر و  اه  هچوکو  اهنابایخ  هب  هک  یتقو  هکدندوب  اهمناخ  نیا  دندرک . تلم  هب  یگرزب  کمک  کی 
دنمتردق مه  ار  نارگید  دیدرک ، دنمتردق  ار  ناتدوخ  هکنیا  رب  هوالع  امش  اذهل  و  دندرک . لباقم  دنچ  ار  اهنآ  ياهتردق  ار و  اهدرم  دندرک 

لوغـشم دـنتفر و  مه  اهمناخ  مینیب  یم  اهتقو  یهاگ  هک  یگدـنزاس  داهج  نیا  رد  یگدـنزاس  داـهج  رد  لاغتـشا   17/7/58 ( 286 . ) دیدرک
نامه نکل  دننک ، راک  روما  نآ  رد  دنا  هدیزرو  هک  یصاخشا  کی  لثم  یتیعر ، کی  لثم  هک  تسین  هتخاس  اهمناخ  زا  هتبلا  بوخ ، دندش ،

یم نیا  ثعاب  نیا  دـنناوت ، یم  هک  يرادـقم  نامه  هب  ندرک  ادـیپ  لاغتـشا  نتفر و  نامه  نازرواشک ، نیا  نیب  ایاعر و  نیا  نیب  رد  ناشنتفر 
لوغشم تاهد  رد  دندمآ و  مرتحم ، ياهمناخ  لصحم ، ياهمناخ  اهرهش  زا  هکدننیبب  اهنآ  یتقو  دوش . یم  لباقم  دنچ  اهنآ  تردق  هک  دوش 

هب شدوخ  لمع  ولو  تسا . يا  هدنزرا  رایـسب  لمع  کی  نیا  و  دوش . یم  لباقم  دـنچ  اهنآ  تردـق  ناشدوخ ، ياهردارب  هب  دنتـسه  کمک 
تضهن نیا  رد  نارهاوخ  امش  تضهن  هب  کمک   17/7/58 ( 287 . ) تسا دایز  یلیخ  شیونعم  مجح  نکل  دشاب ، کچوک  شمجح  بسح 

تهج نیا  زا  اهنآ . هب  تبسن  دیدُش  تردق  بجوم  و  اهدرم ؛ هب  تبـسن  دیدوب  اوشیپ  دیدرک و  کمک  اج  همه  رد  و  دیتشاد ؛ ییازـسب  مهس 
و دنک . ظفح  ار  نات  همه  دنوادخ  اهامش . دیدیشک  تمحز  همه  نیا  مالسا  ققحت  تهج  رد  تمحز   20/7/58 ( 288 . ) منک یم  رکشت  مه 

هکنیا يارب  دندیـشک  تمحز  ردـق  نآ  و  تضهن . نیا  رد  دـندوب ، لوا  فص  رد  هک  اهمناخ  نیا  ًاصوصخ  روشک و  نیا  درم  نز و  همه  نیا 
نادرم تمدخ   25/9/58 ( 289 . ) دوشب ادیپ  یهلا  لدع  کی  یمالسا ، يروهمج  کی  هکدوب  نیا  هب  ناشرظن  همه  دنکب . ادیپ  ققحت  مالسا 
دندمآ نوریب  اهنز  دننیبب  رگا  هک  تسا  یسح  کی  اهدرم  رد  تساهنز . تمدخ  نوهرم  شرایـسب  مه  اهدرم  تمدخ  نانز  تم  دخ  نوهرم 
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رتولج هکلب  شودمه  ناوناب  هک  دش  روط  نیا  ام  تکلمم  رد  و  دوش ، یم  ات  هد  دشاب ، یکی  ناش  هوق  رگا  يدـصقم ، کی  يارب  اه  هناخ  زا 
عم دنداد ، ردارب  دنداد ، رهوش  دـنداد ، ناوج  دـندید . جـنر  دندیـشک و  تمحز  یمالـسا  هار  نیا  رد  دـندمآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  اهدرم  زا 

10/10/58 ( 290 . ) دندرک ار  راک  نیا  اهنز  عبت  هب  يرایـسب  مه  اهدرم  و  دندرک . مالـسا  زا  ینابیتشپ  دندرک ، لمع  دندیـشک و  جـنر  کلذ 
اهدرم هک  روط  نامه  هب  دش و  دنلب  مدرم  درم  نز و  هدوت  سْفن  زا  مدرم ، هدوت  سْفن  زا  تضهن  نیا  مدرم  هدوت  سفنزا  تضهن  ندـش  دـنلب 

هک یتقو  هکنیا  يارب  دوب ؛ تفگ  دـیاب  اهدرم  زا  رتشیب  اهنیا  تامحز  اهنیا و  ظح  هکلب  دـندوب ، دراو  مه  مرتحم  ناوناـب  دـندوب  نادـیم  دراو 
هدمآ نادیم  رد  اهمناخ  هکدننیبب  دنناوت  یمن  اهدرم  دوش . یم  نادنچ  هد  ای  دوَش  یم  نادـنچ  ود  اهدرم  هوق ي  نادـیم ، رد  دـنیآ  یم  ناوناب 
کی ای  دیایب  ناشتسد  ًالثم  يزیچ  کی  هکنیا  يارب  اهمناخ  نآرق  مالسا و  يارب  هنحص  رد  روضح   21/4/59 ( 291 . ) دنورب رانک  اهنآ  دنا و 

هک تسا  نآرق  مالـسا و  نیا  دـنهدب . نتـشک  هب  ار  ناـشیاه  هچب  ناـشدوخ و  نوریب ، دـنیآ  یمن  دـنوشب  بصنم  بحاـص  هـک  دـینک  ضرف 
نادیم رد  روضح   21/4/59 ( 292 . ) هدرک تسایس  هنحـص  رد  دراو  اهدرم  زا  رتولج  هکلب  اهدرم  شودمه  نوریب و  تسا  هدروآ  ار  اهمناخ 

دوب عقوم  هچ  رد  تسیچ ؟ هیضق  دنمهفب  دنراد  رظن  هک  صاخـشا  نیا  دیاب  ار  شقمع  نیا  دش  عقاو  ناریا  رد  هک  يا  هعقاو  وچمه  کی  دربن 
هک دوب  تقو  هچ  تسه ، ناتدای  ناترثکا  ای  نات  همه  هک  یلاس  تسیب  هد - ای  تسه  ناشدای  يرایـسب  بوخ ، هک  یلاس  هاـجنپ  نیا  لوط  رد 

فص رد  ناوناب   21/4/59 ( 293 . ) دـنداتفا یم  ولج  مه  اهنز  دـندوب ؛ دراو  مه  اهنز  دـندوب ، دربن  نادـیم  رد  دراو  اهدرم  هک  يروط  ناـمه 
 -------------- 26/5/59 ( 294 . ) دید دهاوخن  بیسآ  تسه  یمالـسا  دصاقم  دربشیپ  يارب  مدقم  فص  رد  شناوناب  هک  یتلم  مدقم 

نم ناوناب  ندوب  ممصم  دندوب . هدمآ  ماما  ترـضح  تاقالم  هب  هک  هاشنامرک  ناتـسا  نانز  زا  یهورگ  روضح  هب  هراشا  . 1 ----------- 
الاح ات  هک  روط  نامه  هک  مراودیما  نم  و  منک . یم  رکـشت  دیدمآ  تادحرـس  کیدزن  زا  دـیدمآ ، رود  هار  زا  هک  مرتحم 1  ناوناب  امش  زا 

اهدرم يولج  هدرشف  فوفص  اب  دیشاب و  هتشاد  ار  میمصت  نیا  مه  دعب  هب  الاح  زا  دیناسرب ، رمث  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  هک  دیدوب  ممـصم 
نانآ دوبن . رتمک  دوبن ، رگا  اهدرم  زا  رتالاب  اهنز  شقن  ناون  اب  شقن  ندوب  راختفا   28/5/59 ( 295 . ) دینک مادقا  یمالسا  فادها  دربشیپ  رد 

و دش . نادنچود  دندوب  يوق  رگا  و  دش ، دایز  دوب ، مک  ناشتوق  رگا  اهدرم  اهنادیم ، رد  اهنآ  روضح  هطـساو  هب  دندش و  رـضاح  اهنادیم  رد 
زا ناوناب  امش  شقن  یمالـسا  بالقنا  نیا  رد  تسا ، رـضاح  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  تضهن  نیا  رد  دیدوب  دهاش  امـش  دوخ  هک  هچنآ 

امـش هک  يراختفا  نیاربانب  دـیدناشک . یم  تیلاعف  هب  ار  اهدرم  مه  دـیدرک و  یم  تیلاعف  ناتدوخ  مه  امـش  ینعی  دوب . رتـالاب  اـهدرم  شقن 
دراو نز  زا  هدـع  کی  هچناـنچ  نادرم  تکرح  بجوم  ناوناـب  ندـش  مدقـشیپ   19/1/63 ( 296 . ) تسا ناوارف  ریدـقت  لباق  دـیدرک  داـجیا 
دنراد یساسحا  کی  هکار  اهدرم  دننک ، یم  گنج  ناشدوخ  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، گنج  لحم  هک  یلحم  کی  دینک - ضرف  رد - دنوشب 

- دینک ضرف  رگا - اهنیا  هک  تسین  روط  نیا  دننک . یم  نادنچ  ود  ار  ناش  هوق  ار  اهدرم  اهنز ، هب  تبـسن  دـنراد  تیـساسح  اهنز ، هب  تبـسن 
. دنا هدرک  دراو  عافد  هب  مه  نارگید  دنا و  هدرک  عافد  ناشدوخ  دـنا ، هدرک  عافد  ریخ ، دـنا ؛ هدرک  عافد  ناشدوخ  طقف  دـننک ، عافد  دـنورب 
ار نز  کی  رگا  اما  دوشن ، تحاران )  ) یلیخ تسا  نکمم  دنـشک ، یم  هک  دنیبب  ار  درم  رفن  دـص  رگا  درم  نز ، هب  تبـسن  تسا  ساسح  درم 
هک تسا  یتیساسح  کی  نیا  دشاب ، هتشادن  وا  هب  مه  راک  چیه  نز ، نآ  دنـشاب  یبنجا  ولو  دراد  تیـساسح  دننک  یم  یمارتحا  یب  هک  دنیبب 

لئاسم اه ، ههبج  هب  ندرک  کمک  لئاسم  داهج ، لئاسم  عافد ، لئاسم  هلمج  نم  لئاسم  همه  رد  امش  ندش  مدقـشیپ  نیاربانب ، دنراد . اهدرم 
اهتیقفوم  11/12/64 ( 297 . ) دنوشب رتیوق  مه  اهدرم  دنوشب ، دراو  رتشیب  مه  اهدرم  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  يا ، هقیرط  ره  رد  ندـش  دراو 

تیلاعف ناتدوخ  هکنآ  رب  هوالع  هک  دیتسه  امش  میناد . یم  ناوناب  امش  ياهتمدخ  نوهرم  ار  اهتیقفوم  زا  يرایـسب  ام  ناوناب  تامدخ  نوهرم 
دـیدش و عقاو  یحور  هجنکـش  جـنر و  تحت  توغاط  ناـمز  رد  هک  دـیدوب  امـش  و  دـینک . یم  فعاـضم  اـهدرم  رد  ار  تیلاـعف  دـینک ، یم 

نآ هک  دـیتشاذگن  دـیدرک و  نوریب  راگزور  هحفـص ي  زا  ار )  ) ارغ یناطیـش  تردـق  نآ  ناـتدوخ  دـهعت  ناـتدوخ و  تردـق  اـب  هللادـمحب 
نیا دوبن  رگا  هک  دـناد  یم  ادـخ  و  دـسرب . هجیتن  هب  اهلایخ  نآ  دـندوب ، هتخپ  ناـشدوخ  رطاـخ  رد  ناـشدوخ و  رـس  رد  اـهنآ  هک  ییاـهلایخ 
یم دوـب و  هداد  تسد  زا  ار  شزیچ  همه  تلم  نیا  کـچوک ، گرزب و  ریپ و  ناوـج و  درم و  نز و  زا  ناریا  تلم  شـشوکدوبن  و  تـضهن ،
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22/12/63 ( 298 . ) داد

تارهاظت رد  نانز  هناعاجش  روضح 

مراد هناعضاوتم  هقالع  دنتشاد  دنراد و  سدقم  تضهن  نیا  رد  ازسب  یمهس  هک  ناوناب  ًاصوصخ  تلم  راشقا  همه ي  هب  نم  ناوناب  رتشیب  قح 
رهـش بونج  ناوناـب  صوصخ  و  دـنراد ؛ مالـسا  رب  يرتشیب  قح  ناوناـب  هک  ما  هتفگ  ًارارکو  مناد ؛ یم  مدقـشیپ  تضهن  نیا  رد  ار  ناوناـب  و 
رادیب اهتلم  هکنیا  زا  دعب  هک  تسین  یلاکـشا  چیه  اهنز  مایق   2/2/58 ( 299 . ) راشقا ریاس  يامنهار  و  دنتسه ، یمالـسا  مایق  هزیگنا ي  نارهت ،

(300 . ) هللاءاش نا  دنوش  یم  زوریپ  یتلم  وچمه  کی  نارابج ، نیا  دـض  رب  تلود و  دـض  رب  دـندرک  مایق  اهنز  یتح  هکنآ  زا  دـعب  دـندش و 
زوریپ دـننک ، یم  مالعا  هاش  میژر  زا  ار  دوخ  يرازیب  هنابوجحم  تارهاظت  اب  شا  همرتحم  ناوناب  یتح  هک  یتلم  ناوناب  تارهاظت  يد 1356 

زا عافد  ناراکمتس و  ندیبوک  هار  رد  يرادیاپ  دیاب  خیرات  نانز  نادرم و  امش  ناراکمتس  ندیبوک  هار  رد  يرادیاپ   2/11/56 ( 301 . ) تسا
ياهنز زورما  دـیا ؟ هدـید  نینچ  یخیرات  هچ  رد  امـش  نانز  يراکادـف   14/7/57 ( 302 . ) دـینک تباث  هدـنیآ  ياهلـسن  نایناهج و  هب  ار  قح 

ادف یگنادرم و  نینچ  خیرات  مادک  رد  دـنور . یم  میژر  نامیخژد  کنات  لسلـسم و  نادـیم  هب  هدیـشک و  شوغآ  رد  ار  دوخ  لفط  لدریش ،
ییانعم هچ  بالقنا  رد  نانز  لاعف  تکراشم  : ) لاؤس تازرابم  رد  ناوناـب  هدـنزرا  شقن   20/7/57 ( 303 ( ؟ تسا هدـش  تبث  نانز  زا  يراک 

هنیـس هب  ار  دوخ  لاسدرخ  ياه  هچب  ام ، نانز  ینابایخ  تارهاظت  رد  تسا . ولمم  عاجـش  لدریـش و  ناـنز  زا  هاـش  ياهنادـنز  باوج : دراد )؟
اپرب ناریا ، فلتخم  ياهرهش  رد  نانز  هک  يا  یسایس  تاسلج  دنا . هدمآ  هزرابم  نادیم  هب  لسلسم ، پوت و  کنات و  زا  سرت  نودب  هدرشف ،

يزابناج و هرطاخ  مالـسا ، نادنزرف  عاجـش  ناردام  دـنا . هدرک  افیا  ام  تازرابم  رد  ار  يا  هدـنزرا  رایـسب  شقن  نانآ  تسین ، مک  دـننک  یم 
(304 ( ؟ ير وشک  هچ  رد  دـیراد و  غارـس  ار  ینانز  نینچ  نیا  یخیرات  هچ  رد  دـنا . هدرک  هدـنز  خـیرات  لوط  رد  ار  نامرهق  ناـنز  تداـشر 

لباقم رد  دندرک  رپس  ار  ناشیاه  هنیـس  دنا  هدمآ  مدرم  یلو  مدرم  فرط  دیتشاذگ  ار  اه  هزینرـس  امـش  مدرم  فوفـص  رد  روضح   20/8/57
(305 . ) مدرم فص  رد  دـندمآ  دـندرک  لغب  ار  ناشکچوک  ياه  هچب  نیا  اهنز  دـندمآ . مه  اـهنز  دـندمآ ، مه  اـه  هچب  امـش ! ياـه  هزینرس 

تکاس دـیابن  تسه  هک  یماقم  ره  رد  تسه ، هک  یبصنم  ره  رد  سک  ره  تسا . تیلاعف  زور  تسین ، توکـس  زور  ناوناب  دایرف   18/9/57
ُهللاَرَّکَش » دنتسه امش  هناوتشپ  اهنیا  دننز - یم  دایرف  هچ  اهدرم  دننز ، یم  دایرف  هچ  دینیبب  امش  ار  اهنز  دننز - یم  اهنیا  هک  يدایرف  نیا  دشاب .

نادرم  13/11/57 ( 306 . ) نتـشادرب مدـق  هب  دـننک  یم  راداو  ار  ام  هک  دـنیاهنیا  میتشاد ؛ یمنرب  یمدـق  چـیه  ام  دـندوبن  اهنیا  رگا  ْمُهَیْعَس .»
ًاصوصخ همه ، زا  نم  ناوناب  یناشفناج   13/12/57 ( 307 . ) دنتسه لدریش  ياهنز  امش  ياهتعاجش  نوهرم  ام  نادرم  نانز  تعاجش  نوهرم 

ار امـش  همه  دنوادخ  منک . یم  رکـشت  دـنناسر ، یم  دـندناسر و  رمث  هب  ار  ام  تضهن  دـندرک و  یناشفناج  هشیمه  هک  مرتحم  ناوناب  نیا  زا 
، پوت کنات و  لباقم  رد  ار  اهمناخ  هک  تسا  هزجعم  نیا  نمـشد  زا  ندیـسارهن   5/2/58 ( 308 . ) دیامرف تیانع  تمظع  ار  مالـسا  و  تزع ،
رد امش و  ياهلد  رد  هک  تسا  مالسا  نآرق و  رون  نیا  دیدیسارهن . زیچ  چیه  زا  درک و  رارقرب  اهکنات  اهپوت و  لباقم  رد  اهلـسلسم ، لباقم  رد 

ناوناب مهس   16/2/58 ( 309 . ) دیساره یمن  تداهش  زا  مه  اهمناخ  امـش  هک  تسا  نامیا  رون  نیا  تسا . هدرک  هولج  ناریا  تلم  همه  بولق 
. مرکـشتم دننک  یم  تضهن  زا  ینابیتشپ  ناشدوخ  رهاظت  اب  دنا و  هدرک  عامتجا  اجنیا  رد  هک  زیزع  نارهاوخ  زا  تضهن  ندـناسر  رمث  هب  رد 
هب دیاب  اهامش  ار  تضهن  نیا  دیا . هتشاد  دیراد و  تضهن  نیا  رد  یگرزب  مهس  امـش  دراد . هگن  مالـسا  يارب  دنک و  ظفح  ار  امـش  دنوادخ 

دیدرکن و یهاتوک  ام  تضهن  رد  هکنیا  زا  منک  یم  رکشت  امـش  زا  نم  نادنمتـسم  هب  کمک   16/2/58 ( 310 . ) دیناسر یم  دـیناسرب و  رمث 
، اهمناخ امش  رامعتـسا  دادبتـسا و  هیلع  هزرابم   20/2/58 ( 311 .) دیدومن نادنمتـسم  هب  کمک  هکنیا  زا  و  دـیدرک ، مایق  اهدرم  اب  شودـمه 
اب شودـمه  رامعتـسا  دادبتـسا و  هیلع  ام  تازراـبم  رد  دـیتسه و  میهـس  تضهن  نیا  رد  مق - ياـهمناخ  صوصخ  و  ناریا - همه  ياـهمناخ 

، دیآ یم  وا  زا  راک  هک  یلاعف  وضع  هک  میدـید  ام  تضهن  هب  کمک   20/2/58 ( 312 . ) دنک ظفح  ار  امـش  دنوادخ  دیدرک . کمک  اهدرم 
رد عضو  نیمه  اـب   1 دیراد روضح  اجنیا  نـآلا  هک  یعـضو  نیمه  اـب  هک  دـیدوب  امـش  دـیدوب . اهامـش  درک ، تمدـخ  تضهن  نیا  رد  هکنآ 
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هبّجحم ياهمناخ  هب  هراشا  . 1  --------------------------- 26/2/58 ( 313 . ) دـیدرک کمکام  تضهن  هب  دـیتخیر و  اهنابایخ 
هچ تضهن  نیا  رد  نز  هک  میدید ، ام  دـیدید ، امـش  تضهن  يزوریپ  أشنم  یمالـسا  تیبرت  دـندوب . هدـمآ  ماما  ترـضح  تاقالم  هب  هک  يا 

هدرک تیبرت  ییاهنز  هچ  هک  میدید  دوخ  ام  تسا ؛ رود  خیرات  تسیچ . نز  و  تسا ، هدوب  ایند  رد  ییاهنز  هچ  هک  تسا  هدـید  خـیرات  درک .
دالب ریاس  مق و  رهـش و  بونج  هبوجحم  ياهنز  نیمه  دنا  درک ه  مایق  هک  اهنآ  و  دندرک . مایق  ریخا  رـصع  نیا  رد  ییاهنز  هچ  مالـسا ، تسا 

ياهتیبرت زا  دندوب ؛ هدش  دساف  ياهتیبرت  اهنآ  دنتـشادن . تلاخد  روما  نیا  رد  ًادبا  دـندش  تیبرت  يرهمایرآ  تیبرت  هب  هکاهنآ  دوب . یمالـسا 
زوریپ ار  تضهن  دنتخیر ، اهنابایخ  هب  دـنداد ، هتـشک  دـنداد ، نوخ  دنتـشاد  یمالـسا  تیبرت  هک  ییاهنیا  دنتـشاد . هگن  رود  ار  اهنآ  یمالـسا 

اب رابج  لباقم  رد  دنداتـسیا  دنتـسه . اهنامه 1  هب  هیبش  هللادـمحب  ام  رـصع  ياهنز  نار  ابج  لـباقم  رد  یگداتـسیا   26/2/58 ( 314 . ) دندرک
ار ناشیاه  هچب  مه  اهنز  یهاـشنهاش  میژر  یفن   26/2/58 ( 315 . ) دـندرک کمک  تضهن  هب  و  ناشـشوغآ ، رد  اـه  هچب  هدرک ؛ هرگ  تشم 

دـساف میژر  نیا  ام  هک  دوب  نیا  ناشدایرف  مه  همه  و  دندوب ، مه  اب  همه  هکدوب  نیا  دوب  زمر  هکنآ  نوریب .)...(  دندمآ  یم  دـندرک  یم  لغب 
هب هراـشا  . 1  ---------------------------- 31/2/58 ( 316 . ) میها وـخ  یم  یمالـسا  يروـهمج  کـی  اـم  میهاوـخ و  یمن  ار 

ياهتردـق هب  ییانتعا  یب  درک . عافد  قح  زا  داتـسیا و  دـیزی  لثم  يراکتیانج  لـباقم  رد  هک  مالّـسلا ) اـهیلع   ) بنیز ترـضح  لـثم  ییاـهنز 
نیمه دـندرکن  یناطیـش  ياهتردـق  هب  انتعا  نامیا ، اب  هدرـشف و  تشم  اب  و  ربکا » هللا   » يادـص اب  دـنتخیر و  اهنابایخ  رد  هک  ییاهنیا  یناطیش 

ار یناطیـش  تردـق  نیا  دنتـسناوت  هک  دـندوب  اهنیا  دـندوب . میژر  نآ  رد  مورحم  هقبط  زا  هک  دـندوب  مرتحم  زیزع  ياهدرم  مرتحم و  ياـهنز 
نداد نوخ   3/3/58 ( 317 .) میراد فیلکت  همه  ینعی  دنراد ؛ فیلکت  زاب  دعب  هب  نیا  زا  هکدنتـسه  اهنیا  دننک و  درخ  ار  دس  نیا  دننکـشب و 
يارب دنک ؛ هدنز  ار  مالسا  هک  داد  اهنوخ  دیشک ، اهروج  تخیر ، اهنابایخ  هب  دیشک ، تمحز  درم  نز و  دیدیشک ، تمحز  امش  مالسا  يارب 
مالسا دوب . یمالـسا » يروهمج  ، » ام تلم  داد  يأر  وا  هب  هکنآ  ام ، تلم  تساوخ  یم  هکنآ  دش . بلطواد  تداهـش  يارب  داد ، نوخ  مالـسا 

رد امـش  مه  دوب ، اهرطخ  همه  هک  یتقو  رد  هک  دنکیرـش  انعم  نیمه  رد )  ) مه ناوناـب  ناوناـب  لـمع  شزرا   4/3/58 ( 318 . ) دوب رظن  دروـم 
هللا  » اهماب تشپ  دیورب  ای  نابایخ ، رد  دـیزیرب  دـییایب  هک  دوب  هدرکن  مازلا  ار  امـش  مه  سک  چـیه  و  همرتحم . ناوناب  نآ  مه  دـیتفر ، اهنابایخ 

و اهنابایخ . هب  ار  ناوناب  دیشک و  اهنابایخ  هب  ار  امـش  هک  دوب  نامیا  تردق  نیا  دیوشب . عقاو  دیاش  ًالثم  هلولگ  تباصا  دروم  دییوگب و  ربکا »
يا دــیتفر ، کـنات  پوـت و  لـباقم  رد  هـک  ییاـهناوج  يا  هزر  اـبم  رارمتــسا  رد  تـمو  اـقم   28/3/58 ( 319 . ) تـسا نـیمه  لـمع  شزرا 

ناتدوخ دـینک  ظفح  دـیتفگ ! ربکا  هللا  دـیدرک و  رهاظت  مدرم  نیب  رد  مه  ناتدوخ  دـیداد و  تسد  زا  ار  ناتدوخ  ياهناوج  هک  ییاهرهاوخ 
یمن راک  بناجا  هک  روط  نامه  دننک . یمن  راک  امش  يارب  اهنیا  دننکب . راک  امش  يارب  نارگید  دینیشنن  دینک . ظفح  ار  ناتدوخ  تضهن  ار .

ناوناب زا  دنتخیر ، اهنابایخ  رد  ام  تلم  هک  يزور  نآ  ناوناب  راعش  يد » ... ازآ  لالقتس ، ا   » 8/8/58 ( 320 . ) دننک یمن  راک  مه  اهنیا  دننک ،
زا هکنآ  دنتـساوخ ، یم  هک  ییاهنآ  تسا ؟ هدشن  ای  تسا  هدـش  دنتـساوخ  هکنآ  دنتـساوخ . یم  هچ  اهنیا  مینیبب  مرتحم ، ياهناوج  همرتحم و 

يروهمج يدازآ ، لالفتـسا ،  » هک دوب  نیا  دوـب  دـنلب  اـج  همه  رد  سرادـم و  رد  اـه و  هچوـک  رد  ناـبایخ و  رد  شداـیرف  روـشک  رـساترس 
امـش رب  ادخ  تمحر  ناگناگیب  تراسا  دـیق  زا  مالـسا  ندـمآ  نوریب   16/8/58 ( 321 . ) دوب همه  ناـبز  رـس  رب  هملک  اـت  هس  نیا  یمالـسا .»

اهنآ و ناوناب  ناریا ، تلم  رب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  مالـس  دـمآ ! نوریب  هناگیب  تراسا  دـیق  زا  مالـسا  امـش  يالاو  تمه  هب  هک  ینالدریش 
زا ناریا و  ناوناب  مامت  ناریا ، ياهنز  مامت  زا  نم  دـیدرک . همیب  مالـسا  يارب  ار  يزوریپ  ْنادرم  شوداشود  ْعاجـش  ِناوناب  امـش  اهنآ ! نادرم 

اهنابایخ رد  ناتدوخ  کچوک  ياه  هچب  اب  امش  دشاب . شوخلد  امش  را  رصع  ماما  دشاب . یضار  امش  زا  دنوادخ  منک . یم  رکـشت  مق  ناوناب 
رورغ مدوخ  رد  نم  مدینش . یم  ار   1« نادرمراهچ  » رابخا نم  مدینش ؛ یم  ار  دالب  ریاس  مق و  رابخا  نم  دیدرک . ینابیتشپ  مالـسا  زا  دیدمآ و 

اب فارطا  همه ي  رد  هک  دوب  مالسا  قشاع  ام  تلم  ند  رک  هزرابم  مالسا  قشع  هب   13/12/57 ( 322 . ) اهتعاجش نیا  يارب  منک  یم  ساسحا 
زوریپ دـندرک و  هزرابم  دـنتفر و  اهدرم  اهنز و  نادـیم ، رد  دـندرب  ار  ناشدوخ  ياهناوج  دـندرک ، رپس  ار  ناـشدوخ  ياـه  هنیـس  یهت  تسد 

شا یکی  دوب  ات  ود  رگا  دندیشک و  یم  شوغآ  هب  ار  ناشکچوک  ياه  هچب  مه  اهنز  هنحـصرد  ماجـسنا  روضح و   29/2/59 ( 323 . ) دندش
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ام اهامـش و  ناریا  رد  تقو  هچ  اهنیا . لاثما  کنات و  پوت و  نیا  لـباقم  رد  تارهاـظت و  رد  دـندش  یم  دراو  دـنتفرگ و  یم  ار  شتـسد  مه 
رگا دنشاب ؟ هتشاد  روضح  همه  یسایس  يروشک و  روما  رد  روطنیا  و  تلم ، فلتخم  ياههورگ  نیب  دشاب  ماجسنا  روطنیا  هک  تسه  نامدای 

مه اهمناخ  دندش ؛ یمن  اهزیچ  نیا  زا  علطم  ًالصا ، نارهت  هلحم ي  کی  مه ، اهدرم  یتح  دش  یم  عقاو  روشکرد  مه  يا  هصق  کی  یتقوکی 
تلم ياهرـشق  مامت  نآلا  هک  يروضح  نیا  دندوب . توافت  یب  دندش  یم  علطم  هک  مه  اهنآ  دندوب ، توافت  یب  مه  مدرم  دندوب ، توافت  یب 

یم فظوم  ار  ناشدوخ  دنرـضاح و  یعامتجا  لئاسم  یـسایس و  لئاسم  رد  نآلا  تلم  دارفا  همه  تسا . هدوبن  تقو  چیه  روضح  نیا  دنراد 
مه اهمناخ  دنشاب ، هتشادن  راک  مدرم  دنـشاب ، توافت  یب  هک  تسین  روطنیا  دشاب ، نیزاوم  فالخرب  هک  دوشب  عقاو  یبلاطم  کی  رگا  دنناد ؛

ار نات  همه  دنوادخ  هک  اهرادساپ  امش  دنک و  ناتدییأت  دنوادخ  هک  اهمناخ  امش  الاح  تسین . روج  نیا  ریخ ، دنـشاب . يرگید  راک  لوغـشم 
هک مق  فورعم  هـلحم ي  هـب  هراـشا  . 1  --------------------------- 21/4/59 ( 324 . ) هنحـص رد  دیرـضاح  مه  اب  دنک  دـییأت 

دـیدرک و مایق  ادـخ  يارب  مرتحم  ناوناب  امـش  ادـخ  يارب  مایق  دنتـشاد . يریگمـشچ  شقن  هاش  میژر  هیلع  تازرابم  نایرج  رد  نآ  نینکاـس 
ظفح ار  بالقنا  دینک و  رت  هدرشف  ار  ناتدوخ  ياهفص  نیا  دیناوت  یم  هچره  دید . دیهاوخن  بیـسآ  دیتسه و  رادیاپ  مایق  نیا  رد  ادخ  يارب 
یکی ترـضحیلعا »  » نامز ِناوناب  اب  زورما  ام  ناوناب  هاش  نامز  اب  اهمناخ  ندوب  هسیاـقم  لـباقریغ   26/5/59 ( 325 . ) دیورب شیپ  هب  دـینک و 

و اهنز ، نامه  مه  اهنز  اهدرم و  نامه  اهدرم  اوتحم ؟ یب  تسا  یمسا  کی  طقف  یمالـسا  يروهمج   1 !؟ میا هداد  رییغت  ار  شمسا  ام  تسا ؟
اهنامه دـندوب  شخپ  اهنابایخ  رد  هک  ییاهنآ  دـندش ، یم  ادـیپ  نویزیولت  رد  هکاهنآ  توغاط ، نامز  ياـهنز  اـیآ  زیچ ؟ ناـمه  شزیچ  همه 

تسد هب  ار  یمالـسا  يروهمج  و  دندمآ ، نوریب  عاجـش  ناریـش  لثم  عاجـش و  نادرم  لثم  ام  ناوناب  دنتفر ، منهج  هب  اهنآ  ای  اهنیا !؟ دنتـسه 
رد هک  ییاهنیا  همه  ام  ياهنابایخ  رد  نآلا  ینعی  دـشاب ؛ هدـش  ضوع  ظفل  تسین و  نامه  اوتحم  سپ ) ( ؟ دـندرک هماقا  ناشیاهردارب  دوخ و 

 -------------------- ضوع اوتحم  هن ، ای  میا !؟ هدرک  ضوع  ار  شظفل  ام  تسا ، قباس  نامز  ياهکسورع  نامه  زا  دنتسه  نابایخ 
هاش میژر  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياوتحم  رهاوظ ، يا  هراپ  زا  رظن  فرـص  دـندوب  یعدـم  هک  طلغ  ياهرادـنپ  یـضعب  هب  هراـشا  . 1 -- 

میژر لباقم  رد  ام  راوگرزب  نانز  هکنیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  تمواقم  یگداتـسی و  27/11/59 ا  ( 326 ( ؟ تسا هدش  تسا . هدرکن  توافت 
هداد ناشن  دوخ  زا  تمواقم  یگداتـسیا و  لوا  فص  رد  نانآ  ناگتـسباو  اهتردـق و  ربا  لباقم  رد  نآ ، یبوکرـس  زا  سپ  و  قباس ، راـکمتس 
نار اکمتـس  تسد  ندرک  هاتوک   25/1/61 ( 327 . ) تسا هدشن  تبث  نادرم  زا  یتعاجـش  نینچ  یتمواقم و  نینچ  يرـصع  چـیه  رد  هکدـنا 

زا يرایـسب  رد  نئاخ  نارگرامعتـسا  يارب  یلو  دـندومن ، تمواقم  هعماج  نامورحم  ًاـصوصخ  یبهذـم ، ناـنز  ياـه  هدوت  هک  تسین  کـش 
لاعتم و دـنوادخ  تیانع  اب  هک  زین  نونکا  و  دـندرک . مرگ  نابابرا  يارب  ار  رازاب  نانیا  دـش و  لصاح  قیفوت  بلط  ترـشع  هفرم و  ياهرـشق 

دوخ هنالهاج  ياهراک  هب  زیچان  یتیلقا  زونه  تسا ، هدش  هاتوک  ناراکمتـس  تسد  لد ، ریـش  نانز  ناوناب و  هژیوب  نأشلا  میظع  تلم  تیلاعف 
. دنهرب نانآ  بیرف  ِمَد  زا  هدـش و  هاگآ  کچوک  گرزب و  نیطایـش  ياه  هلیح  زا  مه  نانآ  یلاعت  هللاءاش  نا  تسا  دـیما  و  دـنهد ؛ یم  همادا 

25/1/61 ( 328)

نیفعضتسم هب  نانز  یلام  ياهکمک 

نارهت و بونج  رد  هکاهنز  مرتحم  هقبط  نیا  یلام . تادهاجم  مه  دـنا و  هدرک  میظع  یناسنا  تادـهاجم  مه  ناریا ، نانز  میظع  تادـهاجم 
لام راثیا  رد  دندوب و  مدقشیپ  تضهن  رد  دنتسه ، فافع  رهظم  هکاهنیمه  هبجحم ، ياهمناخ  نیمه  دنتسه ، اهرهـش  ریاس  رد  مق و  رهـش  رد 
هیآ دنچ  دنوادخ  تسا . كاپ  دصق  نآ  روما  نیا  رد  هدمع  نیفعـضتسم ، يارب  دنراد ، هک  ییاهالط  تارهاوج و  دندرکراثیا  مدقـشیپ . مه 
نان صرق  يارب  تایآ  نیا  دومرف . لزان  هیآ  دـنچ  دـنداد ...، هقدـص  شا  هلئاع  و  هیلع - هللا  مالـس  ریما - ترـضح  هک  نان  صرق  دـنچ  يارب 

تـضهن رـصع  رد  هک  ام  ياهرهاوخ  تسا . لامعا  تایونعم  هب  لامعا  شزرا  دوب . ادـخ  يارب  هکنآ  يارب  صالخا ، يارب  تایآ  نیا  تسین ،
مه نادرم  اب  فافع  هدرپ  اب  دندمآ و  نوریب  فافع  ياه  هدرپ  اب  اهنآ  اهدرم ، لامعا  شزرا  زا  دوب  رتشیب  اهنآ  لامعا  شزرا  دنتشاد  تکرش 
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شزرا نیا  دنداد . نادنمتسم  يارب  دندرک  هیهت  رمع  مایا  رد  هک  هچنآ  صلاخ  دصق  اب  مه  الاح  دندرک و  لیصحت  ار  يزوریپ  دندش و  ادص 
رز و دـنداد ، ار  ناـشیاهلوپ  اـهنز  تارهاوج  يا  دـها   27/2/58 ( 329 . ) تسین نیا  شزرا  ردـق  هـب  دـنهدب ، اـهنویلیم  رگا  نـینکمتم  دراد ،

نیفعـضتسم نیا  يارب  الاح  دنا ، هدرک  هریخذ  ناشرمع  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  دنا  هدـمآ  اهمناخ  زا  يدایز  فلتخم و  راشقا  ار ، ناشتارهاوج 
یمالسا تضهن  رد  هک  دنک  ظفح  ار  تانمؤم  امـش  دنوادخ  نا  ون  اب  ياهکمک  شزرا   31/2/58 ( 330 . ) دنزاسب هناخ  هک  دنهد  یم  دنراد 

ربارب دنچ  ششزرا  ناوناب  ياهکمک  تسا . شزرا  اب  رایسب  امش  ياهکمکو  دیدرک ؛ کمک  نادنمتسم  يارب  مه  نالا  و  دیتشاد ، یفاک  ظح 
بونج ياهنز  مق و  رهـش  فارطا  ياـهنز  نیا  رـشب  قوقح  هب  لـمع   5/3/58 ( 331 . ) دـنک ظفح  ار  امـش  دـنوادخ  تسا . نادرم  ياهکمک 

لمع دنناد و  یم  ار  رشب  قوقح  اهنیا  دنتسه . نییاپ  اهنیا  دییوگ  یم   1 امش هکنیا  يانعم  هب  بونج  اهناتسرهش . همه  بونج  ياهنز  نارهت و 
؟ دیدرک هچ  امـش  دنداد . نادنمتـسم  يارب  دـندمآ  دوب  ناشلاس  یـس  لاس ، تسیب  لاس ، هاجنپ  کی  هریخذ  هک  ناشیاهالط  اهنیا  دـننک . یم 

. بالقنا دض  رصانع  اه و  هدز  برغ  هب  هراشا  . 1  --------------------------- 15/3/58 ( 332 ( ؟ دیدرک هچ  اهامش 

سدقم عافد  نانز و  مجنپ :  لصف 

نانز رب  یمالسا  تکلمم  مالسا و  زا  عافد  بوجو 

تـسین بجاو  اـهنز  رب  داـهج  باوج : تسیچ )؟ لـطاب  هیلع  قح  داـهج  رما  رد  ناملـسم  ناـنز  هفیظو  : ) لاؤس ناوت  دـح  رد  عاـف  بوجو د 
نارهاوخ و یمالـسا  ياـهروشک  تلم و  زا  عاـفد  ( *** 333 . ) تسا بجاو  تاناکما  ییاـناوت و  دودـح  رد  یـصخش  ره  رب  عاـفد  یلو ...
اکیرما و ینعی  دوخ ، نانمـشد  لباقم  رد  اورپ  یب  و  دینک ؛ عافد  دوخ  یلم  یمالـسا و  تیثیح  زا  دـیتسه  هک  يروشک  ره  رد  زیزع ! ناردارب 

نانمشد ملاظم  و  دینک ؛ عافد  یمالـسا  ياهروشک  اهتلم و  زا  يا ، هظحالم  چیه  نودب  برغ ، قرـش و  ياهتردقربا  یللملا و  نیب  مزینویهص 
دیاب دوشب ، یمالـسا  تکلمم  هب  یموجه  کی  هتـساوخن ، يادخ  تقوکی  رگا  دننک  عافد  دـیاب  همه   7/7/58 ( 334 . ) دینک المرب  ار  مالـسا 

دنورب دیاب  همه  دشاب ، يا  هتسد  کی  لام  فیلکت  دشاب ، درم  لام  فیلکت  هک  تسین  روطنیا  رگید  عافد  هلأسم  نز  درم و  ینعی  مدرم ، همه 
اب هناردارب  هک  مها  وخ  یم  یناتـسدرک  نارهاوخ  ناردارب و  زا  نم  روـشکزا  عاـفد   58 / 10 / 5 ( 335 . ) ناشدوخ تکلمم  زا  دـننکب  عافد  و 

ياهتردـق اب  هک  نآلا  اـم  همه  رب  عاـفد  بوجو   12/1/59 ( 336 . ) دـینک عاـفد  دوخ  روشک  زا  مه  راـنک  رد  دوخ و  ناملـسم  ناردارب  ریاـس 
زا و  تسا ، هدروآ  هیدـه  ام  يارب  ام  مایق  ام ، تضهن  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  عفادـم  ام  ینعی  میراد . یعاـفد  لاـح  میتسه ، هجاوم  اـیند  گرزب 

و میتسه ، عافد  لاح  رد  تسا  روشک  هب  طوبرم  مالسا و  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  مامت  زا  نامدوخ و  یمالـسا  روشک  زا  یمالـسا و  فادها 
یطیارش کی  داهج  هیـضق  رگید . هیـضق ي  عافد  هیـضق ي  تسا ، هیـضق  کی  داهج  هیـضق  ینعی  دشاب . یمومع  دیاب  جیـسب  عافد ، لاح  رد 

، کچوک گرزب ، نز ، درم ، تسا . یمومع  عافد ، هیضق  نکل  یطیارـش . اب  تسه  ینیعم  هورگ  يارب  تسه . یـصاخ  صاخـشا  يارب  دراد .
، لزنم نآ  یلاـها  یـسک ، کـی  لزنم  يارب  دروآ  موجه  یـسک  رگا  هکدـنک  یم  مکح  نآ  مه  ناـسنا  لـقع  هک  يروط  ناـمه  ناوـج  ریپ ،

ناشدوخ تاهج  ظفح  يارب  رهـش  یلاها  یـسک ، کی  رهـش  هب  یـسک  دروآ  موجه  هچنانچ  ناشدوخ . زا  دننک  یم  عافد  تسه  هک  کیره 
دنهاوخب دننکب و  موجه  ام  یمالـسا  روشک  ام ، روشک  هب  رگا  و  دـننکب . دـیاب  عافد  همه  تسین . یطرـش  چـیه  اجنیا  رگید  دـننک . یم  عافد 

رب تسین ، یطرش  رگید  اجنیا  گرزب  کچوک ، درم ، هچ  نز ، هچ  روشک ، دارفا  همه  رب  تکلمم ، دارفا  همه  رب  دننکب ، زواجت  دننکب ، يدعت 
عافد دیاب  درادن . یطرش  عافد  لاح  دراد ، طیارـش  داهج  لاح  داهج . لاح  اب  دراد  قرف  عافد  لاح  اذهل  و  دننک . عافد  هک  تسا  بجاو  همه 

28/1/59 ( 337 . ) دنک عافد  دناوت  یم  هک  ردقنآ  عافد . رد  دنک  تکرش  دیاب  دیآ  یمن  وا  زا  راک  یلیخ  هک  مه  يدرمریپ  کی  یتح  دننکب .
اب ام  میشاب . هجاوم  نآ  اب  هنارایشوه  دیاب  هک  میتسه  عقاو  یتیعقوم  کی  رد  ام  نم ، ياهرهاوخ  نم ، ياهردارب  تیعطاق  لامکاب  یگداتـسیا 
هب اـم  دـنعلبب . ار  اـم  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  يود  ره  هک  میتـسه ، هجاوم  قرـش  فرط  رد  یتردـقربا  کـی  برغ و  فرط  رد  یتردـق  ربا  کـی 
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هزاجا و  میداتـسیا ، تیعطاق  لامک  اب  اهنآ  همه  لباقم  رد  ناریا  یناـمیا  ياـهرهاوخ  اـهردارب و  تمه  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  تساوخ 
رد امش  هک  دیسرتن  گرزب  ياهتردق  نیا  زا  چیه  امـش  و  دنک . ام  تاردقم  رد  فرـصت  و  دنک ، ههجاوم  ام  اب  یتردق  چیه  هک  داد  میهاوخن 

تسا هدیقع  هلأسم  مالسا ، زا  عافد   28/2/59 ( 338 . ) یلاعت كرابت و  يادخ  تردق  لباقم  رد  دنتـسه  یناف  همه  اهتردق  دیتسه و  ادخ  هانپ 
ات يزیچ  کی  ندروآ  تسد  هب  تیدام و  هلأسم  هلأسم ، هن  تسا  هدیقع  هلأسم ي  هلأسم ، دنتـسه . مالـسا  رادساپ  همه  روشک  نیا  نز  درم و 
هک يدرف  رخآ  نآ  ات  تسا )  ) مالـسا زا  عافد  تسا ، هدیقع  هلأسم  ریخ ، رانک . میورب  رگید  دوش  یمن  یتقو  بوخ ، هک  دییوگب  دییایب  هکنیا 

زگره دـشاب و  ییاتدوک  هکنیا  ات  تسین  رگید  يروشک  نیاربانب ) ( ؛ دـنورب نیب  زا  دـیاب  تیعمج  نویلیم  ای 35  دنکب . عافد  دیاب  تسا  هدـنز 
هلجد رویغ  ریاشع  يا  تسا  بجاو  همه  رب  نآرق ، مالـسا و  زا  عافد   21/4/59 ( 339 . ) دنمهف یمن  دنراد ، هابتـشا  اهنیا  دش . روطنیا  دهاوخن 

نز هچ  نیملسم ، مامت  رب  هک  دینک  ظفح  ار  نآ  ماکحا  نآرق و  دینک و  عافد  مالسا  زا  دیزیخاپب و  ناروشحلـس ! ناگدنمزر و  يا  تارف و  و 
نالا هک  یمالـسا  نیا  هک  میراد  هفیظو  ام  یمومع  رما  کی  عافد   12/7/59 ( 340 . ) تسا بجاو  میرک  نآرق  مالـسا و  زا  عافد  درم ، هچ  و 

، تلم زا  عافد  يارب  مالسا ، ظفح  يارب  فظوم  دوش ، یم  هتـشک  هتـساوخن - يادخ  هک - مه  يرخآ  درف  نآ  ات  مینک  شظفح  هدیـسر  ام  هب 
رما کی  عافد  هلأسم  دـننک . عافد  هک  دـنا  فلکم  گرزب  هچب و  درم ، نز و  رخآ  نآ  اـت  یمالـسا  روشک  زا  عاـفد  یمالـسا ، ناـیک  زا  عاـفد 

. دـنک عافد  دـیاب  مالـسا ، روشک  زا  دـنک  عافد  دراد  تردـق  هک  رادـقم  ره  هب  دـنک . عاـفد  دراد  تردـق  سک  ره  همه ؛ يارب  تسا  یمومع 
رب نیملسم  سیماون  مالسا و  روشک  زا  عافد  تسا ، مالسا  ياهنمشد  دیدهت  دروم  مالسا  روشک  یتقو  عافد  يارب  یگدامآ   27/5/60 ( 341)

، ام روشک  همه  هللادمحب ، مه  امـش  دـمآ و  شیپ  یبلطم  وچمه  کی  یتقو  تسا . بجاو  شـشوک  همه  اب  تسا ؛ بجاو  ام  مامت  رب  ام ، همه 
کی زا  ای  دننکب  هچ  دـنیایب  دـنتفیب  هار  هتـسد  کی  سیراپ  زا  هک  تسین  نیا  فوخ  رگید  دنتـسه ، هلأسم  نیا  يارب  هدامآ  شدرم  نز و  مه 

ناریا و هب  دـیرپ  ات  دـندرکاهر  ار  مادـصو  دـندرکار  شا  هبرجت  مه  هعفد  کـی  تسین . یفوخ  نیا  هن  هچ ؛ دـنیایب  دـنهاوخ  یم  رگید  ياـج 
هک لیـصحت  نادیم  رد  مه  ... 1 امـش هک  مراودیما  نم  دسانـش  یمن  درم  نز و  مالـسا ، زا  عافد   60 / 27/5 ( 342 . ) دروـخ مه  ار  شا  یلیس 

کچوک ره  رب  ینز ، ره  رب  يدرم ، ره  رب  هک  تسا  یتامهم  زا  نیا  مالسا ، زا  عافد  نادیم  رد  مه  دینک و  هدهاجم  تسا  همهم  روما  زا  یکی 
یگدنز مالسا  رد  هک  یصاخشا  زا  يدحا  مالسا ، ياملع  زا  يدحا  یمالسا ، روشک  زا  عافد  مالسا ، زا  عافد  تسا . تابجاو  ءزج  یگرزب  و 

، تسا تبحـص  لحم  تسا ، فرح  لـحم  هک  يزیچ  نآ  تسا . بجاو  نیا  هک  دـنرادن  فـالخ  تهج  نیا  رد  دنتـسه ، ملـسم  دـنا و  هدرک 
زا شدوخ و  لام  زا  شدوخ ، یگدنز  زا  شدوخ ، روشک  زا  شدوخ ، میرح  زا  عافد  اما  تسین ، بجاو  نز  رب  نآ  تسا ، یلوا  داهج  هیـضق 

یمومع عافد  تقو  کی  هتـساوخن - يادـخ  هچنانچ - اه  هنحـص  رد  نا  وناب  روضح   11/12/64 ( 343 . ) تسا بجاو  همه  رب  عافد  مالـسا ،
هتبلا و  عافد . يارب  زا  دیشاب  ایهم  دش ، بجاو  وا  رب  عافد  انثتـسا ، یب  دراد  تردق  سک  ره  انثتـسا ، یب  ام  همه ي  ینعی ، همه ؛ رب  دش  بجاو 

رد دوب ، مولظم  تدم  نیا  رد  مالسا  گنهرف  هک  دیناد  یم  امـش  مالـسا . گنهرف  همه ي  زا  عافد  تسا ، یعافد  رگنـس  کی  مه  ملع  رگنس 
، الاح هب  دـسرب  ات  هیلع - هللا  مالـس  ربمغیپ - زا  دـعب  ناوناـب  . 1 لوا -----------------------  زا  هکلب  لاس ، دـص  دـنچ  تدـم  نیا 

لوغشم نایاقآ  هک  يروط  نامه  اهمناخ  امش  و  درک . هدنز  دیاب  ار  گنهرف  نیا  دندوب و  مولظم  مالـسا  ماکحا  دوب ، مولظم  مالـسا  گنهرف 
هب دنوادخ  هک  مراودیما  نم  و  دیشاب . لوغشم  دیاب  مه  امـش  دنتـسه ، لوغـشم  یگنهرف  یملع و  ههبج  رد  اهدرم  هک  يروط  نامه  دنتـسه ،

ناشدوخ روشک  زا  عافد  هب  لوغشم  اه  ههبج  رد  هک  ییاهنآ  هکدینکاعد  دینک و  يورشیپ  مه  رگنس  نیا  رد  دنک و  تیانع  قیفوت  امـش  همه 
11/12/64 ( 344 . ) دیـشاب تمالـس  ملاس و  قفوم و  دیؤم و  هللاءاش  نا  امـش  همه  و  دنـشاب . زوریپ  هللاءاش ، نا  مه  اهنآ  دنتـسه ، مالـسا  زا  و 
. تسا مالـسا  هلأسم  هلأسم ، تسین ، هبنج  کی  هلأسم  هلأسم ، تسین ، تموکح  کی  هلأسم  هلأـسم ، تسا  بجاو  درم  نز و  رب  مالـسا  هلأـسم 
ار عافد  نیا  دنکب و  عافد  دیاب  دناوت  هک  يا  هزادـنا  هب  سکره  دـننک ، عافد  هک  تسا  بجاو  روشک  نیا  درم  نز و  رب  ینعی ، مالـسا ؛ هلأسم 

28/4/65 ( 345 . ) میسرب دهاوخ ، یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ییاهیزوریپ  هب  هللاءاش ، نا  ات  مینکب  بیقعت  دیاب 

نانز یماظن  شزومآ 
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گنج نادیم  رد  نانز  تکرش 

ردپ و رگا  تسا  دـیفم  گنج  ههبج  رد  ناشدوجو  هک  رگدادـما  نارتخد  نتفر  : ) لاؤس ههبج  هب  نتفر  يارب  ردام  ردـپ و  تیاضر  لیـصحت 
تکرش ( 352 . ) دـننک لیـصحت  ار  ناشیا  تیاضر  تسا  ردام  ردـپ و  تیذا  بجوم  رگا  باوج : دراد )؟ یمکح  هچ  دنـشابن  یـضار  رداـم 

دننک یم  ار  اهنز  دشاب  یمالـسا  تموکح  رگا  دیوگ  یم  یمالـسا . تموکح  زا  ار  امـش  دنناسرت  یم  اهنیا  مالـسا  ردص  ياهگنج  رد  نانز 
رد دنتفر ! یم  گنج  مالـسا  لوا  ردص  رد  اهنز  دنـشاب . یقاب  قاتا  نیا  يوت  اهنیا  رخآ  ات  رخآ ، ات  دـننک  یم  لفق  ار  شرد  یقاتا  کی  يوت 

نیا اهرعش و  نیا  اهفرح و  نیا  نادیم  رد  مالسا  ردص  نانز  روضح   17/8/57 ( 353 . ) اهمخز ياوادم  يارب  دندوب  گنج  لوط  رد  اهرکشل 
ادابم هکدنتفیب  هابتشا  هب  مه  ام  ياهناوج  ضعب  هتساوخن  يادخ  تقوکی  هک  تسا  نیا  فوخ  اهنیا  دندرک ، تسرد  جراخ  رد  هک  ییاهزیچ 
ردص رد  اهنز  هناخ ! زا  این  نوریب  رگید  هک  دننک  شلفق  دندنبب ، اهنز  يور  ار  هناخ  ِرد  دیایب  مالسا  یتقوکی  ادابم  دوشب ؛ يزیچ  وچمه  کی 
دندش یم  هتشک  هک  ییاهنیا  اهزیچ ، نیا  يراتسرپ  يارب  دنتفر  یم  اهنادیم  يوت  یمالسا  ياهگنج  نیمه  رد  دنتفر . یم  اهنادیم  يوت  مالسا 

18/8/57 ( 354 . ) اهدرم لثم  دندازآ  دشاب ...؟ روطنیا  دیاب  هک  تسا  هتفگ  امش  هب  يزیچ  وچمه  یـسک  هچ  دننامب !؟ هظَفْحَم  رد  اهنز  اجنآ .
مه یلفق  کی  دننیـشنب  اه  هناخ  يوت  دنورب  دیاب  اهنز  رگید  ًالثم  دش ، ادیپ  مالـسا  رگا  هک  تاغیلبت  نیا  مالـسا  هب  طلغ  فرح  نداد  تبـسن 

يوت دندوب ؛ مه  اهرکـشل  يوت  اهنز  مالـسا  ردـص  دـنهد . یم  تبـسن  مالـسا  هب  هک  تسا  یطلغ  فرح  هچ  نیا  دـنیاین ! نوریب  دـننزب  شرد 
رد نادرم  اب  مالسا - ردص  رد  مالسا - ردص  زا  ناوناب  دنتـسه  هیاپدنلب  مالـسا  رد  ناوناب   20/9/57 ( 355 . ) دنتفر یم  مه  گنج  ياهنادـیم 

، اهنز هک  میدید  مینیب و  یم  ام  دنتسه . هیاپدنلب  مالسا  رد  ناوناب  دنتـسه . هبتریلاع  تسالاو ؛ ماقم  نز  ماقم  دنا . هتـشاد  تکرـش  مه  اهگنج 
زا ار  ناشدوخ  ناناوج  دنداد ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  ياه  هچب  دنداتسیا . لاتق  ِفص  رد  نادرم  ولج  هکلب  نادرم  شودمه  تامرتحم  ناوناب 

شودمه مالسا و  نازابرس  ضرع  رد  امش  مالسا  نازابرس  ضرع  رد  ناوناب   13/12/57 ( 356 . ) دندرک تمواقم  هناعاجش  و  دنداد ، تسد 
راکمک مالسا  ياهگنج  رد  اهتضهن و  رد  دندرک و  یم  کمک  مالـسا  هب  مالـسا  ردص  ناوناب  هکروط  نامه  دیتسه . مالـسا  ردص  ناوناب  اب 

اب ندـش  هجاوم  اب  اهتردـقربا و  اب  گـنج  ياهنادـیم  رد  شناوناـب )  ) هک یتلم  تلم  يزوریپ  بجوم  ناوناـب  روضح   20/2/58 ( 357 .) دندوب
26/5/59 ( 358 . ) دش دهاوخ  زوریپ  دنا  هدش  رضاح  اهنادیم  نیا  رد  اهدرم  زا  لبق  یناطیش  ياوق 

سدقم عافد  رد  نانز  يراکادف 

رد ار  تلم  دندرک و  يراکادف  مایق و  يزوریپ ، قح و  هار  رد  هناعاجش  هک  لولعم  مودصم و  ناردارب  نارهاوخ و  رب  دورد  ناوناب  يراکادف 
طیحم رد  هک  یناردارب  نارهاوخ و  امـش و  یمامت  هب  نا  ون  اب  تماقتـسا  ربص و  لـباقم  رد  عوضخ   9/10/58 ( 359 . ) دندرک زارفرس  ناهج 
نادند گنچ و  اب  دیرادن و  یسرت  ادخ  هار  رد  ادخ  نانمشد  تسد  هب  ندش  هتـشک  زا  دیهد و  یم  همادا  دوخ  هناروالد  یناگدنز  هب  گنج 

صالخا قبط  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دیوش و  یم  مالـسا  ناگدنمزر  یمرگلد  بجوم  دـینک و  یم  عافد  ادـخ  ياضر  يارب  ناتزیزع  نهیم  زا 
اب دییامن و  یم  هدومن و  تبث  ناتناما  یب  تازرابم  رسارس  خیرات  رد  ار  تماهش  تعاجـش و  ياه  هنحـص  ررکم  ياهییادف  اب  دیا و  هداد  رارق 
اب هک  امـش  هب  تسا ، قح  ناهج  ناـگنهرباپ  تموکح  رب  ادـخ  هدـعو  هک  دـیزومآ  یم  ناـهج  نیفعـضتسم  هب  تداـشر  يراکادـف و  سرد 

(360 . ) معـشاخ عضاخ و  ناتتماقتـسا  ربص و  لباقم  رد  متـسرف و  یم  دورد  دـیدرک ، هایـس  ار  اهتردـق  اهتردـقربا و  يور  شیوخ  تازرابم 
یمیظع رشق  نیا  رب  راختفا  ناریا . مظعم  نانز  یمالـسا  تضهن  داب  زارفارـس  زوریپ و  عافد  هنحـص ي  رد  ناوناب  دنمـشزرا  روضح   1/11/59

رد مه  نونک  هدناسر و ا  يزوریپ  هب  ار  بالقنا  می ، رک  نآرق  یمالسا و  نهیم  زا  عافد  هنحص  رد  دوخ  هناعاجش  دنمـشزرا و  روضح  اب  هک 
عقاو هک  یگنج  نیا  رد  دینیب  یم  امـش  ناردام  ير  اکادف   4/2/60 ( 361 . ) دنتـسه يراکادف  هدامآ  تیلاعف و  لاح  رد  ههبج  تشپ  ههبج و 

(362 . ) دننک یم  يراکادف  دنراد  روطچ  اهردپ  نیا  اهردام و  نیا  اهناوج و  نیا  دننک ، یم  دـنراد  يراکادـف  روطچ  مدرم  نیا  تسا  هدـش 
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ملق هک  تسا  زیمآ  باجعا  ردقنآ  یلیمحت  گنج  رد  گرزب  نانز  نیا  يراکادـف  تمواقم و  نانز  يراکادـف  ندوب  زیمآ  باجعا   24/1/61
تسد زا  زیزع  نارسمه  نارهاوخ و  ناردام و  زا  ییاه  هنحـص  گنج  نیا  لوط  رد  بناجنیا  تسا . راسمرـش  هکلب  زجاع  نآ  رکذ  زا  نایب  و 
هکنیا اب  تسا -  یندـشن  شومارف  هرطاخ  کی  نم  يارب  هچنآ  و  دـشاب . هتـشاد  يریظن  بالقنا  نیا  ریغ  رد  مرادـن  نامگ  هک  ما  هدـید  هداد 

زا هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ود  ره  گنج  رد  هک  تسا  زیزع  رادـساپ  کی  اب  ناوج  رتخد  کی  جاودزا  تسا - نینچ  اه  هنحـص  مامت 
، مورب ههبج  هب  متسناوتن  هک  لاح  :» تفگ تیمیمص  افص و  زا  راشرـس  گرزب و  یحور  اب  عاجـش  رتخد  نآ  دوب . هدید  بیـسآ  مشچ  ود  ره 

یهلا ياه  همغن  یناسنا و  شزرا  هنحـص و  نیا  یناحور  تمظع  . » مشاب هدرکادا  منید  هب  بـالقنا و  هب  ار  دوخ  نید  جاودزا  نیا  اـب  راذـگب 
یمن دینک ، ضرف  اهامـش  هکار  سک  ره  ناهیقف و  نافوسلیف ، نافراع ، ناگـشیپ ، رنه  ناشاقن ، ناگدـنیوگ ، نارعاش ، ناگدنـسیون ، ار  نانآ 

یبایزرا جیار  ياهرایعم  اب  دناوت  یمن  سک  چیه  ار  گرزب  رتخد  نیا  تیونعم  ییوجادخ و  يراکادف و  و  دـننک . میـسرت  ای  نایب و  دـنناوت 
(363 . ) دیامن رادیاپ  نآ  تمظع  ناریا و  مالسا و  يارب  ناشیادخ  هک  تساهنز - نیا  نز و  نیا  زور  كرابم ، زور  نیا  و  دنک .

نانز یبلط  تداهش  هیحور ي  تداهش و 

رون نیا  تسا . هدرک  هولج  ناریا  تلم  همه  بولق  رد  امـش و  ياهلد  رد  هک  تسا  مالـسا  نآرق و  رون  نیا  ناون  اب  بولق  رد  نآرق  رون  هولج 
. دنرضاح تداهش  يارب  همه  ام  ناناوج  دنتداهـش  هدامآ  نانز   16/2/58 ( 364 . ) دیساره یمن  تداهش  زا  مه  اهمناخ  امـش  هک  تسا  نامیا 

یکی دندوب ، اجنیا  تامرتحم ، اهمناخ ، زا  يا  هتـسد  ناوناب  یبلط  تداهـش  هیحور   19/2/58 ( 365 . ) دنرضاح تداهـش  يارب  ام  نز  درم و 
امش تسین  مزال  دوش ، یم  لح  ناتسدرک  لکشم )  ) هن امـش !؟ رخآ  متفگ  نم  ناتـسدرک . میورب  ام  هک  دیراذگب  امـش  هک  درک  یم  رارـصا 

هک منکیم  اعد  نم  متفگ  موشب . دیهش  نم  دینک  اعد  امش  هک  نم ، لابند  ناشیکی  دمآ  اجنآ  ات  نم ، يولج  دوب  هتفرگ  یکی  دیربب . فیرـشت 
هک يا  هیحور  وچمه  کی  اب  مالـسا  ردـص  تسا . هدـش  ادـیپ  هک  تسا  یتالوحت  کی  اهنیا  دـینک . تمدـخ  دـیربب و  ار  دیهـش  باوث  اـمش 

(366 . ) دندرک حتف  ار ، تقو  نآ  ندمتم  يایند  ار ، ایند  هرومعم ي  ًابیرقت  نرق  مین  رد  دندرک  تفرـشیپ  روط  نآ  دنتـساوخ . یم  ار  تداهش 
زا یـضعب  ناتـسدرک  يارب  میوشب . دیهـش  ام  دینک  اعد  امـش  هک  دنیآ ، یم  اهنز  یـضعب  دنیوگ ، یم  نم  هب  اهنز  تداهـش  يوزرَا   13/6/58

تـسین حالـص  هن ، متفگ  نم  مینکب . گنج  اجنآ  رد  میورب  ناتـسدرک ، میورب  ام  دیهدب  هزاجا  امـش  هک  دـنتفگ  یم  اجنیا  دـندمآ  یم  اهنز 
دنیوگ یم  دـنیآ  یم  اهمناخ  زا  یـضعب  تاقبط  يرکف  یحور و  لوحت   10/7/58 ( 367 . ) دـهد یم  ماجنا  ار  راک  شترا ، دوخ  تلم ، دوخ 

- ام تلم  رد  هک  يرکف  یحور و  لوحت  نیا  میوشب - دیهـش  ام  دینک  اعد  هک  دنیوگیم  اهردارب  زا  یـضعب  میوشب . دیهـش  ام  دـینک  اعد  امش 
، دوب قح  هکنیا  يارب  دش ، يزوریپ  ثعاب  نیا  یمالـسا ، يروهمج  نآ  دندرک و  لابند  ار  بلطم  کی  مه  همه  و  دش ، ادـیپ  شتاقبط - همه 
اب هک  منیب  یم  ار  مرتحم  ناوناب  تقو  ره  نم  فدـه  هار  رد  عطاـق  هدارا ي   10/7/58 ( 368 . ) دینکب ظفح  دـیاب  ار  نیا  تسا . زوریپ  قح  و 

یهتنم يزوریپ  هب  هار  نیا  هک  موش  یم  نئمطم  دنتسه  تداهش  هکلب  تمحز  روط  همه  هب  رـضاح  فده ، هار  رد  عطاق  هدارا  ممـصم و  مزع 
دورب تساوخ  یم  هکدعب  رتخد  نآ  يرتخد . کی  یناوج و  کی  نیب  مدرک  اجنیا  يدقع  کی  تداهش  قشاع   10/10/58 ( 369 . ) دوش یم 

شرخآ هچ ، هچ ، هچ ، ام  ياهناوج  نیا  هکدینک  اعد  امـش  هکنیا ، زا  دعب  بوخ ، هک  مدید  مدناوخ  نم  هک  ار  ذغاک  نم . هب  داد  ذـغاک  کی 
اهنیا دندایز . لیبق  نیا  زا  و  متداهـش . قشاع  نم  دسیون ، یم  مدرک  شدقع  نم  زورید  هزات ، هک  يرتخد  کی  متداهـش .» قشاع  نم   » هتـشون

12/10/58 ( 370 . ) امـش هب  هدش  ادها  ادخ  هیحان  زا  هک  يزیچ  دینادب  ار  شردـق  امـش ، رد  هدرک  داجیا  ادـخ  هک  تسا  یناسنا  لوحت  کی 
یم مسق  ناش  یـضعب  یهاگ  منکیم ، تاقالم  نم  هک  اهتقو  یهاگ  ام  زا  دنهاوخ و  یم  ار  تداهـش  ام  ياهناوج  هک  دیناد  یم  دیهـش  باوث 

زوریپ دنربب و  ار  دیهـش  باوث  اهنآ  هک  منک  یم  اعد  نم  و  میوشب ، دیهـش  ام  هکدینکاعد  امـش  هک  دنهد  یم  مسق  اهمناخ  زا  یـضعب  دنهد ،
یم نادرم  ناـنز و  هبترم ، کـی  زور  دـنچ  ره  ررکم  دـش  عورـش  تضهن  نیا  هک  یتـقو  نآ  زا  تفرـشیپ  هـیحور   28/1/59 ( 371 . ) دنوشب

ار تداهـش  باوث  دیوشب و  قفوم  امـش  هک  منک  یم  اعد  نم  میوشب . دیهـش  ام  ات  دینک  اعد  امـش  هک  دندرک  یم  رارـصا  نم و  شیپ  دندمآ 
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26/2/59 ( 372 . ) دشاب ظوفحم  هیحور  نیا  هکدینک  تیدج  تسا . تفرشیپ  بجوم  هیحور  نیا  دینک . تمدخ  مالسا  يارب  دیـشاب . هتـشاد 
یم بلط  ناوناب  مه  ار  تداهش  اهدرم و  زا  مه  دراد و  ناوناب  زا  مه  مالسا ، هار  رد  دیهش  هک  یتلم  یمالـسا  لامآ  ربشیپ د  يارب  تدهاجم 

نیرتدنمـشزرا هک  مرتحم  ناوناب  اهنآ  يولج  رد  هک  تلم  ناشورخ  لیـس  نیا  هب  میراودـیما  ام  دـید . دـهاوخن  بیـسآ  اهدرم ، مه  دـننک و 
یتردق چیه  زا  كاب  و  منک . یم  ضرع  کیربت  ناریا  تلم  هب  دننک ؟ یم  تدـهاجم  یمالـسا  لامآ  دربشیپ  يارب  دنتـسه و  تلم  ياهرـشق 

هلباقم دناوتیمن  نآ  اب  یتردق  چیه  دننک ، یم  تداهـش  بلط  دنرـضاح و  یناشفناج  يارب  شدرم  نز و  هک  یتلم  کی  هکنیا  يارب  میرادـن ؛
دنبلطواد و تداهش  يارب  شداماد  هزات  سورع و  هزات  هک  یتلم  تداهـش  بلطواد   26/5/59 ( 373 . ) تسا یهلا  تردق  امـش  تردق  دنک .
هک یتلم  تسا . زوریپ  تسا  تداعـس  وا  يارب  تداهـش  هک  یتلم  دنـسرت ؟ یم  هچ  زا  دنا  هدرک  ایهم  ادخ  هار  رد  يدماشیپ  ره  يارب  ار  دوخ 
هار رد  يراکادف   16/6/59 ( 374 . ) میزوریپ نتشک  ندش و  هتشک  رد  ام  تسا . دنمزوریپ  دهاوخ ، یم  مالسا  يارب  ار  دوخ  زیچ  همه  دوخ و 

تسا هدش  اهنآ  هب  نونکات  هک  ییاهزواجت  لباقم  رد  هکدنتسه  نیا  مزاع  ریبک - ریغص و  درم ، نز و  زا  زورما - ام  مدرم  لالقتسا  يد و  ازآ 
زا ام  و  دننک . ملظ  راب  ریز  زا  نتفر  نوریب  يادـف  لالقتـسا و  يدازآ و  يادـف  ار  ناشدوخ  ناج  و  دنتـسیاب ؛ تسا  هدـش  يریگولج  زورما  و 
رب دنوادخ  دورد  تداهـش  يالاو  هجرد  هب  ندـش  لیان   22/11/59 ( 375 . ) میراد ار  یناـسنا  عـقوت  نیا  اـهتلود  همه ي  زا  اـهتلم و  همه ي 

قشع هک  یتلم  تداهـش  قشع   4/2/60 ( 376 . ) دـنا هدـش  لیان  تداهـش  يالاو  هجرد  هب  نهیم ، زا  عاـفد  رد  بـالقنا و  نیا  رد  هک  یناـنز 
تاوهـش زا  دریگ و  یم  تقبـس  يرگید  رب  کـیره  تداهــش  يارب  دـنز و  یم  شوـج  شگرزب  کـچوک و  درم و  نز و  لد  رد  تداـهش 

یمن جراخ  هنحـص  زا  دشاب ، گرزب  هچره  تاراسخ ، نیا  اب  تسا ، هدرک  رواب  ار  یلعا  قیفر  بیغ و  ملاع  هدوب و  نازیرث  ییایند  یناویح و 
رس تداهش  دورس  اهناتسرامیب  رتسب  زا  اهنارابمب و  ریز  رد  هک  يا  هنومن  ناکدوک  نادرم و  نانز و  تداهش  دورس   22/11/60 ( 377 . ) دوش

هفـسالف و مینک و  یم  روصت  ام  هچنآ  قوف  دـننک ، یم  وزرآ  ار  زاس  ناسنا  ياه  ههبج  هب  تشگزاب  هدـش  عطق  ياپ  تسد و  اب  دـنهد و  یم 
ینافرع یلالدتسا و  یملع و  ياهمدق  اب  نانآ  هچنآ  دنشاب . یم  دننک ، یم  هضرع  ناشاقن  نادنمرنه و  دنروآ و  یم  رد  ریرحت  هتشر  هب  افرع 

نوخ و نادیم  رد  نانیا  دـنا  هدرک  وجتـسج  اه  هفیحـص  اهباتک و  يالبال  رد  نانآ  هچنآ  دـنا و  هدیـسر  نآ  هب  ینیع  مدـق  اب  نانیا  دـنا ، هتفای 
، دننز یم  ندش  دیهش  دایرف  دنتسه و  تداهـش  قشاع  درم  نز و  هک  یتلم  ادخ  هب  نداد  لد   6/6/62 ( 378 . ) دنا هتف  ای  قح  هار  رد  تداهش 

تـسا ییاهنآ  لام  نیا  تسا ، روطچ  شداصتقا  دلان . یمن  نیا  تسا ، دایز  زیچ  نالف  تسا ، مک  زیچ  نالف  هکنیا  زا  رگید  یتلم  وچمه  کی 
زیچ نالف  هک  دنـشاب  نیا  لابند  هک  دنتـسین  روطنیا  اهنآ  دنداد ، ادخ  هب  لد  هک  ییاهنآ  دنداد . داصتقا  هب  لد  دنتـسه ، داصتقا  هب  هتـسباو  هک 

زامن دییآ  یم  امش  هنینأمط  نتـشاد   1/1/64 ( 379 . ) دشاب دایز  شخرن  دشاب ، مک  شخرن  دشاب ، دایز  دـشاب ، مک  زیچ  نالف  دـشاب ؛ ناوارف 
کی نیا  دندرک . هچ  هعمجزامن  رد  هک  دینیب  یم  دنیـشن  یم  بقع  ام  تلم  دینک  یم  لایخ  دینز  یم  هک  ار  هعمج  زامن  دـینز . یم  ار  هعمج 

شا هچب  درم  تسا ، شلغب  وت  شا  هچب  نز  هک  دیآ  یمن  شرواب  دنیبن ، ار  هرظنم  نآ  ار ، اجنآ  دنیبن  یسک  ات  یخیرات ، ینتفگ ، تسا  یبلطم 
هک يرابگر  روطنآ  مه  فرطنآ  زا  اهدرمان ، نآ  راجفنا ، رو  نآ  زا  دنکن ، تکرح  چـیه  راشف ، همهنیا  دـنکن ، تکرح  چـیه  تسا  شیولهپ 

وچمه کی  تلم ، و  دننک . یمن  یتکرح  ًادـبا  چـیه  ناشدوخ و  ياج  رـس  دـنا  هتـسشن  هنینأمط  اب  مه  همه  کلذ  عم  همه . دـیدرک  هظحالم 
خیراـت رد  هعمجزاـمن  رد  بـمب  راـجفنا  هثداـح ي  هـب  هراـشا  . 1  --------------------------- 1/1/64 ( 380  ) 1. تسا تلم 

24/12/63

ناگدنمزر ینابیتشپ  ههبج و  تشپ  رد  نانز  شقن 

الاح هک  یناوج  ياهنز  اهنز و  هک  ار  ییاج  کی  دیدرک  ادیپ  رگا  رخآ ، ات  خیرات  ردص  زا  دینک  هاگن  خیرات  رد  امش  حلـسم  ياوق  اب  هارمه 
شـشترا زا  ینابیتشپ  هکنیا  رد  دنک  شـشوک  روطنیا  شنز ، ریپ  شدرمریپ ، شنز ، ریپ  و  ناش ، یناوج  غارـس  دنورب  هک - دینک  ضرف  دیاب -

يزیچ وچمه  امـش  اجک  میمهفب . مه  ام  دـییوگب  دـیراد ، غارـس  رگا  دـیراد ؟) غارـس   ) اجکامـش دـنکب . شیاهرادـساپ  زا  ینابیتشپ  دـنکب ،
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؟ دننکب یهارمه  مه  اهنز  اهنیا ، شود  هب  شود  حلسم ، ياوق  همه ي  شترا و  يرمرادناژ و  اهرادساپ و  اهدرم و  شود  هب  شود  هکدیراد 
لاح رد  مه  ناشیاه  هناخ  يوت  ياهرتخد  دنگنج ، لاح  رد  ام  تکلمم  رـساترس  دینیب  یم  امـش  نآلا  گنج  يارب  یگدامآ   6/8/59 ( 381)
قارع رد  یهد  کی  دیدرک  ادیپ  رگا  تمدخ  ریـسم  رد  ناوناب  ندوب  ریظن  یب   12/8/59 ( 382 . ) دننک یم  راکدنراد  اهیگنج  يارب  دنگنج ؛

ار ِهد  کی  دیدرک  ادیپ  رگا  اما  دنریگ . یم  روز  هب  دننک ، یم  تراغ  دـنریگ ، یم  هتبلا  روز  هب  اهنیا   1. اهنیا هب  دشاب  هدرک  کمک  يروجنیا 
یتلم وچمه  کی  اهنیا . دـنرادن  دـننک ! يدـنب  هتـسب  مناد - یمن  دـنزپب و - نان  اهنیا  يارب  شیاهنز ، شیاـهناوج ، هک  قارع  روشک  ماـمت  رد 

، ام ياهیشترا  دیتسه و  گنج  ياه  ههبج  رد  امـش  هک  نآلا  ههبج  تشپ  رد  تیلاعف   12/8/59 ( 383 ( !؟ دسرتب دیاب  ارچ  دسرت !؟ یم  یکزا 
دراد هک  تسه  یک  نآلا  دنتـسه ، لاعف  زکارم  رد  دهدب ، ناشترـصن  قارع . رد  یثعب  میژر  . 1 دنوادخ ---------------------  هک 

امش يارب  هک  یمدرم  نآ  دنهد و  یم  لوپ  امش  يارب  هک  یمدرم  نآ  دنزپ و  یم  نان  امـش  يارب  هک  ییاهنز  نآ  دنک ؟ یم  ینابیتشپ  اهنآ  زا 
غرم مخت  ات  هد  هک  ینز  کـی  هک  ناـتنویزیولت  رد  دـینیبب  امـش  دنناملـسم . مدرم  نیمه  دنتـسرف . یم  ار  اـهزیچ  ردـقنآ  دـنهد و  یم  هریخذ 
يارب اهنیا  دنهد ؟ یم  ار  اهنیا  هچ  يارب  اهنیا  دـهد . یم  ار  نیا  دراد  ناموت  هد  هک  يا  هچب  کی  ار . نیمه  دـهد  یم  دروآ  یم  دراد  هدروآ ،

دینک ضرف  ًالثم  دش ، یم  عقاو  یگنج  کی  اضردمحم  نامز  رگا  اهشزرا  ظفح   25/8/59 ( 384 . ) تسا یمالسا  روشک  يارب  تسا ، مالسا 
نیا عضو  الاح  دروخب . تسکـش  هللا - ءاش  نا  هک -  دـندرک  یم  اعد  دـنتخپ !؟ یم  ناـن  اـهنز  شیارب  ناـسارخ  رد  دـش ، یم  عقاو  زاوها  رد 

ام میرادـن  غارـس  شترا . زا  تموکح ، زا  مدرم  ینابیتشپ  وچمه  کی  یبلطم . وچمه  کی  دـیراد  غارـس  امـش  ایند  ياجک  رد  تسا . يروط 
يارب دنهد  یم  دنراد  ناموت  هد  هک  یکچوک  ياه  هچب  زا  دـینکب . ادـیپ  دـیناوت  یمن  مه  خـیرات  رد  نیا ، تسا  هتـشادن  ریظن  نیا ، رد  ییاج 

. دراد شزرا  اهنیا  دراد ، غرم  مخت  ات  دـنچ  هک  يا  هلاس  داتـشه  نز  ریپ  نآ  اب  دـننک . یم  راک  اجنآ  هک  يا  هّحلـسم  ياوق  اجنآ ، هک  یـشترا 
زا رتالاب  بولق ، يزوریپ  نیا  تساهـشزرا . نیمه  يارب  ام  تکلمم  يزوریپ  ار . شزرا  نیا  مینک  ظفح  دـیاب  اـم  و  تسا ، داـیز  اـهنیا  شزرا 

، دنتـسه اه  ههبج  رد  هک  ییاهنآ  اهناوج و  طقف  هن  ام ، تلم  مامت  اهیراتف  رگ  هنحـص ي  رد  روضح   15/9/59 ( 385 . ) تسا روشک  يزوریپ 
. دننیب یم  ههبج  رد  ار  دوخ  همه  دنرـضاح و  گنج  هنحـص  رد  اهیراتفرگ و  هنحـص  رد  غلابان  ياه  هچب  رتخد و  اهنزریپ و  اهدرمریپ و  هکلب 

ینابیتشپ ندرک و  یهارمه  هب  دنراد  لاغتـشا  هک  ار  مرتحم  ناوناب  نیا  منیب  یم  نویزی  ولت  رد  یتقو  نم  مانمگ  نازابرـس   28/12/59 ( 386)
لئاـق شزرا  روط  نیا  مناوت  یمن  يرگید  سک  يارب  هک  منک  یم  ساـسحا  ملد  رد  اـهنآ  يارب  یـشزرا  حّلـسم  ياوق  زا  رکـشل و  زا  ندرک 

، دننک لاغـشا  ار  یتسپ  کی  ای  دنـشاب ، هتـشاد  یماقم  کی  هکنیا  عقوت  شلابند  هک  تسا  ییاهراک  کی  دننک  یم  اهنآ  هک  ییاهراک  موشب .
داهج هب  لوغشم  تفگ  دیاب  اه  ههبج  رد  هک  دنتسه  یمانمگ  نازابرس  هکلب  تسین . لئاسم  نیا  چیه  دننک ، شهاوخ  مدرم  زا  يزیچ  کی  ای 

اهرشق همه  تراظن  هنحـص و  رد  شیاهرـشق  همه  هب  تلم  روضح  نیمه  ّالا  میتشادن  یمالـسا  يروهمج  نیا  زا  يا  هدیاف  رگا  ام  و  دنتـسه .
نودب هک  تسا  یهلا  هیده  کی  نیا  و  دشاب . هدرک  ادـیپ  ققحت  مرادـن  نامگ  نم  رگید  ياج  هک  تسا  يا  هزجعم  کی  نیا  همه ، روما  رد 

و مینادب ؛ ار  تمعن  نیا  ردق  دیاب  ام  و  تسا . هدومرف  اطعا  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دنـشاب  هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  رـشب  ياهتـسد  هکنیا 
زا دـیاب  اهام  دنرـضاح . هبورخم  همین  هبورخم و  ياهرهـش  دوخ  رد  هک  ییاهنآ  ههبج و  تشپ  ياه  هچب  ناوناب و  اـهنز و  نیا  هب  مینک  ادـتقا 
مه خیرات  لوط  رد  دیاش  گنج  هنحـص  رد  همه  روضح   28/12/59 ( 387 . ) میریگب دای  ار  ادـخ  هب  هجوت  نامیا و  یمالـسا و  قالخا  اهنیا 
نیا رد  مه  اب  همه  اهداماد ، ون  اهـسورعون ، اهنز ، ریپ  اهنز ، لاس و  مین  ياهناوج  کچوک و  ياه  هچب  هک  مینکب  ادیپ  میناوتن  شیارب  يریظن 

رد هک  هچنآ  دیفم  ياهراک  ماجنا   16/1/60 ( 388 . ) دنتسه رضاح  نآ  رد  همه  تلم  هک  تسا  يا  هنحص  گنج ، هنحص  دنرـضاح و  ههبج 
نادرم زا  يرتشیب  مهـس  بالقنا  تضهن و  نیا  رد  ناریا  ناوناب  دش . لصاح  ناریا  ناوناب  رد  هک  تسا  یلوحت  دوب ، زیچ  ره  زا  رتگرزب  ناریا 

هچ دنراد ، لاغتـشا  هک  یتیبرت  رد  تسا و  نارگید  زا  رتشیب  اهنآ  مهـس  دنتـسه ، تیلاعف  لوغـشم  اه  ههبج  تشپ  رد  هک  مه  زورما  دـنراد و 
نیا رد  یگرزب  مهـس  زاب  دنراد ، سلاجم  رگید  ياهاج  اهـسالک و  رد  هک  ییاهتیبرت  هچ  ناشنالاسدرخ و  تیبرت  هچ  ناشناکدوک و  تیبرت 

تـشپ رد  هک  يزیچ  نآ  اذـهل ، تسین و  فطاوع  نیا  اهدرم  رد  تسا ؛ ناشدوخ  صوصخم  تسه  ناوناب  رد  هک  یفطاوع  دـنراد . بـالقنا 
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بج وم  هب  دوش . یم  رداص  اهدرم  زا  هک  يزیچ  نآ  زا  تسا  رت  هدـنزرا  رتالاب و  رتشیب و  دوش ، یم  رداص  ناوناـب  زا  فطاوع  يور  زا  ههبج 
يادخ ناوناب  دهعت   2/3/60 ( 389 . ) دنهد یم  ماجنا  دنا و  داد ه  ماجنا  دیفم  رایسب  ياهراک  اه  ههبج  يارب  اهنآ  دنراد ، ناوناب  هک  یفطاوع 

، هیتآ رد  هک  میراودـیما  ناوناـب  دـهعت  هطـساو  هب  هک  دومرف  اـم  روـشک  بیـصن  ار  يزوریپ  نیا  داـهن و  تنم  تلم  نیا  رب  یلاـعت  كراـبت و 
زا دنناوتب  دنتسه ،)  ) ههبج رد  مه  هک  یناسکو  روشک  ناناوج  مرتحم ، ناوناب  امش  ششوک  اب  و  دوشب . رتمکحم  مالسا  تلم و  نیا  هناوتـشپ 
هب دـیفم  هک  يرگید  ياهراک  ینارمع و  ياهراک  هب  دـنناوتب  اه  ههبج  تشپ  رد  لخاد و  رد  مه  و  دـنیآ ) نوریب   ) يزوریپ ات  گـنج  هدـهع 

ینانز دـهاش  زور  ره  ام  تسا ، هقباسیب  مدرم  يرایمه  يراکمه و  زورما  ادـخ  هار  رد  قاـفنا   2/3/60 ( 390 . ) دـننک مایق  تسا  روشک  لاح 
اب يراکمه  کمک و   4/3/61 ( 391 . ) دننک یم  قافنا  گنج  ادـخ و  هار  رد  دـنروآ و  یم  ار  الط  هکت  کی  ناشرمع ، لصحام  هک  میتسه 

مدـقم طخ  رد  هچ  رگید ، ياهیراکمه  یلام و  ياهکمک  لاسرا  ریاشع و  جیـسب  اـب  هک  ینانزریـش  نادرمریـش و  امـش  رب  دورد  ناگدـنمزر 
يارب يا  هلیسو  نایوجگنج و  يارب  یمکحم  هناوتشپ  هتخاس و  مهارف  ار  ام  ریلد  ناگدنمزر  یمرگلد  تابجوم  ههبج ، تشپ  رد  هچ  ههبج و 

نیا تنم  نیهر  ام  ًاـفاصنا  میتسه  مدرم  ياـه  هدوت  تنم  نیهر   15/3/61 ( 392 . ) دیا هتـشگ  ام  نانمـشد  ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  فشک و 
ناشرمع لوط  رد  هک  يزیچ  نآ  هکاهنزریپ  نآ  زا  دنهاوخ . یمن  مه  يزیچ  دـنهد و  یم  ار  ناشزیچ  همه  هک  میتسه  يراوگرزب  ياه  هدوت 

. دنهد یم  مالسا  يارب  دنروآ  یم  ار  وپ ل  دننکش و  یم  ار  ناشکلق  هک  یصاخشا  نآ  ات  دنهد  یم  مالسا  يارب  دنیآ  یم  الاح  دندرک ، هیهت 
صاخ تیانع  اهنآ  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  ات  مینک  یم  راذـگاو  ام  منک . لیلجت  مناوت  یمن  تلم و  نیا  زا  منک  فیـصوت  مناوت  یمن  نم 
ناوناب زا  رکشت   25/7/61 ( 393 . ) دراد هگن  اجرب  اپ  مکحم  اهرگنـس  نیا  رد  دنک و  ظفح  ار  امـش  همه  دنوادخ ، دیامرفب . اطعا  ار  شدوخ 
دـساف ياهتردـق  اهتردـقربا و  راتفرگ  ام  هک  یتاقوا  وچمه  کی  رد  هک  مق  مظعم  ناوناـب  زا  مق و  یلاـها  زا  منک  رکـشت  دـیاب  نم  مق  مظعم 

ههبج رد  ناروشحلـس  نآ  هک  دـینک  یم  ار  یتیلاعف  نآ  ههبج ، تشپ  رد  ناوناب  امـش  دنتـسه ، اـهنآ  هلمح  دروم  فرط  ره  زا  ناریا  میتسه و 
دوخ و ياهناوج  دوخ و  نتخاس  هار  زا  هار ، کـی  دـیتسه . تیلاـعف  لوغـشم  امـش  دنتـسه ، تیلاـعف  لوغـشم  اـهنآ  هک  يروط  ناـمه  و  اـه ،

رایسب تسا و  رکـشت  دروم  رایـسب  هک  تسا  يرما  کی  نیا  و  دنتـسه ؛ ههبج  رد  هک  ییاهنآ  هب  ینابیتشپ  هار  زا  هار ، کی  ناوج و  ياهمناخ 
هچوک مدرم  نیا  تلم  ههبجو  گنج  هب  کمک   22/12/61 ( 394 . ) دراد نایاش  یگدنزرا  یلاعت  كرابت و  يادخ  شیپ  رد  تسا و  هدنزرا 

، اه ههبج  هب  دننک و  یم  کمک  گنج  هب  دـنراد  هکدنتـسه  اهنیا  اهناتـسرهش ، تابـصق و  مناد - یمن  تاهد و - مدرم  نیا  دنتـسه ، رازاب  و 
زا دنا . هدشن  هتسخ  هک  اهنیا  دنتسه . تمدخ  لوغشم  ناش  همه  ناشیاهگرزب و  ناشاه و  هچب  ناناوناب و  و  دننک ، یم  کمک  اه  ههبج  تشپ 

راوگرزب نارهاوخ  ناردارب و  امـش و  تادهاجم  وبن د  رگا  تشپ  تادهاجم   25/5/62 ( 395 ( ؟ دننادرگربور مالسا  زا  دنوشب ؟ هتـسخ  یچ 
یگنج رازبا  مادک  تردق و  مادک  ، دـیدومن بلج  ار  رداق  دـنوادخ  صاخ  تایانع  دوخ  صالخا  اب  هک  اه ، ههبج  تشپ  اه و  ههبج  رد  امش 
تسد هب  تسد  نانآ  هب  ناگتسباو  برغ و  قرش و  هک  ، مطالتم جاوم  يایرد  نیا  زا  ار  امش  زیزع  روشک  یمالـسا و  يروهمج  تسناوت  یم 

زیزع نادهاجم  زا  ینابیتشپ   18/11/63 ( 396 . ) دهد تاجن  دنشوکیم ، دندیـشوک و  نآ  قرغ  یپ  رد  هداد و  رگیدکی  يوزاب  هب  وزاب  مه و 
دوخ یمالـسا  نهیم  زا  ناشاهتداشر  اهیبلط و  تداهـش  اب  هک  يزیزع  ناگدنمزر  زا  شیوخ ، زجع  هب  فارتعا  اب  هک ، تسامرب  سدقم  عافد 

ناردپ و ناردام و  زا  زین  و  مییامن . ینادردـق  دـنتخورفارب  دـنبرد  ياهتلم  مامت  يدازآ  هار  ارف  ییاهغارچ  دوخ  كاپ  نوخ  اب  هدومن و  عافد 
زا ینابیتشپ  هب  یمالسا  روشکو  مالسا  زا  سدقم  عافد  رد  مامت  تیدج  اب  اه  ههبج  تشپ  رد  هک  يراوگرزب  ناردارب  نارسمه و  نارهاوخ و 

رکـشت دنرـضاح ، اه  هنحـص  یمامت  رد  هکدهعتم  گرزب و  تلم  مامت  زا  و  دـننک ، یمن  یهاتوک  زیچ  چـیه  زا  هتـساخرب و  زیزع  نادـهاجم 
رد اهدرم  رب  هک  يروط  نامه  هک  دیشاب  هتـشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  اهنز  امـش  اهمناخ ، امـش  ههبج  تشپرد  کمک   10/6/64 ( 397 . ) مییامن

کمک  11/12/64 ( 398 . ) دـینک کمکدـیاب  ههبج  تشپ  رد  جراـخ ، رد  مه  امـش  دنـشاب ، مدقـشیپ  دـنورب و  وـلج  هک  تسا  مزـال  هـهبج 
مالـسا و هب  تمدـخ  قـیفوت  رتـشیب  هچ  ره  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هـک  یقارع - مـظعم  ياـهمناخ  هـک  يا  هدـنزرا  رایـسب  غـلبم  یقارع  ياـهمناخ 

یلاعت دنوادخ  زا  دش . لصاو  دیامرف -) تیانع   ) دننک یم  یناشفناج  نانآ ، تسپ  ناگتسباو  اهتردق و  ّرش  عفر  يارب  هک  يزیزع  ناگدنمزر 
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28/9/66 ( 399 . ) مناهاوخ ار  همه  تداعس  تمالس و 

نانز هرابرد ي  يرامعتسا  ياه  هشقن  تایانج و  مشش :  لصف 

ییارگ برغ  یگتخابدوخ و 

؛ دنروخب لوگ  دیابن  اهنز  دنراکتنایخ . دـنهدب  رارق  دـساف  ياهناوج  هبعلم  نادرم و  هبعلم  دـنهاوخ  یم  ار  اهنز  هک  اهنآ  نز  نداد  رارق  هبعلم 
تسا يزاب  کسورع  نیا  تسین ؛ نز  ماقم  نیا  تخل  زاب و  ِرس  اب  دوربنوریب  هدرک  كزب  دیاب  هک  تسا . نز  ماقم  نیا  هک  دننکن  نامگ  اهنز 

مه نآ  هن  یبرغ ، ياـهتیبرت  و  دـندرب ، نیب  زا  یلکب  ناریا  زا  ار  یناـسنا  تـیبرت  اـهنیا  یبرغ  دـساف  تـیبرت  جاور   13/12/57 ( 400 . ) نز هن 
وا نامز  رد  تفر . نیب  زا  تایونعم  ْرتشیب  دیاش  رسپ  نیا  نامز  رد  و  دنداد . جاور  ام  نیب  رد  یبرغ ، دساف  ياهتیبرت  یبرغ ، حیحص  ياهتیبرت 

ناوناب هب  ملظ   10/4/58 ( 401 . ) دندرک تیذا  رتشیب  ار  مدرم  ریاس  دندرک . تیذا  رتشیب  ار  ناوناب  دوب ، رتشیب  شرهاظ  شروهظ ، دـیاش  ملظ 
نامز رد  هک  دشابن  ناتدای  ًارثکا  دیاش  امش  راشقا . ریاس  هب  ات  دش  ملظ  رتشیب  ام  ناوناب  هب  رـسپ  ردپ و  نیا  نامز  رد  هک  میوگب  مناوت  یم  نم 

ار ناریا  مینکب ، ًالثم  اپورا  ریظن  هب  ار  ناریا  میهاوخ  یم  هکنیا  مسا  اب  دـندروآ  راب  هب  ییاهتبیـصم  هچ  اهنیا . دـندرک  هچ  ناوناب  اـب  هاـشاضر 
نیبزا  10/4/58 ( 402 . ) اهنیا دـندرک  هچ  دـیناد  یمن  ناوناب  اب  میروایب . هعماـج  رد  میهاوخ  یم  ار  ناریا  تیعمج  زا  فصن  مینکب ، ددـجتم 

ار امـش  ار ، ناتدوخ  تیثیح  دنریگب  امـش  زا  دـنزادنیب . دـیراد  هک  یتیثیح  نآ  زا  ار  اهمناخ  امـش  هک  دـندرک  تاغیلبت  اهمناخ  تیثیح  ندرب 
همه دـیهدب ! شرییغت  مه  امـش  دـنکب  هک  رییغت  ْدـُم  زور  ره  دوشب ، دراو  دـیاب  برغ  زا  اهْدـم  دـیایب ، دـیاب  برغ  زا  اهـشیارآ  دـننک ، یبرغ 

رد دنتفگ  یم  دـمآ و  یم  يزیچ  کی  زورما  رگا  دـندوب . هدرک  تداع  مه  همه  رگید ، دوب  تاغیلبت  دـش . یم  دراو  برغ  زا  امـش  ياهزیچ 
هبترم دنچ  دیایب ! شیپ  ْدُم  نآ  دیایب ؛ شیپ  نآ  دنراذگب ، رانک  دیاب  ار  اهنیا  همه  اجنیا  ًاروف  تسا ، هدـش  يزیچ  وچمه  کی  ناتـسلگنا  ًالثم 

تفر و اـه  هراـیط  اـب  اـهحارط  هـبترم  دـنچ  دوـب - مناـمگ  يراذـگجات  يارب  دـننک - تـسرد  حرف  يارب  دنتـساوخ  یم  هـک  ینهاریپ  يارب ) )
رد هک  دوب  نیا  هزمشوخ  تقو  نآ  ! دننکب تسرد  ار  نهاریپ  کی  هکنیا  يارب  دش ، نیا  جرخ  تسین - مدای  نم  نآلا  ردق - هچ  دندرکدمآ و 
هـس هک  یمدآ  نیا  دوب . اه  همانزور  رد  نیا  میناشوپ ! یم  هکیچوک  نآ  هب  ار  نیا  سابل  ار  نامیاه  هچب  ام  هک  دوب  نیا  شیاه  هتفگ  زا  یکی 
حرط يارب  هک  دوب - ردقچ  مناد  یمن  ناموت - رازه  هاجنپ  دـص و  ردـقچ  دـنکب و  تسرد  ار  حرط  نیا  ات  ددرگرب  دورب و  دـیاب  هرایط  هبترم 
نیا اـت  یبرغ  دـم  جاور   12/6/58 ( 403 . ) دـننک باوـخ  ار  امـش  دـنهاوخ  یم  دـننکب ! هچ  دـنهاوخ  یم  دـننک ، یم  تسرد  نـهاریپ  کـی 

دم نالف  دـیاب ، زیچ  نالف  هک  تسا  نیا  هب  ناشهجوت  اهنیا  ات  میوگ - یم  ار  اـهمناخ  نآ  دـیتسه ، هدوت  امـش  میوگ . یمن  ار  امـش  اـهمناخ -
یم دـیلقت  مه  اجنیا  دوش  یم  ادـیپ  اجنآ  يزیچ  کی  ات  دـنکب ، تیارـس  اجنیا  هب  اجنآ  زا  دـیاب  تنیز  نالف  دـیایب ، اـجنیا  هب  برغ  زا  دـیاب ) )

دیهاوخب رگا  دیـشاب ، لقتـسم  دیهاوخب  رگا  دیـشاب . لقتـسم  دیناوت  یم  هن  و  دیـشاب ؛ مدآ  دیناوت  یم  هن  دییاین ، نوریب  دیلقت  نیا  زا  ات  دننک ،
يوزرآ دیتسه ، دیلقت  نیا  رد  ات  دیرادرب . تسد  دیاب  برغ  دیلقت  نیا  زا  تلم ، کی  دیوشب  دنـسانشب و  دـیتسه  یتلم  کی  هکنیا  هب  ار  امش 

ار ام  ياهناوج  هکنیا  يارب  دـندوب  هداد  رارق  هلیـسو  هک  مه  ییاهزیچ  مامت  یناریا  ناناوج  ندرک  هاـبت   17/6/58 ( 404 . ) دینکن ار  لالقتسا 
دنراذـگن دـننکب ، هابت  ار  اهدرم  مه  اهنز و  مه  هک  دـننکب  هیهت  یلیاسو  هک  دوب  نیاربانب  ینعی  دوب . برغ  ياهتاغوس  اهنیا  همه  دـننک ، هاـبت 

یب ناگدنیوگ  راتفگ  راک و  اطخ  مومـسم  ياهملق  نانزدازآ  نادرمدازآ و  مسا  هب  تیانج   22/6/58 ( 405 . ) دننکب ادیپ  یناسنا  دشر  کی 
ریذـپ بیـسآ  هک  ار  نانآ  دـنروآرد و  دنتـساوخ  ییالاک  هلزنم  هب  ار  نز  يولهپ ، نیگنن  رـصع  راب  تراـسا  هایـس  نرق  مین  نیا  رد  گـنهرف 
هلجم اه و  همانزور  هب  دوش ، علطم  تایانج  نآ  زا  يا  همش  دهاوخب  سک  ره  تسین . نآ  رکذ  يارای  ار  ملق  هک  دندیـشک  يزکارم  هب  دندوب 
زکارم لفاحم و  سلاجم و  زا  دنک و  هعجارم  دـعب  هب  یمازلا  باجح  فشک  هابت  راگزور  زا  ناخاضر  نامز  لذارا  شابوا و  ياهرعـش  اه و 

نانز و دازآ   » مسا اب  تایانج  نآ  هک  دوشن  نامگ  و  نانآ . هنارکفنشور  ياهملق  داب  هتـسکش  هایـس و  ناشیور  دریگب . خارـس  نامز  نآ  داسف 
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هک مه  يرگید  روما  زا  یکی  یبآم  یگنرف  جیورت   15/2/59 ( 406 . ) دوب یللملا  نیب  ناراکتیانج  ناراوخناهج و  هشقن  نودـب  نادرم » دازآ 
رگا مناخ  رفن  کی  ناوج ، رفن  کی  یچیه . ای  میـشاب  بآم  یگنرف  دیاب  ای  هکدـندوب  هدروآ  راب  يروج  ار  ام  هک  تسا  نیا  ما  هتفگ  نم  زاب 

هداتفا بقع  یلیخ  نیا  تساهناملـسم ، ریاس  لـثم  هچناـنچ  تسا و  ماـقم  یلاـع  یلیخ  دوش  یم  مولعم  نیا  تسا ، بآـم  یگنرف  شیاـپاترس 
مرف دـشاب . روـج  هچ  شـسابل  مرف  دـینک  ضرف  ینعی ، دـشاب ؛ بآـم  یگنرف  هک  دنتـسناد  یم  نیا  هب  ار  نتفر  وـلج  یگداـتفا و  بقع  تسا .

یفرصم ار  ام  تهج ، نیمه  يارب  ار ، ام  دندروآ  راب  یفرصم  دنکب . فرص  دیآ  یم  جراخ  زا  هک  هچره  ًالثم - ای - دشاب ، روج  هچ  ششفک 
اب راکهبت  نئاخ  نیا  دـنناد  یم  دـنراد  دای  هب  ار  نامز  نآ  هک  یناسک  یقرتم  نز  مسا  هب  ناـنز  هب  تناـیخ   17/12/60 ( 407 . ) دنا هدروآراب 

یفرـصم فارحنا و  يارب  ار  ییاههار  هچ  ناشیاه  هشقن  ِرتعیرـس  هچ  ره  ِيزوریپ  يارب  دـندرک و  هچ  ناـنیا  اـب  شنطو  یب  لاـمع  يراـیتسد 
، اهباتک هب  دنا  هدرکن  كرد  ار  هایـس  راگزور  نآ  هک  رـضاح  لسن  تسا  یفاک  دنتفرگ . شیپ  رد  مولظم  ناوناب  ندـناشک  داسف  هب  ندومن و 

همه هک  اهامنیـس - اهیـشورفبارش و  اه و  هناخرامق  اشحف و  زکارم  اه و  هلجم  اه ، هماـنزور  اهفینـصت ، اـه ، همانـشیامن  اـه ، هتـش  ون  اـهرعش ،
، راگزومآ رورپ و  ناسنا  رشق  نیا  نز ، هب  تبسن  هک  دننک  لاؤس  زین  دنـسرپب و  دنا  هدید  هک  نانآ  زا  ای  دنرگنب و  دندوب - رـصع  نآ  راگدای 

رـشق رد  یتقو  اهـشزرا  يانبم  يدام ، روما   25/1/61 ( 408 . ) دنتـشاد اور  یقرتم  نز  ِمسا  هب  يا  هدـنبیرف  ِرهاظ  رد  ییاـهتنایخ  اـهملظ و  هچ 
ساـبل نتخود  ساـبل و  ندیـشوپ  زرط  هب  دوـب و  ساـبل  هب  شزرا  هفیاـط ، ود  ره  رد )  ) درم نز و  نـیب  رد  يدرکیم ، هاـگن  مدرم  ياـه  هدوـت 

دوب ییاپورا  زرط  هب  شیارآ  هک  ینز  ره  و  دوب . رتشیب  مدرم  شیپ  ششزرا  سابل ، رد  دوب  رتکیش  دیشوپ و  یم  سابل  رتهب  هک  ره  شیارآو .
(409 . ) دوب يداـم  روما  هب  همه  اهـشزرا  رثـکا . شیپ  هتبلا  دوـب ، رتداـیز  شـشزرا  مه  اـهنز  شیپ  نیا  تفرگیم ، ماـهلا  اـجنآ  زا  شـسابل  و 

دنا هدرک  مورحم  یتفرشیپ  ره  زا  ریخا  ياه  هدس  رد  و  ًاصوصخ ، رود  نادنچ  هن  ِخیرات  لوط  رد  ار  ام  تفرـشیپ  زا  ندرک  مورحم   5/10/61
ای اهندــید و  کــچوک  ْدوـخ  زین  يدوـخ و  ياهدرواتــسد  هـیلع  یتاــغیلبت  زکارم  و  ًاــصوصخ ، يوـلهپ  ناــمدود  نئاــخ و  نادرمتلود  و 

ًاصوصخ نادرم  ناوناب و  ندرک  مرگرـس  شامق و  ره  زا  اهالاک  ندرک  دراو  درک . مورحم  تفرـشیپ  يارب  یتیلاعف  ره  زا  ار  ام  اهندیدزیچان ،
اه هداوناخ  ندـناشک  هقباسم  هب  هناکدوک و  ياهیزاب  تالمجت و  تانیئزت و  شیارآ و  رازبا  لیبق  زا  یتادراو  سانجا  ماـسقا  هب  ناوج ، هقبط 

لاعف وضع  هک  اهناوج  ندـناشک  یهاـبت  هب  ندرک و  مرگرـس  و  دراد ، زیگنا  مغ  ياهناتـساد  دوخ  هک  رتشیب ، هچ  ره  ندروآ  راـب  یفرـصم  و 
(410 . ) تساهروشک نتشادهگن  بقع  يارب  هدش ، باسح  بیاصم  نیا  زا  اههد  و  اه ، هدکترـشع  اشحف و  زکارم  ندروآ  مهارف  اب  دنتـسه 

15/3/68

باجح فشک 

يدام و ياهررـض  روشک  يارب  هزینرـس  اب  تضهن  ای  نیگنن  باجح  فشک  نیا  دـیوگ  یم  یناحور  باجح  فشکاب  تیناـحور  تفلاـخم 
تسا و مالـسا  روشک  گنن  بناجا ، هدـنام  سپ  ینگل  هـالک  نیا  دـیوگ  یم  یناـحور  تسا  مارح  ربمغیپ  ادـخ و  نوناـق  هب  دراد و  يونعم 

تخل هب  ار  تکلمم  یلاعت  ندـمت و  هک  نانآ  ادـخ  نوناق  اب  تفلاخم  ( 411 . ) تسا مارح  ادخ  نوناق  هب  دـنک و  یم  راد  هکل  ار  ام  لالقتـسا 
هچ نکل   ) دوش یم  رگراـک  تکلمم  تیعمج  فصن  باـجح  فشکاـب  ناـشدوخ  هنادرخیب  هتفگ  هب  دـنناد و  یم  اـهنابایخ  رد  اـهنز  ندـش 

نتشادرب ( *** 412 . ) دوش هرادا  لقع  ادخ و  نوناق  ریز  رد  هنالوقعم و  زرط  اب  تکلمم  دنتـسین  رـضاح  میناد ) یم  دیناد و  یم  همه  يراک 
نابـساپ مان  هب  ار  راوخمدآ  ناوید  هورگ  کی  لدـع ، نوناـق  روشک و  نوناـق  فـالخرب  هک  یتلود  مییوگ  یم  اـم  هزین  رـس  روز  اـب  باـجح 

تراغ هب  دیابرب و  اهنآ  رس  زا  هزینرس  ِروز  اب  ار  تفع  باجح  دزیرب و  ناناملسم  مرج  یب  فیفع  ياهنز  ناج  هب  ِهد  رهش و  ره  رد  ینابرهش 
تلود تلود ، نیا  دنک ، طقـس  ار  نانآ  مولظم  ياه  هچب  دـنک و  دروخ  همکچ  دـگل و  ریز  رد  ار  تسرپرـس  یب  تامرتحم  دربب و  لواپچ  و 

نیا رد  اهامـش  میناد  یم  راکمتـس  ملاظ و  ار  نآ  لامع  هناملاظ و  ار  يروتاتکید  تموکح  اـم  تسا . رفک  لیدـع  نآ  رب  تناـعا  هناـملاظ و 
اب هک  ار  زور  نآ  يروتاتکید  لامع  دـنرادن  مشچ  مه  نآلا  ناریا  مولظم  هدوت ي  دوش . نیا  زا  شیب  ییاوسر  اـت  دـینزب  دـیراد  یفرح  نخس 
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فرش زا  دنادب  مرتحم  ار  اهنآ  سک  ره  دننیبب و  دندرک  ار  اهیراکمتس  ییوربآ و  یب  نآ  هدرک و  كولـس  روطنآ  اهنآ  مولظم  لافطا  اهنز و 
تـساهنز باجح  فشک  نآ ، نیرتزوسنامناخ  هک  اپزیرگ  روتاـتکید  هناـملاظ  لاـمعا  زا  هک  ییاـه  هماـنزور  نآ  درادـن ؛ یی  وب  فاـصنا  و 
نتخادنا هار  ( 413 . ) دز شتآ  اهنادیم  رد  ار  اهنآ  قاروا  دیاب  دننک و  یم  يروتاتکید  هنایـشحو  لوصا  هب  راک  کمک  دننک  یم  يرادـفرط 

يارب اهنآ  مولظم  ياهنز  اب  هزینرـس  همکچ و  اب  دـنکب  ار  اهنآ  شیاسآ  ظفح  نابـساپ  هکنا  ياـج  هب  دـننیب  یم  مدرم  یتقو  یمومع  ياـشحف 
دیراد عقوت  زاب  دندرک  كولس  روطنآ  روآ  مرش  ینگل  هالک  نتـشاذگ  يارب  اهنآ  دوخ  اب  یمومع و  ياشحف  نتخادنا  هار  ای  باجح  فشک 

مان اب  دـنهاوخ  یم  هک  نارتوهـش  ياهناویح  نیا  ناخاضر  گرزب  تنایخ  باجح  فشک  ( 414 . ) دـننادب تلود  هقح ي  قوقح  ار  تایلام 
وضع یتسرد  تفع و  هک  نیگنن  باجح  فشک  نیا  زا  تسد  زاب  دنزادرپب  شون  شیع و  صقر و  هب  مدرم  ناوج  ياهرتخد  اب  روشک  یقرت 
نیمه هب  ادـخ  تساوخ  اب  هکنآ  زا  لفاغ  دـنراد  یمن  رب  دوب  روشک  نیا  هب  ناخاضر  گرزب  ياهتنایخ  زا  داد و  داب  هب  ار  اـم  ساـسح  ناوج 

. دومن دـنهاوخ  بارخ  ناشرـس  هب  ار  اهنآ  ینارتوهـش  ساسا  درک و  دـنهاوخ  ناشیرپ  ار  اهنآ  درخیب  زغم  نینهآ  تشم  اـب  نارادـنید  يدوز 
کی اـهیتخبکین  همه  زا  يرآ  تسا . هدـش  نونکاـت  روشک  نیا  بیـصن  هکاـهیتخبکین  نآ  وک  سپ  زوس  تفع  باـجح  فشک  ( *** 415)
عبانم نتفر  اب  لیوط  ضیرع و  نابایخ  نیدـنچ  نز و  مه  هب  نامناخ  زوس  تفع  باجح  فشک  کـی  نارگید و  هدروخ ي  مین  ینگل  هـالک 

(416 . ) دیریگب ار  دوخ  ياهیتخبشوخ  رگید  هراگنا ي  اهیتخبشوخ  نیمه  زا  امـش  تسا . هدش  روشک  نیا  بیـصن  قالخا ، لیاضف  تورث و 
هدرک هچ  دینک  باسح  تسا ؛ هتـشذگ  حضتفم  باجح  فشک  نیا  زا  تسا  لاس  دنچ  تسیب و  دـینیبب  امـش  حـضتفم  باجح  فشک  *** 
هلیسو يد  نشج 17   11/9/41 ( 417 . ) دش جلف  هرادا  نآ  دندش ، دراو  هک  يا  هرادا  ره  رد  دـینیبب  تارادا ؛ رد  دـیدرک  دراو  ار  اهنز  دـیا ؟

هب هراـشا  . 1 تیروـفنم ----------------------  هلیــسو  اـهنیا  دـنراذگ ؟ یم  دازآ  ار   1« يد هدـفه   » نشج ارچ  مـیژر  تیروـفنم 
؛ تسا دـیدرگ . یم  رازگرب  ناخاضر  طسوت  باجح  فشک  مـالعا  زور  ینعی  لاس 1314 ، يد  زورلاس 17  تبسانم  هب  هک  تسا  یمـسارم 

نیا دـینک  ظفح  میناد ؛ یم  ار  دـسافم  ام  دـیرواین . دوجو  هب  ار  يد  هدـفه ي  نیا  مینک  یم  تحیـصن  ام  ار . تکلمم  ناطلـس  دـینکن  روفنم 
تلم نیا  هب  هک  دناد  یم  ادخ  هاش  هزادـنا  دـح و  یب  تنایخ  تیانج و   11/9/41 ( 418 . ) تسین يد  هدـفه  هب  تکلمم  تایقرت  ار . تکلمم 

دندرک و کته  اهنیا  ار  یتاردَخم  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  اهنیا . دـندرک  هراپ  ار  تیناسنا  ِباجح  باجح . فشک  نیا  رد  تشذـگ  هچ  ناریا 
لد نوخ  اب  هک  ینـشج  وچمه  کی  نشج ، سلاجم  رد  ناشیاهنز  اب  هک  هزینرـس  اب  دـندرکراداو  ار  املع  دـندرک . کـته  ار  یـصاخشا  هچ 

دندرک یم  مازلا  دندرک و  یم  توعد  ار  اهنیا  هتـسد  هتـسد  بیترت . نیمه  هب  مه  رگید  مدرم  دننک .) تکرـش  ، ) دش یم  مامت  هیرگ  اب  مدرم 
، ار مرتـحم  مدرم  ْسیلپ  هزینرـس و  اـب  دـندرک  یم  راـبجا  دـندرک ، یم  مازلا  هک  دوب  نیا  نز » يدازآ  . » دـیریگب نشج  دـیاب  ناـتیاهنز  اـب  هک 
، ناـشدوخ حالطـصا  هب  اهنـشج ، زا  یـضعب  رد  دـنتفرگ . نـشج  ناـشدوخ  هـکنیا  مـسا  هـب  ار ، فانـصا  ار ، اـملع  ار ، مرتـحم  ياـهناگرزاب 

يرسور ورداچ  نتشادرب  يد 1356  ( 419 . ) دندش یم  نامیـشپ  دنتـشاد  ییایح  رگا  دیاش  نشج  نآ  زا  اهنیا  هک  مدرم  دندرک  هیرگردقنیا 
دندرک مایق  مه  ناریا  ياهنز  دشاب ؟ قفاوم  لذتبم  باجح  فشک  اب ) ، ) روتـس نیا  اب  دشاب و  ناملـسم  رفن  کی  دوش  یم  رگم  يدازآ  مان  هب 

- ًامتح دیاب  نکل - دیدازآ  دیوگیم  كدرم  نیا  و  میشاب . دازآ  دیاب  ام  ار ، زیچ  روطنیا  میهاوخ  یمن  ام  هک  دندز  وا  هب  ینهدوت  شدض و  رب 
يد رد 17  میژر  تایانج   29/11/56 ( 420 ( !؟ تسا يدازآ  نیا  دیورب ! سرادم  يوت  يرـسور  نودب  رداچ و  نودب  ًامتح  دیاب  اما  دیدازآ 

هچ يد  هک 17  تسا  ناشدای  تساهام  نس  هب  شنـس  سکره  دـشاب ؛ ناشدای  مه  اقآ  نیا  دـیاش  تسا ، مدای  نم  تسا . يد  زور 17  زورما 
رد دش  نینج  طقـس  ردقچ  درک ، ْکتَه  ار  یتامرتحم  هچ  درک ، داجیا  یقانتخا  هچ  دروآ ، راشف  تلم  نیا  هب  ردـقچ  مدآ ؛ نیا  درک  یترارش 

هناخ يوت  زا  ار  اهنز  دندرک و  يدعت  اهنز  هب  دندرک و  يدعت  مدرم  هب  نیا  نامیخژد  نیا و  نارومأم  ردقچ  يد ، فارطا 17  نیا  يد و   17
نیا داد . ار  شحرش  دوش  یمن  تسا  هدرک  وا  هک  ییاهراک  نآ  مهدب . ار  شحرش  مناوت  یمن  نم  هک  امش  ردپ  لام  نیا  دندیشک . نوریب  اه 

رد تبیصم   17/10/57 ( 421 . ) دوب يروناج  هچ  میمهفب  میناوت  یمن  میمهفب ؛ ام  میناوت  یمن  ملاـع  نیا  رد ) ، ) دوش یم  مولعم  ملاـع  نآ  رد 
اب روطنآ  هک  تسا - هتفر  نیب  زا  ای  تسه  الاح  مناد  یمن  هک  دوب - هیمظن  سیئر  کی  اهنیا . دندرک  هچ  مق  ناوناب  اب  هکدـیناد  یمن  امـش  مق 
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؛ دـیکچ یم  تشاد  شغامد  نوخ  دوب ، هتـسشن  دوب و  هدـمآ  نوخ  شغاـمد  زور  کـی  دـنتفگ - هک  يرارق  زا  هک - درک  یم  لـمع  ناوناـب 
امـش و  دندرک . یم  لمع  مدرم )  ) اب روطنیا  وا ! هب  دیرپ  درکن و  نوخ  هب  انتعا  دراد ؛ يرـسور  ای  دراد  رداچ  هک  ینز  کی  هب  داتفا  شمـشچ 

راب هب  ییاهتبیـصم  هچ  مق  دوخ  رد  دند ؛ رک  اهناتـسرهش  مامت  رد  ییاهراتـشک  هچ  دند ؟ رک  هچ  تلم  نیا  اب  اهنیا  رخآ  نیا  رد  هک  دیدهاش 
یتاعالطا ام  ناوناب  تسین .... ینتفگ  هک  یتاعالطا  تابصق . رد  تاهد ، رد  اه ، رهش  رد  خیرات  يور  ندرک  هایـس   8/1/58 ( 422 . ) دندروآ

دیناد یمن  تیناحور - زکرم  مق - نیمه  رد  تسا . هدش  عقاو  اجنیا  رد  ییایاضق  هچ  دیناد  یمن  تسا . هدرک  هایس  ار  خیرات  يور  هک  دنتشاد 
باـجح فشک  يارب  نشج  دـنورب  روز  اـب  دـنریگب ! نشج  دـنورب  هک  دـندروآ  نوریب  روطچ  ار  اـهنز  دـندرک و  تسرد  اـهنیا  یطاـسب  هچ 

تاحالـصا رب  ساـسا  دـننک . تسرد  فارحنا  هک  دوب  نیا  رب  ساـسا  برغ  هیکرت و  زا  تیعبت  هب  باـجح  فـشک   1/2/58 ( 423 . ) دنریگب
هیکرت و عبت  هب  ناخاضر  هک  یباجح  فشک  نآ  هک  میمهف  یم  نآ  زا  اذهل  و  دنکب . دـشر  یتکلمم  کی  دـنراذگن  هکدوب  نیا  ساسا  دوبن .

نداد رارق  راشف  تحت   26/2/58 ( 424 . ) دوب ام  تکلمم  تحلـصم  فالخرب  داد ) ماجنا  ، ) تشاد هک  یتیرومأم  ( هطـساو  ) هب برغ و  عبت  هب 
هب تلم  ندناشک  يارب  و  باجح » فشک   » مسا هب  هک  تقو  نآ  زور ؛ نآ  دوب . راشف  تحت  ام  تکلمم  یلاها  همه  هکدینادب  دیاب  امش  مدرم 

(425 . ) اـج هـمه  رد  روـط . نـیمه  نارهت  رد  دروآ . راـشف  رتـشیب  رگید  ياـهاج  زا  دـیاش  مـق  نـیمه  رد  درک ، مادـقا  یقباس 1  نآ  یهاـبت 
بجوـم هـک  ییاـهزیچ  مدرم  تبیــصم  بجوـم  باـجح  فـشک  يوـلهپ  هاــشاضر  . 1  -------------------------- 23/3/58

یمن دوب . مدرم  يارب  یتبیصم  هچ  تقو  نآ  دیناد  یمن  امش  باجح  فشک  باجح . فشک  هیـضق  لثم  داد . یم  ماجنا  دوب  مدرم  یتیاضران 
مه مدرم  دوب ، هدـش  دایز  تردـق  اهتنم  دوب ، مدرم  مومع  یتیاضران  بابـسا  هک  اهنز ، اب  مدرم و  اـب  دـندرک  هچ  اـهرومأم  درک و  هچ  دـیناد 

ندرک مازلا   6/3/58 ( 426 . ) دوب دایز  اه  هدقع  نکل  دننکب ، يراک  دنتسناوت  یمن  تهج  نیا  زا  ییاهتردق  ًالثم  کی  اب  دندش  یمن  تیاده 
نآ رد  ناشیاهرتخد ، اب  ناشیاهنز ، اب  اهدرم  دنوشب . رضاح  دنتـشاد  هک  ییاذک  سلاجم  رد  هکنیا  هب  دندرک  مازلا  ار  ناوناب  داسف  هب  اهمناخ 
همه رد  و  دوب ؛ لـئاسم  نیا  مه  مق  رد  دوب ، تیناـحور  زکرم  هک  مق  رد  مق ، رد  یتـح  دـنوشب . رـضاح  هک  دنتـشاد  مازلا  دـساف ، ياهـسلجم 

رد اهنیا  هک  تسا  مدای  نم  هک  دـشابن  ناتدای  ار  شیرایـسب  دـیاش  باجح  فشک  هلأسم  رد  تنوشخ  لاـمعا   10/4/58 ( 427 . ) اهناتسرهش
هچ تـکلمم . نـیا  زا  دــندیرد  اـه  هدرپ  هـچ  دــندرک ، اـهراک  هـچ  باـجح ، فـشک  مـسا  هـب  لکــش ، داـحتا  مـسا  هـب  ناـخ  اـضر  ناـمز 

(428 . ) دنـشکب ناشرـس  زا  ار  رداـچ  هک  اـهنز  هب  دـندرک  یم  اـهنیا  هک  ییاـه  هلمح  رثا  رد  دـش  طقـس  اـه  هـچب  هـچ  دـندرکاهییوگروز و 
دنورب دنهاوخ  یم  اهنز  هک  مدینـش  نم  دمآ - شیپ  شدعب  دادرخ  هک 15  دوب  يرخآ  لاس  نامه  اشرهوگ د  دجـسمرد  ماع  لتق   14/8/58

امش هک  متفگ  دندمآ ، نم  شیپ  دوب ، مق  رد  هک  یتارادا  ياسؤر  دننکب . تارهاظت  باجح  فشک  هیـضق  نیمه  هب  عجار  هاشاضر و  ربق  رس 
ماع لتق  هک  يزور  يارب  دـنریگب  ازع  هک  میوگیم  تلم  هب  نم  دـینکب  ار  راک  نیا  رگا  هکدـیهدب  عـالطا  ناـتدوخ  هناـخترازو  هب  مادـک  ره 

تسرد دندوب  هدرک  تسرد  اهنآ  هک  یعضو  نآ  تروص  ره  رد  دندش . فرصنم  نیا  زا  دنداد و  عالطا  اهنیا  داشرهوگ ، دجسم  رد  دیدرک 
فـشک هیـضق  ام  تلم  تراسا  يارب  يا  هلیـسو  باـجح  فشک   19/6/59 ( 429 . ) دـهدب ماجنا  دـیاب  اـم  تلم  هک  دوب  ینیزاوم  فـالخرب 

هک دوب  یتاروتسد  کی  اهنیا  دننک . دراو  هعماج  رد  دنروایب  ار  نز  نویلیم  هد  ًالثم  ار ، اهنز  دنتساوخ  یم  اهنیا  هک  دوبن  یبلطم  کی  باجح 
، دندرک هچ  تقو  نآ  هک  دشابن  ناتدای  ناتمادک  چیه  امـش  دیاش  اه ، هیـضق  دندرک . یم  ارجا  ام  تراسا  يارب  جراخ و  زا  دنتفرگ  یم  اهنیا 
، تشاذگ ناخاضر  رسپ  نادرم » دازآ  نانز و  دازآ   » ًادعب ار  ناشمـسا  دندرک و  اهنیا  هک  یباجح  فشک  نیا  یخلت  نم  اما  دیدوب . کچوک 

مه دندرک  یم  مازلا  اهرـشق . همه  اب  دندرک  هچ  همرتحم و  ياهنز  نیا  اب  دندرک  هچ  دـیناد  یمن  امـش  تسه . ما  هقئاذ  رد  زاب  شا  یخلت  نم 
، سلجم رد  دـیروایب  ار  ناتاهنز  دـیریگب و  سلجم  هکنیا  هب  دیـسر  یم  ناشروز  اج  ره  ار ، تیناـحور  مه  ار ، ءزج  هبـسک ي  مه  ار ، راـجت 
و دوب . اهفرح  اهزیچ و  همه  دوب ، شلابند  فرح  دوب ، شلابند  کتک  دـندرک ، یم  فلخت  اهنیا  رگا  تقو  نآ  یمومع ، سلجم  رد  دـیروایب 
. دوشن دراو  ًالصا  یـساسا  ياهراک  رد  اهناوج و  يارب  دوش  لصاح  یمرگرـس  هکنیا  يارب  زا  دنهدب  رارق  هلیـسو  ار  نز  دنتـساوخ  یم  اهنیا 

ناشدوخ رکف  هب  دـنراذگن  ار  اهرـشق  نیا  همه  ار ، ام  ياهیهاگـشناد  نیا  ار ، ام  ياهناوج  نیا  هکنیا  يارب  دنتـشاد  اـهنیا  یفلتخم  ياـهقیرط 
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ياهنز اب  هک  يراتفر  نآ  اب  دندرکاهنیا و  هک  یتحاضف  نآ  اب  باجح  فشک  هلأسم  نیمه  فرط  نآ  زا  دنتفیب . ناشتکلمم  رکف  هب  دـنتفیب و 
امـش هک  دندرک  فیلکت  دندمآ  یناشاک  ياقآ  موحرم  هب  یتح  هک  لئاسم  نیا  رد  دندرک  نویناحور  اب  هک  يراتفر  نآ  اب  دندرک و  همرتحم 

، اهرومأم نآ  دندوب  هتفگ  دندومرف : هک  ار  دندوب ... هتفگ  ناشیا  دیریگب ، سلجم  دیاب  امـش  هک  دندومرف  سلجم ، نیا  رد  دیوشب  دراو  دـیاب 
، اهناتسرهش رد  رگید  دندوب . هدرک  داهنـشیپ  دندوب  هدمآ  مه  اهنیا  هب  یتح  میوگ ، یم  ار  نامه  مه  نم  دندوب  هتفگ  دنا . هتفگ  اهالاب  زا  هک 
، ار اـهناوج  نیا  هک  دوـب  نیا  يارب  مه  نیا  و  تسین . رکذ  لـباق  هکدـندروآ  رد  مق  رد  یتحاـضف  کـی  مق ، رد  یتـح  اـج  همه  تاـهد و  رد 

ییاشحف زکارم  وچمه  دنشاب . لفاغ  اهنیا  لئاسم  ساسا  زا  مه و  هب  دننک  ناشمرگرس  نادیم و  رد  دننک  دراو  ار  درم  نز و  لفاغ ، ياهناوج 
هک دـیدید  اهنیا  همه  دوب ، کلذ  لاثما  هدکترـشع و  لام  هک  دوب  يزکارم  اهدـص  شیرجت  رخآ  اـت  نارهت  زا  هک  دـندرک  تسرد  اـهنیا  هک 

19/6/59 ( 430 . ) شنز هن  شدرم ، هن  تشادن . دننکب  دیاب  هک  یـساسا  لئاسم  هب  هجوت  رگید  ًالـصا  ام  تلم  ام ، ياهناوج  اذـهل ، دوب . هنانز 
نیا ناخاضر ، مهفان ، ِردـُْلق  نامز  رد  حـضتفم  باجح  فشک  هئطوت  اب  هکدوب  نیا  هشقن  هعماج  ندـناشک  داـسف  هب  هئطوت  باـجح ، فشک 

ناوناب امـش  هب  صاصتخا  هن  هشقن  نیا  و  ار . هعماج  دننک  دـساف  هک  يرـشق  کی  هب  دـننک  لیدـبت  دـنزاسب  دـیاب  ار  هعماج  هک  ار  زیزع  رـشق 
هچناـنچ هک  دـننک  تیبرت  ار  اـهنآ  دـنهاوخ  یم  هک  روـط  نآ  و  داـسف ، زکارم  هب  دـنناشکب  روـط  نـیمه  ار  نادرم  ناـناوج و  هـکلب  تـشاد ؛

یم هک  ییامـش 1  هاش  اضر  ناـمز  رد  راوگاـن  عضو   25/12/59 ( 431 . ) دـیؤم ای  دنـشاب  توافت  یب  دـتفیب ، سکره  تسد  هب  ناـشروشک 
هچ هیلع - هللا  ناوضر  ام - خیـش  موحرم  امـش ، هن  دـیتشاد ؟ یعـضو  هچ  امـش  هاشاضر ، نامز  رد  دوب ، الاح  زا  رتهب  هاـشاضر  ناـمز  دـییوگ 
نا وضر  میرکلادبع 2 - خیش  اقآ  موحرم  هللا - همحر  خیش - موحرم  دوب ، باجح  فشک  هیضق  دیاش  هک  يا ، هیضق  کی  رد  تشاد ؟ یلاح 

ترـضحیلعا ضرع  هب  تفگ ؛ ریزو  تسخن  دادـن . باوج  داد . يرکذـت  اـنعم  نیا  هب  عجار  تشوـن و  هاـشاضر  هب  يذـغاک  کـی  هیلع - هللا 
رتهب نم  دیاش  مالـس  گرزب ا  ندمت  ندرب  نیب  زا   1/1/61 ( 432 . ) دیشاب ناتدوخ  راک  لوغشم  هک  تسا  بوخ  امش  دنتفگ ؛ ناشیا  دیـسر ،
باب زا  یـسک  رتمک  نم  هزادنا  هب  و  ما ، هدوب  دهاش  تشذگ  رـسپ  ردـپ و  نیا  تنطلـس  لوط  رد  تکلمم  نیا  رب  هک  یتالکـشم  نارگید  زا 

هکدشاب مک  رایـسب  امـش  نیب  رد  دیاش  دیرادن و  دای  ار  نامز  نآ  اهمناخ  امـش  رثکا  دوب . لئاسم  نیا  دـهاش  تسا ، هدرکن  افو  شرمع  هکنیا 
راکتیانج یقـش  نآ  مینک ، لاعف  ار  ناریا  تیعمج  زا  یمین  میهاوخ  یم  هکنیا  مسا  هب  نامز  نآ  رد  دـشاب . هتـشاد  داـی  ار  رابفـسا  ناـمز  نآ 

هک مه  يرگید  مین  نآ  دـنک  لاعف  ار  ناریا  تیعمج  زا  یمین  هکنیا  ياج  هب  و  دوب ؛ باجح  فشک  تیانج  نآ  دز و  تیانج  کی  هب  تسد 
هب هراشا  . 1 ییاهکـسورع ------------------------------  نیا  دـنتخادنا و  تیلاعف  زا  يداـیز  رایـسب  روط  هب  دوب  نادرم  همین 

.2 دندوب . هداد  رارق  دـیدرت  دروم  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ساسا  اهییاسران ، یـضعب  دوجو  هناهب  هب  هک  حول  هداس  دارفا  يا  هراپ  نانخس 
اهنابایخ همه  رد  دنداد و  اج  تارادا  همه  رد  دندرک و  تسرد  هک  مق . هیملع  هزوح  سسؤم  يدزی ، يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم 

رد هک  ییاهنآ  دنتـشادزاب و  ناشدوخ  ياهراک  زا  مه  ار  دـندوب  تارادا  رد  هک  يدارفا  ریاس  دـندوب ، تارادا  رد  هک  ییاهنآ  دـنتخادنا ، هار 
دنتساوخ یم  ناشدوخ  حالطـصا  هب  دنتفرگ . اهنآ  تسد  زا  ار  ام  ياهناوج  تیلاعف  دندناشک و  داسف  هب  ار  ام  ياهناوج  دندوب ، اهر  اهنابایخ 

22/12/61 ( 433 . ) دندرب نیب  زا  مه  ار  یمالـسا  گرزب  ندمت  دندرک ، تسرد  هک  یعـضو  نآ  اب  و  دننک ، ناریا  دراو  ار  قرـش  ندـمت  هک 
دیقم هک  یناوناب  دـشن . ملظ  نآ  اهدرم  هب  دـش ، ناریا  مرتحم  ناوناـب  هب  هک  یملظ  نآ  يولهپ  یتوغاـط  میژر  رد  هعماـج  زا  تفع  نتـشادرب 
نامز رد  میژر  نآ  رد  دـنهدب ، رارق  ار  ناشدوخ  يز  تسا  هدرک  رما  مالـسا  هک  هچنآ  قفاوم  دـننک و  لمع  مالـسا  قبط  رب  هکنیا  هب  دـندوب 
هچنآ تسین ، ناتدای  اهامش  هک  تسا  بوخ  تسا و  مدای  نم  هک  هاشاضر ، نامز  رگید . عضو  هب  اضردمحم  نامز  رد  یعضو و  هب  هاشاضر 

رب هک  يراشف  نآ  درک . نایب  دوش  یمن  تشذگ  نارود  نآ  رد  تلم  زا  رـشق  نیا  رب  هک  یملظ  نآ  تسین . فیـصوت  لباق  تشذگ  ناوناب  رب 
نآ اضردمحم  نامز  رد  دوب . هزادنا  هچ  هک  تفگ  دوش  یمن  دساف  هاش  نآ  نامز  رد  دـندرک  لمحت  اهنیا  هکاهتبیـصم  نآو  دـش  دراو  اهنیا 

رداچ نتفرگ و  ندز و  راشف و  يردلق و  اب  وا  وا . نامز  زا  هدوب  رتدایز  تیانج  قمع  هک  يرگید  عضو  کی  هب  دش  لیدبت  عضو  نآ  رصع و 
همه فالخ  رب  ینعی  درک . مایق  اهنز  تفع  فالخ  رب  ًاساسا  نیا  و  دنارذگ ، اهنیا  ندناشکو و  نتفرگ  اهنز  ياهسیگ  هب  تسد  ندرک و  هراپ 
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دنشکب داسف  هب  هکدنتساوخ  یم  ار  اهنیا  یصاخ  هئطوت  کی  اب  یـصاخ و  عضو  کی  اب  اهنیا  هک  دندوب  ناریا  ياهنز  مه  شیکی  ناریا ، زیچ 
دندوب و اهنآ  دوخ  هتـسد  راد و  ءزج  هک  يا  هتـسد  کی  زج  دـندرک و  تمواقم  ناریا  ناوناب  هللادـمحب  و  دـنراد . رب  ام  هعماج  زا  ار  تفع  و 

ناملسم ياهنز  رس  زا  تفع  رداچ  نتشادرب   19/1/63 ( 434 . ) دندرک تمواقم  اهرهاوخ  ریاس  دـندوب ، بسانم  وا  میژر  اب  دـندوب و  هدزبرغ 
تکلمم رد  نوناـقو  نید  فـالخ  رما  نیا  مه   1 نآلا تشادرب و  ناملـسم  فیفع  ياـهنز  رـس  زا  ار  تفع  رداـچ  هک  تسا  سفن  يارب  ماـیق 

دوب هدش  غیلبت  يروط  هب  تقو  نآ  اه  هناخ  رد  اهمناخ  ند  رک  سوبحم  / 15/2 ( 435 . ) دیوگ یمن  ینخس  نآ  هیلع  رب  یسکو  تسا  يراج 
دننک ظـفح  دنتـساوخ  یم  هک  ییاـهنآ  دـندمآ . یمرد  یفخم  دـیآرد ، دـیآرد ، دـیاب  هک  یتروـص  نیا  هـب  هـک  درک  یمن  تـئرج  نز  هـک 

ام هک  یتاهج  همه ي  اذـکه  و  دـنتفر ، یم  رگید  ياج  هب  رو  نیا  زا  هنایفخم  یتقو  کی  یبش ، ای  دـندمآ ، یمن  رد  هناخ  زا  ای  ار ، ناشدوخ 
لاس 1363 ینعی  هیمـالعا  شراـگن  ناـمز  هب  هراـشا  . 1  ------------------------------ 5/6/64 ( 436 . ) مینک یم  هظحـالم 

. تسا ملع  هللادساریما  هنیباک  تلود و  هب  هراشا  . 2 تسا . یسمش  اب 1325  فداصم  يرمق 

یشیامرف سلاجم  عماجم و  هب  نانز  دورو 

اه همانزور  رد  داد : رارق  فده  ار  مالسا  ْلوا  زا  دمآراک ، يور  تیثیح  یب  داوسیب و   2 تلود نیا  هک  یلوا  زا  هک  میدید  مالسا  اب  هضراعم 
عوضوم نآ  هب  مدرم  هماع  رظن  فاطعنا  يارب  دوب ؛ تنطیـش  نکل  دـنا ، هداد  تاباختنا  رد  تلاخد  قح  ار  ناوناب  هک  دنتـشون  تشرد  ملق  اـب 

عمتجم نایاقآ  دش و  عامتجا  میدش و  هجوتم  ام  اجنیا  هک  یلوا  رد  اذـهل ، و  دـتفین ؛ تسرد  نآرق ، ياغلا  مالـسا و  ياغلا  هب  ناشرظن  هکدوب 
ناوناب هیضق ي  هیضق ، اقآ ، میدید  میدرک  هعلاطم  هکدعب  هیضق ؛ نامه  هب  دش  فطعنم  لوا  هعفد  رد  ام  هجوت  راک ، جالع  يارب  مه  اب  دندش 
یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  زا  اـملع  ینارگن   12/2/42 ( 437 . ) تسا مالـسا  اب  هضراعم  هیـضق  تسا ؛ یکچوک  رما  کی  نیا  تسین ،

يأر رد  ار  مالـسا » ، » یتیـالو یتلاـیا و  ياـهنمجنا  رد  تلود  تسا ، رـشتنم  اـه  هماـنزور  رد  هک  يروـط  هب  اـعد ، تـیحت و  يادـها  زا  سپ 
. تسا نیملسم  تاقبط  ریاس  مالعا و  ياملع  ینارگن  بجوم  رما  نیا  و  تسا . هداد  يأر  قح  اهنز  هب  و  هدرکن ؛ طرـش  نیبختنم  ناگدنهد و 

رما تسا  یعدتـسم  تسا . بولق  شمارآ  مالـسا و  نیبـم  نید  ماـکحا  ظـفح  رد  تکلمم  حالـص  هک  تسا  فوشکم  ینویاـمه  رطاـخ  رد 
بجوم ات  دـنیامن  فذـح  یبزح  یتلود و  ياه  همانرب  زا  تسا  تکلمم  یمـسر  بهذـم  هسدـقم و  تناید  فلاخم  هک  ار  یبلاطم  دـییامرف 
هللادـسا ياقآ  بانج  نارهت - یتالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هرابرد  هاش  هب  ماـما  رادـشه   *** 17/7/41 ( 438 . ) دوش ناملـسم  تلم  ییوگاعد 

نیابم و  سدقا ، عرش  فلاخم  هک  دراد  رظن  رد  ار  یتامادقا  تلود  هک  دوش  یم  هدید  نیسلجم  ینالوط  لیطعت  رد  ناریا  ریزو  تسخن  ملع ،
صخـش يارب  اروش  سلجم  هعوضوم ي  نیناوق  یـساسا و  نوناـق  مالـسا و  نیناوق  زا  فـلخت  دیـشاب  نئمطم  تسا . یـساسا  نوناـق  حـیرص 

هب اهنز  دورو  درک . دهاوخ  نوناق  ناملـسم و  تلم  دزن  رهاق و  رداق  دنوادخ  سدقم  هاگـشیپ  رد  دیدش  تیلوئـسم  داجیا  تلود  یلاعبانج و 
، یـساسا نوناق  صن  هب  نآ ، صیخـشت  هک   1 مالـسا مکحم  نیناوق  اب ) تسا  فلاخم ( يرادرهـش  یتیالو و  یتلایا و  ياـهنمجنا  نیـسلجم و 

هداد اوتف  نآ  تمرح  هب  نیملـسم  عجارم  مالـسا و  ياهقف  و  تسین . تلاخد  قح  نارگید  يارب  و  تساوتف ، عجارم  مالعا و  ياملع  هب  لوحم 
یـساسا نوناق  ممتم  زا  مود  لـصا  صن  فلاـخم  لـحارم ، همه  رد  اـهنآ  باـختنا  اـهنز و  هب  نداد  يأر  قح  تروص ، نیا  رد  دـنهد . یم  و 

یتلایا و ياهنمجنا  رد  ار  ندرک  باختنا  ندش و  باختنا  قح  يرمق ، یناثلا 1325  عیبر  حّشوم  بوصم و  اروش ، سلجم  نوناق  زین  و  تسا .
نوناق هدفه  هدزناپ و  و  یتیالو ، یتلایا و  ياهنمجنا  نوناق  ُهن  تفه و  داوم  هب  دینک  هعجارم  تسا . هدرک  بلس  اهنز  زا  يرادرهـش  یتیالو و 

باـختنا رد  مالـسا »  » طرـش ياـغلا  زین  و  تسا . نوناـق  زا  فلخت  نداد ، اـهنآ  هب  یقح  نینچ  تروص ، نیا  رد  يرادرهـش .)  ) هیدـلب نمجنا 
روکذم نوناق  زا  فلخت  ینامـسآ » باتک   » هب ار  دیجم  نآرق  هب  مسق  لیدبت  و  هدرک ، دـیق  روکذـم  نوناق  رد  هک  هدـنوش ، باختنا  هدـننک و 
نونکا تسا . هدش  رما  نیا  هب  مادقا  ًادمع  هتـساوخن  يادخ  ای  ًاتلفغ  ای  هکدراد  تکلمم  لالقتـسا  مالـسا و  يارب  یگرزب  ياهرطخ  و  تسا ؛

هب دور  یم  راـظتنا  تسا ، هجوتم  امـش  تلود  هب  تیلوئـسم  دـنا و  هدومرف  عاـجرا  تلود  هب  ار  مـالعا  ياـملع  تساوـخرد  ترـضحیلعا  هک 
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و دوشن . رارکت  نآ  ریاظن  هک  دینک  تبقارم  و  دییامن ، تقو  عرـسا  هب  ار  رما  نیا  حالـصا  یتکلمم ، نیناوق  مالـسا و  مکحم  نیناوق  زا  تیعبت 
تکلمم حالـص  هب  هک  یبلاطم  و  دوش ، عفر  ًاروضح  یماهبا  هنوگره  ات  دـیوش  مق  هناتـسآ  هب  فرـشم  تسا  یلاـعبانج  رظن  رد  یماـهبا  رگا 

روما رد  نیملـسم ، ریاس  هسدـقم و  باتعا  ناریا و  مالعا  ياملع  هک  دوش  یم  روآدای  همتاـخ  رد  دوش . هداد  رکذـت  تسین  ینتـشون  تسا و 
(439 . ) درک ادیپ  دهاوخن  تیمـسر  مالـسا  اب  هفلاخم  روما  یلاعت  دـنوادخ  هوق  لوح و  هب  دـنام و  دـنهاوخن  تکاس  عاطم ، ِعرـش  اب  هفلاخم 
رد سلجم  هب  ناـنز  دورو  تمرح  صوـصخ  رد  ماـما  ترـضح  رظن  هک  تسا  نشور  . 1  -------------------------- 28/7/41
رد نانز  رداـن  هعومجم  نیا  رد  ماـما  ررکم  عضاوم  هک  ناـنچمه  ّـالاو  تسا ؛ هدـش  حرطم  نارود  نآ  اـه و  هدـسفم  هب  هجوت  اـب  هاـش  میژر 

یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  اب  ماما  دـیدش  تفلاخم  دـندومرف . یم  هیـصوت  هکلب  دتـسناد  یمن  مارح  اهنت  هن  ار  یعامتجا  یـسایس - ياهتیلاعف 
نوناق لوصا  رد  رکفت  نودب  یبیجع ، یگدزباتش  اب  ملَع  ياقآ  تلود  نوچ  میظعلا  یلعلا  هللااب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

مزال هداد ، تلاخد  قح  همانبیوصت  تروص  هب  ندرک  باختنا  ندش و  باختنا  رد  ار  اهنز  دنا ، هدرک  راهظا  هک  یبلاطم  مزاول  رد  یـساسا و 
هجوت اذهل  دنهد . یم  یگدنز  همادا  ییاهتلود  هچ  اب  یطیارش و  هچ  رد  ناریا  نیملسم  دننادب  هک  دوش  هداد  یتارکذت  ناملـسم  تلم  هب  دش 

هب : » دنـسیون یم  دـنا  هدرک  ریزو  تسخن  ياقآ  میدـقت  هک  یحرط  رد  روشک  ریزو  ياـقآ   01 دـیامن : یم  بلج  لیذ  بلاـطم  هب  ار  یمومع 
روما تراظن  بیوصت و  رد  تکلمم  یلاها  دارفا  زا  کی  ره  هک  تسا  ررقم  ًاحیرـص  یـساسا  نوناق  همدقم  رد  دنراد  راضحتـسا  هک  يروط 
تـسا ناریا  تکلمم  یلاها  هبطاق  هدنیامن  یلم  ياروش  سلجم  یـساسا ، نوناق  مود  لصا  بجوم  هب  و  دنـشاب . یم  میهـس  قحم و  یمومع ،
نوناق رد  اهنت  هن  تاباختنا ، رد  تکرـش  زا  ناوسن  هقبط  ندنام  مورحم  نیاربانب  دـنراد . تکراشم  دوخ  نطو  یـسایس  شاعم و  روما  رد  هک 
یلاها هبطاق   » هلمج هب  هجوت  اب  یساسا و  نوناق  همدقم  رد  تکلمم » یلاها  دارفا   » هلمج هب  هجوت  اب  هکلب  درادن  يزوجم  نآ  ممتم  یـساسا و 

هداـم مود  دـنب  مهد و  هداـم  لوا  دـنب  هک  دـنا  هدومن  بیوـصت  تلود  تأـیه  و  دـشاب . یم  زین  نآ  ریاـغم  مود ، لـصا  رد  روکذـم  تکلمم »
و دوش . فذح  انس  سلجم  تاباختنا  نوناق  مهن  هدام  مشـش و  هدام  زا  روکذ »  » هملکدیق نینچمه  و  اروش ، سلجم  تاباختنا  نوناق  مهدزیس 
هک یتالاکشا  تسا  مزال  دیامن .» لیـصحت  ار  همانبیوصت  نیا  ینوناق  زوجم  نیـسلجم ، حاتتفا  زا  سپ  هکدنا  هدرک  فلکم  ار  روشک  ترازو 

تأیه زا  تسا و  یعدـم  روشک  ریزو  ياقآ  هک  يروط  هب  تاـباختنا ، رد  اـهنز  ندوب  میهـس  رگا  فلا ) دوش ؛ ناـیب  تسا  هلمج  دـنچ  نیا  هب 
ار نادرم  تکرـش  هک  تسا  نآ  لثم  تسرد  و  تسا ؛ درومیب  تلود  تأیه  بیوصت  تسا ، یـساسا  نوناق  قفاوم  دوش ، یم  رهاظ  زین  تلود 

یـساسا نوناـق  فلاـخم  ناوسن  تکرـش  تلود  تأـیه  رظن  هب  دوش  یم  مولعم  تسا ، حیحـص  بیوصت  رگا  و  دـنک . بیوصت  تاـباختنا  رد 
زا سپ  هک  ار  روشک  ریزو  ياقآ  تلود ، تأیه  ندرک  فلکم  تسا ، یـساسا  نوناق  ریاغم  اهنآ  هدیقع  هب  اهنز  ندوبن  میهـس  رگا  ب ) تسا .

رظن هب  دوش  یم  مولعم  دـهاوخ ، یم  ینوناق  زوجم  رگا  و  تسا . ساسا  یب  دـیامن ، لیـصحت  ار  هماـنبیوصت  ینوناـق  زوجم  نیـسلجم  حاـتتفا 
نیا هک  درک  یم  رداص  همانبیوصت  لمأت  رکف و  يردـق  اب  تلود  تأیه  هک  دوبن  رتهب  ایآ  تسا . یـساسا  نوناـق  ریاـغم  اـهنز  تکرـش  تلود 

. درادن ینوناق  تیمسر  تسا و  تقو  هاش  مالک  هکلب  تسا  یساسا  نوناق  ریغ  یساسا  نوناق  همدقم  . 2 دهدن ؟ خر  حضاو  ياهییوگ  ضقانت 
هکدننک هعلاطم  ار  همدقم  نیا  رخآ  ات  دوب  رتهب  نکل  دنا . هداد  رارق  لالدتـسا  دروم  لافغا ، يارب  ای  لمأت ، نودب  ار  نآ  روشک  ریزو  ياقآ  و 

ام هسدقم  تاین  قبط  رب  یلم  ياروش  سلجم  هک  کنیا  : » تسا همدقم  نامه  رد  اریز  دنرادن . تاباختنا  رد  هلخادم  قح  ناوسن  دوش  حضاو 
حاتتفا « هسدقم تاین  قبط  رب   » اهنز تکرـش  نودب  ار  سلجم  تسا  نکمم  روطچ  هدوب  روظنم  ناوسن  تکرـش  رگا  سپ  تسا ؛» هدـش  حاتتفا 

دوش یم  مولعم  سپ  دنا . هتشادن  تکرش  نآ  رد  اهنز  و  هدوب ، هاش  تاین  قبط  سلجم  لوا  هرود  هکنیا  هب  تسا  حیرـص  ترابع  نیا  دنیامن ؟
هک تسین  نآ  ، تسا مود  لصا  رد  هک  تکلمم ،» یلاها  هبطاق ي   » زا دارم  دوش  یم  مولعم  قباس  ناـیب  زا  . 3 تسا . هدوبن  قح  نانز  يارب  هک 

لیکو هن  تسا ، تلم  همه  لیکو  زین  مق  لیکو  و  تسا ، تلم  همه  لیکو  نارهت  لـیکو  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  دـنا  هدـیمهف  ناریزو  تأـیه 
هقبط هد  زا  رتشیب  هکنآ  اعدم  نیا  رب  لیلد  و  تسا . هدش  حیرـصت  نآ  هب  یـساسا  نوناق  ممتم  ما  یـس  لصا  رد  هچنانچ  دوخ . هیباختنا  هزوح 

نوناق فلاخم  ْتاقبط  نیا  ندرک  مورحم  ای  هک  دننک  قیدـصت  دـیاب  سپ  دنتـسه . تکلمم  یلاها  هبطاق ي  ءزج  هکنآ  اب  دـنرادن ، يأر  قح 
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ممتم زا  متفه  تسیب و  لصا  بجوم  هب  دـشاب ، یفالخ  لصا  نیا  ریـسفت  رد  هک  ًاضرف  . 4 تسا . فلاخم  ناوسن  تکرش  ای  و  تسا ، یـساسا 
هک تلود  تأیه  رظن  هب  . 5 دنرادن . ریسفت  قح  ارزو  نایاقآ  تسا و  یلم  ياروش  سلجم  تاصتخم  زا  نیناوق  ریسفت  حرش و  یساسا ، نوناق 

ياه هرود  مامت  نونک  ات  تیطورـشم  ردص  زا  دـنراد ، تاباختنا  رد  تکرـش  قح  یـساسا  نوناق  بجوم  هب  نیمورحم  ریاس  ناوسن و  هفیاط 
نوناق رد  رگید  هقبط  هد  زا  شیب  ناوسن و  هفیاط  هک  اریز  تسا ، هتـشادن  تینوناـق  هدـش و  لیکـشت  یـساسا  نوناـق  فـالخرب  اروش  سلجم 

ًالیذ هک  دیآ  یم  مزال  يرایـسب  دسافم  تروص  نیا  رد  تسا ! هدوب  یـساسا  نوناق  اب  فلاخم  نیا  و  دنا ؛ هدـش  مورحم  تلاخد  زا  تاباختنا 
مالعا ینوناقریغ  لطاب و  دـیاب  هدوب و  رثا  یب  ووغل  نونک ، ات  هطورـشم  لوا  زا  تکلمم ، رد  هیراـج  نیناوق  هیلک ي  فلا ) دوش : یم  حیرـشت 

رب يوعد  نیا  و  هدوب ؛ رثا  یب  وغل و  یـساسا و  نوناـق  فـالخ  ملَع ، ياـقآ  تلود  رظن  هب  هدـش ، لیکـشت  هک  ناسـسؤم  سلاـجم  ب ) دوـش .
لیکشت نونکات  تیطورـشم  ردص  زا  هک  ییاهتلود  عیمج  ملَع و  ياقآ  تلود  ج ) دوش . بیقعت  دیاب  نآ  هدنیوگو  تسا ، مرج  نوناق  بسح 

هنیزخ تکلمم و  رما  رد  نآ  ندرک  تلاخد  هکلب  درادن  ار  هریغ  همانبیوصت و  رودص  قح  ینوناقریغ  تلود  و  تسا . ینوناقریغ  تسا  هدـش 
وغل ملَع ، ياقآ  تلود  رظن  هب  نآ ، ریغ  تفن و  دادرارق  لیبق  زا  هجراخ ، لَود  اب  اـهدادرارق  هیلک  د ) تسا . بیقعت  بجوم  مرج و  روشک ، ي 

ياروش سلجم  تاباختنا  نوناق  مهدزیـس  هدام  مود  دنب  مهد و  هدام  لوا  دنب  فذح   . 6 دوش . مالعا  تلم  هب  دیاب  تسا و  رثا  یب  لطاب و  و 
بوصم 14 انـس ، سلجم  تاـباختنا  نوناـق  مهن  مشـش و  هداـم  زا  روکذ »  » هملک دـیق  فذـح  و  يرمق ، يرجه  لاوش 1329  بوـصم  یلم ،

ْدنتـسم اریز  تسین ؛ یقح  نینچ  تلود  يارب  تسا و  ینوناقریغ  تسا ، مود  لصا  یـساسا و  نوناق  همدقم  دانتـسا  هب  هک  تشهبیدرا 1339 ،
تسیب لصا  صن  هب  و  تسین . یلم  ياروش  سلجم  رد  بوصم  نوناق  لاطبا  قح  زین  تلود  يارب  زا  هوالع  هب  تسا . لطاب  دش  هتفگ  هچنانچ 

همانبیوصت ینوناق  ياه  هبنج  دش  روکذم  هچنآ  دوب . دهاوخ  لصفنم  زاتمم و  هشیمه  هننقم  هوق  زا  هیرجم  هوق  یساسا ، نوناق  ممتم  متـشه  و 
هقیضم راشف و  ره  اب  تیناحور ، تسا . فلاخم  زین  یساسا  نوناق  ممتم  متفه  تسیب و  لصا  مود و  لصا  اب  همانبیوصت  نیا  تسا . ینوناقریغ 

حلاصم و هک  هداد  صیخـشت  نیا  رد  ار  دوخ  ینادجو  ینید و  فیلکت  تسا ، ندرک  دراو  ددصرد  هدرکدراو و  نآ  رب  تلود  هک  یتناها  و 
ار هچنآ  و  دنکن ؛ يراددوخ  روما  يایلوا  نارادمامز و  هب  هناقفـشم  تحیـصن  زا  و  دنک ؛ دزـشوگ  نیملـسم  هعماج  هب  اهتلود و  هب  ار  دـسافم 

رـشب هعماج  هب  دوش ، یم  نایامن  يرگید  زا  دـعب  یکی  نآ  هناشن  راثآ و  و  دـنک ، دـماشیپ  تسانب  هنـسرگ  فیعـض  تخبدـب  تلم  نیا  يارب 
تحیـصن و رب  لمتـشم  هقرو ي  کی  عبط  يارب  یتح  هک  یماظتنا ، هاگتـسد  يریگتخـس  تاـعوبطم و  ياـسرفناج  قاـنتخا  نیا  اـب  دـناسرب .

تلود هک  دـنک  یم  هظحالم  تیناحور  دـنوش ، یم  عقاو  هجنکـش  تناـها و  دروم  هدیـشک و  سبح  هب  یـصاخشا  نآ  شخپ  اـی  ییاـمنهار 
درم نز و  قوقح  يواست  يارب  ییاهمدق  دوش  هتفگ  هک  دـهد  یم  هزاجا  اهـسنارفنک  رد  و  هداد ، رارق  دوخ  هبعلم  ار  روشک  یمـسر  بهذـم 

دقتعم تسا ، مالسا  يرورض  ماکحا  ءزج  هک  اهنیا ، لثم  قالط و  ثرا و  رد  نز  قوقح  يواست  هب  سک  ره  هک  یتروص  رد  هدش . هتـشادرب 
نتخیرورف فرـش  رد  تکلمم  نیا  يداصتقا  ياه  هیاپ  هک  دـنیب  یم  تیناـحور  تسا . هدرک  نییعت  ار  شفیلکت  مالـسا  دـیامن ، وغل  دـشاب و 

هدوزفا شرطق  رب  زور  ره  هک  لحم ، یب  ياه  هتفـس  هب  طوبرم  ياه  هدـنو  رپ  زا  هکنانچ  تسا . طوقـس  مکح  رد  روشک  نیا  رازاـب  و  تسا ؛
هک تکلمم ، نیا  رد  هکنیا  لیلد  هب  تسا . طوقـس  ضرعم  رد  روشک  نیا  تعارز  رما  روط  نیمه  و  دوش . یم  حـضاو  بلطم  نیا  دوش ، یم 

همانبیوصت يرگید  ناونع  هب  ای  یلاسکشخ  لامتحا  ناونع  هب  تقو  دنچ  ره  دهدب ، ار  تکلمم  مامت  جایتحا  دروم  تعارز  شناتـسا  ره  دیاب 
اب دتفیب . راک  زا  زین  ناریا  ياهایـسآ  هک  دنروآ  یم  درَا  تروص  هب  ًاریخا  دوش ، یم  هتفگ  هچنانچ  هکلب  دننک . یم  رداص  مدـنگ  ندرک  دراو 
ای تاباختنا ، رد  نانز  تلاخد  لاـثما  هب  دـنک  یم  مرگار  مدرم  دوخ و  رـس  دـیآرب ، هراـچ  ددـصرد  تلود  هکنآ  ياـج  هب  راـبتقر  عضو  نیا 
زیچ اشحف  داسف و  یتخبدب و  زج  هک  هدـنبیرف ، تاریبعت  نیا  ریاظن  و  هعماج . رد  ار  ناریا  تیعمج  زا  یمین  ندومن  دراو  ای  اهنز ، قح  ياطعا 

تیثـیح هب  مارتـحا  و  هدوـمن ؛ سک  ره  زا  شیب  تـهج  ماـمت  رد  ار  ناوناـب  تاـعارم  مالـسا  هـک  دـنناد  یمن  ناـیاقآ  درادـن . هارمه  يرگید 
يادـخ هکنآ  هن  دـنک ؛ يریگولج  نز  ياوقت  تفع و  اـب  فلاـخم  ِطـالتخا  وحن  نیا  زا  هک  تسا  هدـش  بجوم  اـهنآ  یقـالخا  یعاـمتجا و 

!؟ دنوش دراو  اهسلجم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  تیروجحم  مدع  تمالع  طقف  رگم  هداد . رارق  نیموکحم  نیروجحم و  دننام  ار  نانآ  هتـساوخن 
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رتمک هک  یـصاخشا  و  لصفالب ، ناگدازهاش  و  هیمظن ، هینما و  يازجا  نابـصنم و  بحاص  و  يرحب ، يَرب و  ماظن  ْلوا  دیاب  تسا ، نینچ  رگا 
شیپ دید  دیهاوخ  دعب  دـینیب و  یم  نونکا  هک  ار  اهدـماشیپ  نیا  مامت  نویناحور  دنـشاب ! نیموکحم  نیروجحم و  زا  دـنراد ، لاس  تسیب  زا 

یم مالعا  ار  يرتشیب  رتالاب و  ياهرطخ  زین  الاح  و  دـنا ؛ هدومن  رکذ  لبق  هاـم  هس  ود - ياـه  هیمـالعا  رد  تحارـص  اـب  و  دـندوب ، هدرک  ینیب 
و دنسرت ؛ یم  نآ  تایثیح  مامت  داصتقا و  لالقتسا و  تکلمم و  نیا  رب  یساسا  نوناق  عرـش و  فالخ  ياهـشهج  نیا  رما  بقاوع  زا  و  دننک ،

تلود ریخا  ْهمانبیوصت  دنیوگ  یم  تحارـص  اب  دننک و  یم  ادا  دـننیب ، یم  دـنناد و  یم  تلم  همه  هک  طیارـش ، نیا  رد  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو 
ياوق ياهراشف  تاعوبطم و  قانتخا  اب  و  تسا . وغل  یـساسا  نوناق  رظن  زا  راـبتعا و  یب  عرـش  رظن  زا  تاـباختنا  رد  ناوسن  تکرـش  هب  عجار 

همانبیوصت ام  دنیوگن  اهتلود  ات  دننک  یم  رودقم  رادقم  هب  نآ  رشن  هب  مادقا  قیاقح ، حیاصن و  نیا  لاثما  رشن  عبط و  زا  يریگولج  یماظتنا و 
نیا اب  زین  ناریا  تلم  دننک . یم  يریگولج  يارب  مادقا  دوخ  عقوم  رد  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  و  دـندرکن . تفلاخم  املع  میدرک و  رداص 

ياملع زا  ار  ناشدوخ  تیعبت  دوب ، رتمک  يردـق  باعرا  راشف و  هک  لبق  هام  هس  ود - رد  هکنآ  لیلد  هب  تسا ؛ فلاـخم  اـه  هماـنبیوصت  وحن 
هب عجار  ار  تلود  ینوناقریغ  همان  بیوصت  وغل  و  هدومن ، مالعا  ناریا  فانکا  فارطا و  زا  اهراموط  بیتاکم و  تافارگلت و  هلیسو  هب  مالسا 
هب هک  کنیا  دومن . سلجم  هب  هلاحا  هدرک و  ار  تلم  تساوخرد  لوبق  زین  تلود  و  دـندش . راتـساوخ  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  تاـباختنا 

نیناوق هب  انتعا  نودب  هدومن ، زارحا  تلم  رب  ار  دوخ  طلست  نینیدتم - نییناحور و  زا  تلم - هفلتخم  تاقبط  هب  تناها  رجز و  سبح و  هلیسو 
. تسا روآ  تشحو  كانرطخ و  نیملسم  مالـسا و  يارب  نآ  تبقاع  هک  هدز  ییاهراک  هب  تسد  تاباختنا ، نوناق  یـساسا و  نوناق  مالـسا و 

َکَیلِإ وُکـشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللأ  دیامرف . محرت  مالـسا  تکلمم  ناملـسم و  تلم  رب  و  دنک ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  ياهتلود  هللاءاش  نا  دنوادخ 
، ِِهلآ ٍدًمَُحم و  یلَع  َّلَصَف  اَنیَلَع . ِناَمًزلاَرُهاَظَت  اَِنب و  ِنَتِفلا  َةَّدِش  اَنِدَدَع و  َۀَِّلق  اَنِّوُدَـع و  َةَرثَک  اَنِّیلَو و  َۀَـبیَغ  و  ِهلآ - ِهیَلَع و  َُکتاَوَلَـص  اَنَِّیبَن - َدـْقَف 

ینیـسحلا یـضترم  َنوُعِجاَر . ِهَیلِإ  اَنِإ  ِهِّلل و  اـًنإف  ُهُُرِهُظت . ٍّقح  ِناطلُـس  ُهّزُِعت و  ٍرـصَن  ُهُفِـشْکَت و  ٍّرُِـضب  ُُهلًجَُعت و  َکـنِم  ٍحـْتَِفب  َکـِلَذ  یلَع  اَـنِعَأو 
مظاک دیـس  یناگیاپلگلا ، يوسوملا  اضردمحم  يدزیلا ، يوسوملا  دمحم  یئابطابط ، نیـسحدمحم  یناجنزلا ، ینیـسح  دـمحا  يدورگنللا ،

نیا طلغ  ياهراک  اشحف و  اب  تفلاـخم  دنفسا 1341  ( 440 . ) يرئاحلا یـضترم  یلمآلا ، مشاه  ینیمخلا ، يوسوملا  هللا  حور  يرادمتعیرش ،
لصاح یقرت  سلجم ، هب )  ) نداتسرف نز  ات  راهچ  اب  رگم  دوش ؟ یم  ظافلا  اب  رگم  اهامش ؟ دییوگ  یم  هچ  ییوگ ؟ یم  هچ  «! یقرتم تکلمم  »

ار اـهنیا  میی  وگ  یم  اـم  دـننک ؟) تسرد   ) یقرت ناـتیاهنز  اـت  دـندرک  تسرد  امـش  يارب  یقرت  دـندوب  ـالاح  اـت  هک  اـهدرم  رگم  دوـش ؟ یم 
ار اـهنیا  رگید ، لاـس  یـس  لاـس ، تسیب  لاـس ، هد  زا  دـعب  دـینیبب  دـینک  هبرجت  دـعب  امـش  تسین . يزیچ  داـسف  زج  زکارم  نیا  رد  نداتـسرف 

نیا اب  میفلاخم ، اشحف  نیا  اب  میتسین ، فلاخم  نانز  یقرت  اب  ام  دیدید ؟ يرگید  زیچ  داسف  زج  امـش  رگا  دینیبب  ناتدوخ ، لایخ  هب  دـیتسرفب ،
«! یّقرتم ّتلم   » دـنیوگ یم  دـنا  هتـسشن  دوخ  ياـهخاک  رد  ناـیاقآ  یقرتم  تلم  راعـش  ندوب  چوپ   26/1/43 ( 441 .) میفلاخم طلغ  ياـهراک 

دوخ ناـبابرا  راـختفا  هب  هک  ییناـمهم  يارب  دروخ . یم  وج  ناـن  مالّـسلا - هیلع  یلع - مالـسا ، ریما  دریم !؟ یم  یگنـسرگ  زا  یّقرتـم » ّتلم  »
روشک دنیوگ  یم  دننز ! یم  یقرتم »  » همان رب  زا  مد  ّبترم  دننک و  جرخ  رتشیب  ای  ناموت ، نویلیم  کی  ناموت ، رازه  دصناپ  دنهد ، یم  بیترت 

لیئارـسا ياه  هماـنرب  اـب  تکلمم  دوش . یم  یّقرتم  ْتکلمم  سلجم ، هب  نز  دـنچ  نتفر  اـب  رگم  تسا ! لوا  زارط  ياـهروشک  فیدر  رد  اـم 
21/1/43 ( 442 . ) دش دهاوخن  تسرد 

نانز قوقح  يواست  ياعدا 

. دراد زواجت  دصق  نآرق  هملـسم ي  ماکحا  هب  و  درک ، زواجت  مالـسا  هسدـقم  ماکحا  هب  ناریا  همکاح ي1  هاگتسد  مالـسا  ماکحا  هب  زواجت 
ار فیفع  ياهنز  دهاوخ  یم  یـساسا  نوناق  عرـش و  فالخ  ياه  همانبیوصت  اب  هرباج  هاگتـسد  و  تسا . کته  ِفُرُـش  رد  نیملـسم  سیماون 

هاگتـسد مالـسا  ماکحا  هب  زواجت  یهاشنهاش . میژر  . 1 دـنک --------------------------- . هدنکفارـس  ار  ناریا  تلم  نـیگنن و 
ینعی دراذگب ، اپ  ریز  ار  میرک  نآرق  مالسا و  هیرورـض  ماکحا  ینعی  دنک . ارجا  بیوصت و  ار  درم  نز و  قوقح  يواست  دراد  رظن  رد  هرباج 
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هب ار  ناناملـسم  فیفع  ناوج  ياهرتخد  هزینرـس  روز  اب  ینعی  دـشکب ، اه  هناخزابرـس  هب  دربب و  يرابجا  ماظن  هب  ار  هلاس  هدـجه  ياـهرتخد 
عیمج نم  قوقح  يواست  تاهَْجلا . ِعیمَج  ْنِم  قوقح  يواست  مالس  يرو ا  رـض  ماکحا  ندرک  لامیاپ   22/12/43 ( 443 . ) دربب اشحف  زکارم 

فداصم هک  دندید  زاب  شدعب  تسا . نآرق  حیرص  مکح  ات  دنچ  ندرک  یفن  تسا ، مالسا  يرورـض  مکح  ات  دنچ  ندرک  لامیاپ  تاهجلا ،
رد درکاشاح . اج  کی  ناشریما  درکاشاح ، اج  کی  ناـشریزو  دـندرک ؛ اـشاح  ییاـهزیچ ؛ کـی  اـهفرح و  کـی  اـهیتحاران و  کـی  اـب  دـش 

یلیخ هکدندید  هکنآ  زا  دـعب  نکل  تسا ؛ میظنت  تسد  رد  شبیوصت  يزابرـس ، هب  ناوناب  ندرب  هک  دنتـشون  هجهل  ِتحارـص  هب  اه  همانزور 
تحاران مدرم )  ) دـندید یتقو  دـندش ؛ تحاران  مه  عقاو  بَسَح  هب  بابرا ، ياهرکون  نامه  دـندش ، تحاران  مدرم  و )  ) دـمآ راـب  تحاـضف 

یگداتسیا  12/2/42 ( 444 . ) دننکب کحـضم  هناگچب  ياهیزاس  هدنورپ  دـننکب ؛ دنتـساوخ  يزاس  هدـنورپ  تسا . بیذاکا  : دـنتفگ دـندش ،
مالسا دیدرک  هدنز  نایاقآ  امش  هکنیا  يارب  دش  بوخ  و  دش ؛ عقاو  بلاطم  نیا  هکنیا  يارب   1 لاسما دش  دب  میژر  ینیشن  بقع  لماع  املع ،

هک دناد  یم  ادخ  دیدوب  هداتـسیان  رگا  دیداتـسیا ، ش  لاس 1341 ه .ـ . 1 ملظ ----------------------- ؛ لباقم  رد  دیداتـسیا  ار ،
یک تسا ؛ درم  تسد  هب  قالط  ریخ ، :» دنتفگ ار ؛ ناشبلاطم  دندرک  اشاح  هک  دش  نیا  بابسا  امـش  یگداتـسیا  رخآ . نآ  ات  دندوب  هتفر  الاح 

يواـست تاـهجلا » عیمج  نم  قوـقح  يواـست   » هک دز  داد  هک  تسا ... . مدرم » بزح   » زا كدرم  ِد  تسا ؟ نیا  قوـقح  يواـست  »؟ میتفگاـم
هب قالط  ریخن  دـشاب ؛ نز  تسد  هب  قـالط  میتفگاـم  یک  دـنیوگ : یم  فرط  نآ  زا  دـنیوگ ؛ یم  فرط  نیا  زا  تاـهجلا ، عیمج  نم  قوقح 
نآ زا  هتفگ . ادـخ  هک  تسا  يروط  ناـمه  مه  ثرا  ریخن  میتـفگ ؛ ثرا  هب  عجار  اـم  یک  ریخن  دـنیوگ ؛ یم  فرط  نآ  زا  تسا . درم  تسد 
دنک یم  هتکید  هک  ییاه  همانزور  نیا  اقآ ! تسه  ناـتیاه  هماـنزور  وت  هفیظو . ماـظن  هب  دـنورب  اـهنز  میتفگ  اـم  یک  دـنیوگ : یم  مه  فرط 
رارق دوخ  هبعلم  ار  روشک  یمـسر  بهذم  تلود  روشک  یمـسر  بهذـم  نداد  رارق  هبعلم   12/2/42 ( 445 . ) دنـسیون یم  و  تینما ، نامزاس 

هب سک  ره  هک  یتروص  رد  هدش . هتـشادرب  درم  نز و  قوقح  يواست  يارب  ییاهمدق  دوش  هتفگ  هک  دهد  یم  هزاجا  اهـسنارفنک  رد  و  هداد ،
ار شفیلکت  مالـسا  دـیامن ، وغل  دـشاب و  دـقتعم  تسا ، مالـسا  يرورـض  ماکحا  ءزج  هک  اهنیا ، لثم  قالط و  ثرا و  رد  نز  قوقح  يواـست 
هتـشذگ و لامعا  هب  منک  بلج  ار  ناـیاقآ  تارـضح  هجوت  تسا  مزـال  نآرق  مالـسا و  هب  تناـها  دنفسا 1341  ( 446 . ) تسا هدرک  نـییعت 

مالعا اب  نونکا  دـهد . رارق  هلاـض  بتک  فیدر  رد  ار  نآرق  ْتساوخ  درک و  تناـها  نآرق  مالـسا و  هب  هتـشذگ  رد  راـبج ؛ هاگتـسد  رـضاح 
طیارش زا  ار  تیروکذ  مالسا و  طرش  دوخ  حرط  رد  يرتسگداد  ریزو  ًاریخا  دوش . یم  وحم  مالسا  يرورـض  مکح  نیدنچ  قوقح ، يواست 
دناوت یم  قوقح  يواست  همزمز  اب  هدرک  ناـمگرابج  هاگتـسد  مالـس  هب ا  ییاـهن  هبرـض  ندز  تشهبیدرا 1342  ( 447 . ) هدرک وغل  تاـضق 
سکع هچ  اب  هجاوم  تر  وص  نآ  رد  هکدناد  یمن  دنکزاب . تسا ، مالـسا  هب  ییاهن  هبرـض  نآ  هک  دوخ ، موش  دصاقم  تفرـشیپ  يارب  یهار 

دوش یم  رهاظ  نیارق  زا  هک  يروط  هب  مهد ؛ رکذـت  مرتحم  نایاقآ  هب  تسا  مزـال  نآرق  ماـکحا  رییغت   12/2/42 ( 448 . ) دش دهاوخ  یلمعلا 
ًارارک دنرادرب . يرتدنلب  ياهمدق  دنهاوخب  هتساوخن - يادخ  دیاش - هکلب  تسا ؛ مالسا  هیرورض  ماکحا  رد  فرصت  ددصرد  رابج  هاگتـسد 

زا یماکحا  رییغت  شا  همزال  هکدنا  هدرک  یعامتجا  یـسایس و  تاهج  مامت  رد  درم  نز و  قوقح  يواست  هب  حیرـصت  ناشلذـتبم  ياهقطن  رد 
. دنا هتـساوخ  هانگ  زا  رتدـب  رذـع  دـندومن و  راکنا  هناروُزم  دـندش ، هجاوم  نیملـسم  فرط  زا  یلمعلا  سکع  اب  نوچ  و  تسا . دـیجم  نآرق 

راکرد یقیاقح  کـی  اـهییاهب  زا  تیعبت   12/2/42 ( 449 .) میرادـن دامتعا  اهنآ  راتفگ  هب  و  میـسانش ، یم  بوخ  ار  اـهنآ  اـم  هکنآ  زا  لـفاغ 
نز و قوقح  يواست  دسیون : یم  اجنآ  رد  دینک ؛ هعجارم  اهییاهب  نیا  زا  شیپ  لاس  هس  ای  نیا  زا  شیپ  لاس  ود  میوقت  رد  نایاقآ  امش  تسا .
نز و قوقح  يواست  دـیوگ : یم  اجنآ ، يالاب  دور  یم  هدـیمهفن  مه  هاش  ياقآ  دـننک . یم  تیعبت  وا  زا  نایاقآ  تسا ؛ ءاهبلادـبع  يأر  درم ،
13/3/42 ( 450 . ) روطنیا نکن  دـننک . تنوریب  تسا ؛ رفاک  میوگب  نم  هک  یتسه ، ییاهب  دـنیوگب  هک  دـندرک  قیرزت  وت  هب  ار  نیا  اـقآ  درم .
هب هناحلـسم  هلمح  تسا . مالـسا  مْدَه  ددـص  رد  یتاذ ، تثابخ  مازلا و  مکح  هب  رابج ، هاگتـسد  هک  تسا  تسد  رد  يدـهاوش  مالـسا  مْدَـه 

، یبهذم تاسدقم  ریاس  میرک و  نآرق  هب  تناها  مالـسا و  بتکم  نادرگاش  رجز  سبح و  مالـسا و  ياهقف  عجارم و  ْکتَه  تهاقف و  زکرم 
مالـسا و ياغلا  بِختنم و  بَختنم و  زا  تیل  وجر  مالـسا و  ياـغلا  تهج ، ره  زا  درم  نز و  قوقح  يواـست  هب  مـالعا  تسا . نآ  زراـب  هنومن 
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. دیسارهب یلاعت  يادخ  طخـس  زا  ند  رک  تمواقم  ندیـسارهن و   16/2/42 ( 451 . ) تسا يرگید  رهاظ  هنومن  تاـضق ، طیارـش  زا  تیلوجر 
ِِملاَعِللَف ُعَِدبلا  ِتَرَهَظ  اذإ  دیتسه : لوئـسم  ناملـسم  تلم  یلاعت و  يادخ  دزن  دیآ ، دراو  يا  همطل  مالـسا  هب   1 اهامش توکس  هطساو  هب  رگا 

، تسا رامشیب  دسافم  مزلتسم  هک  یعامتجا  رد  اهنز  تلاخد  زا  و  دینک ؛ رفنت  راهظا  قوقح  يواست  زا   2 هللا . ُۀَََنَعل  ِهیَلَعَف  ّالإ  و  ُهَملِع ، َرِهُظی  نَا 
هاگتـسد اهنامزاس و  باعرا  هفاـخا و  زا   3. مُکَماَدـقَا تِّبَُثی  مُکرُـصنَی و  َهللا  اوُرُـصنت  نإ  دـینادب  و  دـینک . يرای  ار  ادـخ  نید  و  راجزنا ، زاربا 

(452 . ) دنرازیب هاگتـسد  زا  هارمه و  امـش  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  و  دنروبجم ؛ مزلم و  امـش  لثم  زین  اهنآ  دـیهدن . هار  دوخ  هب  یـساره  ینابرهش 
7/ دمحم .3 ملعلا .» لضف  باتک  ، » ص 54 ج1 ، یفاک ؛ لوصا  مالسا 2. ياملع  .1  ------------------------------ 28/2/42

نارتخد ندرب  يزابرس 

تقیقح نیا  ایآ  دینکن . تنایخ  نیملسم  سیماون  هب  دیربن ؛ اه  هناخزابرـس  هب  ار  هدروخ  لوگ  ناوج  ياهرتخد  نیملـسم  سیماون  هب  تنایخ 
تسیب نشج  عیاجف  ایآ  دینک ؟ یم  راکنا  دیدرک  لمع  هک  مه  الاح  دیتسناد ، بیقعت  قحتـسم  ار  نآ  هدنیوگ  دیدرکراکنا و  ًالبق  هکار  خلت 

هاپس  » هب ار  اهرتخد  کحضم  تاثبـشت  هب  ندز  تسد   26/1/46 ( 453 ( ؟ دیتسه رکنم  دـیدرک  نآ  رد  هکاهیگنهرف  یب  ار و  لاس  نیمجنپ  و 
یم یمومع  ترفن  اب  هجاوم  نوچ  و  دـنورب . يزابرـس  هب  ًالبق  دـیاب  هکدـننک  یم  حیرـصت  ناشدوخ  و  دـننک . یم  قیوشت  اـی  توعد  شناد »
نآ فصو  نیا  اب  تسا ؛ میظنت  تسد  رد  اهرتخد  يزابرـس  همانبیوصت  هک  دوش  یم  حیرـصت  تاعوبطم  رد  و  دنزیخ . یمرب  راکنا  هب  دنوش ،

12/2/42 ( 454 . ) دننز یم  تسد  کحضم  تاثبشت  هب  دننک و  یم  راکنا  ار 

درم نز و  طالتخا 

رتأت امنیس و  ياهسلجم  رد  هک  ییاهتقو  اب  دیجنـسب  ار  یتسرپادخ  بادآ  لئاسم و  نتفرگ  دای  تقو  تسا  بوخ  ناناوج  تفع  ندرب  نیب  زا 
اهنآ رد  ار  تعاجـش  اوقت و  حور  هدرک و  هراـپ  ار  اـم  تکلمم  ناوج  وضع  تفع  هدرپ ي  هک  نآ ، لاـثما  رـسپ و  رتخد و  يانـش  صقر و  و 

َا فسأ  تیعضو  ( *** 455 .) دیناد یم  راک  ار  ییاهراک  هچ  دیداد و  صیخشت  تقو  فلت  ار  ییاهراک  هچ  امـش  دوش  مولعم  ات  هدرک  هفخ 
هک ار  اـجنآ  نیلـصحم  دـنتفرگ ؛ نآ  زا  سوکعم  هجیتـن  دـندرک ، سیـسأت  لوقنم  لوقعم و  هدکـشناد  ماـن  هب  هک  ار  رالاسهپـس  هسردـم  رو 

یـصاقر قـشم و  هـب  هـنهرب  ياـهرتخد  فـص  رد  دـننک  هـیتآ  لـسن  حور  قـالخا و  بیذـهت  دـنوشب و  دنتــساوخ  یم  دـعب  هرود  یناـحور 
( *** 456 .) تسا روآ  فـسأ  تیعـضو  ناـمه  شراـگزور  تسا  تلود  لاـمع  تلود و  تسد  هب  اـت  سرادـم  مـه  نوـنکا  دـندرکراداو .
توهـش ناوج  ياهرـسپ  ناوج و  ياهرتخد  زا  طلتخم  ياه  هسردـم  نیا  دـیوگ  یم  یناحور  طلتخم  ياه  هسردـم  اب  تین  احور  تفلاـخم 

. تسا مارح  ادخ  نامرف  هب  دراد و  يونعم  يدام و  ياهررـض  روشک  يارب  دشک و  یم  ار  يدرمناوج  هوق  یگدـنز و  هشیر  تفع و  تسرپ ،
تیثیح هب  مارتحا  و  هدومن ؛ سک  ره  زا  شیب  تهج  مامت  رد  ار  ناوناب  تاعارم  مالـسا  تاهج  مامت  رد  ناوناب  تیثیح  تاعارم  ( *** 457)
يادـخ هکنآ  هن  دـنک ؛ يریگولج  نز  ياوقت  تفع و  اـب  فلاـخم  ِطـالتخا  وحن  نیا  زا  هک  تسا  هدـش  بجوم  اـهنآ  یقـالخا  یعاـمتجا و 
ذوـفن رگا  تلود  ینهدوـت  بجوـم  تیناـحور  ذوـفن  دنفـسا 1341  ( 458 . ) هداد رارق  نیموـکحم  نیروـجحم و  دـننام  ار  ناـنآ  هتــساوخن 

یمن دـشاب  نییناـحور  ذوفن  رگا  دوـشب . ادـیپ  نآ  زا  تحاـضف  نیا  اـت  دوـشب  تسرد  هزینرـس  اـب  سلجم  هک  دراذـگ  یمن  دـشاب  نییناـحور 
هک دراذگ  یمن  دشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  تسا ! هدـش  زاریـش  رد  هچنانچ  دـنریگب - یتشک  مه  شوغآ  رد  مه  اب  رـسپ  رتخد و  هکدراذـگ 

، دنربب اهدرم  هسردم  رد  ار  اهنز  هک  دراذگ  یمن  دشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  دنـشاب . سرادم  رد  اهناوج  تسد  ریز  مدرم  موصعم  ياهرتخد 
یم سلجم  نیا  نهد  يوت  دننز ! یم  تلود  نیا  نهد  يوت  دشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  دنزادنیب . هار  داسف  دنربب و  اهنز  هسردم  رد  ار  اهدرم 

، ناریا داصتقا  يارب  هکنیا  ياج  هب  همکاح  تأیه  داصتقا  ياج  هب  داسف  جیورت   4/8/43 ( 459 . ) دننک یم  نوریب  سلجم  زا  ار  الکو  و  دننز ،
ادـیپ يارب  اهنامناخ ، یب  هایـس  ناتـسمز  يارب  نادنمتـسم ، ارقف و  بآ  ناـن و  يارب  مرتحم ، ناـناگرزاب  ياهیگتـسکشرو  زا  يریگولج  يارب 
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تسد نآ ، ریاظن  دش و  هتفگ  هچنآ  لثم  برخم ، ياهراک  هب  دنکب ، يرکف  هراچیب ، تاقبط  ریاس  لیصحتلا و  غراف  ناناوج  يارب  راک  ندرک 
رارصا و  تسا ) نشور ( همه  رب  نآ  داسف  هک  هنارتخد ، ياهناتسریبد  يارب  درم  هنارسپ و  ياهناتـسریبد  يارب  نز  مادختـسا  لیبق  زا  دنز ؛ یم 

يراب دنب و  یب  يدازآ   4/8/43 ( 460 . ) تسا حضاو  همه  رب  شندوب  هدوهیب  داسف و  هک  دنوش ، دراو  یتلود  ياههاگتـسد  رد  اهنز  هکنآ  هب 
اب دنک ! یم  ار  ناشتسوپ  دننک . انش  اهایرد  نیا  يوت  دنورب  تخل  هک  دراذگ  یمن  مالسا  دریگ ؛ یم  ار  تاوهـش  يولج  مالـسا  ندمت  مان  هب 

، دوشب رگا  يراک  وچمه  دـش . یم  توغاط  نامز  رد  هک  ییاهراک  لثم  اهرهـش ! يوت  دـنیایب  تخل  اـهنز  دـعب  و  اـجنآ ، دـنورب  تخل  اـهنز 
. دنتفیب مه  ناج  هب  دنزیرب و  ایرد  يوت  دنوشب و  مه  لخاد  مه  اب  اهدرم  اهنز و  دنراذگ  یمن  مدرم . دنناملسم  دننک . یم  مدرم  ار  ناشتـسوپ 

تسا نیا  نآ  و  دنهاوخ . یم  یبرغ  يدازآ  دنهاوخ ! یم  ار  نیا  يدازآ  زا  اهنیا  دنهاوخ . یم  ار  نیا  ندمت  زا  اهنیا  تسا ! نیا  اهنیا  ندمت » »
یم نایاقآ  هک  تسا  یندمت  نیا  دننک ! انـش  رگید  ياهاج  مناد - یمن  يوت - دـنورب  ای )  ) ایرد يوت  دـنورب  دـنوشب و  تخل  مه  اب  درم  نز و 
روط نامه  اهنز  ایرد ، رد  درم  نز و  دنتفر  یم  هکنیا  زا  دعب  هک  دش ، ام  تکلمم  رب  لیمحت  قباس  میژر  رد  هک  تسا  یندـمت  نیا  دـنهاوخ !

ار اهنیا  دوشب ، يزیچ  وچمه  کی  رگا  زورما  دننزب . فرح  دندرک  یمن  تأرج  مه  مدرم  رهـش ! يوت  دـندمآ  یم  تخل  روط  نامه  تخل و 
ار شیوـلج  اـم  دـنتفگ  دـنتفگ ، روـشک  ریزو  هک  يروـط  هب )  ) تلود هتبلا  درک . نیعم  مه  تلود  و  درک . نـیعم  ار  ناـشفیلکت  میهاوـخ  اـم 
؟ دشاب تقو  نآ  لثم  ناشایرد  رانک  زاب  هک  دنراذگ  یم  اهیتشر  ای  دنراذگ  یم  اهیناردـنزام  رگم  دـنریگ . یم  مدرم  دـنریگن ، رگا  میتفرگ .
؟ ار اهنیا  دنراذگ  یم  رگم  دنوشب ! ترـشع  شیع و  لوغـشم  دنورب و  ایرد  کی  رد  مه  اب  درم  نز و  هکدـنا  هدرم  اه  يا  يولهپ  ردـنب  رگم 

مه اب  دـنوشب و  تخل  مه  اـب  دـننکب و  راـمق  دـنورب  يدازآ ! روج  نیا  نیمه . دـنهاوخ  یم  اـهنآ  هک  يا  يدازآ  تسا . نیا  اـهنیا  ياهندـمت 
ام ياهناوج  ات  دریگ  یم  دزم  تسا و  ریجا  ملق  هک  ییاهملق  نآ  زاب  نآلا  یهاشنهاش  ندمت   7/4/58 ( 461 . ) دنوشب شون ) شیع و  مرگرس  )
نآ اب  هک  ار  اـیرد  فارطا  هلأـسم  نیا  یتح  دـنزادنا  یم  راـک  هب  ار  اـهملق  دـننک و  یم  اـهقطن  دنتـسه ، راـک  رد  مه  نـآلا  دـنک  فرحنم  ار 

نز و هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ندـمت  هک  ! تسا عاجترا »  » نیا زا  يریگولج  دنتـشون  تاـعوبطم  زا  یـضعب  رد  تفرگ ، یم  ماـجنا  تحاـضف 
دورب و زور  دنچ  امنیـس  رد  هک  یناوج  ره  هک  تسا  نیا  ندمت  تسا ! عاجترا  دشابن  نیا  رگا  دنورب ، رَو  مه  هب  ایرد  رد  مه  اب  رـسپ  رتخد و 

اهناوج یعیبـط  دـشر  زا  يریگولج  تهج  هئطوت   58 / 4 / 30 ( 462 . ) دوشب نامه  شیوزرآ  لاـمآ و  ماـمت  دوشب ؛ ناـمه  شیگدـنز  رگید 
، ایرد فارطا  هب  ار  اهنیا  دندیشک  یم  مه و  لخاد  درم  نز و  مه ، اب  اهناوج  تاعامتجا  ایرد و  دندرک و  تسرد  اه  هچایرد  تسا ، ناتـسبات 

هلأسم دـندرک . یم  تساوخ  یم  ناشلد  يراک  ره  اجنآ و  دـنتفر  یم  یناَجم  تفُم و  و  دـندرک . یم  تسرد  ار  لـئاسو  همه  مه  ناـشیارب  و 
دـشر اهناوج  نیا  دـنراذگن  هک  دوب  راک  رد  يا  هئطوت  کی  صاـخ و  هماـنرب  کـی  هک  دوب  نیا  هلأـسم  دـشاب . هدـش  نیا  ًاـعبط  هک  دوبن  نیا 

یعقوم ناناوج  ندناشک  یهابت  هب   30/4/58 ( 463 . ) لئاسم نیمه  هب  دننک  ناشمرگرـس  دننکب ؛ ار  ناشدوخ  یناسنا  و  ار ، ناشدوخ  یعیبط 
نیا و  دوب . درم  نز و  اهناوج و  نیب  هکدوب  یطالتخا  نیمه  دندز  یم  نآ  هب  نماد  اهنآ  هک  يروما  زا  یکی  دنروآ ، یمور  ایرد  هب  مدرم  هک 

(464 . ) دنـشکب یهابت  هب  ار  اهنیا  هکدوب  نیا  باب  زا  هکلب  درذـگب ، شوخ  ًالثم  ام  ياهناوج  هب  دنتـساوخ  یم  اـهنیا  هک  دوب  نیا  باـب  زا  هن 
دننک ّتیدـج  مدرم  دـیاب  تسا ، هدوب  اـه  هشقن  ناـمه  زا  اـیرد  فارطا  رد  درم  نز و  طـالتخا  درم  نز و  طـالتخا  زا  يریگولج   4/58 / 30

ار ینعم  نیا  ویدار  دـننکب . يریگولج  مدرم  دوخ  دـننکب ، يریگولج  اهنیا  اهتموکح و  یماـظتنا و  ياههاگتـسد  و  دـنریگب . ولج  ناـشدوخ 
نآ ایرد و  فارطا  نیا  ندمت  مان  هب  درم  نز و  طالتخا   30/4/58 ( 465 . ) دیوگب نانآ  هب  ار  شدسافم  دوشب ، روط  نیا  دیابن  هک  دنکب  غیلبت 

! تسا عاجترا »  » اهدرم زا  اـهنز  ندوب  ادـج  هتفگ : هلجم  رد  مسانـش - یمن  هک  نم  ـالاح  مناد ، یمن  درم - کـی  ار  اـیرد  فارطا  تحاـضف .
هناخ بورشم  اب  تیناحور  تفلاخم   31/4/58 ( 466 ( !؟ تسا ندمت  نیا  دنورب ! رو  مه  هب  ایرد  وت  اهرتخد  اهرـسپ و  هک  تسا  نیا  ندمت » »
نیا هک  دـنراذگ  یمن  اهدـنوخآ  نیا  دـنطلغب ! دـنورب  ایرد  يوت  مه  اب  ار  اهدرم  اـهنز و  اهدـنوخآ ، نیا  دـنراذگ  یمن  اـه  هناـخرامق  اـه و 

17/6/58 ( 467 . ) دنورب ورف  اشحف  رد  اه و  هناخرامق  رد  اه و  هناخبورشم  رد  دنورب  دنشاب  دازآ  ام  ياهناوج 

توغاط میژر  رد  نانز  يدازآ  هب  رهاظت 
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دصاقم هلیـسو  ار  تلم  زا  يدازآ  بلـس  تساهلاس  تسین و  لئاق  يدازآ  تلم  دارفا  زا  يدحا  يارب  هک  1 رابج هاگتسد  ناملسم  تلم  لافغا 
هب نم  دـنک . ارجا  ار  لیئارـسا  موش  دـصاقم  ات  دـنک  لافغا  ار  ناملـسم  تلم  دـناوت  یم  ناوناب  يدازآ  مسا  هب  هدرک  نامگ  هداد ، رارق  دوخ 

اهدرم رگم  دوش  یمن  تسرد  ظفل  اب  نز  دازآ  درم و  دازآ   12/2/42 ( 468 ! ) منک یم  مدرک و  رطخ  مالعا  ًارارک  ناملسم - تلم  يا  امش -
اهدرم نآلا  تکلمم  نیا  رد  دندازآ ؟ اهدرم  دوش ؟ یم  تسرد  ظفل  اب  نز » ْدازآ   » »و درم ْدازآ  « ؟ دنـشاب دازآ  دنهاوخ  یم  اهنز  هک  دـندازآ 
يولهپ هنارئاـج  تموکح  لاـس  هاـجنپ  نیا  رد  شمدرم  هک  يروـشک  رد  هرخـسم  يدازآ   26/1/43 ( 469 ( ؟ دـندازآ زیچ  هچ  رد  دـندازآ ؟

میژر . 1  -------------------------- 2/11/56 ( 470 . ) تسا لافغا  هرخسم و  اهنز  يدازآ  زا  ندز  مد  دنا ، هدیدن  يدازآ  يور 
نانز هک  دوش  نآ  عنام  ات  دـشوک  یم  قالخا ، فالخ  روما  رد  اـهنآ  ندرک  قرغ  اـب  هک  تسا  هاـش  میژر  يدازآ  نتخاـس  لاـمیاپ  توغاـط 
نانز تسا . هتخاس  لامیاپ  هدرب و  نایم  زا  درم  يدازآ  ریظن  هتبلا  ار  نز  يدازآ  میژر  تسا . رما  نیا  هب  ضرتعم  ًادیدش  مالـسا  دنـشاب . دازآ 

میهاوخ یم  ام  تسا . هتفرگ  رارق  رطخ  رد  دیدهت و  ضرعم  رد  اهنآ  يدازآ  هک  تساجنیا  رد  دنا . هدرک  رپ  ار  ناریا  ياهنادنز  نادرم  دننام 
هدوب مولظم  هلحرم  ود  رد  نز  فسـألا  عم  نز  تیمولظم   4/2/57 ( 471 . ) میزاس دازآ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  نانآ  هک  داسف ، زا  ار  نانز  هک 

تـشاد تیلهاج  رد  هک  یتیمولظم  نآ  زا  ار  نز  ناسنا ، رب  تشاذگ  تنم  مالـسا  و  دوب ، مولظم  نز  تیلهاج ، رد  تیلهاج . رد  یکی  تسا ؟
. دوب مولظم  تیلهاج  رد  نز  دندرمـش .) یم  ) وا زا  رتنییاپ  هکلب  تاناویح - لثم  ار  نز  هک  وب د  يا  هلحرم  تیلهاـج  هلحرم ي  دیـشک . نوریب 

هاش دوب و  قباس  هاش  هرود  نآ  و  دـش ؛ مولظم  نز  اـم ، ناریا  رد  رگید ، عقوم  کـی  رد  دیـشک . نوریب  تیلهاـج  رازنجل  نآ  زا  ار  نز  مالـسا 
تشاد هک  تزع  تفارش و  ماقم  نآ  زا  ار  نز  نز ؛ هب  دندرک  اهملظ  نز ، هب  دندرک  ملظ  دننک  دازآ  دنهاوخ  یم  ار  نز  هکنیا  مسا  هب  قحال ؛

بلس درم  نز و  زا  ار  يدازآ  نادرم . دازآ  نانز و  دازآ  يدازآ  مسا  هب  دندرک  ءیش  تشاد  هک  تیونعم  ماقم  نآ  زا  ار  نز  دندیشک . نییاپ 
هتبلا دشاب ! ابیرف »  » دیاب نز  تفگ  یم  هاش  هک  دوب  لئاق  ار  تیـصاخ  نیا  نز  يارب  هاش  دندرک . قالخالا  دساف  ار  ام  ناناوج  اهنز و  دندرک .
ماقم زا  دشاب ! ابیرف »  » دیاب درک . یم  رظن  ار  نز  تشاد ، وا  هک  تسپ  ِیناویح  يدام ، ینامـسج ، رظن  نآ  اب  تشاد ؛ وا  هک  یناویح  رظن  نآ  اب 

. دروآ نییاپ  شدوخ  ماقم  زا  ار  نز  دنک  تسرد  ماقم  دهاوخ  یم  نز  يارب  هکنیا  مسا  هب  ناویح ؛ کی  هبترم  هب  دیشک  ورف  ار  نز  تیناسنا ،

. دـنک یم  تبحـص  نانز  يدازآ  زا  هاش  نز  یناسنا  ماقم  ندـناشک  طاطحنا  هب   26/2/58 ( 472 . ) درک تسرد  کسورع  کـی  لـثم  ار  نز 
، دـنهد یم  لیکـشت  ار  یناریا  ناـنز  تیرثکا  دنتـسه و  دوخ  یناـسنا  قوقح  راتـساوخ  هک  تیـصخشاب  ناـنز  ناریا  رد  نز !؟ مادـک  يدازآ 

طاـطحنا هب  ینعی  هاـش  قـطنم  رد  نز  يدازآ  هک  دـنناد  یم  زورما  ناـنآ  هـمه  دنراتـساوخ و  ار  وا  ینوگنرـس  دـنهاش و  هـیلع  هـمه   1 زورما
یناریا نانز  زا  اهنادنز  ندرکرپ  ینعی  هاش ، قطنم  رد  نز  يدازآ  ندرک . راتفر  وا  اب  هلیـسو  کی  دح  رد  وا و  یناسنا  ماقم  زا  نز  ندـیناشک 

ناـخاضر و هرود  نـیا  رد  ار  نز  نز  ماــقم  ندرک  طــحنم   24/9/57 ( 473 . ) دـنهدب نت  هناهاش  یقـالخا  ياـهیتسپ  هب  دنتـسین  رـضاح  هک 
يارب هللاءاشام  یِلا  اشحف  زکارم  دندرک . طحنم  مه  ار  اهناوج  دـندرک . طحنم  مه  ار  درم  شدوخ . ماقم  زا  دـندرک  طحنم  ناخ  اضردـمحم 

همه يدازآ ، مسا  هب  دندیـشک . اشحف  هب  ار  ام  ياهناوج  ندمت !»  » مسا هب  تفرـشیپ ،»  » مسا هب  يدازآ ،»  » مسا هب  دندرک  تسرد  ام  ياهناوج 
، ام اب  دندرک  هچ  هک  دندید  اهنآ  میوگ . یم  هچ  دنناد  یم  دنا  هدرک  كرد  ار  ناخاضر  نامز  هک  ییاهنآ  دندرک . بلس  اهام  زا  ار  اهیدازآ 

هدرک كزب  ظافلا  اب  هدنبیرف ، ياهمـسا  اب  دننیب . یم  مه  اهنآ  دندرک ، كرد  ار  اضردمحم  نامز  هکاهنآ  ام . مرتحم  ياهنز  اب  دندرک  هچ  و 
. دندرک لاس 1357  . 1 دـساف ----------------------------  ار  ام  ياهناوج  همه  زا  رتالاب  دـندرب . یبارخ  هب  ور  ار  اـم  تکلمم 

ملظ هک  ردقنآ  دناد . یمن  شدوخ  و  دوب ، یمولظم  رـصنع  يولهپ  اضر  اضردـمحم و  نامز  رد  نز  دـندناشن . بقع  هب  ار  ام  یناسنا  يورین 
نرق رد  هک  تسین  مولعم  دش  نرق  نیا  رد  اهنز  يارب  طاطحنا  هک  ردقنآ  دشاب . هدـش  تسین  مولعم  تیلهاج  نامز  رد  دـش  نامز  ود  نیا  رد 

مراودیما مه  نامز  نیا  رد  و  دروآ ، نوریب  تراسا  زا  ار  اهنآ  مالـسا  تقو  نآ  اهنز ؛ دـنا  هدوب  مولظم  نرق  ود  ره  رد  دـشاب . هدـش  تیلهاج 
دنتساوخ یمن   1 اهنیا داسف  رد  يدازآ   26/2/58 ( 474 . ) دـهدب تاجن  اهتیمولظم  اهتلذ و  باقرغ  زا  دریگب و  ار  اهنآ  تسد  زاـب  مالـسا  هک 
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ياهزیچ رد  ار  يدازآ  اهنآ  اهدرم . هن  دند ، وب  دازآ  ناوناب  هن  دندوبن ؛ دازآ  اهنیا  نامز  رد  مه  اهدرم  هکنیا  يارب  دـننک ؟ دازآ  ار  ناوناب  هک 
زا یمین  ام  هک  دـندوب  یعدـم  اـهنآ  يدازآ  زا  تیعمج  ندرک  مورحم   10/4/58 ( 475 . ) دوب داـسف  شا  همه  نآ  رد  هک  دـندید ، یم  رگید 

ندرب نـیب  زا   12/4/58 ( 476 ! ) دـند رک  مورحم  يدازآ  زا  ار  تیعمج  ماـمت  تیعمج ، زا  یمین  يدازآ  مـسا  اـب  مـیدرک . دازآ  ار  تـیعمج 
یم ام  طاسب . کی  اب  هدـنبیرف ، یلیخ  يامـسا  کی  اب  فلتخم . ياهمـسا  اب  دـندرب ، نیب  زا  ار  ام  یناوج  يورین  ام ، ياهناوج  ین  اوج  يورین 

.1 رگید --------------------------- ، اهناقهد  نیا  دـندش ! دازآ  همه  رگید  الاح  تکلمم  ناـنزدازآ » «، » نادرمدازآ  » میهاوخ
اهامش هک  تسا  يا  يدازآ  نآ  يدازآ  مان  هب  تکلمم  ندرب  نیبزا   16/4/58 ( 477 ! ) تسین تیعر  رگید  تسا ، ناقهد  الاح  يولهپ  هلسلس 

؛ دـنکب يراک  ره  هک  ره  دوشب و  اج  ره  هچ  ره  دـیروایب ، راب  تواـفت  یب  ار  اـم  ياـهناوج  دـیهاوخ  یم  هک  تسا  يدازآ  نآ  دـیها  وخ  یم 
اهامنیـس دندرک ، تسرد  اهراب  دنا ، هدرک  تسرد  اه  هناخترـشع  دنـشاب . ترـشع  لوغـشم  اهنآ  دـنربب و  ار  ام  عفانم  مامت  گرزب ، ياهتلود 

ام تکلمم  يدازآ .»  » مسا اب  ار  ود  ره  دندیشک  داسف  هب  مه و  اب  ار  درم  نز و  ياهناوج  دندرک  طولخم  نآ ، هب  دندز  نماد  دندرک ، تسرد 
حرط هکنیا  اسف د  زک  ارم  داـجیا  رد  يدازآ   2/6/58 ( 478 . ) دندوب توافت  یب  دندرک  لمع  يدازآ  هب  دـندوب و  دازآ  هک  اهنیا  و  دـندرب ، ار 

یم اـهنآ  هک  يدازآ  نآ  می ! درک  دازآ  ار  نز  نوـیلیم  هدزناـپ  ًـالثم  مـیدرک ؛ دازآ  اـم  نادرمدازآ !» ناـنزدازآ و   » اـم هـلب ، هـک  دـندرک  یم 
رد میدوب  دازآ  ام  یچ ؟ رد  دیدوب  دازآ  امش  یچ ؟ رد  نانزدازآ  نادرمدازآ و  دنـشاب ؟ دازآ  اهنز  ات  دندوب  دازآ  اهدرم  دوب ؟ هچ  دنتـساوخ 

. دننکب تسرد  يداسف  زکارم  کی  هکنیا  رد  دندز  یم  نآ  هب  نماد  مه  اهنآ  دندوب و  دازآ  ییاهزیچ  کی  رد  هلب ، دندوب ؟ دازآ  اهدرم  هچ ؟
دهاوخب ناشلد  يراک  ره  دـنورب  دـندوب  دازآ  داسف ، زکارم  نآ  رد  دنتـسه  اهنآ  خنـس  هک  اهناوج  نآ  تسه و  ناشدوخ  خنـس  هکاـهنز  نآ 

ًالا و  دوب ! يروطنیا  درم » دازآ   » و نز » دازآ  ! » دـندوب دازآ  اج  نامه  دوب ، ربخ  هچ  هک  دـیناد  یم  اهامـش  هک  اـهایرد ، راـنک  نیا  رد  دـننکب .
دازآ هکنیا  دـینکب ؟ تبحـص  کی  هک  دـیدوب  دازآ  امـش  زا  یکی  دـنیوگب ؟ هملک  کـی  هک  دوب  دازآ  ناـمز  نآ  رد  اـم  تاـعوبطم  زا  یکی 

تمحز دوب و  تمحز  دوب ؛ روآ  جنر  دوب و  جنر  دوب ؛ روآداسف  دوب و  داسف  هک  دوب  ینامه  دنشاب  دازآ  دنتساوخ  یم  اهنآ  هک  ینآ  دیدوبن .
هظحالم هک  یتقو  یتادراو  يدازآ   26/6/58 ( 479 . ) ار رـشق  نیا  درب  نیب  زا  لاس و  دنچ  نیا  رد  ار  ام  ناوج  رـشق  نیا  داد  داب  هب  دوب . روآ 

همه دندیمهف  نادرم » دازآ  نانز و  دازآ   » هکنیا مسا  هب  دـنروایب  شیپ  ناشیارب  دنتـساوخ  یم  قباس  هک  یعـضو  نآ  زا  ار  اهمناخ  مینک ، یم 
. دوبن راک  رد  يدازآ  یچیه . هن  و  ویدار ، هن  و  تاـعوبطم ، هن  و  اـهنز ، هن  ناـشیا ؛ ناـمز  رد  دـندوب  دازآ  اـهدرم  هن  يزاـب . تسا و  هّقُح  شا 
ام ياـه  هدنـسیون  زا  یـضعب  مه  ـالاح  اـم - تکلمم  يارب  دنتـساوخ  یم  اـهنآ  هک  مه  يدازآ  نآ  دوـب . داـیز  شتاـغیلبت  شتبحـص و  مسا ،

اهنآ ار  يدازآ  نآ  دثشک . یم  یهابت  هب  ار  ام  رتخد  ياهناوج  مه  ار و  ام  رسپ  ياهناوج  مه  هک  تسا  يدازآ  نآ  دنراد -! ار  نامه  داهنشیپ 
دنهاوخ یم  هک  یکلاـمم  رد  هک  يدازآ  کـی  ینعی  يرامعتـسا ؛» يدازآ  ، » یتادراو يدازآ  هب  منک  یم  ریبعت  نیا  زا  نم  هک  دـنهاوخ . یم 
فلاخم یقرت  اب  تیناحور  يرابودـنب ، یب  اب  تیناحور  تفلاخم   26/6/58 ( 480 .) دنروآ یم  تاغوس  ار  اهیدازآ  نیا  دشاب  ریغ  هب  هتـسباو 

« ---------------- یندمت هزاورد   » نیا تسا . فلاخم  ندمت » هزاورد  ، » ندمت نیا  اب  تسا . فلاخم   1 ییاضردمحم یقرت  اب  تسین ؛
یم ناشیا  هک  « ینادرم دازآ  نانز و  دازآ   » يدازآ نیا  اب  داد . داب  هب  ار  ام  زیچ  همه  هک  یقرت  اب  هن  هاش  اضردـمحم  . 1 -------------- 

! دـنکب يراک  ره  دـهاوخ  یم  شلد  هک  ره  ینعی  يدازآ  يراب ؟ دـنب و  یب  اما  شدوخ ، ياج  رـس  يدازآ  يدازآ . اـب  هن  دـنفلاخم ؛ دـنیوگ 
دندازآ دوب . روآ  یهابت  ياهیدازآ  نیا  دوب  اهنامز  نیا  رد  اـم  تکلمم  يارب  هک  يدازآ  زا  رادـقم  نآ  يرامعتـسا  يدازآ   26/6/58 ( 481)

اهنیا دنورب . داسف  زکارم  نیا  رد  دندازآ  مه ! ناج  هب  دنزیرب  مه  اب  درم  نز و  ایرد  بل  دندازآ  دـننک ! رامق  دـندازآ  دـننک ! رمَخ  ِبْرُـش  هک 
عجار هملک  کی  دنتسین  دازآ  دنـسیونب ؛ تکلمم  تحلـصم  رب  انب  اهنآ و  فالخ  رب  ملق  کی  هک  دنتـسین  دازآ  دوبن ؟ دازآ  هک  ینآ  دندازآ .

نآ زا  نم  هک  دنتـساوخ ، یم  اـهنآ  هک  دوب  نآ  دوـب ؟ یچ  يدازآ  اـما  تفگ ، یم  تسرد  نادرم » دازآ  ناـنز و  دازآ   » نیا دـنیوگب .  1 وا هب 
هک میژر  نیا  نامز  رد  اـشحف  يد  ازآ   28/6/58 ( 482 . ) تسا هدوب  هشقن  اـهنیا  يرامعتـسا .» يدازآ  «، » یتادراو يدازآ   » هب منک  یم  ریبعت 

عمج ناشیاتدنچ  هک  دوب  نیا  میدـید  یم  اهنز  زا  ام  هک  یتیلاعف  دنتـشاد ؟ اهنز  یتیلاعف  هچ  نادرمدازآ » نانزدازآ و   » هک دـندرک  یم  دایرف 
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نیا رکف  درک ؟ هچ  درکدازآ ؟ روج  هچ  دیدرک ! دازآ  ار  ام  هکنیا  زا  دننک  رکشت  اجنآ  ناخاضر ، ربق  رس  دنورب  حیضف ، عضو  نآ  اب  دنوشب ،
 -- ار يدازآ  کی  اهنآ  هلب ، دنشاب . دازآ  اهدرم  ای  اهنز  دنتساوخ  یم  اهنیا  هزادنا  هچ  ات  و  دندرک ، اطعا  اهنآ  هب  اهنیا  يدازآ  هچ  هک  دنتسین 

رب تسا و  ناشتسد  ملق  هک  یصاخشا  نیا  مه  الاح  دنتـساوخ - یم  ناریا  هاش  يولهپ ، اضردمحم  . 1 ------------------------- 
هب يارب  برغ  زا  تسا  هدش  هتکید  هک  تسا  يدازآ  نآ  و  دنهاوخ -  یم  ار  يدازآ  نیمه  دنسیون  یم  زیچ  تیناحور  دض  رب  مالسا و  دض 
یم لیکـشت  هک  يروط  نآ  سلاجم  رد  هکنیا  يارب  اهنز  دنـشاب ! دازآ  هک  دـنهاوخ  یم  اهنیا  ار  ناشدرم  نز و  ام . ياهناوج  ندیـشک  داسف 

هک دنهاوخ  یم  يدازآ  وحن  نیا  دننک . تسرد  ار  عضو  نآ  اهدرم  كاپان  ياهمشچ  روضح  رد  عضو  نآ  اب  اجنآ و  دنورب  دنتشاد  دنداد و 
دازآ اشحف  همه  هک  دنهاوخ  یم  اهنیا  دنـشکب . یهابت  هب  ار  ام  ياهدرم  ام ، ياهناوج  مه  و  دنـشکب ؛ یهابت  داسف و  هب  ار  ام  ياهرهاوخ  مه 

هک تسناوت  درم  مادـک  و  دـیوگب ؟ هملک  کی  زور  لئاسم  هب  عجار  تسناوت  یک ) درم ،  ) دازآ نز و  دازآ  هک  ناشیا ، ناـمز  يدازآ  دـشاب .
اجک دند ؟ وب  دازآ  ام  تاعوبطم  مادک  دسیونب ؟ هملک  کی  دنتشاد  اهیلخاد  تسد  زا  بناجا و  تسد  زا  ام  تلم  هک  ییاهیراتفرگ  هب  عجار 
دهاش نم  هک  لاـس ، هاـجنپ  نیا  رد  دـندوب ؟ دازآ  اـجک  ینید ، مولع  باـّلط  و  اهیهاگـشناد ، اـهناوج ، مدرم ، و  دوب ؟ دازآ  نویزیولت  ویدار -

تیلاعف هعماج  لئاسم  هب  عجار  هک  دـندوبن  دازآ  اـهنز  ینعی  میتشادـن ؛ چـیه  دوب . بولـسم  هعماـج  يارب  دـیفم  ِیعقاو  يدازآ  مدوب ، اـیاضق 
يراتفرگ هب  عجار  دوبن . يدازآ  چیه  برغ  قرش و  تسد  هب  تلم  ياهیراتفرگ  هب  عجار  تلم . ياهیراتفرگ  هب  عجار  دننزب  فرح  ای  دننکب ،

يدازآ مسق  ود  ام  دیفمریغ  يدازآ   8/7/58 ( 483 . ) دننک تبحـص  هک  دندوبن  دازآ  هملک  کی  هدـناشن  تسد  ياهتلود  تسد  زا  تلم  نیا 
يدازآ نآ  و  دوب . عونمم  یلکب  يدازآ  زا  مسق  نیا  اـهنیا  ناـمز  رد  و  دوب ،  1 راکتیانج ود  نیا  نامز  ریغ  رد  شدـیفم  مسق  کی  هک  میراد 

ار نآ  دننکب ! هچ  هتـساوخن  يادخ  اهناوج  اب  اهنابایخ و  يوت  دـنیایب  دـننکب و  كََزب  يروج  ره  هک  دنـشاب  دازآ  اهنز  هکدنتـساوخ  یم  اهنآ 
8/7/58 ( 484 . ) دزوـس یم  يدازآ  نیا  يارب  ناـشلد  دـشابن ، مالـسا  دـنهاوخ  یم  هک  ییاـهنآ  نـآلا  مه  ـالاح  و  دـندوب . هداد  رارق  يدازآ 

اهنیمه نادرمدازآ !» ناـنزدازآ و  « ؛ دـندز یم  مه  داـیرف  و  دـندوب ، هتـشاد  هگن  ههبج  کـی  رد  ار  يدازآ  اـهنآ  اـشحف  زکرم  داـجیا  يدازآ 
رگید ههبج  کی  رد  قانتخا  دـنورب . دـنهاوخ  یم  ییاشحف  زکرم  ره  هب  دـننکب ؛ دـنهاوخ  یم  يراک  ره  دـندازآ  اهنیا  هک  دوب  ناـشدوصقم 

دازآ اهنیا  دسیونب ، مالـسا  حـلاصم  هب  عجار  دـسیونب ، مالـسا  حـلاصم  هب  عجار  هملک  کی  یـسک  تساوخ  یم  رگا  هک  ییاهملق  يارب  دوب ؛
. دندوب لئاسم  نآ  همتت  زا  هک  دـندوب  ییاهنز  نامه  دـنا  هدرک  رهاظت  هک  ییاهنز  تفع  فالخرب  لمع   4/8/58 ( 485 . ) دوب قانتخا  دوبن و 
هک یعضو  نیا  زا  نوچ  مه  اهنآ  دوب . هدیشک  یهابت  هب  ار  اهنآ  دوب و  هدروآ  نادیم  هب  نانز » دازآ   » ناونع هب  ار  اهنآ  هاش  هک  دندوب  ییاهنآ 

دنتساوخ یم  دننکب و  دنهاوخ  یم  يراک  ره  هک  دنشاب  دازآ  اهناوج  اب  هک  دنتساوخ  یم  دنتساوخ ، یم  اهنآ  هک  ییاهیدازآ  نآ  اهیهابت  نآ 
ییاهراکاب تفع ، فالخ  ياهراک  اب  مالـسا  هکدندید  یم  و  دـننکب . تفع  فالخرب  ياهراک  دنتـساوخ  یم  دنـشاب . شوغآ  مه  اهیهابت  اب 

یم بقع  هب  ار  تلم  دشک و  یم  یهابت  يولهپ  اضردمحم  هاش و  اضر  .1 هب -------------------------------  ار  تکلمم  هک 
رد يدازآ   5/9/58 ( 486 . ) دـند رکرهاظت  دـندید  مدرم  هک  ییاهتروص  نآ  اب  اـهنابایخ و  رد  دـندمآ  هک  دـندوب  اـهنآ  تسین . قفاوم  دـنار 
نآ ناشدوخ و  یطاسب  هچ  «! نادرمدازآ  » و نانزدازآ »  » هکنیا يارب  دـندرک  تسرد  اهنیا  ییوهاـیه  هچ  اـهناوج  يورین  ندـنار  بقع  تهج 

تـسرد ییوهایه  هچ  هاش  نیا  دوخ  ياـهرومأم  تینما و  ناـمزاس  ياـهرومأم  انـس ، یلم و  هن  یتنطلـس  ياروش  سلاـجم  رد  هک  ییاـهلگنا 
هک رـسپ  ًاصوصخ  1 و  رـسپ ردپ و  نیا  تنطلـس  لوط  رد  امـش  نادرمدازآ و  نانزدازآ و  دـش ! دازآ  ام  تکلمم  رگید  هکنیا  يارب  دـندرک ،

سک چـیه  يارب  يدازآ  راکتیانج ، ات  ود  نیا  يدـصت  لوط  رد  دـیدید  امـش  داتفا . ولج  مه  وا  زا  ردـپ و  نآ  يارب  دوب  یفلخ  راگدای  کی 
دننک داجیا  دنهاوخ  یم  ییاشحف  ره  ات  دننک  دازَآ  هک  دوب  تهج  نآ  رد  يدازآ  دـیوگب . یقح  هملک  کی  هک  دوبن  دازآ  سک  چـیه  دوبن .

اهناسنا دندزن . ررض  ردق  نآ  ریاخذ  نآ  هب  دندز  ررض  روشک  نیا  یناسنا  يورین  هب  هکردق  نآ  اهنیا  ام . ياهناوج  يورین  ندنار  بقع  يارب 
اهاجنآ رد  هک  ییاهاج  کی  هب  دندناشک  روشک ، نیا  هب  دننکب  تمدخ  دیاب  هک  ام  ياهناوج  دندرب . نیب  زا  ار  ام  ياهناوج  دـندرک . جـلف  ار 
دندرک زاب  ار  شرد  اهنیا  ار  اشحف  زکارم  مامت  دوبن . يرگید  زیچ  تکلمم ، نیا  هب  دننکب  تمدخ  دنناوتن  دوشب و  جـلف  ناشراکفا  هکنیا  زج 
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دوشب نفد  اجنامه  دـنوشب . جـلف  اـشحف و  زکارم  نیا  رد  دـنورب  اـم  ياـهناوج  نیا  هک  دـندرک  کـمک  دـندرک و  جـیورت  اـنرک  قوب و  اـب  و 
ماد رد  دـنداتفا و  اـهنیا  ماد  رد  هک  یمرتـحم  ياـهرهاوخ  نیا  دـندرک . ناـشجلف  دـنتفرگ . اـهنآ  زا  ار  اـم  ياـهناوج  نیا  یناوج  ناـشیناوج .

يارب دندش . ناراکتیانج  تسد  هبعلم ي  و  دـندش . بلـس  ناشیناسنا  هفیظو  نآ  زا  دـنداتفا ، اهنآ  تاغیلبت  ماد  رد  دـنداتفا و  اهنآ  ياهجیورت 
هچ اهنیا  ار  تامرتحم  نیا  هک  تسه  یگشیمه  فسأت  کی  دندادن  تسد  زا  ار  ناشیناسنا  يوخ  هک  یـصاخشا  دندنمتریغ ، هک  یـصاخشا 

. يولهپ هاش  اضردمحم  هاش و  اضر  . 1  *** -------------------------- 25/9/58 ( 487 . ) يدازآ مسا  هب  دندرک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

ْ ْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُْ َُِْْ
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