
http://www.ghaemiyeh.com






1318ش) 1357ش -   ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 

: هدنسیون

يدوبهب هللا  تیاده 

: یپاچ رشان 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

1318ش) 1357ش -   ) هنماخ يا ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  20حرش 

باتک 20تاصخشم 

20هراشا

بلاطم 23تسرهف 

31هراشا

هدنسیون 33تشاددای 

مود 38تشاددای 

40نادناخ

هنماخ يا نیسحدیس  هللا  تیآ  يردپ ؛ 40ياین 

يدابآ فجن  مشاهدیس  جاح  هللا  تیآ  يردام ؛ 42ياین 

هنماخ يا داوجدیس  هللا  تیآ  45ردپ ؛

يدامادریم هجیدخ  وناب  55ردام ؛

60دلوت

تمحرم 60تسد 

61ناریا 1318

66ناسارخ 1318

71یکدوک

دهشم 71لاغشا 

هناخ 72بتکم 

البرک هب  74رفس 

74ناتسبد

76شفک

77هرفس
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78سابل

رات ياه  79هملک 

هسردم 80يراق 

نآرق اب  80یتسود 

81کلف

تامدقم 83شزومآ 

یگبلط يایند  هب  84دورو 

ربنم 84نیتسخن 

تفن ندش  یلم  86تضهن 

يوفص باون  اب  87ییانشآ 

دهشم هیملع  90هزوح 

تامدقم 90نایاپ 

حطس هرود  91زاغآ 

نشور 93يایند 

يوفص باون  94تداهش 

جراخ هرود  95زاغآ 

یسایس شنک  96نیتسخن 

هفسلف 97شزومآ 

98سیردت

نامُر ناهج  رد  99شدرگ 

رعش ناهج  رد  102تماقا 

تابتع هب  108رفس 

مق هیملع  110هزوح 

یملع 110ترجه 

مق هیملع  هزوح  111تیعقوم 

داتسا 112باختنا 
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يرئاح یضترم  خیش  112جاح 

ملع نشور  113غارچ 

هقف رانک  114رد 

اه هثحابم  115مه 

یبرع رصاعم  نابز  116شزومآ 

هفسلف شزومآ  116همادا 

تبحم 117کیپ 

يدرجورب هللا  تیآ  117هیرهش 

یگبلط ياه  119هرفس 

یلقن یلع  120تشوگبآ 

هناحبص یب  120حبص 

راهان یب  122رهظ 

ینیمخ ماما  123هیرهش 

ینیمخ ماما  اب  125ییانشآ 

رادید 125نیتسخن 

توافتم 126داتسا 

قالخا 126داتسا 

یمسرریغ 128ياهرادید 

هزرابم 130زاغآ 

تسایس ینیمخ و  130ماما 

مایق ياه  133هشیر 

نارهت هب  136رفس 

همان بیوصت  136وغل 

هناگ شش  حیاول  139مدنارفر 

مق هزات  140هرهچ 

رادازع 141دیع 
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هیضیف هسردم  هب  143مجاهت 

هیضیف هب  مجاهت  148جیاتن 

ینیمخ ماما  ياه  152شنکاو 

دعب زور  154لهچ 

مرحم هام  يارب  يزاس  154هنیمز 

يزابرس 155هبرح 

هیمالعا ریثکت  157تضهن 

لوا 159نادنز 

ینالیم هللا  تیآ  يارب  159یمایپ 

دنجریب هب  یغیلبت  161رفس 

یلصم دجسم  رد  163ینارنخس 

یسداس هناخ  رد  164ینارنخس 

یبغار هینیسح  رد  165ینارنخس 

166يریگتسد

طورشم 168يدازآ 

دهشم هب  170لاقتنا 

کی يرتنالک  رد  173یبش 

رکشل 174نادنز 

غیت راظتنا  175رد 

177يراگیب

178ییوجزاب

رکشل نادنز  زا  182يدازآ 

ینالیم هللا  تیآ  اب  183رادید 

يرارف تسود  اب  185رادید 

توخر درگ  186ندودز 

مق هب  189تشگزاب 
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توکس رد  189مق 

یهد نامزاس  190تالیکشت و 

دنو لامک  ياقآ  اب  192رادید 

تثعب 194هیرشن 

مود 196نادنز 

ناضمر هام  هناتسآ  196رد 

نادهاز يوس  198هب 

نادهاز 200رد 

هتخوس 201رهش 

عماج دجسم  رد  ینارنخس  202نیرخآ 

205يریگتسد

ینابرهش سیئر  قاتا  206رد 

یسایس تساوخزاب  207نیمود 

لقتسم نادرگ  نادنز  209رد 

نارهت هب  211لاقتنا 

دابآ تنطلس  ناگداپ  212رد 

هعلق لزق  نادنز  213رد 

هعلق لزق  220ياهراوتسا 

ماما اب  221رادید 

اهدنب مه  اب  224رادید 

ینمرا دنب  مه  هداوناخ  اب  224تاقالم 

دهشم هب  226تشگزاب 

ردپ 226نامشچ 

مق رد  ماما  اب  227رادید 

دهشم ای  228مق 

لاس 1343 رد  دهشم  یسایس  229ياضف 
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ینالیم هللا  تیآ  230عضاوم 

یمق هللا  تیآ  231عضاوم 

ییافک 232دمحاازریم 

يراوزبس 232نیسحازریم 

فرط یب  232تیرثکا 

یتلود 233تیلقا 

دهشم هیملع  هزوح  233بالط 

اه 234يربنم 

نابایخ نییاپ  234هسلج 

ینیوزق یبتجم  خیش  235جاح 

ناگرگ هب  237رفس 

رگید 242يرادید 

يرئاح ياقآ  اب  243رادید 

یمالسا 244غیلبتلاراد 

245جاودزا

ماما 246دیعبت 

داشرهوگ دجسم  رد  نصحت  247رارق 

ینالیم هللا  تیآ  248شنکاو 

مق هب  ترجه  يارب  ینالیم  ياقآ  زا  249توعد 

ینالیم ياقآ  اب  خلت  250يرادید 

كرتشم یگدنز  250زاغآ 

رقف و  ... 251

یبتک یبلُص و  253نادنزرف 

تاعالطا يروآ  253عمج 

255سیردت

دنزرف 256نیتسخن 
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دولوم 257نیمود 

هدیپس 260تاراشتنا 

همانساسا فشک  ياهدمآ  262یپ 

مامتان 264تحایس 

نایرارف 265تسشن 

دهشم هب  یناهنپ  267تشگزاب 

نارهت رد  یفخم  267یگدنز 

موس 269نادنز 

مجرتم بیقعت  269رد 

فجن زا  272همان يا 

نارهت جرک و  رد  273ینارنخس 

همجرت 276نیمود 

تشادزاب 277نیموس 

ییوجزاب 280نیموس 

باوج یب  ياه  288همان 

یماظن يارسداد  رد  293ییوجزاب 

یفطصم اب  298تاقالم 

ییوجزاب 299همادا 

همان کی  دنلب  305يادص 

نادنز رد  306همجرت 

هدنورپ 307شدرگ 

هنماخ يا دیعس  لابند  309هب 

هاگداد هسلج  311نیتسخن 

هاگداد هسلج  312نیمود 

یماظن هاگداد  324يأر 

رظندیدجت 326هاگداد 
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هدنیآ 332فسوی 

نتفگ نتشون و  نتسیز ، 334يانگنت 

دهشم هیملع  هزوح  باب  رد  334یشهوژپ 

ریقف ياه  336بیج 

ییوجزاب نیرت  337هاتوک 

ینآرق 337قیفر 

همانرذگ نتفرگ  يارب  340شالت 

یتالیکشت ياه  تیلاعف  يارب  340ینومزآ 

کخاک 341هلزلز 

هنماخ يا ای  344ینیمخ 

هژیو 345تبقارم 

ریسفت هرابود  347زاغآ 

هنماخدیس يا دیعس / رگید  348راب 

نارهت هب  یغیلبت  349رفس 

(ع) نسح ماما  351حلص 

همجرت 352هاگراک 

هنارتخد 354ناتسریبد 

1348ش)  ) 355ناضمر 1389

يداش 362دیشن 

یمالسا 364روشنم 

1348ش)  ) 367مرحم 1390

مرحم مود  371ههد 

1349ش)  ) 373رفص 1390

یسایس 378تسَج 

دهشم هیملع  هزوح  رد  378شورخ 

اه يریگتسد  384زاغآ 
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بیقعت 388همادا 

مراهچ 390نادنز 

كاواس ماکان  390مادقا 

همجرت يارب  391رارف 

392يریگتسد

ناخیش يور  رد  393ور 

تسخن 395ییوجزاب 

دیعبت يارب  404شالت 

مود 406ییوجزاب 

رصان 421گرم 

ییوجزاب 423نیموس 

كاواس یلاخ  428ناتسد 

شورف ياچ  429نابهورگ 

یگدیسر مدع  هب  430ضارتعا 

نادنز رد  همجرت  434همادا 

مرج لابند  435هب 

1349ش)  ) 436ناضمر 1390

رگید ياه  438همان 

ینزوس 442هبتاکم 

همکاحم 443شیپ 

همکاحم 443زور 

يدازآ 466زور 

یسایس یناحور  زا  466زیهرپ 

50-1349ش)  ) 467مرحم 1391

...و داشرا  471هینیسح 

ینیمخ دمحادیس  اب  471رادید 
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مجنپ 473نادنز 

گرزب نشج  کی  473تاغوس 

يریگتسد 475نیمجنپ 

کنیع 479هناودنه و 

دیدج نادنز  نینوخ  479همیمض 

هجنکش زا  سپ  481ییوجزاب 

 ... هزم اب  482مزب ،

1350ش)  ) 483ناضمر 1391

نادنز رد  هنماخ يا  484ناردارب 

دوسحم 485شیر 

مود 486ییوجزاب 

يوسوم 487تمواقم 

طورشم 490يدازآ 

رظندیدجت 491هاگداد 

نادنز ود  نایم  494یتالف 

غیلبت زا  494مورحم 

داشرا هینیسح  رد  496ینارنخس 

یمشاه اب  497رادید 

ریسفت ياه  هسلج  498همادا 

نیدهاجم مادعا  هب  498شنکاو 

هبنش 501ياقآ 

ینیما همالع  دای  503هب 

يرهطم ياقآ  اب  504رادید 

رنهاب ياقآ  اب  506رادید 

كرتشم هتیمک  هب  هنماخ يا  مان  506ندیسر 

دهشم هزوح  دمآراکان  506شور 
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نسح ماما  دجسم  رد  نآرق  508ریسفت 

1351ش)  ) 510مرحم 1393

تاهوجو 512نداتسرف 

نآرق ریسفت  512همادا 

يرهطم ياقآ  516همان 

ریسفت سرد  517یلیطعت 

ینآرق شهوژپ  520همادا 

هیملع هسردم  سیسأت  يارب  521شالت 

دهشم زا  زیرگ  ياه  524تیلاعف 

نیزگیاج ياه  525هقلح 

سبط يدیعبت  زا  526رادید 

1352ش)  ) 528ناضمر 1393

اه هبلط  هب  یلام  531کمک 

تمارک دجسم  532قنور 

ینارنخس زا  535عنم 

يرهطم ياقآ  536فسأت 

دهشم هب  یناقلاط  ياقآ  یناهنپ  537رفس 

دیاقع سرد  538زاغآ 

كردم نادقف  538رد 

تمارک دجسم  بوتکم  دروآ  542هر 

نسح ماما  دجسم  رگید ، 542راب 

نسح ماما  دجسم  545هعسوت 

تشادزاب يارب  يزیوآ  546تسد 

هیمطاف 1353 547مایا 

(ع) یلع ماما  یسایس  547لئاضف 

يدورهاش هللا  تیآ  متخ  549سلجم 
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1353ش)  ) 550ناضمر 1394

یمالسا هشیدنا  یلک  552حرط 

سودرف هب  553رفس 

دیواج 554دجسم 

ریسفت ياه  هسلج  556نیرخآ 

ناردنزام هب  557رفس 

مشش 559نادنز 

مشش يریگتسد  559تامدقم 

تشادزاب 563نیمشش 

يراکبارخدض كرتشم  هتیمک  هب  567لاقتنا 

اه ییوجزاب  568زاغآ 

هنماخ يا 569هورگ 

يرهطم هرابود  570فسأت 

ناسارخ كاواس  يرایب  571شتآ 

مشش تشادزاب  571باتزاب 

مسجم 572گس 

صصختم 574يوجزاب 

دهشم مهم  575ياهدادخر 

رازاب دجسم  ياه  576هتشرف 

تشگزاب 577هرود 

سروم 577نابز 

ابرم هرک و  578يدزد 

لولس مه  ياه  579تسینومک 

ادص 583رون و 

ردام نارگن  584لد 

يدازآ 584باوخ 
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ییوجزاب 585نیرخآ 

يدازآ 586زور 

دیعبت نادنز و  نایم  588یتالف 

دهشم هب  588تشگزاب 

جورخلا عونمم  593نایناحور 

كاواس هرصاحم  594رد 

ناچوق 594لیس 

رکف مه  ناتسود  595عمجت 

نانبل ناناملسم  هشیدنا  597رد 

كاواس هدافتساءوس  نآرق و  597يراق 

يزاریش ياقآ  هب  تاهوجو  599عاجرا 

نارهت هب  600رفس 

دادرخ 1356  15602

یتعیرش رتکد  603تشذگرد 

دهشم رد  يرکاب  605يدهم 

تبقارم 607بیقعت و 

یسیلگنا نابز  609شزومآ 

ینیمخ یفطصمدیس  609تشذگرد 

.هئاقب لوطب  نیملسملا  هللا  عتم  .ینیمخ  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  611ترضح 

612دیعبت

ینیمخ یفطصمدیس  612ملهچ 

هنماخ يا ياقآ  يریگتسد  613داهنشیپ 

يریگتسد 615نیرخآ 

يرمرادناژ 618هاگتماقا 

دابانگ 619رد 

رهشناریا 620رد 
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رهشناریا دیدج  621نارفاسم 

بالقنا 624ياهربخ 

یقودص هللا  تیآ  اب  624هبتاکم 

هزات ياه  630يدیعبت 

یمدرم طباور  631شرتسگ 

لوسرلا لآ  دجسم  632ءایحا 

رشب قوقح  يدازآ و  زا  عافد  یناریا  هتیمک  اب  634هبتاکم 

637وژپ 404

رهشناریا 640لیس 

ناگدشدیعبت ییاج  645هباج 

زور نیرخآ  ات  يرای  646تسد 

تفریج فرط  647هب 

تفریج 650رد 

اه یتفریج  نابز  654زا 

دیعبت 655نایاپ 

يزوریپ 657ات 

نارهت 657رد 

رگید 658يدهشم 

هتسد یب  662گنلک 

يداهج نامزاس  665سیسأت 

1357ش)  ) 666مرحم 1399

یقودص هللا  تیآ  اب  وگو  666تفگ 

تارهاظت نوناک  باون : 667هسردم 

يرارف نازابرس  يارب  668هراچ يا 

ینیمخ ماما  مان  هب  669هبطخ 

اضر ماما  672ناتسرامیب 
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نایماظن اب  مدرم  ییورایور  676هئطوت 

یکاواس 678دنوخآ 

تفن تعنص  ناگدننک  باصتعا  هب  679کمک 

نصحت 680نایاپ 

ناسارخ يرادناتسا  681دصقم ،

رگید نینوخ  684زور 

دیاش سیراپ ؛ هب  685رفس 

یناهنپ 686یگدنز 

نارهت يوس  687هب 

بالقنا 688ياروش 

رایتخب ندنام  يارب  689شالت 

ارهز تشهب  رد  691ینارنخس 

هاگشناد رد  693نصحت 

هاگشناد رد  694ینارنخس 

ماما 695تشگزاب 

هافر 698هسردم 

نایاپ یب  ياه  699هرهلد 

جاوم ياه  700هفطاع 

ناگرزاب يریزو  701تسخن 

ماما رقم  رد  ییاوه  704يورین 

یمالسا يروهمج  بزح  706همانساسا 

اه تسینومک  708ییامندوخ 

يدازآ رب  716هدجس 

مالعا 717تسرهف 

اه 828سکع 

زکرم 872هرابرد 
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1318ش) 1357ش -   ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 

باتک تاصخشم 

 - 1339 هللا ، تیاده  يدوبهب ، هسانشرس : 

يدوبهب هللا  تیاده  1318ش / ) 1357ش -   ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.

.1390 یسایس ،  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

.روصم .ص :   757 ي ، يرهاظ :  تاصخشم 

0-17-5786-600-978 لایر :  150000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک تشاددای : 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  عوضوم : 

همانتشذگرس ناریا --  املع --  نادهتجم و  عوضوم : 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

خ2 ب9 1390  / BP55/3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/998 ییوید :  يدنب  هدر 

2731532 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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* میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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( ( 1318 ش 1357 ش -

دیدج تساریو 

يدوبهب هللا  تیاده 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

ناتسبات

رفص  28  ) لاس 1343 هب  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  ردپ ، هب  يا  همان  یناشیپ  رب  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  طخ  تسد  هلمـسب ، ترابع  * 
(1384
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یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

هرامش 2828 نارمچ ، دیهش  هارگرزب  زا  رتالاب  جع ،)  ) رصع یلو  نابایخ  نارهت ،

22666704 نفلت :

مسا حرش 

يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز 

1318 ش) (1357 ش -

دیدج تساریو 

يدوبهب هللا  تیاده 

ناتسبات 1391

هخسن  50000 ناگرامش :

978  - 600  - 5786  - 17  - 0 کباش :

ناموت  15000 تمیق :

تسا ظوفحم  فلؤم  رشان و  قوقح  هیلک 

یتسپ 333 19615 قودنص  نارهت :

info@ir-psri.com

www.psri.ir
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بلاطم تسرهف 

هراشا 1

هدنسیون 3 تشاددای 

.مود 8 تشاددای 

.نادناخ 10

داوجدیس هللا  تیآ  ردپ ؛ يدابآ 12 /  فجن  مشاهدیس  جاح  هللا  تیآ  يردام ؛ ياین  يا 10 /  هنماخ  نیسحدیس  هللا  تیآ  يردپ ؛ ياین 
يدامادریم 24 هجیدخ  وناب  ردام ؛ يا 14 /  هنماخ 

.دلوت 29

ناسارخ 1318 35 ناریا 1318 30 /  تمحرم 29 /  تسد 

..یکدوک 40

يراق رات 48 /  ياه  هملک  سابل 47 /  هرفس 46 /  شفک 45  ناتسبد 43 /  البرک 43 /  هب  رفس  هناخ 41 /  بتکم  دهشم 40 /  لاغشا 
نآرق 49 اب  یتسود  هسردم 49 / 

ص:3
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باون اب  ییانـشآ  تفن 55 /  ندـش  یلم  تضهن  ربنم 53  نیتـسخن  یگبلط 53 /  ياـیند  هب  دورو  تامدـقم 52 /  شزومآ  کلف 50 / 
يوفص 56

.دهشم 59 هیملع  هزوح 

شنک نیتسخن  جراخ 64 /  هرود  زاغآ  يوفص 63 /  باون  تداهش  نشور 62 /  يایند  حطس 60 /  هرود  زاغآ  تامدقم 59 /  نایاپ 
تابتع 77 هب  رفس  رعش 71 /  ناهج  رد  تماقا  نامُر 68 /  ناهج  رد  شدرگ  سیردت 67 /  هفسلف 66 /  شزومآ  یسایس 65 / 

.مق 79 هیملع  هزوح 

رد ملع 82 /  نـشور  غارچ  يرئاح 81 /  یضترم  خیـش  جاح  داتـسا 81  باختنا  مق 80 /  هیملع  هزوح  تیعقوـم  یملع 79 /  ترجه 
هللا تیآ  هیرهش  تبحم 86 /  کیپ  هفـسلف 85 /  شزومآ  همادا  یبرع 85 /  رـصاعم  نابز  شزومآ  اه 84 /  هثحاـبم  مه  هقف 83  رانک 

ینیمخ ماما  هیرهش  راهان 91 /  یب  رهظ  هناحبص 89 /  یب  حبص  یلقن 89 /  یلع  تشوگبآ  یگبلط 88 /  ياه  هرفس  يدرجورب 86 / 
92

..ینیمخ 94 ماما  اب  ییانشآ 

نیتسخن

یمسرریغ 97 ياهرادید  قالخا 95 /  داتسا  توافتم 95 /  داتسا  رادید 94 / 

هزرابم 99 زاغآ 

 / هناگ 108 شش  حیاول  مدنارفر  همان 105 /  بیوصت  وغل  نارهت 105 /  هب  رفس  مایق 102 /  ياه  هشیر  تسایس 99 /  ینیمخ و  ماما 
ینیمخ 120 ماما  ياه  شنکاو  هیضیف 117  هب  مجاهت  جیاتن  هیضیف 112 /  هسردم  هب  مجاهت  رادازع 110 /  دیع  مق 109 /  هزات  هرهچ 

هیمالعا 125 ریثکت  تضهن  يزابرس 123 /  هبرح  مرحم 122  هام  يارب  يزاس  هنیمز  دعب 122 /  زور  لهچ  / 

ص:4
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.لوا 127 نادنز 

یسداس 132 هناخ  رد  ینارنخس  یلصم 131 /  دجسم  رد  ینارنخس  دنجریب 129 /  هب  یغیلبت  رفس  ینالیم 127 /  هللا  تیآ  يارب  یمایپ 
 / کی 140 يرتنالک  رد  یبش  دهشم 138 /  هب  لاقتنا  طورشم 136 /  يدازآ  يریگتسد 134 /  یبغار 133 / هینیسح  رد  ینارنخـس  / 

ینالیم هللا  تیآ  اب  رادـید  رکـشل 148 /  نادنز  زا  يدازآ  ییوجزاب 145 /  يراگیب 144  غیت 142 /  راـظتنا  رد  رکشل 141 /  نادنز 
توخر 152 درگ  ندودز  يرارف 151 /  تسود  اب  رادید   / 149

.مق 155 هب  تشگزاب 

مق

تثعب 160 هیرشن  دنو 158  لامک  ياقآ  اب  رادید  یهد 156 /  نامزاس  تالیکشت و  توکس 155 /  رد 

.مود 162 نادنز 

رد

 / عماج 168 دجسم  رد  ینارنخس  نیرخآ  هتخوس 167 /  رهش  نادهاز 166 /  رد  نادهاز 164 /  يوس  هب  ناضمر 162 /  هام  هناتسآ 
 / ینابرهش 172 سیئر  قاتا  رد  يریگتسد 171 / 

نادنز رد  دابآ 178 /  تنطلس  ناگداپ  رد  نارهت 177 /  هب  لاقتنا  لقتـسم 175  نادرگ  نادنز  رد  یسایس 173 /  تساوخزاب  نیمود 
ینمرا 190 دنب  مه  هداوناخ  اب  تاقالم  اهدنب 190 /  مه  اب  رادید  ماما 187 /  اب  رادید  هعلق 186 /  لزق  ياهراوتسا  هعلق 179  لزق 

.دهشم 192 هب  تشگزاب 

هللا تیآ  عـضاوم  لاس 1343 195 /  رد  دهشم  یـسایس  ياضف  دهـشم 194 /  ای  مق  مق 193 /  رد  ماما  اـب  رادـید  ردپ 192 /  نامشچ 
تیلقا فرط 198 /  یب  تیرثکا  يراوزبس 198 /  نیسحازریم  ییافک 198 /  دمحاازریم  یمق 197 /  هللا  تیآ  عضاوم  ینالیم 196 / 

اه 200 يربنم  دهشم 199 /  هیملع  هزوح  بالط  یتلود 199 / 

ص:5
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 / يرئاح 209 ياقآ  اب  رادید  رگید 208 /  يرادید  ناگرگ 203  هب  رفس  ینیوزق 201 /  یبتجم  خیش  جاح  نابایخ 200 /  نییاپ  هسلج 
 / ینالیم 214 هللا  تیآ  شنکاو  داشرهوگ 213 /  دجسم  رد  نصحت  رارق  ماما 212 /  دیعبت  جاودزا 211 /  یمالسا 210 /  غیلبتلاراد 
رقف 217 و  كرتشم 216 ... /  یگدنز  زاغآ  ینالیم 216 /  ياقآ  اب  خلت  يرادید  مق 215 /  هب  ترجه  يارب  ینالیم  ياقآ  زا  توعد 

..یبتک 219 یبلُص و  نادنزرف 

يروآ عمج 

همانـساسا فشک  ياهدمآ  یپ  هدیپس 226 /  تاراشتنا  دوـلوم 223  نیمود  دـنزرف 222 /  نیتسخن  سیردـت 221 /  تاعالطا 219 / 
نارهت 233 رد  یفخم  یگدنز  دهشم 233 /  هب  یناهنپ  تشگزاب  نایرارف 231 /  تسشن  مامتان 230  تحایس   / 228

.موس 235 نادنز 

رد

 / تشادزاـب 243 نیموس  همجرت 242 /  نـیمود  نارهت 239  جرک و  رد  ینارنخــس  فـجن 238 /  زا  يا  هماـن  مجرتم 235 /  بیقعت 
ییوجزاب همادا  یفطصم 263 / اب  تاقالم  یماظن 258 /  يارسداد  رد  ییوجزاب  باوج 253 /  یب  ياه  همان  ییوجزاب 246 /  نیموس 

هسلج نیتسخن  يا 273 /  هنماخ  دیعس  لابند  هب  هدنورپ 271 /  شدرگ  نادنز 270 /  رد  همجرت  همان 269 /  کی  دنلب  يادص   / 264
هدنیآ 296 فسوی  رظندیدجت 290 /  هاگداد  یماظن 288 /  هاگداد  يأر  هاگداد 276 /  هسلج  نیمود  هاگداد 275 / 

..نتفگ 298 نتشون و  نتسیز ، يانگنت 

يارب شالت  ینآرق 301 /  قـیفر  ییوجزاب 301 /  نیرت  هاـتوک  ریقف 300 /  ياـه  بیج  دهشم 298 /  هیملع  هزوح  باب  رد  یـشهوژپ 
هژیو تبقارم  يا 308 /  هنماخ  ای  ینیمخ  کخاک 305 /  هلزلز  یتالیکشت 304 /  ياه  تیلاعف  يارب  ینومزآ  همانرذگ 304 /  نتفرگ 

 / 315 (ع ) نسح ماما  حلـص  نارهت 313 /  هـب  یغیلبت  رفـس  يا 312 /  هنماخ  دیـس  دیعـس ، رگید  راب  ریـسفت 311 /  هرابود  زاغآ   309
هنارتخد 317 ناتسریبد  همجرت 316 /  هاگراک 

ص:6
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ناضمر

رفص مرحم 333 /  مود  هـهد   / 329 1348ش )  ) مرحم 1390 یمالـسا 326 /  روشنم  يداش 325 /  دیـشن   / 318 1348ش )  ) 1389
335 1349ش )  ) 1390

..یسایس 340 تسَج 

بیقعت 350 همادا  اه 346 /  يریگتسد  زاغآ  دهشم 340 /  هیملع  هزوح  رد  شورخ 

.مراهچ 352 نادنز 

شالت تسخن 357 /  ییوجزاب  ناخیـش 355 /  يور  رد  ور  يریگتسد 354 /  هـمجرت 353 /  يارب  رارف  كاواس 352 /  ماکان  مادقا 
ياچ نابهورگ  كاواس 389  یلاخ  ناتـسد  ییوجزاـب 385 /  نیموس  رـصان 383 /  گرم  مود 368 /  ییوجزاـب  دیعبت 366 /  يارب 

397 1349ش )  ) ناضمر 1390 مرج 396 /  لابند  هب  نادنز 395 /  رد  همجرت  همادا  یگدیسر 391 /  مدع  هب  ضارتعا  شورف 390 / 
یناـحور زا  زیهرپ  يدازآ 427 /  زور  همکاـحم 404 /  زور  همکاـحم 404 /  شیپ  ینزوس 403 /  هبتاـکم  رگید 399 /  ياه  هماـن  / 

ینیمخ 432 دمحادیس  اب  رادید  ...و 432 /  داشرا  هینیسح   428 50-1349ش )  ) مرحم 1391 یسایس 427 / 

.مجنپ 434 نادنز 

ییوجزاب دیدج 440 /  نادنز  نینوخ  همیمض  کنیع 440  هناودنه و  يریگتسد 436 /  نیمجنپ  گرزب 434 /  نشج  کی  تاغوس 
دوسحم شیر  نادـنز 445 /  رد  يا  هنماخ  ناردارب   / 444 1350ش )  ) ناضمر 1391  / 443 هزم ...  اـب  مزب ، هجنکش 442 /  زا  سپ 

رظندیدجت 451 هاگداد  طورشم 450  يدازآ  يوسوم 448 /  تمواقم  مود 447 /  ییوجزاب   / 446

.نادنز 454 ود  نایم  یتالف 

یمشاه 457 اب  رادید  داشرا 456 /  هینیسح  رد  ینارنخس  غیلبت 454 /  زا  مورحم 

ص:7
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يرهطم ياقآ  اب  رادید  ینیما 463 /  همالع  دای  هب  هبنش 461  ياقآ  نیدهاجم 458 /  مادعا  هب  شنکاو  ریسفت 458 /  ياه  هسلج  همادا 
رد نآرق  ریسفت  دهشم 466  هزوح  دمآراکان  شور  كرتشم 466 /  هتیمک  هب  يا  هنماخ  مان  ندیسر  رنهاب 466  ياقآ  اب  رادید   / 464

يرهطم ياقآ  هماـن  نآرق 472 /  ریـسفت  همادا  تاهوجو 472 /  نداتـسرف   / 470 1351ش )  ) مرحم 1393 نسح 468 /  ماما  دجـسم 
دهشم زا  زیرگ  ياه  تیلاعف  هیملع 481  هسردم  سیسأت  يارب  شالت  ینآرق 480 /  شهوژپ  همادا  ریسفت 477 /  سرد  یلیطعت   / 476

 / اه 491 هبلط  هب  یلام  کمک   / 488 1352ش )  ) ناضمر 1393 سبط 486 /  يدیعبت  زا  رادید  نیزگیاج 485 /  ياه  هقلح   / 484
زاغآ دهشم 497 /  هب  یناقلاط  ياقآ  یناهنپ  رفـس  يرهطم 496 /  ياقآ  فسأت  ینارنخـس 495 /  زا  عنم  تمارک 492 /  دجسم  قنور 

هعسوت نسح 502  ماما  دجـسم  رگید ، راـب  تمارک 502 /  دجـسم  بوـتکم  دروآ  هر  كردم 498 /  نادـقف  رد  دیاقع 498 /  سرد 
سلجم  / 507 ع )  ) یلع ماما  یسایس  لئاضف  هیمطاف 1353 507 /  مایا  تشادزاب 506 /  يارب  يزیوآ  تسد  نسح 505 /  ماما  دجسم 
دجسم سودرف 513 /  هب  رفس  یمالسا 512 /  هشیدنا  یلک  حرط   / 510 1353ش )  ) ناضمر 1394 يدورهاش 509 /  هللا  تیآ  متخ 

ناردنزام 517 هب  رفس  ریسفت 516 /  ياه  هسلج  نیرخآ  دیواج 514 / 

.مشش 519 نادنز 

 / اه 528 ییوجزاب  زاغآ  يراکبارخدض 527 /  كرتشم  هتیمک  هب  لاقتنا  تشادزاب 523 /  نیمشش  مشش 519 /  يریگتسد  تامدقم 
گس مشـش 531  تشادزاب  باـتزاب  ناسارخ 531 /  كاواـس  يراـیب  شتآ  يرهطم 530 /  هراـبود  فسأـت  يا 529 /  هنماـخ  هورگ 

دهشم 535 مهم  ياهدادخر  صصختم 534 /  يوجزاب  مسجم 532 / 

لولس 539 مه  ياه  تسینومک  ابرم 538 /  هرک و  يدزد  سروم 537 /  نابز  تشگزاب 537 /  هرود  رازاب 536 /  دجسم  ياه  هتشرف 
يدازآ 546 زور  ییوجزاب 545 /  نیرخآ  يدازآ 544 /  باوخ  ردام 544 /  نارگن  لد  ادص 543 /  رون و  / 
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.دیعبت 548 نادنز و  نایم  یتالف 

تشگزاب

رد رکف 554 /  مه  ناتـسود  عمجت  ناچوق 553 /  لیس  كاواس 553  هرصاحم  رد  جورخلا 552 /  عونمم  ناـیناحور  دهشم 548 /  هب 
نانبل 556 ناناملسم  هشیدنا 

 / دادرخ 1356 561  15 نارهت 559 /  هب  رفـس  يزاریـش 558 /  ياقآ  هب  تاهوجو  عاجرا  كاواس 556 /  هدافتـساءوس  نآرق و  يراق 
تشذگرد یسیلگنا 567  نابز  شزومآ  تبقارم 566 /  بـیقعت و  دهـشم 564 /  رد  يرکاب  يدهم  یتعیرش 562 /  رتکد  تشذگرد 

ینیمخ 567 یفطصمدیس 

.دیعبت 570

 / يرمرادناژ 576 هاگتماقا  يریگتسد 573 /  نیرخآ  يا 571 /  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  داهنـشیپ  ینیمخ 570 /  یفطصمدیس  ملهچ 
 / یقودـص 582 هللا  تیآ  اب  هبتاـکم  بالقنا 582 /  ياـهربخ  رهـشناریا 579 /  دیدج  نارفاسم  رهـشناریا 578  رد  دابانگ 577 /  رد 

يدازآ و زا  عافد  یناریا  هتیمک  اب  هبتاـکم  لوسرلا 590 /  لآ  دجسم  ءایحا  یمدرم 589 /  طباور  شرتسگ  هزات 588 /  ياه  يدیعبت 
هب زور 603 /  نیرخآ  اـت  يراـی  تسد  ناگدـشدیعبت 602 /  ییاج  هباج  رهشناریا 597 /  لیـس  وژپ 404 595 /  رشب 592 /  قوقح 

دیعبت 612 نایاپ  اه 611 /  یتفریج  نابز  زا  تفریج 607 /  رد  تفریج 604 /  فرط 

..يزوریپ 614 ات 

 / 623 1357ش )  ) مرحم 1399 يداهج 622 /  نامزاس  سیـسأت  هتـسد 619 /  یب  گـنلک  رگید 615 /  يدهـشم  نارهت 614 /  رد 
ماما مان  هب  هبطخ  يرارف 625 /  نازابرس  يارب  يا  هراچ  تارهاظت 624 /  نوناک  باون : هسردم  یقودص 623  هللا  تیآ  اب  وگو  تفگ 

باصتعا هب  کـمک  یکاواس 635 /  دـنوخآ  نایماظن 633 /  اـب  مدرم  ییوراـیور  هئطوت  اضر 629 /  ماـما  ناتـسرامیب  ینیمخ 626 / 
رگید 641 نینوخ  زور  ناسارخ 638 /  يرادناتسا  دصقم ، نصحت 637 /  نایاپ  تفن 636  تعنص  ناگدننک 
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 / رایتخب 646 ندنام  يارب  شالت  بالقنا 645 /  ياروش  نارهت 644 /  يوس  هب  یناهنپ 643 /  یگدنز  دیاش 642 /  سیراپ ؛ هب  رفس 
 / هافر 655 هسردـم  ماما 652  تشگزاـب  هاگشناد 651 /  رد  ینارنخـس  هاگـشناد 650 /  رد  نصحت  ارهز 648  تـشهب  رد  ینارنخس 

همانساسا ماـما 661 /  رقم  رد  ییاوـه  يورین  ناـگرزاب 658 /  يریزو  تسخن  جاوم 657  ياه  هفطاـع  نایاپ 656 /  یب  ياـه  هرهلد 
يدازآ 673 رب  هدجس  اه 665 /  تسینومک  ییامندوخ  یمالسا 663 /  يروهمج  بزح 

.مالعا 674 تسرهف 

اه 715 سکع 
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هراشا

لاس نیسپاو  زا  ار  ناریا  رصاعم  خیرات  تسا  هدیشوک  دوخ  يراگن  خیرات  تایح  ههد  ود  رد  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم 
اه و شقن  هب  يراگن ، خـیرات  جـیار  تفایهر  زا  روبع  اب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  رـضاح ، نامز  ات  راـجاق ، ناـمدود  تموکح  ياـه 

.دزادرپب زین  نامروشک  خیرات  ینونک  نانیرفآ  شقن 

راگدنام نقتم و  یملع ، شهوژپ  همزال  دنتسم ، دنم و  شور  نییبت  ذخآم و  عبانم و  عونت  یگدرتسگ و  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هسسؤم ،
زا لابقتـسا  .دـهد  رارق  دوخ  هحولرـس  ار  اه  یگژیو  نیا  ناکما  دـح  ات  دوخ  یقیقحت  ياه  حرط  رد  تسا  هدیـشوک  هراومه  .تسا و 

.اعدم نیا  رب  تسا  یهاوگ  هسسؤم  راثآ 

و یناوجون ؛ یکدوک و  ياه  لاس  ات  دلوت  رابت و  زا  يا  هنماخ  ینیسح  یلعدیـس  هللا  تیآ  یگدنز  رب  تسا  یحرـش  رـضاح ، شهوژپ 
تیعقوم شقن و  زا  رظن  عطق  .یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ات  وا  یعاـمتجا  یـسایس  ياـه  شنک  نیزاـغآ  زا  رـصتخم  تسا  يا  هماـنراک 

هشیدنا جیورت  نییبت و  رد  راذگریثأت  ناملاع  زا  یکی  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دیدرت  یب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناشیا  یئانثتسا 
خیرات زا  یـشخب  ییوگزاب  یناوخزاب و  يانعم  هب  یـشهوژپ  نینچ  نیاربانب ، .تسا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ندـمآرب  مالـسا و  یـسایس 

.تسا ناریا  تلم  تازرابم 

و راکردـنا ، تسد  زکارم  یخرب  كاسما  ات  هتفرگ ، عبانم  دوبمک  زا  تسنادـن ؛ صاخ  ياـه  يراوشد  دـقاف  ار  شهوژپ  نیا  ناوت  یمن 
ییاـج زا  یگرب  ره  ناوارف  ترارم  اـب  هـک  دـیدرگ  بجوـم  اـهنیا  .هـمجرت  بحاـص  هراـبرد  دوـجوم  دانــسا  یگدـنکارپ  یناـشیرپ و 

هیاس راک  نیا  رب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ینونک  تیعقوم  هک  درک  یم  باجیا  يا  هفرح  قالخا  .دش  و  دوش ؛ يروآدرگ 
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رد هک  میتسه  رواب  نیا  رب  .دشاب  ناسمه  تاریبعت  تارابع و  تالمج ، شور ، رد  یملع ، ياه  قیقحت  رگید  اب  شهوژپ  نیا  دنکفین و 
.میا هدوب  قفوم  رما  نیا 

قادصم اما  دزاس ، نشور  ار  ناشیا  یتازرابم  یصخش و  یگدنز  ناهنپ  ادیپ و  يایاوز  یمامت  تسین  رداق  هدش  هدافتسا  دانـسا  هچرگ 
«. نارگید ثیدح   » رد تسا  يّرس »  » نایب

دـقن و هتوب  رد  تعرـس  هب  هک  دراد  ار  زایتما  نیا  دنتـسه  تاـیح  دـیق  رد  نآ  نارگ  شنک  هک  ییاهدادـیور  دارفا و  هراـبرد  شهوژپ 
رثا نیا  هرابرد  یسررب  رظن و  دقن و  ره  زا  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نامگ  یب  .دریگ  رارق  حیحصت  لیمکت و  یسررب و 

.دنک یم  لابقتسا 

ياه هقیلس  زا  يدنم  هرهب  دادعتسا  اما  دیآ ، یم  رامش  هب  يراگن  خیرات  ياه  هخاشریز  زا  یکی  هچرگ  یلیصفت  یـسیون  همان  یگدنز 
شهوژپ کـی  تمدـخ  رد  ار  دوخ  باذـج  فیطل و  شراـگن  کبـس  تسا  هتـسناوت  يدوبهب  هللا  تیادـه  هکناـنچ  دراد ؛ زین  ار  یبدا 

.دتفا رظن  لها  عبط  لوبقم  تسا  دیما  هک  دهد ؛ رارق  دنتسم  هناملاع و 

.دوش یم  رکشت  دنتفاتش  رثا  نیا  کمک  هب  دوخ  بلاطم  ریواصت و  دانـسا ، هئارا  اب  هک  یتاسـسؤم  زکارم و  دارفا ، یمامت  زا  همتاخ  رد 
زا ساپس  تیاهن  و  يرنه ؛ هزوح  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  رتفد  زا  نانتما  یمالـسا ؛ بالقنا  دانـسا  زکرم  مرتحم  سیئر  زا  هژیو  ساپس 

، دندروآ مهارف  ار  یهجوت  لباق  دانسا  هژیو ، هورگراک  لیکشت  هداشگ و  تسد  اب  هک  تاعالطا  ترازو  یخیرات  دانسا  یـسررب  زکرم 
.تسا یندرکدای 

! داب نودیا  .درادرب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  همان  یگدنز  نیودت  اب  ار  يدعب  ماگ  تسا ، ددصرد  هسسؤم  نیا 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 
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هدنسیون تشاددای 

اه یهاگآ  همه  درک  روصت  دوش  یم  رگم  .تسا  یتسردان  ياعدا  یخیرات  ياـه  شهوژپ  زا  عوضوم  ره  رب  ناـیاپ  هطقن  نتـشاذگ  . 1
هرهب اهنآ  زا  دناوتب  يا ، هفرح  ياه  هغدغد  زا  رود  هب  وا  دنشاب و  هدش  هدیچ  رگشهوژپ  راک  زیم  يور  تادنتـسم ) دهاوش ، كرادم ، )
شقن ییوگ  هک  كدنا ، هاگ  و  تسا ؛ دیدپان  تاعالطا  ققحم و  نایم  یُلپ  راگنا  هک  رایسب ، هاگ  .تسه  ییاه  یتساک  هراومه  دریگ ؟

، همکت کی  راشف  اب  دور  یم  نامگ  هک  تاعالطا  یناوارف  رـصع  رد  هک  نآ  هفرط  .تسا  بیاغ  یخیرات  يراک  متاـخ  کـی  زا  ییاـه 
شرتسگ اه ، یهاگآ  .تساجرباپ  تاعالطا  رگـشهوژپ و  نایم  هلـصاف  نانچمه  دوش ، یم  رهاظ  دیا » هتـساوخ  امـش  هچ  نآ   » تسرهف

.قمع رد  هن  حطس ، رد  اما  تسا ، هتفای  يریگمشچ 

دروآ تسد  هک  مدیـشیدنا  نیا  هب  تسخن  متفرگ ، ار  يا  هنماخ  یلعدیـس  هللا  تیآ  همان  یگدـنز  شراگن  داهنـشیپ  یتقو  رواب ، نیا  اب 
سرتسد رد  هک  هچ  نآ  همه  متـسناد  وجو  تسج  یمک  اب  .تفای  دـهاوخ  دوخ  هباـشم  تـالوصحم  ناـیم  رد  یهاـگیاج  هچ  یناـیاپ ،

یـشهوژپ لوصا  رب  ءانتبا  ّتیملع و  رد  اـه  لقادـح  اـه و  مک  تسد  نتـشادن  نآ  و  دـنرب ؛ یم  جـنر  كرتشم  یگژیو  کـی  زا  تسا ،
.تسا

مدـش نئمطم  .متفاـی  لوا  تسد  عباـنم  رامـش  رد  ار  اـهنآ  مدرک ، یـسررب  ار  یـسایس  ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  هسـسؤم  دانـسا  یتـقو 
زرم هب  هک  یباـتک  هئارا  اـما  .دـمآ  دـنهاوخ  دـیدپ  یملع  يدرکیور  اـب  سپ  نیا  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یـشالت  يادـتبا  راـک ، لوـصحم 

هراوق اب  ههجاوم  ییاناوت  دوب : نایم  رد  یـشسرپ  .دـشاب  داهنـشیپ  نیا  شریذـپ  رد  همات  تلع  تسناوت  یمن  دـشاب ، هدیـسر  يدـنموربآ 
تسا هدنسیون  نوردنا  رد  ههجاوم  نیا  رس  کی  .عوضوم 
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...يرآ خـساپ  دراد ؟ ياج  ملق  نیا  بحاص  دادعتـسا  بات و  رد  رـس ، ود  ییورایور  نیا  .دـسر  یم  هعماـج  نوریب  هب  شرگید  رـس  و 
زین هاگ  هاگ  ياه  تولخ  .دوبن  هدننک  عناق  اما  دـیماجنا ، یم  رادـیب  هتفخ و  همین  ياه  هسوسو  کیرحت  هب  دـنچ  ره  ناتـسود ، ...يرآ 
ادیپ ییاهزیچ  يراک ، دومن  دوب و  ههد  هس  هتخیر  مه  هب  غولـش و  هچقودنـص  یـسراو  رد  .دهد  متـسد  هب  ینادجو  یخـساپ  تسناوتن 

رد لد ، هچقات  هب  هاگن  رد  اما  .هتـسکش  ای  هتفرگ ، كاـخ  یخرب  ون ، یـضعب  داهنـشیپ ؛ نیا  شریذـپ  ندرک  زیوآ  تسد  يارب  دـش  یم 
زاب شهوژپ  نیا  ندنارذگ  يارب  ار  لد  هار  اما  دوبن ، شـسرپ  نآ  خساپ  دنچ  ره  هک  دروخ  مشچ  هب  يزیچ  اه ، هدیچ  كدنا  نآ  نایم 
نُدُم ریبدت  هاگ  زا  ره  ياهدابدنت  و  دوب ، هدیسر  نم  هب  هتفگان  هتشونان و  يراجم  زا  اه ، لاس  نیا  لوط  رد  هک  دوب  یـسح  نآ  و  درک ؛

.منیب یم  یتسود  هب  هتخیمآ  ار  نآ  منک ، یم  رظن  هک  سح  نیا  زا  هجو  ره  هب  .دزادنیب  مریمض  فَر  زا  ار  نآ  دوب  هتسناوتن 

.تارطاخ دانسا ، تسا : هدز  هیکت  یلصا  عبنم  ود  رب  باتک  نیا  . 2

شترا ینابرهش و  روشک ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  ینعی  مود ، يولهپ  هرود  یماظن  یماظتنا و  یتینما ، داهن  هس  ِنآ  زا  اهدنس  .فلا 
هدوب كرادم  نیرتشیب  رودـص  أشنم  ییوجزاب ، يریگتـسد و  دونـش ، بیقعت ، تبقارم ، لاس  یپ 15  رد  كاواس )  ) یتینما داـهن  .تسا 
لماع ناونع  هب  زین  و  هدوب ، هژوس »  » دـمآ تفر و  لحم  هک  کچوک ، ياهرهـش  زا  یخرب  رد  كاواس  هبعـش  دوبن  رد  ینابرهـش  .تسا 

ناینادـنز همکاحم  راد  هدـهع  هک  یهاشنهاش  شترا  یـسرداد  ناـمزاس  و  مود ، هبترم  رد  داـیز  فـالتخا  اـب  تینما ، ناـمزاس  ییارجا 
اه و شرازگ  رابخا ، زا  يا  هخسن  ریخا  نامزاس  ود  هک  اج  نآ  زا  .دنا  هتشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  يدانسا  يدعب ، هلحرم  رد  دوب ، یـسایس 

.تسا هدش  هداد  عاجرا  كاواس » دانسا   » هب نتم ، رد  يدانِسا  بلاطم  دنداتسرف ، یم  كاواس  هب  ار  دوخ  طبترم  تابتاکم 

یـسایس ياه  تیلاعف  زا  ییامن  مامت  هنییآ  یـسوساج ، لاس  هدزناپ  لوط  رد  نیچربخ  نارومأم  زا  دوجوم  ياه  شرازگ  تسا ، ینتفگ 
ياه همزگ  تسد  هب  یکزگ  هک  درک  یم  راتفر  يا  هویـش  هب  نادنز ، نیموس  زا  سپ  ناشیا  هک  نیا  تسخن  .تسین  يا  هنماخ  هللا  تیآ 

هک ییاهراک  رد  یفخم ، نارومأم  هک  نیا  مود  .دراذگن  اج  هب  دوخ ، یسایس  تابسانم  تاطابترا و  زا  يریگمـشچ  ّدر  دهدن و  یتینما 
هـسلج تسا  هلمج  نآ  زا  دـنهد ؛ هئارا  یقیقد  ياه  شرازگ  دـنا  هتـسناوتن  تسا ، هدوب  یهاگآ  داوس و  مزلتـسم  اهنآ  زا  ندروآرد  رس 

ریسفت ياه 
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ياـه هسلج  هب  یتـینما  رـصانع  ذوفن  هکنیا  موس  .دـش  یم  داریا  نید  فراـعم  نوماریپ  هک  ییاـه  ینارنخـس  اـی  هغـالبلا و  جـهن  نآرق ،
یم بجوم  اهنیا  .دوب  هارمه  تیقفوم  اب  رتمک  دش ، یم  رازگرب  وا  ياه  هسلج  اه و  تسـشن  نیرت  مهم  هک  ییاج  وا ، هناخ  یـصوصخ 

.مینادن ناشیا  یسایس  ياه  شالت  همه  باتزاب  ار  كاواس  دانسا  هک  دوش 

، هدـش نایب  ییاـه  تبـسانم  هب  هک  دوخ  یگدـنز  زا  هاـتوک  ياـهدرکدای  زا  ریغ  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  هدـش ، هتـسناد  هک  ییاـج  اـت  .ب 
ود نآ  اما  .تسا  هتفای  نایاپ  یگزات  هب  ای  دراد ، همادا  نانچمه  نآ  ریخا  هبترم  هک  تسا ، هتشاد  نایب  راب  هس  ار  دوخ  یگدنز  تارطاخ 

، دـعب اهلاس  هک  تفگزاب  یمالـسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  يارب  لیـصفت  هب  ار  دوخ  تارطاخ  يروهمج  تسایر  ناـمز  رد  تسخن  راـب ؛
لامتحا .تسا  ات 1343ش  دلوت  زا  تارطاخ  نیا  ینامز  ریس  .تفای  تسد  نآ  زا  يا  هخسن  هب  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

، مود راب  .تشادن  رب  رد  يا  هجیتن  شخب  نیا  نتفای  يارب  اهوجو  تسج  هک  دشاب ، هدـش  هدیـشک  ات 1357ش  اه  هتفگ  هنماد  دور  یم 
رتکد يارب  یبرع  نابز  هب  لامجا و  هب  نیـشیپ ، ياهدرکدای  اب  تبـسن  رد  و  هدـش ، يدـنب  هتـسد  ار ، دوخ  تارطاخ  يربهر ، ناـمز  رد 

ار دوخ  تازرابم  اج  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  .تفرگ  رارق  يزاجم  هکبش  رد  حیقنت ، زا  سپ  ًالامتحا  و  تفگ ، بشرذآ  یلعدمحم 
منتغم رایسب  ات 1357  زا 1343  یـسراف  تارطاخ  تبیغ  ناربج  تهج  هب  هک  هداد ، حرـش  دش ، متخ  دیعبت  کی  نادنز و  شـش  هب  هک 

.تسا

رد اه  ییوجزاب  ای  یفارگویب » ياه  هگرب   » رد هک  ییاه  خـساپ  هب  دـنک ، ناشیا  یگدـنز  هتـشذگ  زا  تیاـکح  هک  ییاـه  هتـشاگندوخ 
.دوش یم  دودحم  دیدرگ ، رشتنم  یمالسا  يروهمج  بزح  طسوت  بالقنا  زا  سپ  هک  يا  هتشون  هاتوک  ای  و  بالقنا ، زا  شیپ 

سپ هژیو  هب  ریخا ، نایلاس  لوط  رد  هک  تسا  ییاه  هتـشون  رگید  اه و  هتفگ  رگید  هدش ، دـنم  هرهب  نآ  زا  باتک  هک  يرگید  عبنم  .پ 
رامـشرپ و عبانم  رد  هک  هدش  نایب  ناشیا  ناتـسود  فص و  مه  نازرابم  نادرگاش ، ناسرد ، مه  طسوت  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  يربهر  زا 
ناکم و عوقو ، خـیرات  اب  یهارمه   ) دنتـسم رتمک  دـنا ، هدـش  هئارا  تارطاـخ  بلاـق  رد  هک  عباـنم  زا  هتـسد  نیا  .تسا  شخپ  هدـنکارپ 

.دش دودحم  اهنآ  زا  یملع  يرادرب  هرهب  لاجم  ور  نیا  زا  .دنتسه  فیصوت  رتشیب  و  نیارق )

رد هتبلا  مهد ؟ تسد  هب  تادنتسم  نیا  زا  ینتـساوخ  لیامـش  مناوت  یم  ایآ  .دوب  نم  ریگ  هقی  ياه  ینارگن  هلمج  زا  باتک ، راتخاس  . 3
یهجوت هیصوت و  نینچ  ناهوژپ  خیرات  فیاظو  حرش 
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وربور تاذ  مه  ریغ  كردم  ود  اب  نم  .تسا  هدادن  هّیدر  یسیون  بوخ  یسیون و  تسرد  یماگمه  رد  مه  یـسک  اما  تسا ، هدشن  دای 
راشرـس يرگید  و  درک ، ریبعت  رود  يادص  هب  ار  نآ  دوش  یم  هک  یتینما ) یماظن –   ) یمـسر تخـس و  یتایبدا  زا  هدنکآ  یکی  مدوب ؛

گنهابرـض هک  نآ  یب  ادـص ، سنج  ود  نـیا  ندـناشن  مـه  راـنک  رد  .دراد  یندینـش  کـیدزن و  ییاوـن  هـک  تیمیمـص  یهارمه و  زا 
هک نیا  لوا  .متـسناوتن  نم  ای  دـشن ، .دوبن و  يا  هداس  راک  دـیامن ، تکرح  نوزوم  راومه و  یحطـس  رد  دـنکن و  یناکلپ  ار  شراـگن 

یخیرات يدنس  نداد  تسد  هب  باتک  شراگن  زا  یلصا  فده  هک  نیا  مود  .مرخب  ناج  هب  ار  تادنتسم  رد  تلاخد  تمذم  متـساوخن 
شخب كرادم  هدهع  زا  مک  تسد  دنک ، هدنکآ  دوخ  زا  ار  باتک  رسارس  نتم ، شناوخ  هب  یلیامت  شـشوک و  دوب  رارق  رگا  و  تسا ؛

ياه تخادرپ  زا  ار  هدنسیون  تسد  یسیون ، همان  یگدنز  رد  ینامز  ریـس  هب  يرادافو  يراگن و  میوقت  هک  نیا  موس  .دوبن  هتخاس  لوا 
دوبن تهج  هب  دنک ، یم  مهارف  ار  نتم  راتخاس  يزاسابیز  ناوت  هک  هثداح ، ره  يدنب  هتسب  ناکما  هک  نیا  مراهچ  .دراد  یمزاب  هاوخلد 

؛ مناشکب يرتشیب  ياه  هاگتـسیا  هب  ار  هدنناوخ  هاتوک ، ياه  يدنب  شخب  اب  ما  هدیـشوک  لاح  نیا  اب  .دـشن  نکمم  تاعالطا  دوبمک  ای 
.دبای هار  شلد  مشچ و  هب  یگتسخ  ادابم 

شفک دور و  رتارف  تارطاخ  دانـسا و  هدودحم  زا  ملق  ياپ  مدادن  هزاجا  دوخ  هب  هک  دـشاب  يرورـض  اسب  هچ  عوضوم  نیا  حیرـصت  . 4
، اه تشوناپ  مجح  هک  هدوب  ور  نیا  زا  هدش ، يراددوخ  اه  یقرواپ  رکذ  تاعاجرا و  هئارا  زا  اج  هباج  رگا  .دـشاب  لایخ  تینهذ و  راد 

شـشوج هک  دنادب  یمارگ  هدـنناوخ  سپ ، .درب  یم  الاب  تهج  یب  ار  باتک  ياه  گرب  رامـش  درک و  یم  هدرزآ  ار  تاحفـص  هرهچ 
هدـش يراددوخ  لیلحت  ریـسفت و  زا  شیوخ ، لیامت  فالخ  رب  هاگ  و  هتـشگ ، تارطاـخ  دانـسا و  هب  يراداـفو  فرـص  هدنـسیون  نهذ 

.تسا

زا هرود  کـی  طـقف  هک  تهج  نیا  هب  هن  تسناد ؛ يا  هنماـخ  یلعدیـس  هللا  تیآ  یگدـنز  دـق  ماـمت  هنییآ  ناوت  یمن  ار  باـتک  نیا  . 5
هراومه یخیرات  ياه  شهوژپ  رد  تقیقح  هب  ندیـسر  هک  رظنم  نیا  زا  دریگ ؛ یم  ربرد  ار  1357ش-1318ش )  ) ناشیا تایح  خیرات 

ار یگدنز  کی  لولعم  تلع و  رب  هدش  هدیشک  ياهزرم  همه  دناوت  یمن  وا  هدنشوک  تسد  دنام و  یم  یقاب  رگشهوژپ  شالت  دح  رد 
یلصا لماع  لیم ، نیمه  اما  تسین ، ایمیک  هب  یبای  تسد  يوزرآ  هب  تهابـش  یب  عقاو ، نیع  هب  ندیـسر  رگید ، ترابع  هب  .دنک  سمل 

عیاقو نیرت  مهم  زا  تسا  یحرط  باتک  نیا  سپ  .تسا  یخیرات  تاعبتت  هار  رد  ناققحم  نداهن  ماگ 
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.مسا حرش  قطنم ، لها  لوق  هب  و  ناشیا ؛ یتازرابم  تایح  ثداوح  دورف  زارف و  زا  یشرازگ  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  یگدنز 

قح رد  ار  ساپـس  نیرتمک  نارای ، زا  یخرب  مان  ندروآ  هک  تسا  یناوارف  رهم  هب  رـس  ناـهنپ و  ياـه  شـشوک  راد  ماو  باـتک  نیا  . 6
: دندرشف ياپ  دوخ  یمانمگ  رب  دندادن و  تشاددای  نیا  رد  ار  دوخ  مان  درکدای  هزاجا  یخرب ، دنچ  ره  درک ؛ دناوت  ادا  ناشیا 

زا هک  تشاد  یپ  رد  یمهم  تارکذـت  باـتک ، یناوخزاـب  رد  وا  تقد  شناد و  .هسـسؤم  یـشهوژپ  نواـعم  يدزربط  یلعتارب  ياـقآ  - 
.تسوا دروآ  تسد  باتک  ینایاپ  موبلآ  .دیدرگ  رجنم  بلاطم  یخرب  ءانغا  ناقتا و  هب  زین  و  يریگ ، شیپ  اهاطخ  طبخ و  یخرب 

، دنتـشاد يا  هنماخ  هللا  تیآ  یگدـنز  هب  یتاراشا  اـی  هراـشا  هک  يا  هدـش  پاـچ  عباـنم  ماـمت  يو  .يروفغ  روصنم  مالـسالا  تجح  - 
هرهب هدامآ  اه ، هتفای  رگید  رانک  رد  يدنب  عوضوم  زا  سپ  ار  دوجوم  دانسا  مامت  زین  .درک و  یسیون  هگرب  يدنب و  هتـسد  يروآدرگ ،

.دومن يرادرب 

لد رد  هتفهن  طالغا  یخرب  نداد  ناشن  اب  هارمه  یسیون ، مزح  هب  شیاه  قیوشت  هناحلصم و  ياه  يروآدای  .یناطلـس  یبتجم  ياقآ  - 
.دهاکب راشتنا  زا  سپ  ياه  تتامش  زا  دناوت  یم  اهدادخر ،

ناشیا یبدا  ياهدنـسپ  اب  هدنـسیون  یـشراگن  هقیلـس  دنچ  ره  .دوب  ناشیا  هدـهع  هب  باتک  شیاریو  .ینامرک  ربجنر  ربکا  یلع  ياقآ  - 
.دش تسرد  يو  شیاریو  زارت  اب  نتم  هدروخ  بات  ياه  هتکن  زا  يرایسب  اما  تشاد ، توافت 

.تسا ارآ  هحفص  نیچفورح و  يوناب  نیا  هلصوح  تراهم و  ربص ، دهاش  باتک  هدشن  سیونکاپ  سیون  كرچ  .ینایدق  الیل  مناخ  - 

رد مرسمه )  ) يو هک  يا  يراک  لاجم  ياهب  تخادرپ  فرط ، کی  باتک  يریگ  طلغ  هلباقم و  یناوخزاب ، .روپ  یسوم  امیـس  مناخ  - 
.دمآ دهاوخرب  يراب  ترضح  هدهع  زا  طقف  هدرک ، مهارف  میارب  كرتشم  یگدنز  ههد  هس 

ناتسمز 1390
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مود تشاددای 

.دش وربور  يا  هدرتسگ  لابقتسا  اب  نارهت ، باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیمجنپو  تسیب  رد  هضرع  زور  نیتسخن  رد  مسا  حرش  باتک 
تیآ همان  یگدنز  نیا ، زا  شیپ  .دهد  رارق  هاگـشیامن  ياهربخ  يادتبا  رد  ار  نآ  هک  دوب  باذج  ردـق  نآ  ییاهنت  هب  باتک ، عوضوم 

نیا تایلک  زا  جورخ  .دوب  هدـشن  رـشتنم  تارطاخ ، دانـسا و  رب  هیکت  اـب  مه  نآ  تاـعالطا ، زا  مجح  نیا  اـب  يا ، هنماـخ  یلعدیـس  هللا 
يدنم هرهب  یسمش ، هاجنپ  لهچ و  ياه  ههد  دهاجم  یناحور  نیا  هرابرد  دانـسا  نابز  ندش  هدوشگ  نآ ، تایئزج  هب  دورو  یگدنز و 

هتـسیرگن و ناشیا  هرابرد  ریخا  ههد  ود  رد  هچنآ  زا  توافتم  توافتم ، یتایبدا  هاگن و  يریگراک  هب  هدـش ، رـشتنم  رتمک  ياه  هتفگ  زا 
هک دش  ینوگانوگ  ياه  شنکاو  بجوم  تشادـن ، اه  نهذ  اه و  هناسر  رد  يا  هنیـشیپ  هک  باتک  ربخ  راشتنا  هرخالاب  و  هدـش ، هتـشون 

نیمه .دومن  هولج  يرورض  طبر ، يذ  عجارم  يوس  زا  یخیرات  ياه  هداد  مقس  تحـص و  زا  یهاگآ  هب  لیامت  هماع ، لابقتـسا  زا  ریغ 
فطل و اـب  مأوت  هک  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  یباـجیا  دروخرب  نیب ، نیا  رد  .درک  هجاوـم  گـنرد  اـب  ار  باـتک  عـیزوت  عوـضوم 
، هدیـسر هدنـسیون  تسد  هب  دـش  دـهاوخ  تراشا  شیاه  هنومن  هب  هک  هچ  نآ  یحالـصا ، دراوم  هک  دـیدرگ  بجوم  دوب ، يراوگرزب 

: دوش لامعا 

، تارطاخ هدش  هدایپ  هخسن  رد  ای  دوب و  هدش  جرد  هابتشا  رـسمه ) ردارب  گرزبردام و   ) ناشیوخ کچوک  مان  دروم  ود  رد  اه : مان  . 1
کی رد  .تسا  نیملکتملا  حـصفا  یـسیا و  اهنآ  تسرد  هک  نیملکتملا  لضفا  یـسیلا و  دوب : هدـش  هتـشون  طلغ  هب  دارفا  زا  نت  ود  مان 

.یلمآ ءایضاقآ  دش : هدوزفا  دوب ، هدش  هتخانش  همجرت  بحاص  يارب  طقف  هک  یمان  زین ، دروم 

ناخ لیعامـساازریم  تبـسن  رد  ای  دوب و  هدـمآ  سَْطفَا  هک  دـسر  یم  یـسَْطفَا  تاداس  هب  ناشیا  رابت  نادـناخ ، بَسَن  رد  اه : تبـسن  . 2
.تسا تسرد  هون  رسمه  هک  دوب  هدش  رکذ  هدازرهاوخ  رسمه  گرزبردپ )  ) يا هنماخ  نیسحدیس  هللا  تیآ  اب  يربون 
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يدامادریم هللا  تیآ  جح  ياهرفس  رامش  .درک  تیارس  زین  فلؤم  هب  لوا ، تسد  دنچ  ره  عبانم ، هابتـشا  يدراوم ، كدنا  رد  عیاقو : . 3
يا هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  يراپس  هر  ای  .تسا و  تسرد  جح  رفس  راهچ  هک  دوب  هدش  هتـشون  رفـس  هدراهچ  يردام ،) گرزبردپ  )

رد تدم  هاتوک  تماقا  اب  لوا  نتم  رد  هک  تسا ، هدوب  زیربت  رد  فقوت  نودب  یلیمکت ، تالیصحت  زا  سپ  دهـشم ، هب  فجن  زا  ردپ ) )
.دوب هدش  دای  زیربت 

رد ای ، .دوب و  هدـمآ  ییاـهن 1343ش  قیبطت  رد  تقد  مدـع  تلع  هب  نمهب 1342 ،)  ) هعلق لزق  نادـنز  رد  ناشیا  تشادزاـب  ناـمز : . 4
هچ نآ  زا  ریغ  ینامز  رد  یمالسا  غیلبتلاراد  هب  عجار  وگو  تفگ  يرادمتعیرـش و  هللا  تیآ  اب  رادید  هک  دش  نشور  یلیمکت  تارکذت 

.تسا هدوب  باتک  رد  هدشدای  نامز  زا  رت  شیپ  دهشم ، رد  نسح  ماما  دجسم  شرتسگ  ای ، و  هداد ؛ خر  دوب ، هدمآ  نتم  رد  هک 

.دوب هدمآ  تسا » ریبعت   » هک تاریبعت »  » لثم دوب ؛ هدش  جرد  طلغ  اهدنس  رد  هژاو  دنچ  يدانسا : طالغا  . 5

رد هیعافد  هحیـال  ندـناوخن  نوچمه  دوب ؛ هابتـشا  هدنـسیون  طابنتـسا  تاـعالطا  دـقف  لـیلد  هب  دروم  دـنچ  رد  تسرداـن : طابنتـسا  . 6
.دوبن تسرد  لاس 1342ش  هب  دـنجریب ، رد  یماـهت  هللا  تیآ  لزنم  رد  تماـقا  اـی  .دوب و  هدـش  هدـناوخ  هک  لاس 1346ش ، همکاحم 

.دوب رهش  نآ  هیملع  هسردم  رد  ناشیا  ناکسا 

.دش هدوزفا  دوجوم  ياهدرکدای  هب  یهاتوک  تارطاخ  دروم  هس  رد  . 7

نیشیپ ياه  هظحالم  هب  زین  هتکن  دنچ  اما  دوب ، رادافو  دارفا  يوربآ  ضرع و  ظفح  هب  دانسا  زا  هدافتسا  ماگنه  رد  هدنسیون  دنچ  ره  . 8
.دیدرگ هفاضا 

ملق زا  تاـعالطا  دوبن  لـیلد  هب  دیـسر ، عبط  هب  لاس 1354ش  رد  هک  ربص » باب  رد  يراـتفگ   » باـتک پاـچ  فیلأـت و  یگنوگچ  . 9
.دش هدوزفا  هک  دوب  هداتفا 

.دوب شیوخ  ناداتـسا  دروم  رد  رگید  ریباعت  حیحـصت  دوخ و  هرابرد  همجرت  بحاص  طـسوت  ریباـعت  یخرب  لیدـعت  ینتفگ ، هتکن  . 10
نأش ظفح  رگناشن  هک  موسرم  ياه  هژاو  دربراک  هب  تبـسن  دـنداد و  زیهرپ  دوب  دوخ  ییامن  گرزب  رگنایامن  هک  هچ  نآ  ره  زا  ناشیا 

.دندیزرو دیکأت  دوب  ملع  ناگرزب 

.مینادب لوا  هخسن  زا  رترب  ناقتا ، دانتسا و  تهج  هب  ار  باتک  مود  تساریو  هک  دوش  یم  بجوم  هدشدای ، تاحیحصت  هعومجم 

هامریت 1391

ص:9
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نادناخ

يا هنماخ  نیسحدیس  هللا  تیآ  يردپ ؛ ياین 

ناطلس هب  فورعم  دمحا ، ءاملعلا  ناطلس  هب  يو  هرجش  .دناسر  یم  یـسَْطفَا  تاداس  هب  بسن  يا  هنماخ  ینیـسح  نیـسحدیس  هللا  تیآ 
دنزرف دمحادیـس  ناطلـس  تـسا : (ع ) نیــسح نـب  یلع  نیدـباعلا  نـیز  ماـما  فـالخا  زا  هطــساو ، جـنپ  اـب  هـک  دـسر  یم  دـمحادیس 

تشذگرس رد  (ع .) نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف  رغصا  یلع  دنزرف  سطفا  نسح  دنزرف  نیسح  دنزرف  نسح  دنزرف  ینیادم  دمحمدیسریم 
تماقا یلعف  كارا  و  يدعب ، مجع  قارع  لابج ، رد  درک و  ترجه  ناریا  هب  مراهچ  نرق  طساوا  رد  هک  هدـش  هتفگ  دمحادیـس  ناطلس 
.دیسر تداهـش  هب  بش  زامن  هماقا  لاح  رد  يرجه  رد 360  درب و  هانپ  هوازَه  هب  دوب  سابع  ینب  نارومأـم  بیقعت  تحت  نوچ  دـیزگ ؛

.تسا هدوب  مدرم  هجوت  دروم  نونکات  زابرید  زا  هک  دیدرگ  انب  وا  ربق  رب  یهاگراب  ریبک  سابع  هاش  نامز  رد 

هب هنماخ  رد  دودـح 1260ق  رد  هک   (1) تسا يزیربت  يا  هنماخ  یشرفت  ینیـسح  دمحمدیـس  دنزرف  يا ، هنماخ  نیـسحدیس  هللا  تیآ 
دنزرف دمحمدیـس  .تـسا  هـتفرن  ینخـس  ناـجیابرذآ  هـب  ناریا  يزکرم  قطاـنم  زا  دمحمدیــس  ترجه  تـلع  زا  عباـنم  رد  .دـمآ  اـیند 

هب وا  نیبستنم  تسا و  ارخفریم  هب  روهـشم  نیدلارخفدیـس  .تسا  یـشرفت  نیدلارخفدیـس  دنزرف  ربکا  یلعازریم  دنزرف  یقتدمحمدیس 
یلعدیس هللا  تیآ  گرزبردپ  نیسحدیس ، .دنفورعم  ییارخفریم 

ص:10

ص 640. 1414ق ، یضترملاراد ، دهشم ، ج 2 ، رشع ، عبارلا  نرقلا  یف  رشبلاءابقن  گرزباقآ ، خیش  ینارهت ، - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا ییاهقف  روضح  دـهاش  هرود  نآ  رد  زیربت  رهـش  .دـش  زیربت  یهار  لیـصحت  يارب  دـیلاب و  هنماخ  رد  ار  یکدوک  نارود  يا ، هنماـخ 
مولع بسک  زا  سپ  .دوب  يراصنا  يرتشوش  یضترم  خیش  رهاوج و  بحاص  هب  روهشم  یناهفصا  یفجن  نسحدمحم  خیـش  نادرگاش 

نیـسحدیس نوچ  ییاملع  دزن  ار  لوصا  هقف و  تفر و  فرـشا  فجن  هب  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  يارب  دودح 1290ق  رد  یتامدقم ،
یلعدیـس لئاسملا  ضایر  نوچ  یهقف  بتک  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  دعب  يدنچ  .تخومآ  یناوریا  لضافدـمحمالم  يا و  هرمک  هوک 

يو .دنتخومآ  نیسحدیس  دزن  ار  باتک  ود  نیا  يزیربت  بالط  زا  یهورگ  درک و  یم  سیردت  ار  يراصنا  خیش  بساکم  ییابطابط و 
هنماخ نیسحدیس  هللا  تیآ   (1) .تخادرپ هدـشدای  باتک  ود  رب  یتاقیلعت  شراگن  هب  هلمج  زا  لوصا ، هقف و  رد  ییاه  باتک  فیلأت  هب 

ینادرگاش .تشگزاب  ناجیابرذآ  هب  دودـح 1315ق  تفرگارف و  یکـش ، رقابازریم  نامز ، نآ  یمان  فوسلیف  دزن  ار  لوقعم  مولع  يا 
هللا تیآ   (2) .دنتشاداو زیربت  رد  تماقا  هب  ار  يو  دنتشاد ، یهاگآ  وا  یملع  بتارم  هب  دندوب و  فرشا  فجن  رد  وا  هتخومآ  سرد  هک 

یملع و لفاحم  نایم  رد  يدوز  هب  دش و  نکاس  یس ) هچوک  رل  غاب  هرق   ) اه یغاب  هرق  هچوک  نابایخ ، هلحم  رد  يا  هنماخ  نیـسحدیس 
هسردم رانک  هک  ار  عماج  دجـسم  تعامج  تماما  رهـش ، فیراعم  تساوخ  هب  ادتبا  نامه  زا  يو  .تفای  رابتعا  تهاجو و  زیربت  مدرم 

(3) .تفای ترهش  زین  زامنشیپ  نیسحدیس  هب  تفرگ و  هدهع  هب  تشاد ، رارق  هیبلاط  ینید  مولع 

اب شرود  دادـجا  رد  هک  وا  .دوب  ناـجیابرذآ  هطورـشم  رادـفرط  شیدـنادازآ و  ناـیناحور  رامـش  رد  يا  هنماـخ  نیـسحدیس  هللا  تیآ 
دمحم خیـش  .درک  یم  قیوشت  تضهن  نیا  دربشیپ  يرادـساپ و  هب  ار  مدرم  تشاد ، بسن  كارتشا  یناهارف  ماقم  مئاق  مساـقلاوباازریم 

(4) .درک یم  زاـمن  هماـقا  شنزردـپ  ياـج  هب  عماـج  دجـسم  رد  هاـگ  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  يا  هنماـخ  نیـسحدیس  رتخد  یناـبایخ 
سلجم هرود  نیمود  رد  زیربـت  ناگدـنیامن  ود  ره  هک  یناـبایخ  دـمحم  خیـش  کـیدزن  ناراـطقمه  زا  يربون  لیعامـساازریم  نینچمه 

.دوب يا  هنماخ  نیسحدیس  هللا  تیآ  هون  رسمه  دندوب ، یلم  ياروش 

ص:11

هنماخ یلعدیس  هللا  تیآ  هیـشاح  ات 12 . صص 9  ، 1388 یمالسا ، ياروش  سلجم  دانـسا  زکرم  هناخباتک و  نارهت ، ج 5 ، نامه ، - 1
.يا هنماخ  نیسحدیس  لخدم  رب  يا 

ص 971. 1379ش ، فورعم ، رشن  مق ، ج 2 ، مق ، هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج  نیودت  هیهت و  راربا ، نشلگ  - 2
.اج نامه  - 3

صص 971 و 972. نامه ، - 4
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.دوب مدرم  نایم  مارتحا  یعامتجا و  ذوفن  بحاص  ایند و  هب  انتعا  یب  تشرسوکین ، تلیضفاب ، يدرم  يا  هنماخ  نیسحدیس  هللا  تیآ 

لقتنم فرـشا  فجن  هب  شیوخ ، تیـصو  رباـنب  شرکیپ  تفاـی و  ناـمرف  تیطورـشم  رارقتـسا  زا  سپ  یکدـنا  لاـس 1325ق ، هب  يو 
(1) .دش نفد  مالسلا  يداو  رد  دیدرگ و 

، داوجدیس يرگید  و  ، (2) ربمغیپ هب  فورعم  دمحمدیـس ، نانآ  زا  یکی  هک  دوب  دـنزرف  تفه  ياراد  يا  هنماـخ  نیـسحدیس  هللا  تیآ 
.تشاد مان   (3) يدهمریم وا  رگید  دنزرف  .تسا  يا  هنماخ  یلعدیس  هللا  تیآ  ردپ 

يدابآ فجن  مشاهدیس  جاح  هللا  تیآ  يردام ؛ ياین 

.تسا هدش  دای  يدامادریم  ینیسح  مشاهدیس  يدابآ و  فجن  مشاهدیس  جاح  يدامادریم ، مشاهدیس  جاح  عبانم ، رد  وا  ترهش  مان و 
ماما دنزرف  جابید ، دمحم  نسحلاوبا  هب  هطـساو  يدنا  یـس و  اب  مشاهدیـس  بسن   (4) .دمآ ایند  هب  فرـشا  فجن  رد  رد 1303ق  يو 

، يوفص رصع  رومان  میکح  ریظن  دندوب ؛ یملع  لاجر  نادنمشناد و  زا  يو  ناکاین  رتشیب   (5) .دسر یم  (ع ) قداص رفعج 

ص:12

ات 12. صص 9  ج 5 ، رشع ، عبارلا  نرقلا  یف  رشبلاءابقن  ینارهت ، - 1
یناگدـنز رتشیب  دـمآ و  ایند  هب  فرـشا  فجن  رد  دودـح 1293ق  يا  هنماخ  یلعدیـس  هللا  تیآ  ینتاـن  يومع  ربمغیپ  دمحمدیـس  - 2

زا يو  .دـنارذگ  اـج  ناـمه  رد  دـش ، ناـجیابرذآ  یهار  یـشرفت  نیـسحدیس  هللا  تـیآ  تشذـگرد  زا  سپ  هـک  یعطقم  زج  ار  دوـخ 
ات دـمآ و  ناریا  هب  1325ق )  ) شردپ تافو  زا  سپ  دمحمدیس  .دوب  یناسارخ  دنوخآ  هللا  تیآ  یناهفـصا و  هعیرـشلا  خیـش  نادرگاش 

طابترا یملع ، تابـسانم  زا  ریغ  هطورـشم  ناربهر  زا  یناسارخ  مظاکدـمحمالم  دـنوخآ  اب  وا  .دوب  نکاـس  نارهت  زیربت و  رد  1340ق 
مامتها ینابایخ  دمحم  خیش  شرهاوخ ، رهوش  هارمه  هب  هطورشم  تضهن  دربشیپ  رد  زیربت  رد  شتماقا  تدم  رد  و  تشاد ؛ مه  یسایس 

ار دوخ  ناداتسا  سرد  دمحمدیس  .دیمرآ  مالسلا  يداو  رد  تشذگرد و  رد 1353ق  فرشا  فجن  هب  تشگزاب  زا  سپ  يو  .دیزرو 
فجن ياه  يرتشوش  هینیـسح  رد  یگمه  دوخ  تیـصو  قبط  هک  درک  مهارف  هیعدا  هنیمز  رد  زین  یباتک  دروآ و  درگ  يا  هعومجم  رد 

زا ار  يو  .تشاد  مارتحا  تسایـس  ملع و  لها  نایم  رد  دوب و  راـکوکین  ریلد و  دـهاز ، يدرم  ربمغیپ  دمحمدیـس  .دـش  یم  يرادـهگن 
هللا تیآ  مرحم  هک  دـنتفگ  یم  ربمغیپ  وا  هب  ور  نیا  زا  هدـش  هتفگ  .دـنا  هدرمـشرب  یناهفـصا  نسحلاوبادیـس  هللا  تیآ  کیدزن  ناراـی 

هک تشاد  یـضترمدیس  دمحادیـس و  ياه  ماـن  هب  رـسپ  ود  ربمغیپ  دمحمدیـس  .تسا  هدوب  ناـشیا  ياـه  ماـیپ  نیما  لـقان  یناهفـصا و 
.دنرب یم  رس  هب  نارهت  رد  ناشنادنزرف 

يدـهمریم .دـش  فورعم  هدازدـهتجم  يدـهمریم  هب  یگداوناخ  مان  رییغت  اب  اهدـعب  ربمغیپ  دمحمدیـس  کـچوک  ردارب  يدـهمریم  - 3
هللا تیآ  يومعرسپ  هدازدهتجم ، یضترمدیس  .یضترمدیس  یبتجمدیس و  یفطصمدیس ، نیـسحدیس ، تشاد ؛ رـسپ  راهچ  هدازدهتجم 

.تفگ عادو  ار  ینافراد  لاس  نیمه  رد  زین  هدازدهتجم  يدهمریم  .دیـسر  تداهـش  هب  دادرخ 1342  مایق 15  رد  يا ، هنماخ  یلعدـیس 
(ع) اضر ماما  دـقرم  راوج  رد  شردارب  رکیپ  هک  درک  تساوخرد  ینالیم  يداهدمحمدیـس  هللا  تیآ  زا  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ 

.دش زین  نینچ  هک  ددرگ  نفد 
ص 64. يد 1339 ،)  ) مش 2 سدق ، ناتسآ  همان  شناد ،» هراتس  ود  بورغ  - » 4
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صص راهب 1389 ،)  ) مش 65 س 17 ، تانیب ، نآرقلاریسفت ،» یف  نایبلاهصالخ  رد  ریسفت  یسانش  کبس  ، » یبتجمدیس يدامادریم ، - 5
111 و 112.
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فرـشا تاداسلا ، لیاضف  فلؤم  فرـشا ، دـمحمریم  همالع  و  یهتنملا و ،...  هردـس  میقتـسملا ، طارـص  تاـسبق ، بحاـص  داـمادریم ،
...و داقتعالا ) دیرجت  یسراف  حرش   ) دیرجتلا هقالع  بقانملا ،

مولع شزومآ  اب  ار  دوخ  تالیـصحت  يو  .دـش  گرزب  شردام  یتسرپرـس  اب  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  هک  دوب  هلاـس  ود  مشاهدـیس 
، يدزی مظاکدمحمدیــس  یناـسارخ ، دــنوخآ  ماــظع  تاــیآ  دزن  حطــس ، هرود  تامدــقم و  ندــنارذگ  زا  سپ  .درک  زاــغآ  ینید 

یقـالخا یملع و  تاداـفا  زا  نینچمه  .دیـسر  داـهتجا  هجرد  هب  تخوـمآ و  شناد  ینییاـن  نیـسحدمحم  يزاریـش و  یقتدـمحمازریم 
(1) .دیدرگ دنم  هرهب  يریمشک  یضترمدیساقآ  نوچ  يا  هتسراو  ناملاع 

، مدرم داشرا  هب  رهـش  نیا  رد  تماقا  اب  دمآ و  سدقم  دهـشم  هب  دـعب  يدـنچ  درک و  جاودزا  هنیکـس  یب  یب  اب  فرـشا  فجن  رد  يو 
مان هب  هتفر  هتفر  هک  داـشرهوگ ، دجـسم  ياـه  ناتـسبش  زا  یکی  رد  مشاهدیـس   (2) .دروآ يور  باـتک  فیلأـت  میرک و  نآرق  ریـسفت 
.دـش ور  هبور  نادـنم  هقالع  ءالـضف و  بالط ، زا  یهورگ  لابقتـسا  اب  هک  درک  یم  ریـسفت  ار  نآرق  ياه  هیآ  تفاـی ، ترهـش  شدوخ 

.دوب یسربط  خیش  هتشاگن  نایبلا ، عمجم  وا  ریسفت  يانبم 

یلقع و ياهرایعم  اب  دوب و  کـشخ  تابـصعت  زا  دازآ  ریمـض و  نشور  يدرف  هک  دـنا  هتـشون  مشاهدیـس  جاـح  هراـبرد  عباـنم  یخرب 
اب دوب ؛ ریظن  مک  تافارخ  اب  تفلاخم  زاربا  رد  تشاذـگ ؛ یمن  مدـق  تشادـن  قطنم  لـیلد و  هک  ییاـهراک  رد  درک ؛ یم  راـتفر  یعرش 

و دوشن ، دـنلب  هزادـنا  زا  شیب  تاولـص  نداتـسرف  رد  اهادـص  تشاد  رارـصا  دوبن ؛ قـفاوم  داـیرف  داد و  تهج و  یب  لاـجنج  وهاـیه و 
دایرف اعد  ماگنه  تسین  مزال  تسا و  کیدزن  امش  هب  دنوادخ  تفگ  یم  وا  .دومن  یم  هئارا  عوضوم  نیا  رب  ییاور  ینآرق و  يدهاوش 

(3) .دینزب

یـسایس یعامتجا و  ياهدادـخر  زا  يو  نیا  دوجو  اب  دـنا ، هدرک  فیـصوت  مالک  ذوفن  سفن و  بحاص  لد ، لها  ار  مشاهدیـس  جاح 
.دوب ریت 1314 )  ) داشرهوگ دجـسم  نینوخ  هثداح  زا  سپ  ياه  هتفردیعبت  ناینادنز و  ناگدشریگتـسد ، هلمج  زا  وا  .دوبن  رانک  هعماج 

مـشاه خیـش  جاـح  ققحم ، جاـح  بیغ ، تسد  مولعلارحب ، تاـجن ، یلو  خیـش  تسا : نینچ  هدـش  تشادزاـب  ياـملع  زا  يدادـعت  ماـن 
نیزدیـس يزاریـش ، هللادبعدیـس  یلیبدرا ، سنویدیـس  ناـقاخلا ، بتاـک  یفرـشا ،) هـب  فورعم   ) يدورهاـش گرزباـقآ  خیـش  ینیوزق ،

نیسحدمحمدیس یناتسیس ، نیدباعلا 

ص:13
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(1) .يدابآ فجن  مشاهدیس  و  ینایتشآ ، ربکا  یلع  خیش  ییوخ ، ربکا  یلعدیس  هدازاقآ ، دمحمازریم  يوضر ، ماشتحا  باون  ینیسح ،

اجنآ رد  لاس  دنچ  يو  .دندرک  نییعت  نانمـس  رهـش  ار  وا  هاگدیعبت  .دیدرگ  ینادنز  اجنآ  رد  دـش و  لقتنم  نارهت  هب  مشاهدیـس  جاح 
.تفگ یم  نآرق  ریسفت  رهش  ود  ره  رد  .درک  یگدنز  دیعبت  لاح  هب  (ع ) میظعلادبع ترضح  راوج  رد  يررهـش ، رد  مه  یتدم  دنام و 

(2) .تفرگ یپ  ار  دوخ  یعامتجا  یملع و  تامدخ  تشگزاب و  دهشم  هب  رد 1320ش  مشاهدیس  جاح 

.تسا یـسراف  نابز  هب  نآرقلاریـسفت  یف  نایبلا  هصالخ  يدامادریم  يدابآ  فجن  مشاهدیـس  جاح  هللا  تیآ  زا  هدـش  عبط  باتک  اـهنت 
هلاسر زا  ناوت  یم  يو  هدشن  پاچ  تافیلأت  زا  .دش  پاچ  يدنوخآ  تاراشتنا  طسوت  رد 1339ش  يدلج  راهچ  ریسفت  نیا  لوا  دلج 

فراعم قالخا و  ملع  رد  یتاوزج  یقارن ، موحرم  هلملا  ناهرب  همالا و  فیس  باتک  همجرت  تایاور ، تایآ و  بسحرب  تعجر  رد  يا 
(3) .درب مان  ینییان  موحرم  تاریرقت  و  دنا ، هدیسر  جع ) ) تجح ترضح  روضح  هب  هک  گرزب  ناملاع  لاح  حرش  تیب ، لها 

، لوا رـسمه  زا  شرتخد  اهنت  يدامادریم ، هجیدخ  .دش  فرـشم  جـح  هب  راب  راهچ  يدامادریم  يدابآ  فجن  مشاهدیـس  جاح  هللا  تیآ 
دوب يزیربت  ظعاو  هللادبعالم  رتخد  اب  وا  مود  جاودزا  .تشذگرد  یناوج  رد  وا  لوا  رـسمه  .تسا  يا  هنماخ  یلعدیـس  هللا  تیآ  ردام 

.دش رتخد  راهچ  رسپ و  راهچ  بحاص  يو  زا  هک 

رد شرکیپ  تفگ و  عادو  ار  ینافراد  یبلق  يراـمیب  رثا  رب  یناثلا 1380  يدامج  رذآ 1339/23   22 يا ، هنماخ  هللا  تیآ  يردام  ياین 
دندرک و تکرش  نادنم  هقالع  دهشم و  مدرم  زا  يرایسب  شا ، هزانج  عییشت  رد  .دیدرگ  نفد  (ع ) اضر ترضح  رهطم  مرح  رورسلاراد 

.دوب اپرب  رهش  نوگانوگ  ياه  هلحم  رد  يو  تشادگرزب  مسارم  هتفه  دنچ  ات 

يا هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  ردپ ؛

ود .دمآ  ایند  هب  فرشا  فجن  رد  رخآلا 1313  يدامج  رد  يا  هنماخ  داوجدیس  جاح  هللا  تیآ 

ص:14

ص 139. 1379ش ، نارهت ، نییار ، امیس  ششوک  هب  رگید ، تیاور  هب  داشرهوگ  هعقاو  لیعامسا ، نییار ، - 1
اـضرمالغ رظن  ریز  ج 1 ، يوضر ، مرح  رد  نوفدـم  ریهاـشم  ات 575 ؛ صـص 572  ج 7 ،... ، سوط ، شخب  ناـسارخ –  گـنهرف  - 2

ات 460. صص 458  1386ش ، چ 2 ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهشم ، یلالج ،
ص 459. ج 1 ،... ، يوضر ، مرح  رد  نوفدم  ریهاشم  ص 2212 ؛ ج 2 ، یهوژپ ،... ، نآرق  همان  شناد  - 3
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هطورـشم تضهن  ياهدادـخر  نایرج  رد  ار  یناوجون  نارود  .دـمآ  زیربت  هب  ناجیابرذآ ، هب  هداوناـخ  تشگزاـب  رد  هک  دوب  هلاـس  هس 
دنلب روشرپ و  ياه  ینارنخس  اروشاع ، زور  رد  وا  هدیـشک  راد  هب  هزانج  مالـسالا و  هقث  تداهـش  زیخریما ، هلحم  ياه  گنج  .دنارذگ 

.دید کیدزن  زا  تفای ، یم  همادا  تعاس  راهچ  ات  هاگ  هک  ار  ینابایخ  دمحم  خیش  دوخ ، رهاوخرهوش 

.درک يرپس  یمیتی  درد  اب  ار  يا  هرود  1325ق )  ) ردپ تشذگرد  اب 

يارب  » .دش سدقم  دهشم  یهار  یگلاس  رد 23  ینعی  رد 1336ق ، دناوخ و  زیربت  نامز  نآ  ياه  هسردـم  رد  ار  یتامدـقم  مولع  يو 
« .مینارذگ یم  هدوهیب  ار  نامرمع  زیربت  رد  ام  تسا ، اجنیا  یگدنز  رگا  مدید  دهشم ، مدمآ  یتقو  نم  هک  درک  یم  لقن  هشیمه  نم 

ار ینید  مولع  تالیصحت  ددرگزاب و  دهشم  هب  هتفرگ ، تماقا  هزاجا  شردام  زا  هک  دصق  نیا  اب  درک و  فقوت  دهشم  رد  هام  دودح 9 
دوزفا و وا  لد  رد  هتفهن  ياه  مغ  رامش  رب  ردام ، تشذگرد  هودنا  .دوب  هتفر  ایند  زا  ردام  دیسر ، یتقو  .تشگزاب  زیربت  هب  دهد ، همادا 
، لاح .درک  نیگهودـنا  تخـس  ار  وا  یناوج  ناهج  ردام ، دوبن  دـش ، مضه  وا  یکدوک  يایند  رد  ردـپ  قارف  رگا  .دـمآ  نارگ  شیارب 
مارتحا و همه  اب  تفگ  یم  مردپ   » .دیامن مزال  شا  هراشا  هزاجا و  یگبلط ، یگدنز  عورش  دهشم و  هب  تشگزاب  يارب  هک  دوبن  یـسک 

(1)« .مدوب لاحشوخ  تباب ] نیا  زا   ] .دوبن دهشم  هب  نتفر  هار  رس  رد  یعنام  رگید  ...متشاد  مردام  هب  هک  يا  هقالع 

نیا هب  زاتو  تخات  رد  مادـم  دابآرتسا  هقطنم  ياه  نزهار  دوب و  نماان  دهـشم ) هب  نارهت  هداج   ) هارهاـش ناـمز  نیا  رد  دوش  یم  هتفگ 
هب داوجدیـس  .دـندرک  یم  يراددوخ  هارهاش  رد  ددرت  زا  یناج  نیمأت  تینما و  يرارقرب  ات  اـهناوراک  یعقاوم  نینچ  رد  .دـندوب  هداـج 

(2) .دیسر ناسارخ  هب  بوص  نآ  زا  دش و  دابآ  قشع  یهار  رزخ  رحب  قیرط  زا  تفر و  هبوکداب 

يدـهمازریم (3) و  یناسارخ لضاف  جاـح  یناـسارخ ، هداز  هللا  تیآ  دـمحمازریم  یمق ، نیـسحدیس  جاـح  ناـیاقآ  دزن  دهـشم  رد  يو 
.درک ذملت  یناهفصا 

ياه ینوگرگد  دبال  دنارذگ و  دهشم  رد  ار  راجاق  هرود  ياه  لاس  نیسپاو  داوجدیس 

ص:15

یبایزاب 1225. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1
.ینارهت یلع  خیش  اب  هدنسیون  يوگو  تفگ  - 2

1382ش، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهـشم ، ج 1 ، يوضر ، مرح  رد  نوفدـم  ریهاشم  يدابآ ، مساـق  هنگنز  - 3
صص 131 و 132.
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، دیسر یم  دهشم ، هلمج  زا  ناریا ، گرزب  ياهرهش  هب  نآ  جاوما  هک  ار  تکلمم  یسایس 

يدصت دهشم ؛ هب  قرـش  نارکـشلریما  مازعا  نوشق و  لیکـشت  نایـسپ ؛ ناخ  یقتدمحم  لنلک  مایق  ياتدوک 1299ش ؛ .درک  هدـهاشم 
دورو سیلگنا ، طسوت  زاجح  هب  دیعبت  زا  سپ  یـصلاخ  يدهمدمحم  هللا  تیآ  روضح  نایماظن ؛ طسوت  يوضر  سدـق  ناتـسآ  تیلوت 

اکیرمآ لوسنک  يربمیا ، لتق  زا  سپ  ناسارخ  هب  ءارزولا  سیئر  ِناخاضر  طسوت  تلود  نافلاخم  دـیعبت  دهـشم ؛ رد  تماقا  ناریا و  هب 
دمحم خیش  جاح  روضح  یعازخ ؛ نیسح  رکـشلریما  طسوت  هسردم  تافوقوم  فیقوت  هب  دازیرپ  هسردم  بالط  تاضارتعا  نارهت ؛ رد 

یگنهرف یسایس و  ياه  تیلاعف  سدق ؛ ناتسآ  رد  یلاخلخ  کلامملادیشر  نصحت  دهـشم ؛ رد  نارهت  زا  دیعبت  زا  سپ  هداز  یـصلاخ 
هتخیوآ یهاوخ  يروهمج  شیامن  يارب  نایماظن  طسوت  هک  ییاـه  هدرپ  دهـشم ؛ رد  هیکرت  يوروش و  سیلگنا ، ياـه  يرگلوسنکرس 
تنطلـس هب  هرخالاب  و  دهـشم ؛ رد  اکیرمآ  یبهذم  ياه  تأیه  يریـشبت  ياه  تیلاعف  دش ؛ هدیـشک  نییاپ  نآ ، تسکـش  زا  سپ  دش و 

.دوب نآ  رظان  اهلاس  نیا  رد  دهشم  هک  دوب  ییاهدادخر  زا  ناخاضر ، ندیسر 

لماک ار  دوخ  یملع  ياه  هتخودنا  ات  تفرگ  شیپ  فرشا  فجن  هار  هاشاضر ، تنطلـس  زا  لاس  نیتسخن  رد  رد 1345ق و  داوجدیس 
، ینییان نیـسحدمحم  ماـظع  تاـیآ  سرد  زا  فجن  هیملع  هزوح  رد  .درک  زاـغآ  نیرهنلا  نیب  هب  ار  دوخ  هلاـس  شـش  رفـس  يو  .دـنک 
( یناپمک  ) یناهفصا يورغ  نیسحدمحم  خیشاقآ  زا  هدشدای ، ملاع  هس  زا  ریغ  و  درب ، هرهب  یناهفصا  نسحلاوبادیس  یقارع و  ءایـضاقآ 

(1) .تفرگ هزاجا  مه 

يوس هب  هار  ناریا ، هب  تشگزاـب  رد  دودح 1311ش )  ) فجن رد  یلیـصحت  تماقا  لاس  شـش  زا  سپ  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ 
.دوشگ دهشم 

، لوتب هیولع ،  ) تشاد راگدای  هب  وا  زا  رتخد  دـنزرف  هس  هک  رـسمه ، گرم  هعیاض  اب  هک  دوب  دوخ  یگدـنز  ههد  نیمراهچ  هناتـسآ  رد 
داوجدیس ییاهنت  خلت  هبرجت  نیموس  نیا  دش ، مأوت  ردام  ردپ و  نادقف  اب  هک  یناوجون  هرود  مالآ  زا  سپ  .دش  وربور  ناطلـس ) همطاف 

دهـشم روهـشم  ملاع  يدامادریم ، يدابآ  فجن  مشاهدیـس  جاح  هللا  تیآ  رتخد  يدامادریم ، هجیدـخ  وناب  اب  يو  جاودزا  نیمود  .دوب 
.دوب

هب رظن ، بحاص  یملاع  دهتجم و  کی  ناونع  هب  دهشم ، رد  يا  هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ 

ص:16
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زا ریغ  هک  تشاد  تقوم  هاگ  یصوصخ و  نادرگاش  يو  .درکن  مادقا  سیردت  هزوح  لیکشت 

يو  (1) .درک دای  دهشم  ياملع  زا  ییابع ، نیسحازریم  جاح  زیربت و  نایناحور  زا  يرتسبش ، هللارـصنازریم  جاح  زا  ناوت  یم  نادنزرف ،
هدـهع هب  تشاد ، رارق  روشرـس  رازاب  هنایم  رد  هک  اه ) یناجیابرذآ   ) اه كرت  دجـسم  ای  اه  یقیدـص  دجـسم  رد  ار  تعاـمج  تماـما 
تمه نآ  تموادـم  هب  دـش ، بیرخت  يوـضر  مرح  هعـسوت  حرط  رد  فورعم  دجـسم  نیا  هک  دـعب  لاـس  لـهچ  دودـح  اـت  تـفرگ و 

اه ینارنخـس  نیا  .دـنار  یم  نخـس  نارازگزامن  يارب  تفر و  یم  ربنم  زامن  هماقا  زا  سپ  ناضمر ، كرابم  ياه  هاـم  رد  وا  .تشاـمگ 
يارب ار  نید  فراعم  ربنم ، يالاب  رب  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  زین  دیدم  ياهلاس  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  .تشاد  یقالخا  هبنج 

نایب نارضاح  يارب  دوب ، شا  هقالع  دروم  باتک  هک   (2) نیدحوملا هیافک  زا  ار  داعم  دیحوت و  ثحابم  يو  .درک  یم  نییبت  نارـضاح 
رگید دجـسم  ود  یکی  زا  اهدـعب   » .تفرن نوریب  هناخ  زا  تعامج  تماما  هب  رگید  اه  یناـجیابرذآ  دجـسم  بیرخت  زا  سپ  .دومن  یم 

ماما دجـسم   ] ام لزنم  کیدزن  دوب  يدجـسم  اما ]  ] ...دندرکن لوبق  .زامن  هماقا ] يارب   ] دنورب ناشیا  هک  دـندرک  تساوخرد  دـندمآ و 
دندرک و رارصا  دندمآ  لاس 1354ش ] رد   ] .دوب هدرک  عونمم  ارم  زامن  یتینما ] هاگتـسد   ] .مدـناوخ یم  زامن  نم  دوخ  هک  (ع ]) نسح

(3)« .دندرب یم  زامن  هدعو  کی ] هماقا  يارب   ] ار ناشیا 

يداهدمحمدیـس هللا  تیآ  هک  تسا  یناتـسبش  نامه  نیا  .درک  یم  هماقا  داشرهوگ  دجـسم  ياه  ناتـسبش  زا  یکی  رد  ار  حبـص  زامن 
زامن يا  هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  .دندناوخ  یم  نآ  رد  ار  ءاشع  برغم و  زامن  یناگیاپلگ  هللا  بیبح  خیش  جاح  وا  زا  شیپ  ینالیم و 

يوضر و مرح  هب  فرـشت  هب  دـیقم  يو   (4) .تشاد صاخ  نیمومأم  ور  نیا  زا  دـناوخ ؛ یم  ینأت  اب  زین  ریخأـت و  یکدـنا  اـب  ار  حـبص 
هک یماگنه  یتح  بادآ ، نیا  .دوب  (ع ) اضر ماما  ترایز 

ص:17

، یشیاشخب یقیقع  ددعتم ؛ تاحفـص  مش 1 ، راون  يا ، هنماخ  يداهدیـس  تارطاـخ  يرنه ، هزوح  یمالـسا  بـالقنا  تاـیبدا  رتفد  - 1
صص 395 و 396. 1375ش ، ناجیابرذآ ، رشن  زیربت ، ج 1 ، ناجیابرذآ ، رخافم  میحرلادبع ،

زا تابتع و  میقم  يرجه ، مهدزیس  نرق  یناریا  ياملع  زا  يرون ، یسربط  لیعامسادیس  هتـشون  نیدلا  دیاقع  یف  نیدحوملا  هیافک  - 2
.داد خر  نیمظاک  رد  لاس 1321ق  هب  وا  تافو  .تسا  يزاریش  نسحازریم  یتشر و  هللا  بیبحازریم  يراصنا ، یضترم  خیش  نادرگاش 

رد 1301ق هک  تسا  یسراف  نابز  هب  دلج  هس  رد  داعملا  هریخذ  وا  ياه  باتک  رگید  زا  .دندرک  نفد  (ع ) یلع ماما  نحـص  رد  ار  يو 
.تسا هدرک  نییبت  ار  عیشت  نییآ  نید  لوصا  دیاقع و  باتک  نیا  .دیسر  یگنس  پاچ  هب 
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.ددعتم تاحفص  مش 1 ، راون  يا ، هنماخ  يداهدیس  تارطاخ  يرنه ، هزوح  یمالسا  بالقنا  تایبدا  رتفد  - 4
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مشچ کی  تسناوت  يدعب  تاجلاعم   (1) .تشاد همادا  شنارـسپ  کمک  اب  دیدرگ ، ییانیبان  راچد  یتدم  دش و  مشچ  يرامیب  هب  التبم 
.دراد هگن  انیب  ار  يو 

ود دودـح  .درک  یم  يرپس  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  هب  ار  بش  زا  یتاعاس  دوب و  دـجهتم  وا  هک  دـنا  هتفگ  داوجدیـس  جاـح  ناـکیدزن 
هماـقا يارب  ناذا  زا  شیپ  دروآ و  یم  اـج  هب  ماـمت  هلـصوح  اـب  ار  بش  زاـمن  تساـخ و  یمرب  باوخ  زا  حبـص ، ناذا  زا  شیپ  تعاـس 

(2) .دش یم  داشرهوگ  دجسم  یهار  تعامج 

شیپ رگید  اب  هسیاقم  رد  وا  تشیعم  هک  دید  یم  شرـسمه  .تشادـن  يویند  یگتـسبلد  دوب و  دـهاز  عناق و  تسیز ، هداس  رایـسب  يو 
نابزیم رگا  .تشذـگ  یم  نیـشنریقف  هلحم  رد  کچوک و  يا  هناخ  رد  وا  هنارقحم  یگدـنز  .تسا  نیرت  هداس  دهـشم ، یمان  ياهزامن 

ات عضو  نیا  .دـندرک  یم  يرپس  هناخ  نیریز  هقبط  قاتا  کت  رد  ار  نامز  نآ  هناخ ، لها  دوب ، تفگ  پگ و  اـی  سیردـت  يارب  یـسک 
.تشاد همادا  دندرک ، هفاضا  نآ  هب  هدیرخ ، هناخ  نیا  رانک  ار  ینیمز  يو  نادنم  هقالع  زا  یخرب  هک  یماگنه 

هویـش شنیزگ  نیا  هب  زین  وا  رـسمه  نوچ  دوب و  باختنا  کی  هکلب  رابجا ، رـس  زا  هن  یگدـنز ، عون  نیا  هب  نداد  نت  دـسر  یم  رظن  هب 
هب یعیبط  ياه  يراتفرگ  عفر  ای  شاعم  نیمأت  يارب  وا  .دروآ  یمن  دیدپ  یفنم  هیحور  زین  نادنزرف  رد  تشاذـگ ، یم  مارتحا  یگدـنز 

.دادن نارگید  اب  دوخ  تابسانم  شرتسگ  هب  نت  یگدنز ، شیاشگ  يارب  زگره  دوب و  دودحم  وا  تاطابترا  .درک  یمن  هعجارم  یسک 

فجن هیملع  هزوح  ياقفر  اهیا و  هرود  مه  ای  اهنیا  .دوب  نانآ  اب  شترشاعم  رتشیب  تشاد و  مَرْحَم  اما  كدنا ، یناتسود  داوجدیس  جاح 
یکلم بیبحازریم  جاح  .دندوب  هدرک  ادیپ  كرتشم  میرح  يو  اب  نامز  لوط  رد  هک  یناتـسود  ای  یمیدـق و  نایرهـشمه  زا  ای  دـندوب ،

زا .دندرک  یم  تاقالم  ار  رگیدکی  راب  ود  يا  هتفه  ًالومعم  اهنآ  .دوب  وا  یمیمـص  ناتـسود  زا  یناسارخ  دنوخآ  نادرگاش  زا  يزیربت 
یلعدیس نایاقآ  ینالیم و  يداهدمحمدیس  ییوخ ، ربکا  یلعدیس  تایآ  يزیربت ، نیسحمالغ  خیش  جاح  زا  ناوت  یم  وا  ياقفر  رگید 

ناش تقو  رتشیب  ًاعبط  دندمآ و  یم  مه  درگ  هبنش  جنپ  ره  نانیا  .درک  دای  يا  هبوکداب  نیسحمالغ  ینیـسح و  لیلجدیـس  يدهلا ، ملع 
یسایس یعامتجا و  ياهدادخر  رورم  هاگ  یملع و  ثحابم  هب  ار 

ص:18
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دنزرف ییادخدبع ، يدهمدمحم  .دش  یم  رازگرب  داوجدیس  جاح  هناخ  رد  هبنش  جنپ  ره  یگتفه  ياه  تسشن  نیا   (1) .دندنارذگ یم 
هب ار  یملع  عوضوم  کی  راب  ره  دـندش و  یم  عمج  مه  رود  راـب  هس  يا  هتفه  ناـنیا  هک  دـیوگ  یم  يزیربت  نیـسحمالغ  خیـش  جاـح 

(2) .دوب یناپمک  تاسلج  هب  فورعم  اه  هسلج  نیا  .دنتشاذگ  یم  هثحابم 

نیا هب  اـپ  يو  .دـیمان  دوش - یم  روصت  زورما  هک  یموـهفم  هب  هزراـبم - تسایـس و  درم  ناوـت  یمن  ار  يا  هنماـخ  داوجدیـس  هللا  تیآ 
، دندش یهاشنهاش  ماظن  اب  یـسایس  هزرابم  دراو  شنارـسپ  هک  يا  هویـش  اب  یتح  دنارن ؛ نابز  رب  مه  ار  نآ  ياعدا  تشاذـگن و  هصرع 
هک ارچ  دادـن ؛ ناشن  يولهپ  میژر  هب  شوخ  يور  درک و  ظفح  یتموکح  لماوع  اب  ار  دوخ  هلـصاف  نیا  دوجو  اب  .دادـن  ناشن  یتقفاوم 

ار يولهپ  نارود  ناشیا  هک  صوصخ  هب  دوب ؛ هاگتسد  هب  تبـسن  ترفن  ضغب و  دید  هیماما ، هعیـش  ياملع  بلغا  لثم  ناشدید  ناشیا  »
دشن و عقاو  دیفم  هتشذگ  ياه  هاگتسد  يارب  ناشیا  هظحل  کی  .دندوب  هدیشچ  ار  اه  یتخس  نآ  دندوب و  هدنارذگ  دندوب و  هدید  مه 

ناتـسآ هزوم  مسارم  یتح  درکن ؛ تکرـش  ناشیا  ...یـصوصخ  توعد  چیه  رد  یمومع ، توعد  چـیه  رد  يا ، هسلج  چـیه  رد  زگره 
یم ءاملع  نیهجوم و  زا  يرایسب  دندرک و  یم  توعد  دهـشم  ياملع  زا  دایعا ، هک  دوب  ییاج  هزوم  تافیرـشت  نلاس  ...يوضر  سدق 

(3)« .دوب نم  ردپ  درکن ، تکرش  مسارم  نیا  رد  زگره  رگید ) ملاع  هس  ود  یکی  اب   ) هک یسک  اهنت   ... دنتفر

.دوبن قفوم  تموکح  عفن  هب  وا  هجوم  هرهچ  زا  يریگ  هرهب  يارب  دهشم  یمسر  تاماقم  شالت 

تقافر هللا  حور  اقآ  جاح  اب  وا  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دوب ؛ هدـش  انـشآ  ناشیا  اب  هدـید و  کـیدزن  زا  ار  ینیمخ  ماـما  داوجدیـس ، جاـح 
ياقآ .دـسر  یم  فجن ، هب  داوجدیـس  جاح  یملع  رفـس  زا  شیپ  ینعی  يرمق ، لـهچ  ههد  لـیاوا  هب  ًـالامتحا ]  ] اـهنآ ییانـشآ  .تشاد 

ود نآ  رادید  تامدقم  یناغون  ياقآ  .دوب  یناغون  ربکا  یلع  خیش  جاح  نامهیم  دهشم ، هب  دوخ  یترایز  ياهرفس  زا  یکی  رد  ینیمخ 
زا يا  همان  ینیمخ  ياقآ  .دنتفر  هللا  حور  اقآ  جاح  ندید  هب  دوخ ، نزردپ  مشاهدیس ، جاح  هارمه  هب  داوجدیـس  جاح  درک و  مهارف  ار 
رد يدابآ  مجن  ياقآ  .تشاد  هارمه  داوجدیـس ، جاح  کیدزن  یمیمـص و  ناتـسود  نارهت و  ياملع  زا  يداـبآ ، مجن  لـضفلاوباازریم 

ار همان  ...تفگ  یم  مردپ   » .دوب هدرک  دیجمت  هللا  حور  اقآ  جاح  زا  دوخ  هلسارم 
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؛ ناشیا زا  مدرک  توعد  .متفر  ناشندـید  میدـش و  تسود  ناشیا  اـب  .تسا  یبوخ  زیزع و  مرتحم و  ياـقآ  یلیخ  مدـید  مدـناوخ ، هک 
يراب ود  یکی  .دندیـسرپ  یم  ار  ردپ  لاوحا  ناشیا ، لزنم  رد  مدیـسر  یم  ماما  تمدخ  تقو  ره  مدوب ، هک  مق  .دندمآ ... ]  ] نام لزنم 

(1)« .دندرک تاقالم  ینیمخ  ياقآ  اب  دندمآ  مق  مردپ  هک 

.درک یم  دای  نآ  زا  دوب و  یقاب  داوجدیس ، جاح  ریمض  دای و  رد  هراومه  ینیمخ  ماما  كولس  تناتم و  شنم ، تیباذج ،

، دهـشم رد  يا  هنماخ  هداوناخ  يولهپ ، تموکح  اب  هزرابم  هنحـص  هب  داوجدیـس  جاـح  نارـسپ  دورو  ینیمخ و  ماـما  تضهن  زاـغآ  اـب 
، هناخ شیتفت  ای  نادنزرف  يریگتـسد  يارب  هناخ  طیحم  رد  یتینما  نارومأم  هاگ  زا  ره  روضح  .تفرگ  رارق  راشف  هاگ  تبقارم و  تحت 

هیمالعا زا  یخرب  ءاضما  هیمالعا ، باتک و  رـشن  رد  یناهنپ  ياه  تیلاعف  اهرهـش ، رگید  زا  هدرک  رارف  یـسایس  نایناحور  هب  نداد  هاـنپ 
رد لهچ  ههد  لـیاوا  رد  .دـش  یم  ور  هبور  يا  هنماـخ  داوجدیـس  جاـح  هللا  تیآ  ربص  لادـتعا و  اـب  یگمه  ...و  یتموکحدـض  ياـه 
رد ینیمخ  ماما  دیعبت  زا  سپ  .دش  یم  هدید  زین  يو  مان  دـندرک ، یم  ءاضما  یتموکح  هاگتـسد  هیلع  دهـشم  ياملع  هک  ییاه  هیمالعا 

نیا .تفرن  دجـسم  هب  درک و  لـیطعت  یتدـم  يارب  ار  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  هک  دوب  ینازاـمن  شیپ  رامـش  رد  يو  هیکرت ، هب  1343ش 
ضارتعا زا  شیب  اسب  هچ  اه ، یقیدص  دجـسم  رد  زامن  یلیطعت  .دـیماجنا  یم  یـسایس  ياهدادـخر  زا  مدرم  یهاگآ  هب  یفنم ، هزرابم 

نم هب  مه  یهاگ  .دش  یم  رضاح  دندرک ، یم  تکرش  ءاملع  هک  یتاعامتجا  رد   » .داتفا رثؤم  تسشن و  یلاها  رظن  رد  اهدجـسم  رگید 
(2)« .مقفاوم متسه و  نم  هک  وگب  هدب و  يأر  اجنآ  نم  ضوع  وت  هک  دنتفگ  یم  ...مدوب  ...دهشم  رد  تاعامتجا  نآ  نادرگراک  هک 

هب يا  هنماخ  یلعدیـس  يرابجا  دـمآ  تفر و  لـهچ  ههد  همین  رد  .دـندرب  یم  رـسب  اـه  نادـنز  هلیم  تشپ  ناـمزمه ، وا ، رـسپ  هس  هاـگ 
هللا تیآ  سکع » هب  قـصلم  یفارگوـیب   » هیهت لاـبند  هب  هاـم 1345ش  يد  زا  كاواـس  ور  نیا  زا  .تفرگ  ینوزف  كاواـس  یناـبرهش و 

جاـح هب  هعجارم  زا  سپ  ینابرهـش  رومأـم   (3) .دـهد ماـجنا  ار  راـک  نیا  تساوخ  ناـسارخ  ینابرهـش  زا  دوب و  يا  هنماـخ  داوجدـیس 
هب سکع  هعطق  ود  اب  دهاوخ  یم  وا  زا  هدیسوب ، ار  شتسد  داوجدیس ،
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و]  ] رـس ینابرهـش  اب  نم  تسین و  يراک  ینابرهـش  هب  ارم   » هک تسا  نیا  دراد  یم  تفایرد  هک  یخـساپ  اما  دیایب ، ینابرهـش  تاعالطا 
« .مرادن يراک 

دییامرف هزاجا   » تسین نکمم  رگا  و  دـینک ، رپ  ار  دوخ  تاصخـشم  هگرب  دـیاب  هک  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  اضاقت  هرابود  رومأـم  یتقو 
وربور وا  خساپ  نیا  اب  دییامن » رپ  یلاع  ترضح  دوخ  لزنم ، مروایب  ار  گرب  نآ  هک  میامن  شهاوخ  تاعالطا  مرتحم  تسایر  زا  هدنب 

ات داتفا  قیوعت  هدهع  هب  دعب  لاس  راهچ  دودح  ات  كاواس  تساوخرد  نیا  .درادـن » يا  هدـیاف  هک  دـیرواین  ار  هقرو  ًادـبا   » هک دوش  یم 
بقاوع يو  يارب  ًارهق  دـیامن  يراددوخ  سکع  میدـقت  یفارگویب و  میظنت  زا  هک  یتروص  رد   » دـش دـیدهت  داوجدیـس  جاـح  هک  نیا 

روشک تاررقم  تلود و  نیرومأـم  تاروتـسد  هب  تسا  هتـسیاش  یتحاراـن  تمحازم و  هنوگره  عفر  يارب  دراد و  يا  هدـننک  تحاراـن 
اب يا  هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  داتفا و  رثؤم  اهدیدهت  نیا   (1) .دش دهاوخ  راضحا  كاواس  هب  يراددوخ  تروص  رد  دیامن و  هجوت »

.داد خساپ  هاتوک ، يا  هلمج  هاگ  و  هملک ، هس  ای  ود  کی ، دح  رد  تاصخشم ، هگرب  لاوئس  زا 22  لاوئس  هب 19  یگلصوح  یب 

ياتدوک زورلاس  شرسپ ، ردپ ، هاش ، دلوت  « ) یلم مسارم   » يولهپ تموکح  رد  هک  هچ  نآ  هب  دقتنم  نایناحور  رگید  يو و  ییانتعا  یب 
نادـناخ هب  طوبرم  هک  هچنآ  ره  یـضرا و  تاحالـصا  يراذـگ ، جات  رذآ 1325 ، رد 21  ناـجیابرذآ  تاـجن  زور  دادرم 1332 ،  28

رد كاواس )  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  يریـصن ، هللا  تمعن  دبـشترا  هک  دش  بجوم  دوب ، هتفرگ  مان  دش ) یم  يولهپ 
مسارم رد  فاقوا  تاناکما  زا  هدافتـسا  دوجو  اب  دهـشم  نایناحور  زا  نت  هک 19  دـسیونب  فاقوا  نامزاس  هب  هنامرحم » یلیخ   » يا همان 

زا یـصوصخ  عماجم  لفاحم و  رد  دـنیامن و  یم  يریگولج  زین  رگید  نایناحور  زا  یخرب  تکرـش  زا  یتح  دـننک ؛ یمن  تکرـش  یلم 
نیا ناسارخ  كاواـس   (2) .دوـب نویناـحور  نیا  رامـش  رد  يا  هنماـخ  داوجدیـس  جاـح  هللا  تیآ  .دـننک  یم  داـقتنا  تکلمم  تـلود و 
تهج رد  هک  ینویناـحور   » یخرب تیعـضو  رد  ناـیناحور  زا  هورگ  نیا  راـتفر  تشاد  میب  نوـچ  دوـب ، هداتـسرف  زکرم  هـب  ار  شرازگ 

ار یفرط  یب  هبنج  زین  نانآ  دننک ، یم  وگزاب  ار  كاواس  تایونم  دوخ  ياه  ینارنخـس  رد  دـنراد و  یمرب  ماگ  كاواس  ياه  هتـساوخ 
ناتـسآ زا  دـقتنم ، نایناحور  يررقم  درک  داهنـشیپ  ناسارخ  كاواس  .دـندنویپب  نویناحور » زا  هتـسد  نیا  هب  ههجو  رطاـخ  هب  ذاـختا و 

يوضر سدق 
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یلم ياه  نشج  مسارم و  رد  سک  ره  : » دش يریگ  یپ  نینچ  موس ، لک  هرادا  سیئر  یتباث ، زیورپ  طسوت  داهنـشیپ  نیا   (1) .دوش عطق 
فاقوا نامزاس  دروم  ردو  هرکاذم  رادناتـسا  اب  دهـشم  سدـقم  هناتـسآ  دروم  رد  دوش و  عطق  وا  يررقم  دومنن  اعد  ای  درکن و  تکرش 

(2) .درک دییأت  ار  یتباث  رظن  كاواس ، سیئر  يریصن ، دبشترا  .دوش »] هتفرگ  میمصت  اج  کی  و   ] هرکاذم فاقوا  سیئر  اب  زکرم  رد 

.تفرگن لوپ  یتلود  هاگتسد  زا  زگره  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  هک  تفرگ  یم  تروص  یلاح  رد  تامیمـصت  اهداهنـشیپ و  نیا 
ءزج دوب ...  روط  نیا  دهشم  رد  دنداتـسرف ...  یم  ناموت  دصناپ  ناموت ، رازه  دنداتـسرف ...  یم  هناخ  رد  ءاملع ...  يارب  لوپ ]  ] یهاگ »

(3)« .دش کیدزن  دیابن  اهنیا ...  هب  دنا و  ملاظ  دندب ، دنا ، توغاط  اهنیا  هک  دوب  دقتعم  دوب ...  نم  ردپ  تفرگن  هک  یناسک  دودعم 

نآ تلع  درک و  شکورف  هتفر  هتفر  يا  هنماخ  داوجدیـس  جاح  هللا  تیآ  یـسایس  میالم  ياه  شنکاو  نامه  لـهچ ، ههد  مود  همین  زا 
نیرتشیب  » شرـسپ دید  یتقو  .دوب  يا  هنماخ  یلعدیـس  هژیو  هب  وا ، یـسایس  نادـنزرف  هب  تبـسن  یتینما  هاگتـسد  مشخ  يریگ و  تخس 

يارب ار  وا  هناخ  راب  نیدنچ  كاواس  .تسشن  رانک  درکن و  یـسایس  روما  رد  یتلاخد  دروخ ، یم  ایاضق » نیا  رـس  دهـشم  رد  ار  قالش 
باوـخ و ناـکم  وا ، سنا  لـحم  هناـخ ، باـتک  تخیر ؛ مه  هب  ار  هناـخ  بلق  درک و  شیتـفت  شنارـسپ  زا  یکردـم  ندروآ  تسد  هـب 

.تسکش شمیرح  تخیر و  مه  هب  راب  نیدنچ  دناسر ، یم  تدابع  ماش  هب  ار  هلفان  رحس  هک  ییاج  كاروخ و 

، لوصا هقف ، وا  هقالع  دروم  ياه  باتک  عوضوم  .درک  یم  هعلاـطم  رایـسب  يو  هک  دـنا  هتفگ  وا  لاوحا  رد  داوجدیـس  جاـح  ناـکیدزن 
دورو اب  .تفای  یم  همادا  بش  رخاوا  ات  ًالومعم  وا  هعلاطم  .دوب  دراوم  رگید  یخیرات و  ياـه  باـتک  سپـس  لاـجر ، ثیدـح ، ریـسفت ،

، نایلق .دیزگ  یمرب  ندناوخ  يارب  ار  یخرب  دنارذگ و  یم  رظن  زا  زین  ار  اهنآ  شنارسپ ، طسوت  هناخ  هب  یعامتجا  یـسایس  ياه  باتک 
نیا رد  ياچ  ندیـشون  هب  وا  هقـالع   (4) .تفرگ ار  نایلق  ياج  راگیـس  یـسمش ، لهچ  ههد  لیاوا  زا  .دوب  شا  هعلاطم  تاـعاس  مدـمه 

.دشن عطق  زگره  تاقوا ،
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رسب اهنت  ًالومعم  دوب و  وا  یگشیمه  تماقا  لحم  هناخ ، باتک  .دوب  هدامآ  لاسنهک  هلیتف  هس  کی  يور  وا ، قاتا  رد  ياچ  هیهت  بابسا 
.دش یمن  كرت  هک  دوب  وا  تاداع  زا  باوخ ، زا  شیپ  ناشیوخ ، تین  هب  هروثأم  هیعدا  ینآرق و  ياه  هروس  ندناوخ  .درب  یم 

تعـسو شا  هناخ  هک  ینامز  .دوش  نآ  دراو  هزاجا  نودـب  تسناوت  یمن  یـسک  ره  .دوب  شا  یـصاصتخا  میرح  الاب ، هقبط  رد  وا  قاتا 
تحارتسا باوخ و  روخ و  لحم  اج  نآ  .دوب  نیریز  هقبط  قاتا  کت  هک  تشاد  مه  يرابجا  ینوریب  کـی  ینوردـنا ، نیا  دوب ، هتفاـین 

قاتا نآ  رد  ار  هناهام  ياه  هضور  مه  هجیدخ  وناب  شرسمه ، .دش  یم  لیدبت  داوجدیس  جاح  ینوریب  هب  هاگ ، زا  ره  اما  دوب ، هداوناخ 
، دوب نامهیم  ای  دوب  هضور  میدـمآ ، یم  هسردـم  زا  تقو  ره  : » دروآ یم  دای  هب  يا  هنماـخ  یلعدیـس  ياـقآ  .درک  یم  رازگرب  ییـالاب 

« .دوش مامت  ینامهیم  هضور و  نیا  ات  میدرک  یم  مرگرس  ار  نامدوخ  ییاج ، اه ، هلپ  ورهار و  يوت  يا  هشوگ  دیاب  .دوب  ام  يازع 

ینالوط نارود  تاریثأـت  زا  اـسب ، هچ  یگژیو ، نیا  .تشاد  يا  هسردـم  كولـس  يوخ و  قلخ و  يا  هنماـخ  داوجدیـس  جاـح  هللا  تیآ 
ریز .دوب  هشیپ  تعانق  رایسب  .دروخ  یم  اذغ  مک  .تشاد  ملاس  اما  رغال ، يرکیپ  وا  .تفرگ  یم  تأشن  اه  هرجح  رد  ییاهنت  لیصحت و 
همان رگید  هدش  ادج  دیفس و  ياه  شخب  يور  ار  اه  همان  .دوب  شیاه  تشاددای  اهذغاک و  اه ، همان  یناگیاب  تسشن ، یم  هک  یکـشت 

ياهذـغاک دیفـس  تشپ  هاگ  تشون ، یم  شنادـنزرف  يارب  هک  ییاه  همان  ذـغاک  .تشون  یم  دـمآ ، یم  شیارب  هک  ییاهذـغاک  ای  اه 
.تشاد شوخ  یطخ  شیاهمشچ  ییوسرپ  نامز  رد  وا  .دوب  راگیس 

هک شا  هناخ  هب  نفلت  کچوک و  یلاچخی  قرب ، یجیردـت  یبایهار  رگم  درکن ؛ ینوگرگد  راـچد  ار  وا  تشیعم  تیفیک  ناـمز  رذـگ 
دهشم هب  رد 1351ش  یتقو  ییاـبطابط  یـضاق  یلعدمحمدیـس  هللا  تیآ   (1) .دـش یم  ماجنا  شناتـسود  ای  نارـسپ  یعاسم  اب  مه  نآ 

هللا تیآ   ] مردـپ اب  لبق  لاس  لهچ  نم  هک  تفگ  وا  نادـنزرف  هب  باطخ  يا ، هنماخ  داوجدیـس  جاح  هللا  تیآ  اب  تاقالم  ماگنه  تفر ،
نامه شیپ  لاس  لهچ  رد  اقآ  .میدز  ناشیا  هب  يرـس  اقآ ، ندـید  يارب  مدـمآ و  دهـشم  هب  زیربت  زا  [ » ییابطابط یـضاق  رقابازریم  جاح 

هدرکن يرییغت  نیرتمک  هناخ  نیا  قاتا و  نیا  و  دوب ؛ هتسشن  مردپ  هک  ما  هتسشن  ییاج  نامه  نم  هتـسشن و  نآلا  هک  دوب  هتـسشن  ییاج 
(2)« .تسا

شگرزب دنزرف  هارمه  ههد 30  لیاوا  رد  راب ، کی  يا  هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ 
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، یلعدیـس دمحمدیـس ، دش ؛ رتخد  کی  رـسپ و  راهچ  ياراد  يدامادریم ، هجیدـخ  وناب  زا  يو  .دـیدرگ  فرـشم  جـح  هب  دـمحمدیس ،
زا سپ  دنزرف ، نیتسخن  اضردیس ، .دنتشادن  ایند  هب  يرمع  زین  وا  رسپ  دنزرف  ود  .نسحدمحمدیس  يداهدیـس و  بابر ،)  ) تاداسلاردب
لاس زا 93  سپ  وا  .تفگ  دوردـب  ار  هدـنرذگ  ناهج  هتفه  دـنچ  زا  سپ  رـسپ ، نیمود  اضردیـس ، زاب  دوشگ و  ترخآ  هب  هر  لاس  ود 

كاخ باقن  رد  خر  «ع )» اضر ماما  دقرم  رـس  تشپ  قاور   ) هناخدیحوت رد  تشذـگرد و  ریت 1365  لاوش 1406/14  رد 27  یگدنز 
.دیشک

عیارش رب  یلالدتسا  يا  هیـشاح  اهدعب  دروآ ، ناریا  هب  ینییان  نیـسحدمحم  هللا  تیآ  ياه  سرد  زا  هک  یناوارف  ياه  تشاددای  زا  ریغ 
ناشیا دوخ   » .دنا هدیدن  پاچ  گنر  کی  چیه  هک  دراد  لئاسر  بساکم و  رب  يا  یشاوح  زین  و  دنام ؛ هراک  همین  هک  تشون  مالـسالا 

(1)« .دنک حرطم  ار  اهنیا  هک  دوبن  نیا  رکف  ًالصا 

يدامادریم هجیدخ  وناب  ردام ؛

روث رد 16  يو  .دوـب  تـسخن  رــسمه  زا  يداـمادریم  يداـبآ  فـجن  مشاهدیــس  هللا  تـیآ  دــنزرف  اـهنت  يداـمادریم ، هجیدــخ  وناـب 
نادقف ناتـسآ  رد  كدوک  نیا  تفر و  ایند  زا  دوز  هنیکـس  یب  یب  هجیدخ ، ردام  .دمآ  ایند  هب  فرـشا  فجن  رد   1293 تشهبیدرا ) )

هجوت زا  عنام  ود  نیا  نایاپ  یب  تسناؤم  .دش  باریـس  مشاهدیـس ، جاح  ردام  یب ، یب  دوخ ، گرزبردام  رهم  همـشچ  زا  ردام ، تبحم 
یتیبرت طیارـش  هک  دـش  بجوم  تاهجوت  نیا  و  تشاد ؛ یم  یمارگ  رایـسب  ار  هجیدـخ  يو  .دوبن  دوخ  رتخد  اهنت  هب  مشاهدیـس  جاح 

هدرب و هرهب  ردپ  یملع  رـضحم  زا  یناگدنز  تسخن  لاس  هدزناپ  رد  مناخ  هجیدـخ  دایز ، لامتحا  هب  .دـبایب  يا  هژیو  هاگیاج  هجیدـخ 
.تفای ییانشآ  زین  نوتم  یخرب  اب  لومعم ، داوس  زا  ریغ 

هب ار  یـسراف  یبرع و  نابز  هک  وا  .دـمآرد  يا  هنماخ  داوجدیـس  دـقع  هب  یگلاس ، رد 20  درک و  ترجاـهم  ناریا  هب  ردـپ  هارمه  يو 
بتک نآرق و  ریـسافت  رد  تاعلاطم  اب  هجیدخ  وناب  یملع  هتخودـنا  .دـش  انـشآ  زین  یکرت  نابز  اب  هتفر  هتفر  دوب ، هتخومآ  مه  تازاوم 

اه و ناتـساد  بلاق  رد  ار  ینآرق  ياه  تیـصخش  موصعم و  ناماما  ءایبنا ، یگدـنز  هک  دیـسر  ییاج  هب  افـصلا ، هضور  نوچ  یخیراـت 
وناب نادنزرف  .تفگ  یمزاب  شنادنزرف  يارب  یندینش  ياه  تیاور 
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ناتـساد نم  راـب  نیلوا   » (1) .دـنناد یم  ناـشردام  نویدـم  یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  ار  دوـخ  یبهذـم  ياـه  شزوـمآ  هجیدـخ 
نهذ رد  هک  مدینش  مردام  زا  ار  نوگانوگ  ياه  ناتساد  بویا و  بوقعی ، میهاربا ، یسیع ، یـسوم ، ترـضح  ناتـساد  لثم  ار  ناربمایپ 

(2)« .تسا هتفگ  مردام  هک  تسا  ییاه  نامه  ناربمایپ ، زا  نم  تامولعم  همه  زونه  نم 

ياه هیاریپ  زا  راوتـسا و  هقث  تایاور  رب  ینعی  تسا ، یثیدـح »  » نخـس نیا  هک  درک  یم  دـیکأت  دوخ  ياه  هتفگ  نایم  رد  هاگ  زا  ره  وا 
.تشاد هیکت  نآرق  تایآ  رب  وا  تیاور  یلصا  نتم   (3) .تسا رود  هب  یفارخ 

تلفغ رایط  رفعج  نوچ  ییاهزامن  هفرع و  دـننام  يا  هیعدا  دواد ، ما  نوچ  یلامعا  زا  دوب ؛ سونأم  تابحتـسم  اعد و  اـب  هجیدـخ  وناـب 
لامعا اهاعد و  تخادـنا و  یم  شرف  هناخ  کچوک  طایح  رد  .درک  یم  کیرـش  تسناؤم  نیا  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  وا  .دـیزرو  یمن 

یم ماجنا  ار  هفرع  زور  لامعا  يداـمتم  ياـه  تعاـس  میتسـشن و  یم   » يا هیاـس  رد  .دروآ  یم  اـج  هب  شنادـنزرف  هارمه  ار  هفرع  زور 
« .میدناوخ یم  دندوب ، مه  اهرهاوخ  اهردارب و  زا  یضعب  نم و  دناوخ ، یم  مردام  .زامن  مه  رکذ و  مه  تشاد ، اعد  مه  میداد ؛

نیلوا نم   » .درب یم  ظـح  اون  نیا  زا  شنادـنزرف  شوگ  یناوج ، نارود  رد  هژیو  هب  درک ، یم  توـالت  شوخ  ییادـص  اـب  ار  نآرق  يو 
یبوخ یلیخ  يادـص  دـندوب و  ناوج  ناـشیا  میدوـب ، هچب  اـم  هک  اـه  تقو  نآ  .مدینـش  مرداـم  هرجنح  زا  ار  نآرق  شوـخ  ياـه  همغن 

زا یتایآ  دناوخ و  یم  ام  يارب  ریذپلد  نیریـش و  یلیخ  یتوص  اب  ار  نآرق  ناشیا  میتسـشن و  یم  میدـش و  یم  عمج  وا  رود  ...دنتـشاد 
(4)« .درک یم  همجرت  ار  نآ 

.تشاد فجن  یلاها  شیوگ  زا  يا  هجهل  دناوخ  یم  نآرق  یتقو 

هک دنک  تساخرب  تسشن و  ینانز  اب  داد  یم  حیجرت  تشاد و  هدیزگ  يرشن  رـشح و  .دوب  زیرگ  ماوع  راتفر  راتفگ و  رد  هجیدخ  وناب 
دوجو مامت  اب  ار  رفن  کی  اهنت  مردام  : » دیوگ یم  شدنزرف  نیرتکچوک  نسحدمحمدیـس  .دنـشاب  هتـشاد  وا  هب  کیدزن  ياه  یگژیو 

رسمه اب  شرادید  زا  يدامادریم  مناخ  .دوب » ینیمخ  ماما  رسمه  وا  درک و  باطخ  مناخ » »
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مدرک هیرگ  نم  .ام  لزنم  هب  دهـشم و  دندمآ  ناش  مناخ  دندش ، دیعبت ]  ] هیکرت هب  هک  ماما  : » دیوگ یم  نینچ  لهچ  ههد  لیاوا  رد  ماما 
[، دینکب  ] يرذن متفگ : .دهـشم  هب  ما  هدمآ  نیمه  يارب  نم  دنتفگ : .دهد  تاجن  ار  اقآ  ادـخ  هک  دـیهاوخب  اضر  ترـضح  زا  متفگ : و 

(1)« .ما هدرک  ار  اهراک  نیا  همه  دنتفگ : .راک  نیا  يارب  دیریگب  یمتخ 

رایـسب طخدـب ، هجهللا ، حیرـص  نآرق ، زا  یتاـیآ  ظـفاح  وگ ، هتخـس  نخـس ، شوـخ  ینز  هک  دـنیوگ  یم  وا  فـصو  رد  شنادـنزرف 
نات ياه  هچب  هب  : » تسا هتفگ  نادـنزرف  تیبرت  رد  يدامادریم  مناخ  ار  تالمج  نیا  .دوب  نادـنزرف  یگدـنلاب  تیبرت و  رد  راذـگریثأت 

غورد نات  ياه  هچب  هب  دـنوش ؛ لد  محر  نات  ياه  هچب  ات  دـینک  محر  نات  ياه  هچب  هب  دـنوشن ؛ ملاـظ  ناـت  ياـه  هچب  اـت  دـینکن  ملظ 
هب كاپان  ياذغ  دـیهدن ؛ نات  ياه  هچب  هب  كاپان  ریـش  دـیهدن ؛ نات  ياه  هچب  هب  مارح  لام  دـنیوگن ؛ غورد  نات  ياه  هچب  ات  دـییوگن 

هصق یتقو  میاه  هچب  .دینکب  مه  ینید  روما  هب  قیوشت  دینکن ، ندناوخ ]  ] سرد هب  قیوشت  طقف  ار  نات  ياه  هچب  دیهدن ؛ نات  ياه  هچب 
یم ار  نآ  عقاو  .مهدن  لیدـبت  رییغت و  هک  مدوب  بظاوم  .ینآرق  ياه  هصق  ءایبنا و  هصق  متفگ ؛ یم  ار  نآرق  ياه  هصق  دنتـساوخ ، یم 

(2)« .ما هدرک  گرزب  روط  نیا  ار  میاه  هچب  نم  ...دراد  ریثأت  یلیخ  دالوا  تیبرت ]  ] رد ردام  .متفگ 

هناـخ هب  یتـقو  ناوج ، هجیدـخ  .داد  یم  لقیـص  هجاوخ  راعـشا  اـب  ار  شناـکدوک  دوخ و  ریمـض  تشاد و  طلـست  ظـفاح  ناوید  هب  وا 
هدوب كورتم  هناـخزپشآ  راـنک  رد  هداـتفا  هچقودنـص  ناـمه  زا  رتـشیب  دـیابن  هک   ] دوخ هیزیهج  ناـیم  رد  دـمآ ، يا  هنماـخ  داوجدـیس 

نیا اب  نیرید  یـسنا  زین  وا  هک  دوب  شردـپ  مشاهدیـس ، جاـح  ِنآ  زا  باـتک  نیا  .دروآ  یئبمب ، پاـچ  ظـفاح ، ناوید  کـی   (3)[ دشاب
هدـش رپ  وا  ياه  هتـشون  لد  اه و  تشادداـی  اـب  شیاـه  هیـشاح  درب و  یم  هارمه  کـیدزن  رود و  ياهرفـس  رد  ار  نآ  تشاد و  ناوید 

(4) .دوب

درم مردپ  رگا  هک  دوب  فورعم  ام  لزنم  رد   » .تفای یم  دومن  وا  یگدـنز  روما  همه  رد  تلـصخ  نیا  دوب و  عاجـش  ینز  هجیدـخ  وناب 
رظنراهظا دوش ، یم  دراو  ییاغوغ  لئاسم  رد  دـشاب  مزال  هک  ییاج  نآ  رد  هک  تسا  ینز  مردام  تسه ، ییاـغوغ  زا  رود  بوجحم و 

« .دنک یم 
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اب تاقالم  رد  هچ  یتینما و  هاگتـسد  نارومأم  اـب  دروخرب  رد  هچ  اـهراب ، يولهپ ، تموکح  اـب  شنارـسپ  هزراـبم  هرود  رد  یگژیو  نیا 
تـشرد ای  تناها  ربارب  رد  درب و  راـک  هب  ساـمتلا  ناـبز  هک  دـشن  هدـید  دراوم  نیا  رد  دـنیوگ  یم  .تشاد  زورب  شا  ینادـنز  نارـسپ 

نتفر نادـنز  زا  يدـنواشیوخ  ياه  تسـشن  ای  هداوناخ  نایم  رد  هجیدـخ  وناب  درادـن  دای  یـسک  .دـیایب  هاـتوک  نارومأـم  ياـه  ییوگ 
يزوسلد مادقا  نیا  هک  درک  یم  دزـشوگ  نانآ  هب  داتـسیا و  یم  نارگید  محرت  راهظا  ربارب  رد  وا  .دـشاب  هدرک  هوکـش  دوخ  نادـنزرف 

مدمآ یم  نادنز  زا  راب  ره   » .تسین يزاین  مه  امـش  محرت  هب  دینک ، یمن  راختفا  رگا  هتفر ؛ نادـنز  ادـخ  هار  رد  هدرک ، هزرابم  درادـن ؛
(1)« .دمآ یمرد  نم  یگتسخ  زا  يدایز  رادقم  هدوب ، يروط  نیا  شیاهدروخرب  مردام  هک  مدینش  یم  نوریب ،

یمن هیوگاو  دیـشک  یم  هک  یجنر  زا  دز و  یمن  فرح  هناردام  تفر ، یم  نادـنز  هب  شنارـسپ  رادـید  يارب  یتقو  يداـمادریم  مناـخ 
اب .دـنازرلب  ار  شنارـسپ  هیحور  هک  تفگ  یمن  يا  هملک  .دومن  یمن  قیوشت  یـسایس  ياه  تیلاعف  رد  ندـمآ  هاتوک  هب  ار  ناـنآ  .درک 

، نسحدمحمدیـس شکچوک ، رـسپ  .دوب  زیت  دنت و  شنابز  درک و  یم  راتفر  انتعا  یب  تاقالم  ِقاتا  نورد  ای  نوریب  رد  نادنز  نارومأم 
« .دوب نیجع  يولهپ  زا  ترفن  اب  داد  ام  هب  نامردام  هک  يریش  : » دیوگ یم 

هعیش و فالتخا  ای  یتعیرش  یلع  رتکد  زورب  دوب  هلمج  نآ  زا  .تشاد  هنانیب  نشور  یـشنم  یـسایس ، ياه  هدیدپ  لابق  رد  هجیدخ  وناب 
، میتشاد ثحب  دشاب  نمشد  تسد  رد  هلیسو  ات ... ]  ] دشاب ینلع  دیابن  ینس  هعیـش و  فالتخا  هکنیا  هب  عجار  مدرم  اب  اه  لاس  ام   » .ینس

هـشیمه ...مینک  تفلاخم  اه  ینـس  اب  ًانلع  یتسیاـب  دـنتفگ ... ] یم   ] هک میتفرگ  یم  رارق  دارفا  زا  يرایـسب  مجاـهت  دروم  لَِـبق  نیا  زا  و 
« .درک یم  دروخرب  ...دمهف  یم  ار  یعامتجا  لئاسم  هک  يرکفنشور  کی  لثم  دراوم  نیا  رد  مردام 

نارکفنشور و ناناوج ، زا  يدایز  نارادفرط  هک  درک  زاغآ  دوخ  ياهینارنخس  رد  ار  یثحابم  يا ، هنماخ  یلعدیـس  شرـسپ ، هک  ینامز 
زا هکنآ  یب  .تسیرگن  یم  نآ  هب  لوبق  مشچ  اب  تسـشن و  یم  رـسپ  نانخـس  ياپ  هب  زین  هجیدـخ  وناب  دومن ، ادـیپ  مدرم  تاقبط  رگید 

.دومن یم  شقیوشت  تباب  نیا  زا  درک و  یم  قیدصت  ار  وا  ياهفرح  دوش ، هدز  ناجیه  شدنزرف  ربنم  ياپ  رد  رفن  نارازه  روضح 

.داد ناشن  ینارگن  شرسپ  يور  شیپ  تارطخ  ربارب  رد  راب  کی  طقف  يدامادریم  مناخ 
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...دوب زیگنارب  بجعت  میارب  فرح  نیا  یلیخ   » .منک یم  هتکس  يورب  نادنز  هب  راب  نیا  رگا  تفگ  یلعدیـس  هب  هک  دوب  لاس 1353ش 
(1)« .تشادن هقباس 

ود نم   » .دندوب ینادنز  نارهت  رد  نسحدمحمدیس ) يداهدیس و  یلعدیس ،  ) شرـسپ هس  هک  دروآ  یم  دای  هب  يدامادریم  هجیدخ  وناب 
...متفر یم  دـنداد  یم  یناـشن  هک  اـج  ره  .متـشگ  یم  ار  اـه  ناـبایخ  .اـهنت  نارهت ؛ متفر  یم  لاـس  کـی  ضرع  رد  هـبترم ، کـی  هاـم 

یم .كانفوخ  ياهاج  هدـکیم ، نابایخ  نارهم ، غاب  هتیمک ، نادـنز  هب  رـصق ، نادـنز  هب  درب ؛ یم  ارم  وا  .تشاد  نیـشام  ام  دـمحمدیس 
(2)« .مدیدن ار  يداهدیس ...] یلعدیس و   ] اما مدید ، راب  ود  ار  نام  نسح  .منیبب  ار  میاه  هچب  دیاش  متفر 

رفس نیرخآ  رد  .دوب  مساق  میرکلادبع  ياتدوک 1337ش  زا  شیپ  اهنآ  یگمه  هک  درک  رفـس  تابتع  هب  راب  نیدنچ  يدامادریم  مناخ 
كرتام زا  هک  يا  هیثرا  اب  تسخن ، راب  .تفر  جح  رفـس  هب  راب  ود  يو  .دـندوب  وا  هارمه  زین  نسحدمحمدیـس  یلعدیـس و  (1336ش )

هارمه رد 1361ش  بالقنا  زا  سپ  راب ، رگید  .دـش  ادـخ  هناخ  یهار  لهچ  ههد  طساوا  رد  ناموت ) دودح 3500   ) درک تفایرد  ردپ 
.دیدرگ فرشم  هکم  هنیدم و  هب  يداهدیس ) رسمه   ) شسورع رسپ و 

هراختسا بلط  و  یعرش ، لئاسم  زا  شسرپ  ات  فالتخا  لح  يارب  .دوب  رهـش  ای  لحم  نانز  زا  یخرب  عجرم  يدامادریم  هجیدخ  هیجاح 
سپ تاعجارم  نیا  .تفریذپ  یم  ار  نانآ  ییور  هداشگ  اب  يو  .دندرک  یم  هعجارم  وا  هب  تالکـشم  شیاشگ  يارب  اعد  تساوخرد  ات 

اب زین  يو  .دندمآ  یم  وا  شیپ  دنراد ، ار  نانآ  تالکشم  لح  ناوت  يدامادریم  مناخ  نارسپ  هک  دیما  نیا  اب  اهنز  .دش  رتشیب  بالقنا  زا 
ياقآ .دش  یم  نیعجارم  روما  شیاشگ  راتساوخ  شراکردنا  تسد  نارـسپ  زا  باتع  اب  هاگ  شوخ و  نابز  هب  هاگ  ینفلت ، ياه  سامت 
رادید زین  مردام  اب  رفـس  نیا  رد  مدمآ و  یم  دهـشم  هب  راب  کی  یهام  مدوب و  دهـشم  هدنیامن  نم  : » دـیوگ یم  يا  هنماخ  يداهدـیس 

(3)« .دوب هدش  مه  هدنب  رتفد  زا  يا  هبعش  ًابیرقت  يردپ ، هناخ  .تشاذگ  یم  نایم  رد  نم  اب  ار  مدرم  تالکشم  ناشیا  .متشاد 

وا هاگمارآ  .داهن  هریت  بارت  رب  خر  دعب  زور  شرکیپ  تشذگرد و  یبلق  هتکس  رثا  رب  دادرم 1368  رد 15  يدامادریم  هجیدخ  هیجاح 
.تسا عقاو  شا  يوش  رانک  (ع ،) اضر ماما  مرح  رد 

ص:28

یبایزاب 1226. مش  نامه ، - 1
.يدامادریم هجیدخ  مناخ  یتوص  راون  یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  یناگیاب  - 2

مش 2. راون  يا ، هنماخ  يداهدیس  تارطاخ  يرنه ، هزوح  یمالسا  بالقنا  تایبدا  رتفد  - 3
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دلوت

تمحرم تسد 

اب دوخ ، هداد  تسد  زا  دازون  ود  زا  نارگن  هجیدخ ، وناب  .دوب  ناهج  هب  مشچ  ندوشگ  هناتسآ  رد  داوجدیس ، هداوناخ  دنزرف  نیمراهچ 
لاس و هس  کنیا  هک  دمحماقآ ، ياقب  اب  اضراقآ ، لوا ، دازون  تشذگرد  ِدرد  .دیـشیدنا  یم  دوخ  تناما  راب  هب  زاین  اوجن و  زا  رپ  یبلق 

؟ دوش یم  اود  راب  نیا  موس  دازون  هتسبرب  رمع  جنر  ایآ  .دش  نامرد  تشاد ، مین 

.دوب هدوشگ  وا  يور  هب  ار  دوخ  ياهرد  دیما ،

دز ناراودیما  ِرد  مرای  تمحرم  تسد  هب  دز  ناراسهوک  رب  ملع  رواخ  ورسخ  نوچ  رحس 

، دهشم ياملع  هداوناخ  يامام  مناخ ، تنطلـس  .دوب  هدمآ  شغارـس  هب  دیما  اب  درد  راب  نیا  .دنارذگ  لد  زا  ار  ظفاح  لزغ  زا  تیب  نیا 
.دوبن هرهلد  یب  مه  وا  .دوب  هدیسر  عقوم  هب  رانچاپ ، هلحم  نکاس 

ایند هب  سدقم  دهـشم  رد  لیروآ 1939  رفص 1358/19  نیدرورف 1318/28  هبنشراهچ 29  يا ، هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  هللا  تیآ 
نآ رـس  زا  هک  يا  هچوک  نایم  رد  هناخ ، نیا  .کلملا  ترـصن  ضوح  هچوک  روشرـس ، رازاب  یلاوح  رد  رقحم ، يا  هناخ  رد  (1) ؛ دمآ

نیتسخن يادص 

ص:29

يریگرامآ رد  ناریا  راـمآ  زکرم  سیئر  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  ناـشیا  .تسا  هدـش  جرد  ریت 1318   24 همانـسانش ، رد  خـیرات  نیا  - 1
خیرات ًارهاظ  .تسا  همانسانش  رد  هتبلا  .ما ] هدمآ  ایند  هب   ] هامریت 1318 يا  هنماخ  یلعدیس   » نم تفگ : لاس 1390ش  نکسم  سوفن و 

« .دشاب هام  نیدرورف  دیاب  حیحص 
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و دوش ؛ یم  زاب  کچوک  یطاـیح  هب  هناـخ  یبونج  رد   (1) .دوب هدش  هتخاس  دش ، یم  دنلب  ناسارخ ، هعبطم  دهـشم ، یبرـس  هناخ  پاچ 
کی اـب  .اـه  هلپ  .دراد  یقاـتا  دوخ  پچ  شود  رد  هناـخزپشآ و  دوـخ  تسار  شود  رد  هک  یهاـتوک  کـیراب و  ورهار  هب  يدـعب ، رد 
هگن اپ  رـس  ار  يرتم  داتفه  هصرع  نیا  نایعا  هقبط ، ود  ره  یبوچ  ياهریت  .تسا  ردپ  هّفُـص  هک  یقاتا  و  دسر ، یم  مود  هقبط  هب  درگاپ 

(2) .دنا هتشاد 

هـس ردام ، ردـپ و  هک  داهن  ایند  هب  نت  يا  هناخ  رد  وا  .تسا  هتفرگ  ياـج  يرتمداـتفه  کـناشاک  نیا  رد  اـقآ  یلع  یکدوک  تارطاـخ 
هناخ نیا  تیعمج  رامآ  اقآ  یلعدیـس  .دوب  هداد  اج  نییاپ  قاتا  کـت  رد  ار  دمحمدیـس  داوجدیـس و  تسخن  رـسمه  زا  گرزب  رهاوخ 

.دناسر تفه  هب  ار  کچوک 

ناریا 1318

رد هک  دـنارورپ  یم  ار  یگنج  دوخ  نطب  رد  تشذـگ و  یم  اـپورا  هراـق  رد  هک  دوب  ییاهدادـخر  همادا  اـب  مأوت  لاس 1318ش  زاغآ 
.دندیـشک یم  هناش  خاش و  مه  يارب  اپورا  نارـس  .دیـشک  دوخ  نینوخ  ماک  هب  ار  ناهج  تشگ و  زاغآ  لاس  نیا  ناتـسبات  هام  نیرخآ 

تلوزور هسنارف و  رد  نربول  سیلگنا ، رد  نیلربمچ  رگید  يوس  رد  هک  دـنتفوک  یم  یلبط  رب  ناـملآ  رد  رلتیه  اـیلاتیا و  رد  ینیلوسوم 
رد يوروش  دوب ؛ هدیـسر  تردـق  هب  یلخاد  ياه  گنج  زا  سپ  ایناپـسا  رد  وکنارف  .دـنتخاون  یم  نآ  رب  رگید  یـشبوک  اب  اکیرمآ  رد 

ناتـسهل و  دز ؛ یم  سفن  ایلاتیا  ناـیماظن  ياـه  همکچ  ریز  یناـبلآ  دوب ؛ اـهنآ  اـب  داـحتا  و  هسنارف ، سیلگنا و  هب  ندـش  کـیدزن  لاـح 
هزات ياه  شیارآ  ذاختا  عضوم و  رییغت  لاح  رد  اقیرفا  لامـش  اپورا و  رد  یماظن  ياـهورین  .دـش  یم  دـیدهت  ناـملآ  يوس  زا  هراومه 

.دوب ینیب  شیپ  لباق  يرما  یسایس  ناهاگآ  يارب  گنج  عوقو  .دندوب 

.دنتفگ یم  عادو  ار  تسایس  ایند و  راد  ناریا ، ناگیاسمه  یخرب  نارس  یکیدزن ، نیا  رد 

ص:30

.دوب راهب  دمحا  خیش  موحرم  هدهع  هب  نآ  تیریدم  تفای و  شیاشگ  رد 1291ش  ناسارخ  هناخ  پاچ  - 1
هب اهدعب  هک  يا  هناخ  .دوش  یمن  يرادهگن  تسا ، نکاما  عون  نیا  هجوت  هتـسیاش  هک  روط  نآ  .مدید  ار  هناخ  نیا  زییاپ 1389  رد  - 2

هنماخ داوجدیس  هللا  تیآ  هینیسح  هب  هک  هدش  هینیسح  مان  هب  يدیدج  ناکم  هب  مضنم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لیامش  دش ، هفاضا  نآ 
.تشذگ ناوت  یمن  رقحم  هناشاک  نیا  یخیرات  هغبص  زا  یلو  تسا ، يرورـض  یبهذم  ياه  هبنج  هب  هجوت  دنچ  ره  .تسا  روهـشم  يا 

هک هدش  هفاضا  نآ  هب  یسونأمان  یناشیپ  نوریب ، زا  هاگن  اب  و  هتفرگ ؛ رارق  دیدج  هزاس  ریز  هیلوا  هناخ  فقـس  هینیـسح ، تخاس  ماگنه 
( فلؤم  ) .دشاب نیرفآ  لکشم  شرهاظ  زا  شیب  نآ  نزو  دیاش 
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هثداح رد  راهب 1318ش  رد  قارع ، هاـشداپ  لوا  يزاـغ  کـلم  .دوب  هتـشذگرد  زییاـپ 1317ش  رد  هیکرت  روـهمج  سیئر  كرتاـتآ ،
هـس نیا  .دوب  هدرک  عورـش  ار  دوخ  هلاس  لهچ  تنطلـس  ياه  لاس  نیتسخن  ناتـسناغفا ، هاشداپ  هاشرهاظ  .دش  هتـشک  وردوخ  دروخرب 

.دندوب هدرک  ءاضما  ریت 1316  رد 17  ار  دابآدعس  نامیپ  ناریا  هارمه  هب  روشک 

رد هاشاضر ، دـلوت  زور  دنفسا 1317 ، رد 24  نانآ  .دوب  هیزوف  اـب  يولهپ  اضردـمحم  جاودزا  هب  فوطعم  اـهربخ  همه  اـما ، ناریا  رد 
نمهب رد 26  هاشاضر  .دننک  یـسورع  ات  دندوب  ناریا  هب  تشگزاب  لاح  رد  ریبک » یلعدـمحم   » یتشک اب  نونکا  دـندرک و  دـقع  هرهاق 
ناریا تاعوبطم  .دـشاب  لصالا  يرـصم  یناریا  رتخد  کـی  ناریا  هدـنیآ  هکلم  اـت  دوب  هداد  یناریا  تیلم  هیزوف  هب  یناـمرف ، یط   1317

يارجا يارب  یعیـسو  تاکرادـت  .دـندوب  هداد  صاـصتخا  داؤف  کـلم  رتخد  هاـشاضر و  رـسپ  جاودزا  هب  ار  دوخ  ياـهربخ  نیرت  مهم 
، دـئوس ناملآ ، ایلاتیا ، هسنارف ، نپاژ ، سیلگنا ، ناتـسناغفا ، هیکرت ، رـصم ، زا  ییاـه  تأـیه  .دوب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یـسورع  مسارم 
زا بکرم  رـصم ، یناـمداش  ناوراـک  .دـندوب  نارهت  هار  رد  اـکیرمآ  يوروـش و  ناتـسهل ، دـنله ، دـنالنف ، كراـمناد ، کـیژلب ، ژورن ،

ربمایپ تلحر  درگلاس  رفص ، زور 28  رد  ناتـسلگ  خاک  .دوب  اه  تأیه  رگید  زا  رتگرزب  يروشک ، يرکـشل و  لاجر  هیزوف و  هداوناخ 
هب هدیـسر  یجراـخ  ياـه  تأـیه  .دـنارذگ  یم  ار  دوخ  ياـهزور  نیرتدـمآو  تفررپ  زا  یکی  (ع ) نسح ماـما  تداهـش  و  (ص ) مرکا

نیا رد  .دوب  کیزوم  نتخاون  لاح  رد  مئاد  مارتحا  دراگ  .دنتفرگ  یم  رارق  لابقتسا  دروم  دندیـسر و  یم  هاشاضر  روضح  هب  تختیاپ 
نیمز هب  هپت  ناشود  هاگدورف  رد  دوب ، هدروآ  دوخ  اب  ار  یـسورع  مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  هورگ  هک  سیلگنا  زا  اـمیپاوه  جـنپ  زور 

يا هدرتسگ  ياه  نشج  دوب ، فداصم  هاشاضر  يراذـگ  جات  درگلاس  اب  هک  هام  نیا  مراـهچ  اـت  تشهبیدرا  لوا  زا  دوب  رارق  .تسـشن 
.دوش اپرب 

رد زاب  تسد  اب  یجراخ  رابخا  لباقم ، رد  دش ؛ یم  سکعنم  مک  رایـسب  یتموکحریغ ) یمـسرریغ و  ياهربخ   ) تکلمم یلخاد  رابخا 
طسوت رفن  دنچ  ندش  هدیزگ  اهرهش ، هب  تارادا  نالوئـسم  ترفاسم  یعیبط ، حناوس  تختیاپ ، ياوه  يامد  .تفای  یم  ساکعنا  دیارج 

گنج هناتـسآ  رد  هک  دوب  ییاهروشک  اپورا و  هب  عجار  یجراخ  ياهربخ  هوبنا  .دـنتفای  یم  تاعوبطم  رد  جرد  هزاجا  ...و  راه  گـس 
.دنتشاد رارق 

ناریا ددجت  رقوم ، دیجم  تیریدم  هب  ناریا  يوفـص ، هللارکـش  تیریدم  هب  شـشوک  زا  دندوب  ترابع  تختیاپ  ياه  همانزور  نیرتمهم 
هب هراتس  ییابطابط ، دمحمدیسازریم  تیریدم  هب 

ص:31
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هک يزاجح  دمحمریم  تیریدم  هب  زورما  ناریا  يدوعـسم و  سابع  تیریدم  هب  نارهت  ود  لانروژ  تاعالطا و  یکلم ، دمحا  تیریدم 
.دنتشادن گنهرف  ترازو  شراگن  هرادا  زا  نیکمت  ییوسمه و  زج  يا  هفیظو 

هاگتـسد شورف  دنچ  ره  .دوبن  تلود  رظن  تحت  تاعوبطم  زج  يا  هلیـسو  ناهج  روشک و  يراج  لئاسم  بیقعت  هب  نادنم  هقالع  يارب 
بایغ رد  ناریا  مدرم  .دوب  هدـشن  بصن  ناریا  رد  زونه  ویدار  جاوما  هدنتـسرف  هاگتـسیا  اما  دـش ، یم  غیلبت  اه  همانزور  رد  ویدار  ياـه 

ات تعاس 8:35  زا  نلرب  ویدار  .دـندش  یم  قیوشت  نلرب  ویدار  یـس.یب.یب و  ویدار  ياـه  هماـنرب  ندینـش  هب  يرادینـش ، هناـسر  کـی 
همانشیامن زاوآ و  زاس و  رابخا ، دادماب  ات 2  تعاس 18  دودح  زا  مه  ندنل  ویدار  .درک  یم  شخپ  ینارنخس  یقیسوم و  رابخا ،  19:30

هار ار  دوخ  يویدار  رخاوا 1318ش  دوب  راودیما  ناریا  تلود  .دش  هفاضا  هاگنب  ود  نیا  هب  زین  مُر  اراکنآ و  ياهادـص  اهدـعب  .تشاد 
زا هاتوک  جوم  هدنتـسرف  هاگتـسد  ود  ناملآ و  نکنفلت  یناپمک  زا  طـسوتم  جوم  هدنتـسرف  هاگتـسد  کـی  رد 1316ش  .دنک  يزادـنا 
هک تسا  نیا  تـیعقاو   (1) .دوب تخاس  لاح  رد  رـصق  میـس  یب  رد  اه  هدنتـسرف  يانب  دوب و  هدش  هدـیرخ  سیلگنا  درادناتـسا  یناپمک 
رد هک  نامزاس  نیا  فدـه  .درک  زورب  راکفا » شرورپ  نامزاس   » ياه همانرب  نیودـت  میظنت و  لیذ  رد  ویدار ، هب  هاشاضر  تلود  هجوت 

و یـسانشادخ »  » ریباعت رانک  رد  دـنچ  ره  یتسرپ » هاش   » .دوب یگنهرف  روما  دربشیپ  عیمجت و  زکرمت ، دـش ، سیـسأت  ناتسمز 1317ش 
ناریا هدننک  هدـنز  یجان و  ناونع  هب  هاشاضر  یفرعم  راکفا ، شرورپ  نامزاس  تسخن  فدـه  اما  دـیدرگ ، یم  حرطم  یتسود » نهیم  »
باتک فیلأت  رد  رظندیدجت  ینارنخـس ، ياه  هسلج  يرازگرب  تاعوبطم ، نتفرگ  تمدخ  هب  نامزاس  نیا  رازبا  .دوب  دیدج  لسن  يارب 
ویدار يزادنا  هار  یگشیپرنه و  ناتسرنه  سیـسأت  ...و ، نونفلاراد  هاگـشناد ، يرتسگداد ، رد  ینارنخـس  هاگنب  سیـسأت  یـسرد ، ياه 
یلصا فده   (2) .دوب ناملآ  مسیزان  ایلاتیا و  مسیـشاف  یتاغیلبت  ياه  ماـظن  زا  يرادرب  هترگ  راـکفا ، شرورپ  ناـمزاس  دـنا  هتفگ  .دوب 

ناتسریبد بـتکم و 246   2653 ناتسکدوک ، ناتـسبد و  رد 1536  هک  دوب  ینازومآ  شناد  ریمـض  نهذ و  رب  يراذـگریثأت  ناـمزاس ،
قداص يزاجح ، دـمحمریم  ملعا ، رفظم  یمـسای ، دیـشر  نوچ  یناسک  طسوت  راکفا  شرورپ  نامزاس  دـصاقم  .دـندرک  یم  لیـصحت 

دمحا نایشاب ، نیم  نیسحمالغ  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  قفش ، هدازاضر 
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، ناریا هناـیلاس  میوقت  رد  درگلاـس  نیرت  مهم  هک  دوب  تاـغیلبت  نیا  داـینب  رب  .دـش  یم  غـیلبت  بیقعت و  قیدـص  یـسیع  يرتـفد و  نیتـم 
، اوشیپ روهظ  یتخب و  کین  دیع  سدقم ، دیع  یلم ، دیع  ناونع  هب  زور  نیا  زا  نانارنخس  تاعوبطم و  .دوب  ياتدوک 1299ش  درگلاس 

.دندرک یم  دای  ناریا  دیدج  تایح  يارب  يزاغآرس  گرزب و  حلصم  روهظ 

هوق و  ریزو ) تسخن   ) مج دومحم  تسایر  هب  هیرجم  هوق  .دوب  هتفاـی  زکرمت  هاـشاضر ، تردـق ، داـهن  اـهنت  رد  روما  همه  هرود  نیا  رد 
دربشیپ هدش و  نییعت  شیپ  زا  ياه  همانرب  دـییأت  ینویامه ، نیمارف  يارجا  زج  يراک  يرایدنفـسا ، ناخ  نسحازریم  تسایر  هب  هینینقت 

.دنتشادن يراذگ  نوناق  ییارجا و  لومعم  روما 

نودب ماقرا  نیا  .دمآرد  لایر   700/096/930/1 هنیزه ، لایر   987/481/613/2 دوب : نینچ  يارب 1318ش  تلود  يداهنشیپ  هجدوب 
زا 000/000/410 شیب  یمقر  تشاد و  صاصتخا  گنج  ترازو  هب  هتشذگ  تاونس  قبط  هنیزه  نیرتشیب  .دوب  تفن  دمآرد  باستحا 

دودح تشاد و  هداعلا  قوف  یشهج  شا  هتشذگ  لاس  هب  تبـسن  هجدوب 1318ش  .دوب  هدش  هداد  صیـصخت  هناخ  ترازو  نآ  هب  لایر 
.ددرگ يداصتقا  ياه  هاگنب  داجیا  نهآ و  هار  هعسوت  فرص  مقر  نیا  دوب  رارق  .داد  یم  ناشن  شیازفا  لایر  درایلیم  کی 

: دیدرگ مالعا  نینچ  یلام 17-1316ش  لاس  رد  ناریا  يراجت  زارت 

.لایر  862/878/394/1 تادراو :

.لایر  226/881/559/2 تارداص :

.دوب ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  طسوت  تفن  رودص  هب  طوبرم  لایر   430/202/877/1 تارداص ، مقر  زا 

، نپاژ سیلگنا ، دنه  سیلگنا ، اکیرمآ ، ناملآ ، يوروش ، ریهامج  داحتا  ياهروشک  اب  بیترت  هب  هرود  نیا  رد  ناریا  یجراخ  تراجت 
رد .تسا  هدوب  شیرتا  نیچودنه و  لاغترپ ،)  ) وئاکام نالیـس ، دنله ، دـئوس ، دـنله ، دـنه  قارع ، یکاولـسا ، کچ  ناتـسهل ، کیژلب ،

ریخا 372/064/680/1 تارداص  مقر  زا  .دوب  لاـیر  تارداص 150/167/502/2  لاـیر و  ناریا 092/756/085/1  تادراو  1318ش 
(1) .دوب ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  طسوت  تفن  رودص  زا  ناریا  يدیاع  لایر 
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عقاو رد  .دش  یمن  هدناجنگ  روشک  يداع  هجدوب  رد  دـیدرگ و  یم  زیراو  هریخذ » قودنـص   » هب ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  تسا  ینتفگ 
تـسد رد  نآ  دـیلک  سیلگنا و  ياـه  کـناب  رد  هریخذ  قودنـص  لـحم  .تشاد  هناـمرحم  هبنج  دوبن و  تلود  رظن  تحت  دـمآرد  نیا 

هگن رود  موـمع  عـالطا  زا  ات 1320ش  ياـه 1306  لاـس  نیب  ناریا  یتـفن  ياهدـمآرد  هنیزه  یگنوگچ  هک  نآ  هفرط  .دوب  هاـشاضر 
ناریا 875/324/31 یتفن  دمآرد  ات 1320ش ) ات 1941م/1307   1928  ) هرود نیا  رد  دش ، رشتنم  اهدعب  هک  يرامآ  ربانب  .دش  هتـشاد 

نتفر زا  سپ   ) هریخذ قودنـص  رد  اـه  هریل  هدـنامیقاب  لاـس و  ره  هجدوـب  هب  هتفاـی  صیـصخت  غلاـبم  اـب  ًاـبیرقت  هـک  هدـش  دروآرب  هریل 
، هدش یماظن  ياهدیرخ  فرـص  هدشدای  نامز  لوط  رد  هک  يا  هریل  هک 000/412/18  دوش  یم  هتفگ  اما  .دـنک  یم  يربارب  هاشاضر )
هک دـندوب  دـقتعم  یجراخ  نارظان  .تسا  هدـش  زیراو  هاشاضر  یـصخش  باـسح  هب  هیقب  هدـش و  هنیزه  نآ  هریل  نویلیم  رثکادح 5/4 

نوچ هاشاضر ، یلخاد  ياهزاین  ندروآرب  يارب  ًاتدـمع  شترا  هدـشن و  یعافد  تاـجایتحا  فرـص  شترا ، يارب  هدـش  جرخ  ياـهلوپ 
.تشادـن مجاهت  ربارب  رد  عافد  يارب  يا  هدـش  يزیر  همانرب  حرط  شترا ، .تسا  هدـش  تیوقت  میژر  تابث  نیمـضت  ریاشع و  بوکرس 

ار گنج  زور  کی  فافک  طقف  تاحیلـست  نیا  هک  دش  یم  هتفگ  اما  دیدرگ ، یم  دروآرب  بوخ  هدـش  يرادـیرخ  تازیهجت  هچ  رگا 
هدش و شترا  فرص  تلود  ياه  هنیزه  لقادح 60 % هتشذگ  لاس  لوط 20  رد  هک  يروشک  رد  دندیـسرپ  یم  نارظان  نیا  .دهد  یم 

؟(1) تسا هدمآ  هدشدای  تفگنه  غلابم  رس  رب  ییالب  هچ  هدیدرگ ، یتاحیلست  ياهدیرخ  فرص  یتفن  ياهدمآرد  لقادح 60 %

هک دوب  یلاس  شش  کنیا   (2) .تسا هدوب  نت  یلخاد 000/462/1  فرصم  نت و  ناریا 000/350/12  تفن  هنالاس  دیلوت  رد 1318ش 
ربارب رد  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرش  زا  دوخ  يدصرد  مهس 16  تفایرد  ياج  هب  ناریا  تشذگ و  یم  یسراد  دادرارق  دیدجت  زا 

هتـسبرد شریذـپ  زج  يزیچ  رد 1933م/1312ش  یـسراد  دادرارق  دـیدجت  .درک  یم  تفاـیرد  گنیلیـش  راـهچ  تفن ، دـیلوت  نـت  ره 
لاس هک 28  يزایتما  دـیدج ، طیارـش  لیمحت  دادرارق و  نیا  دـیدمت  اب  تسناوت  سیلگنا  .دوبن  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  طیارش 

هچ لخاد و  رد  هچ  تکرش ، ياه  ییاراد  همه  کلمت  زا  ار  ناریا  دهد ، همادا  رگید  لاس  ات 60  دیسر  یم  نایاپ  هب  دعب 
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تمیق شیازفا  اب  ناریا  مهس  دیدج ، دادرارق  رد  .دنک  مورحم  ناریا  هب  تکرـش  تیکلام  قلعت  زا 10 % زین  و  دیامن ، مورحم  جراخ  رد 
اب یـسراد  همانزایتما  هسیاقم  رد  یناهج  کناب  .تفر  یم  الاب  دـیلوت  شیازفا  ربارب  رد  طقف  مهـس  نیا  درک و  یمن  رییغت  تفن  یناـهج 

یـسراد زا  رتمک  یتازایتما  بتارم  هب  دوبن و  ناریا  عفن  هب  يداصتقا  ظاحل  زا  دـیدج  دادرارق  نیا  هک  تفگ  دادرارق 1933م/1312ش 
اب قفاوت  رد  ءارزوـلا ، سیئر  ناـخاضر  رد 1303ش ،  (1) .دـنا هدـناوخ  رایع  مامت  تنایخ  کی  ار  هاـشاضر  دادرارق 1933م  .تـشاد 
ار یسراد  دادرارق  نوشق ، هب  بونج  تفن  تاسیـسأت  تینما  ندرپس  لعزخ و  خیـش  فذح  لابق  رد  هک  دوب  هتفریذپ  سیلگنا  ترافس 

عیزوت پاچ و  ار  نآ  يا  هیمالعا  بلاق  رد  ناخاضر  نافلاخم  دوب و  هدش  شخپ  تختیاپ  رد  قفاوت  نیا  ربخ  نامز ، نآ  .دنک  دـیدجت 
! تسا هعیاش  ربخ  نیا  دوب  دقتعم  سیلگنا  ترافس  .دندوب  هدرک 

هک دنتـسناد  یم  همه  اما  دـنارذگ ، یم  ار  دوخ  تموکح  ياه  لاس  نیـسپاو  ناخاضر  هک  درب  یمن  نامگ  یـسک  لاس 1318ش  رد 
رد ارگ و  نورد  تدـش  هب  ناریا  هعماج  نامز  نیا  رد  .تسا  هدرک  ریز  ار  ضرتعم  فلاخم و  ياهادـص  همه  وا ، يروتاـتکید  کـتلغ 
زا ریدقت  فیصوت و  انث و  دیجمت و  زج  ییادص  .دیسر  یمن  شوگ  هب  دنک ، ناریا  یسایس  تیعقوم  لقن  هک  يربخ  .دوب  هتفرورف  دوخ 

.دوبن دنلب  هاشداپ 

ناسارخ 1318

رطاخ یگدوسآ  رد 1314ش  باجح  فشک  داشرهوگ و  دجـسم  نینوخ  دادـخر  زا  سپ  دـندوب  هتـسناوت  هک  يدرف  ود  اب  ناـسارخ 
نآ يروشک  تامیسقت  رد  ناسارخ  .یعوبطم  جریا  ناورکاپ و  هللا  حتف  دش ؛ یم  هرادا  دننک ، مهارف  تکلمم  مهن  ناتسا  زا  ار  هاشاضر 

تبرت ناچوق ، درونجب ، راوزبس ، دهشم ، ياه  ناتسرهش  لماش  دوب و  هتفرگ  مان  مهن  ناتسا  هدش ، يراذگ  هرامـش  ناتـسا  هد  زا  نامز ،
.دوب دنجریب  دابانگ و  هیردیح ،

يو .درک  یم  هرادا  ار  هیحان  نیا  روما  نانچمه  داشرهوگ ، مایق  بوکرـس  یلـصا  لماوع  زا  مهن ، ناتـسا  رادناتـسا  ناورکاپ ، هللا  حـتف 
هک ارچ  دوب ؛ هدیـشخب  فعاضم  یتردـق  ناورکاپ  هب  ریخا ، راـیتخا  .تشاد  دوخ  لویت  رد  زین  ار  يوضر  سدـق  ناتـسآ  تیلوت  تباـین 

میقتسم
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تردق ياه  نوناک  رگید  ینید و  سرادم  یبهذم ، ياه  لکشت  رـصانع ، اهداهن ، زا  يا  هعومجم  هرادا  رد  ار  وا  تسد  میقتـسمریغ  و 
هب ار  يوضر  ناتسآ  روما  هرادا  1304-1302ش )  ) دوخ ییارزولا  تسایر  هرود  رد  ناخاضر  .تشاذگ  یمزاب  یمسر  همین  یمسر و 

.دوب قرش  رکشلریما  تردق  ریثأت  تحت  تشامگ ، یم  سدق  ناتسآ  تیلوت  هب  ار  یسک  رگا  دوب و  هدرک  راذگاو  قرـش  رکـشل  يارما 
نیا هک  يدـسا  .دـش  باختنا  يوضر  سدـق  ناتـسآ  تیلوت  تباین  هب  يدـسا  ناخ  یلودـمحم  هاشاضر ، ندیـسر  تنطلـس  هب  زا  سپ 

.دـیماجنا ناورکاپ  اب  وا  تباقر  شیاس و  هب  هلئـسم ، نیمه  .تشاد  نیـشیپ  نایلوتم  زا  رتشیب  يذوفن  درک ، ظفح  ات 1314ش  ار  تمس 
ناخ یلودـمحم  ینیچ  هئطوت  اب  تسناوت  دوب ، هاشاضر  درگرب  ورب  یب  هتـساوخ  هک  سابل ، رییغت  نوناق  يارجا  اـب  ناورکاـپ ، رادناتـسا 

.تفرگ تسد  هب  زین  ار  يوضر  ناتـسآ  تیلوت  دوخ ، نیرید  بیقر  رب  هبلغ  نمـض  مادقا ، نیا  اب  وا  .دـنک  مودـعم  رانکرب و  ار  يدـسا 
ار اه  تنس  یعفد  لیدبت  تشاد ، ناریا ، یبهذم  رهـش  نیرتمهم  ناونع  هب  دهـشم ، رب  مکاح  ياضف  زا  هک  یتخانـش  اب  يدسا  دنا  هتفگ 

.درک یم  یبایزرا  بسانمان  دهشم  يارب  ار  نآ  اسب  هچ  و  تسناد ، یمن  حالص  هب 

يارب ار  هاشاضر  روتسد  زین  وا  .تفر  یم  رامش  هب  مهن  ناتسا  دنمتردق  درف  رگید  قرش ، رکشلریما  یعوبطم ، جریا  ناورکاپ ، رانک  رد 
یپیترس هجرد  هب  جنپریم  ناخاضر  ینادوجآ  زا  هک  یعوبطم  .دوب  هدرک  ارجا  تساک  مک و  یب  داشرهوگ ، دجسم  رد  مدرم  بوکرس 

فشک زور  يد ، مهدفه  درگلاس  رد  دندش  قفوم  ود  نیا  .دیسر  يرکشلرس  هجرد  هب  داشرهوگ  دجسم  دادخر  زا  سپ  دوب ، هدیـسر 
دوخ تیقفوم  ناونع  هب  نآ  زا  دنیامن و  رـضاح  يوضر  سدق  ناتـسآ  نحـص  رد  موسرم ، باجح  نودب  ار  نانز  زا  يدادعت  باجح ،

.دننک دای  ناوناب  يدازآ  یهاوخددجت و  تضهن  هار  رد 

یلع قرش ؛ ینابرهش  سیئر  ییاون ، عیفردمحم  رایـساپ  ناسارخ ؛ هینما  سیئر  جاموت ، هللادبع  گنهرـس  یعوبطم ، ناورکاپ و  رانک  رد 
نمجنا سیئر  دـضاعم ، دـمحم  رتکد  هیلدـع ؛)  ) فاـنیتسا لـک  سیئر  يردـص ، نیـسحلادبع  یتلاـیا ؛ هیلاـم  راکـشیپ  نازورف ، رغـصا 

، تراجت قاتا  سیئر  این ، گرزب  شناد  دمحم  و  فاقوا ؛ فراعم و  سیئر  یقوذ ، نسح  دهشم ؛ رادرهش  یفیرش ، میهاربا  يرادرهش ؛
.دندوب مهن  ناتسا  صخاش  نادرمتلود  زا 

ياج دوخ  رد  ار  رفن   246/531 لاس ، نامه  رد  تختیاپ ، نارهت  هسیاـقم ، رد  و  تشاد ، تیعمج  رفن   471/176 رد 1318ش ، دهشم 
.دوب هداد 

ص:36
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.درک یبایزرا  دوب ، هاشاضر  يروتاتکید  لاس  هجیتن 14  هک  تکلمم ، یسایس  تیعقوم  زا  یعبات  دیاب  ار  دهشم  یسایس  عاضوا 

زکرم هرود 94  نآ  رد  .درک  عوــجر  یلیـصحت 15-1314ش  لاس  هیئاصحا  هب  دیاب  دهـشم  یـشزومآ  زکارم  رامـش  زا  یهاگآ  يارب 
رد دهـشم  نازومآ  شناد  دادـعت  .دوب  هنارتخد  هنارـسپ و  ياه  بتکم  هب  طوبرم  نآ  زکرم  هک 50  دندوب  ریاد  رهش  نیا  رد  یـشزومآ 

نیرتگرزب 1315ش )  ) حاتتفا نامز  رد  هک  دهشم ، یسودرف  ناتسریبد   (1) .دوب رفن  ناراگزومآ 246  دادعت  نت و  هدشدای 9042  نامز 
سرادم ناخاضر ، ندمآ  راک  يور  زا  سپ  تسا  ینتفگ  .دوب  يوضر  سدق  ناتسآ  تافوقوم  زا  دش ، هتخانش  رهـش  یـشزومآ  دحاو 

هناخ بتکم  رابجالاب ، ناتسآ  نایلوتم  .دش  هتشاذگ  يوضر  سدق  ناتسآ  هدهع  هب  راک  نیا  .تفای  شیاشگ  دهشم  رد  يرتشیب  دیدج 
نیا .دنتـشاذگ  یم  اضر " هاش   " ًامومع ار  سرادـم  نیا  مان  .دـندرک  یم  انب  ناتـسریبد  ناتـسبد و  نآ  ياـج  هب  دـندیچ و  یمرب  ار  اـه 

راگزومآ دوبمک  .تشاد  هاـشاضر  هب  مه  یباـستنا  دوخ  هیـشاح  رد  اـما  دوب ، (ع ) اـضر ماـما  هب  بوسنم  تقیقح  رد  هک  نیا  اـب  ناونع 
مادختـسا هب  سیردت  يارب  ییاپورا  ياهروشک  زا  مه  راگزومآ  دنچ  .دنوش  لقتنم  دهـشم  هب  نارهت  زا  ملعم  يدادعت  هک  دش  بجوم 

نیا زا  شیپ  .دیدرگ  لیوحت  ناسارخ  گنهرف  هرادا  هب  دوب  هدش  سیـسأت  رذـگهر  نیا  زا  هک  یـسرادم  همه  رد 1312ش  .دندمآرد 
، نیفقاو .دش  یم  هرادا  تافوقوم  ساسا  رب  دوب و  يوضر  سدق  ناتـسآ  هب  هتـسباو  اه  هناخ  بتکم  زا  یهجوت  لباق  رامـش  ینوگرگد 
نییعت و ناشیا ، كاشوپ  كاروخ و  نیمأت  تاداس و  شزومآ  یتسرپرـس و  ای  اـهنآ  شزومآ  ماـتیا و  تیبرت  يارب  ار  یـصخشم  لاوما 

(2) .دندوب هدرک  فقو 

ضبن سرادـم  نیا  .هیملع  هزوح  هن  دـندش ، یم  دای  یخیرات  هینبا  یتلود ، تایبدا  رد  اما ، بالط  تیبرت  زکارم  ینید و  مولع  سرادـم 
رد رفعجازریم  هسردم  يردان ، نابایخ  رد  رقابدمحمالم  هسردم  باون ، هسردم  دهشم ، هیملع  سرادم  نیرتمهم  .دنتشادن  یـسوسحم 

لادبا هسردم  ناخ ، تاریخ  هسردم  نامز ، نآ  گرزب  رازاب  رد  ردود  هسردم  نامز ، نآ  رازاب  رد  دازیرپ  هسردم  قیتع ، نحص  لامش 
دنیوگ یم  نامز  نآ  نارظان  .دندوب  هاش  مامح  هچوک  رد  ناخ  نامیلـس  هسردم  يوفـص و  نابایخ  رد  ناخ  یلقـسابع  هسردـم  ناخ و 

سرادم هک 

ص:37

.دهشم ناینارهط ، مساق  ناینارهط و  یقابلادبع  ششوک  هب  1316ش ،)  ) مود لوا و  تمسق  ناریا ، قرش  همانلاس  - 1
گنهرف و ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  دراطع و  تاراـشتنا  نارهت ، ج 1 ، يوضر ، سدق  ناتـسآ  خیرات  هللازیزع ، يدراطع ، - 2

ات 373. صص 371  1371ش ، یمالسا ، داشرا 
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هب لیدـبت  ادـتبا  رفعجازریم  هسردـم  .دنتـشاد  روضح  اـجنآ  رد  تبث  نارومأـم  ملع  لـها  ياـج  هب  دوـب ؛ هدـش  كورتـم  دهـشم  هیملع 
.دوب هدـش  لیطعت  ...و  نسح  جاح  ناخ ، لضاف  سرادـم   (1) .دنداد اهشارت  گنـس  هب  ار  نآ  سپـس  دش و  لوقنم  لوقعم و  هدکـشناد 

زا سپ  لاس  کی  جاتالم ) ازریمدیس ،  ) هیراشتسم هسردم  .دوب  هتشگ  لیدبت  لوقنم ) لوقعم و   ) ینید مولع  ناتسریبد  هب  باون  هسردم 
هسردم  (2) .دش سدق  ناتسآ  همیمض  دعب  دندرک و  بیرخت  ار  نآ  یبرغ  تمسق  ياه  هرجح  دش و  كورتم  داشرهوگ  دجسم  هعقاو 

هدرک غالبا  تموکح  هک  ار  یلحارم  كردم  هیرهـش و  نتفرگ  يارب  دندرک  روبجم  ار  بالط  .دش  ییادتبا  هسردم  هب  لیدبت  ناخرقاب 
ناخ نامیلس  هسردم  طقف  نایم  نیا  رد  .دندش  فجن  ای  مق  یهار  داشرهوگ  دجسم  هثداح  زا  سپ  بالط  زا  يرایسب  .دننارذگب  دوب ،

نآ رب  ییافک )  ) یناسارخ هداز  هللا  تیآ  دـمحاازریم  جاح  یتسرپرـس  نآ  تلع  دـنام و  نوصم  هاـشاضر  یگنهرف  برخم  داـبدرگ  زا 
.درب هرهب  هسردم  نیا  تشادهگن  يارب  تموکح  اب  دوخ  طابترا  زا  يو  .دوب 

نارادتسود نابزیم  نامز  نیا  رد  هلمج  زا  اه ، هرود  همه  رد  هیماما  ياوشیپ  نیمتـشه  .دوب  دهـشم  هدنپت  بلق  (ع ) اضر ماما  رهطم  مرح 
تباین رتفد  لماش  تشاد ، تیراع  ار  یمظع » تیلوت  بیاـن   » ناونع هک  ناورکاـپ  زا  ریغ  يوضر  سدـق  ناتـسآ  تالیکـشت  .دوب  دوخ 

رقابدمحم تیلوئسم  اب  تالغتسم  هریاد  ییوجزاب ، هریاد  دیعس ، نیسح  یتسرپرس  هب  تابـساحم  هریاد  خرف ، دومحم  تسایر  هب  تیلوت 
هب هناخ  باتک  و  يدیهـش ، ماظن  یتسرپرـس  هب  هنازخ  هریاد  یهاـشتلود ، رواـی  تساـیر  هب  تافیرـشت  هرادا  يزادرپراـک ، هریاد  ضیف ،

، دوب هداتـسیا  ماما  دقرم  زارف  رب  عافترا  رتم  اب 24  هک  الط  دـبنگ  زا  ریغ  (ع ) اضر ماما  رهطم  مرح  یلـصا  ياهانب  .دوب  ییاتکوا  تسایر 
داشرهوگ دجسم  ون ، نحص  قیتع ، نحص  ناخ ، يدرو  هللا  دبنگ  هفایضلاراد ، هناخدیحوت ، هدایسلاراد ، ظافحلاراد ، زا : دندوب  ترابع 

.ییاهب خیش  هربقم  و 

هینیسح اه و  هیکت  اه ، هناخراوز  رد  نارئاز ، رتشیب  .دندوب  لومتم  نارئاز  ياریذپ  یلم  رتخاب و  لته ] هناخ =[  نامهیم  ود  هرود  نآ  رد 
.دنتخادنا یم  تماقا  لحر  مرح  فارطا  ياه 

رشتنم دهشم  رد  تماهش  قرش و  باتفآ  يدازآ ، سوط ، همانزور  راهچ  رد 1318ش 

ص:38

لوقنم لوقعم و  هدکـشناد  نآ  تافوقوم  لحم  زا  دش و  بیرخت  ناخ  لضاف  هسردم  مرح ، فارطا  رد  ینادـیم  تخاس  هطـساو  هب  - 1
هب زاغآ  سدق  ناتسآ  نارازگراک  رظن  ریز  رد 1311ش  دش و  هداد  رارق  رفعجازریم  هسردم  رد  هدکشناد  نیا  لحم  .دیدرگ  سیـسأت 

(. ص 373 ج 1 ، يوضر ، سدق  ناتسآ  خیرات  يدراطع ،  ) .دش لحنم  رد 1315ش  دوبن و  نادنچ  هدکشناد  نیا  رمع  .درک  راک 
63 و 137. صص 62 ، 1385ش ، دهشم ، ج 1 ، ناسارخ ، هیملع  هزوح  دومحم ، هدیدنسپ ، - 2
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تیفرظ هزادـنا  رد  هدـشدای  هدـیرج  راهچ  راشتنا  هک  دـیوگ  یم  رهـش  نیا  تاعوبطم  خـیرات  دهـشم و  یگنهرف  دادعتـسا  .دـندش  یم 
رارکت انامه  رتشیب  نیوانع  داد و  یمن  نیا  زا  شیب  يا  هزاجا  تموکح  ياه  تیدودـحم  روسناس و  هربنچ  اما  تسین ، ناسارخ  يونعم 

.دوب دحاو  يا  هعوبطم 

تفاین و ینادنچ  ماود  اما  دوب ، هدش  سیسأت  رد 1304ش  هک  دیمان  ناسارخ  یبدا  هسسؤم  نیرت  یمسر  دیاب  ار  ناسارخ  یبدا  نمجنا 
نآ تسایر  هب  ناسارخ ، فراعم  سیئر  یقوذ ، نسح  دیدرگ و  ءایحا  رد 1315ش  رگید  راب  نمجنا  نیا  .دوب  هتفر  یلیطعت  قاحم  هب 
وا ياهراک  هاشداپ و  يوگ  هحیدـم  هک  درک  یم  باجیا  هاشاضر ، يروتاتکید  جوا  رد  نمجنا ، نیا  هرابود  شیاـشگ  .دـش  هدراـمگ 

فصو رد  ازریم  جریا  راعشا  يوگخساپ  ینامز  هک  سدق  ناتسآ  رعاش  ءارعشلاریما )  ) يردان نیسحدمحم  هک  تسین  تهج  یب  .دشاب 
قوذ هیزوف  هب  یناریا  تیلم  ياطعا  تبـسانم  هب  یناسارخ  يدوعـسم  نسح  (1) و  دیارسب رعـش  نهآ  هار  حاتتفا  يارب  دوب ، یباجح  یب 

ءایلوا و ءایبنا و  حدم  زج  یحدـم  لفحم  نیا  رد  هک  دوب  هدـش  دـیکأت  ناسارخ  یبدا  نمجنا  دـیدج  همان  ماظن  رد   (2) .دیامن ییامزآ 
تموکح اب  ضراعت  رد  هک  دوب  زاجم  ییاج  ات  زین  ءایلوا  ءایبنا و  حدم  هک  تسا  یعیبط  .دوش  یمن  هدناوخ  ینویامه » ترـضح  یلعا  »

یخرب .دنتشادن  دیارج  رد  جرد  ندش و  هدورس  يارب  یلکشم  یمسر  ياه  تبسانم  راهب و  فیصوت  ملع ، شیاتس  .دوب  یمن  هاشاضر 
بیدا ینازار ، يدیهـش ، ماظن  راجتلاردص ،)  ) این گرزب  یلع  يدواد ، دمحمدیـس  زا : دندوب  ترابع  ناسارخ  یبدا  نمجنا  ياضعا  زا 

دیمع نسح  يوـضر ، سردـم  دازآ ، ناـهرب  يرداـن ، يارعـشلاریما  يدوعـسم ، دـمحم  یناـبر ، ییاـتکوا ، يوره ، نـسح  يروباـشین ،
، يواـن قحلاءایــض  يدزی ، ینیهم  يراوزبـس ، قـقحم  اـسر ، مساـق  یهللا ، بیبـح  مساـقلاوبا  سیوـن ،) گــنهرف  راــگن و  هماــنزور  )

.يراوزبس هللا  حیبذدیس  یلجت ، یلعبجر  يدابانگ ، نیورپدمحم 

ص:39

رتشیب ییورین  تفای  ورین  ِکلَم  يورین  هب  کُلم  تلم و  رزخ  يایرد  هب  هتـسویپ  هدش  نامع  رحب  ریـس  هدنخرف  ّرف  نویامه  هاش  ّرف  اب  - 1
رتهب شتسرپ  هچ  ره  زا  دَُوب  شتسرپ  نیا  تسازس  هن  شتسرپ  هب  نهیم  هش و  ادخ و  زج  رَمَش  رتنوزف ز  دح و  زا 

زا رتخا  نیهم  بابق  نودرگ  دهعیلو  مان  هب  هاش  لابقا  نادزی و  دییأت  هب  باسح  یب  يداش  هنارکش  هب  باطتسم  یلم  سلجم  نیا  رد  - 2
کلک خـیرات  هب  دز  مقر  باستنا  نیا  زا  باختنا و  نیا  زا  یـسراپ  تلم  دوخ  هب  دـلابب  باـیماک  دـش  سرف  تیلم  هب  رـصم  هاـش  رهوگ 

.باتفآ تلم  زا  هام  هدش  نسح 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_39_2
http://www.ghaemiyeh.com


یکدوک

دهشم لاغشا 

رد .دـمآرد  يوروش  ریهامج  داـحتا  ياوق  لاغـشا  هب  دهـشم  هک  دوب  هدـش  دوخ  یگدـنز  لاـس  نیموس  دراو  یگزاـت  هب   (1) اقآ یلع 
رمع نایاپ  هاشاضر و  طوقس  لاحـشوخ  وس  کی  زا  دوب ؛ هقباس  یب  یـضقانت  راچد  ناریا  هعماج  لاس 1320ش ، ناتسبات  هام  نیسپاو 

ریهامج داـحتا  شترا  .دوب  ضقاـنت  نیا  زاـغآ  هامرویرهـش ، .ناریا  لاغـشا  نیقفتم و  دورو  لاحدـب  رگید  يوس  زا  و  وا ، يروتاـتکید 
هار زا  رگید  نوتس  .درک  تکرح  زیربت  فرط  هب  افلج  روحم  زا  نوتس  کی  .دیدرونرد  ار  ناریا  كاخ  یلامش ، روحم  هس  زا  يوروش 

لاغـشا زا  شیپ  .دروآ  موجه  ناسارخ  يوس  هب  یقرـش  لامـش  ياهزرم  زا  موس  نوتـس  و  دمآ ؛ تشر  يولهپ و  ردنب  يوس  هب  اراتـسآ 
رهاظ رهش  نامسآ  رد  یگنج  يامیپاوه  اب 35  رگید  ینامز  امیپاوه و  اب 9  رویرهش ، مجنپ  حبص  لوا  يوروش ، ییاوه  يورین  دهشم ،

زا دعب  تعاس 3  رگید  راب  .دـندرک  نارابمب  ار  رکشل 9  ياه  هناخزابرـس  اهنآ  .دوب  یماظن  زکارم  اه  هدنگنج  نیا  یلـصا  فده  .دش 
رکـشل 9 ییامن ، تردق  نیا  اب  .دش  رارکت  زین  رویرهـش  مشـش  زور  ییاوه  تایلمع  نیا  .دـنداد  همادا  دوخ  تالمح  هب  بورغ  ات  رهظ 

ياهراب شتآ  و  راوس ، هدایپ  هزیناکم ، ياوق  رویرهش ، متفه  زور  رهظ  .دومن  ینیشن  بقع  كرت و  نارهت  تمس  هب  ار  دهـشم  ناسارخ 
.دندرک فرصت  ار  دهشم  ینابرهش  اه و  هناخزابرس  رکشل ، نامتخاس  مادقا ، نیتسخن  رد  اوق  نیا  .دندش  دهشم  دراو  يوروش 

ص:40
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و درک ، لتخم  ار  مدرم  تشیعم  یناگرزاب و  يداصتقا ، تیعضو  یتدم  يوروش ، شترا  دورو  زا  یـشان  یعامتجا  ياه  شنت  دنچ  ره 
لاغشا بقاوع  زا  اهرهش  رگید  رد  هک  ییاهانگنت  ًارهاظ  اما  دیسر ، یم  مدرم  تسد  هب  یتخس  هب  رابوراوخ  تفن و  دنق ، نان ، ینامز  ات 

.دوب رتمک  دهشم  رد  داد ، خر 

.دنتخانـش یم  یبوخ  هب  ار  رهـش  رب  مکاـح  تابـسانم  دنتـشاد و  يرگلوسنک  دهـشم  رد  زاـبرید  زا  سیلگنا  يوروـش و  تسا ، ینتفگ 
گنج ههبج  رد  روشک  ود  دنچ  ره  زین  هرود  نیا  رد  .دوبن  رگلاغـشا  تلود  ود  نیا  يارب  ناهنپ  يرما  ...و  اه  شیارگ  بازحا ، لاجر ،
ياوق جورخ  ماگنه  ات  لاغـشا  نامز  زا  لاح ، نیا  اب  .دربب  شیپ  ار  دوخ  یـسایس  تاـیونم  درک  یم  شـالت  کـی  ره  اـما  دـندوب ، قفتم 

ات قرـش  رکـشل  یهدنامرف  بصن  زا  تسناد ؛ ناسارخ  یعقاو  مکاح  دیاب  ار  يوروش  ریهامج  داحتا  يرگلوسنک  ناسارخ ، زا  يوروش 
(1) .دوبن نکمم  يرگلوسنک  رظن  نودب  دهشم ، زا  یلم  ياروش  سلجم  ياهدزمان  دییأت 

هناخ بتکم 

هب اقآ ، یب  یب  نآ ، هملعم  و  دوب ؛ هنارتخد  هناخ  بتکم  نیا  .دـش  هناخ  بتکم  یهار  رتگرزب  ردارب  هارمه  هک  دوب  هلاسراهچ  اـقآ  یلع 
، تشادن بتکم  معط  هب  یلیم  شا  هناکدوک  ماک  هک  یلع ، .تخومآ  یم  نآرق  دندوب ، رسپ  يرامش  رتخد و  ناشرتشیب  هک  ینادرگاش 
شوج و بنج و  ناوا  رد  زونه  وا  .درواین  بات  ار  هناـخ  بتکم  رد  ندـنام  و  تفاـین ؛ دوخ  یـشزومآ  هبرجت  نیتسخن  زا  يا  هتخودـنا 

يا هناخ  بتکم  هب  ردارب ، هارمه  دـعب  هام  ود  .تشادـن  وا  ناهج  هب  یهار  ءزج  ّمع  نآرق و  شزومآ  .درب  یم  رـسب  هناکدوک  ياـهیزاب 
هلـصاف ناکدوک  يایند  اب  اـه  ههد  هک  دوب  يا  هتـشاذگ  نس  هب  اـپ  درم  ازریم ، باـنج  بتکم ، نیا  يـالم  .دوب  ناتـسمز  .تفر  هنارـسپ 

رد ناتسبش  .دوب  هتخاس  کیرات  همین  یناکم  نآ  زا  شا ، هشیش  نودب  ياهرد  هک  دوب  دجسم  کی  رد  یناتسبش  بتکم ، لحم  .تشاد 
دوخ اب  ار  دمحمدیساقآ ، مردارب ، نم و  دش ، دراو  مردپ  یتقو   » .دندوب هتسشن  رود  ات  رود  بتکم  نادرگاش  .دمآ  گرزب  یلع ، مشچ 

: تفگ مردپ ]  ] .دندش دنلب  اه  هچب  .داد  اپرب  .دش  دنلب  .درک  مارتحا  ازریم ، بانج  درک ، هناخ  بتکم  نیا  دراو 
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« .درک مارتحا  یلیخ  ام  زا  مه  وا  .هدب  سرد  ار  اه  هچب  نیا 

هب تبـسن  اما  داد ، یم  ناشن  تمیالم  داوجدیـس  جاح  ناکدوک  هب  تبـسن  رابجالاب ] دـیاش   ] .تشادـن یتسرد  قـالخا  بتکم ، يـالم 
نآ ناج  هب  هک  یتشحو  اـما  دوب ، موسرم  لومعم و  ناـمز  نآ  رد  دـنچ  ره  وا  یـشزومآ  ياـه  شور  .دوب  قالخادـب  نادرگاـش  رگید 

بتکم زا  نادرگاش  ندش  اهر  نامز  هک  هبنش  جنپ  ياهزور  .دشن  هتسش  یلعدیـس  رطاخ  زا  دعب  اه  ههد  ات  تخادنا ، موصعم  ناکدوک 
یم هبنـش  زور  ات  رهم  نیا  ياج  دـناوخب ، زامن  سک  ره  تفگ  یم  .دز  یم  رهم  ار  ناش  نابز  ریز  درک و  یم  فص  هب  ار  اـه  هچب  دوب ،
زور اما  دناد ، یم  ادخ  تشذگ ؟ یم  هچ  ازریم  بانج  بتکم  نادرگاش  رب  هتفه ، رخآ  تالیطعت  .دوش  یم  كاپ  دناوخن  رگا  و  دنام ؛
یم هیرگ  دـندیزرل و  یم  همه  .هدروـخ  سرت  نازرل و  فـص  کـی  دندیـشک ؛ یم  فـص  اـه  هچب  .دوـب  هیرگ  تـشحو و  زور  هـبنش ،
.دزن ارم  اما ] ، ] تسا مه  رد  شیاهمخا  مدید  دیـسر  هک  نم  هب  ...مدرک  یم  هیرگ  سرت  زا  مه  نم  ...دز  یم  مد  زا  ار  اه  هچب   » .دندرک

(1)« .تسه ملد  رد  راک  نآ  تشحو  زونه  .دز  ار  رگید  ياه  هچب  درک و  روبع  نم  زا 

داد یم  شتسد  هب  یلایر  هد  یلایر و  جنپ  سانکسا  يدادعت  دناشن و  یم  دوخ  رانک  ار  یلعدیـس  هک  دوب  تسدگنت  دبال  ازریم  بانج 
دمآرد دـیازب و  شلوپ  هار  نیا  زا  هک  دوـب  شوـخ  شلد  .دـنک  ادـیپ  تکرب  دوـش ؛ كربـتم  لاـمب ، نآرق  هب  ار  اـهنیا  هک  تفگ  یم  و 

ياـهراتفر .تسا  یندـش  تسه ، مه  دیـس  هک  روشرـس  هلحم  ِملاـع  هچبرـسپ  تسد  هب  راـک  نیا  درک  یم  ناـمگ  .دـنک  ادـیپ  يرتشیب 
یترودک اب  هارمه  دوب ، هدـش  هدـناشوپ  یموم  ذـغاک  اب  هشیـش  ياج  هب  شیاه  هرجنپ  هک  یکیرات  همین  سالک  بتکم ، يالم  هناماوع 

خلت کیرات و  دـنیآ ، شوخاـن  شیارب  ار  اـهزور  نآ  تخادـنا ، یم  هیاـس  اـقآ  یلع  لد  رب  لاـس  نس و  نیا  رد  بتکم  هب  نتفر  زا  هک 
(2)« .مدرکن یسرد  یملع  هدافتسا  چیه  هسردم ، زا  لبق  بتکم  هرود  نآ  زا   » .درک

هب یمیدق ، هناشاک  هب  مامـضنا  تخاس و  وا ، هناخ  رانک  نیمز  ندیرخ  اب  داوجدیـس  جاح  نادـیرم  ناتـسود و  هک  دوب  نامز  نیمه  رد 
قاتا کت  دـش و  هداوناخ  تنوکـس  لحم  الاح  نیمز ، نآ  زاس  هزات  قاتا  ود  .دندیـشخب  تعـسو  دوخ  هقالع  دروم  یناحور  یگدـنز 

مردـپ یتـقو   » .دوبن ریگ  باـتفآ  قاـتا  نیا  .داد  همادا  ار  ردـپ  ینوریب  شقن  رـسدرد ، یب  راـب ، نیا  فـک ، مه  هقبط  رد  یمیدـق  هناـخ 
نامهیم ندمآ  زا  لبق  تعاس  راهچ  هس  دیاب  ام  تشاد ، نامهیم 
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(1)« .تسشن دوشب  دریگب و  اوه  یمک  ات  مینک  نشور  اجنآ  ار  یمزیه  يراخب  میورب و 

البرک هب  رفس 

زارد لوط و  رفس  نیتسخن  بابر ) دمحمدیس و  ردام ، ردپ ،  ) هداوناخ هارمه  وا  .تفر  البرک  رفس  هب  یلعدیس  1325ش )  ) ناوا نیا  رد 
تساوخ یم  مردپ   » .درب نامز  زور  هنابش  هس  نارهت  ات  دهشم  زا  .دیـشک  ازارد  هب  هام  شـش  رفـس  نیا  .درک  هبرجت  ار  یکدوک  نارود 
همانرذگ .دنک  تسرد  ار  شا  همانرذـگ  تسناوتن  اما ]  ] .ددرگرب هکم و  دورب  شدوخ  دراذـگب ، تابتع ، دربب  ار  ام  دوب  انب  .هکم  دورب 

« .دریگب تسناوتن  مه  تابتع 

زا هرود ، نآ  قاچاق  ياهرفس  لومعم  دریگ و  شیپ  رد  ناتـسزوخ  هار  داد  حیجرت  ددرگرب ، یلاخ  تسد  تساوخ  یمن  هک  داوجدیس 
بآ فرط  نآ  هب  ار  دوـخ  دـندش و  رب  مدآ  ياـه  ملب  راوـس  .رهـشمرخ  هب  اـج  نآ  زا  و  دـنتفر ، زاوـها  هب  .دورب  تاـبتع  هـب  هرـصب  هار 

هک هارمه  یچملب  یچدـلب و  .دـندیباوخ  یم  اـهزور  دـنتفر و  یم  هار  اهبـش  .دنـسرب  هرـصب  هب  اـت  دیـشک  لوط  یبـش  دـنچ  .دـندناسر 
هک میدرک ] یم  نامگ   ] هرصب رد  ...میدنارذگ  یتخس  ياهبـش   » .دندناسر هرـصب  هب  ار  نانآ  لزنم  هب  لزنم  دندوب ، يدراو  نایچقاچاق 

« .دـنتفرگ تـیلب  دـعب  .میدـنام  اـج  نآ  زور  ود  یکی  .میدـش  دراو  اـج  نآ  ياـملع  زا  یکی  لزنم  مـیا .] ] هتـسج رطخ  زا  ًاـبیرقت  رگید 
.دنـسرب راطق  هاگتـسیا  هب  هک  دـندش  ییوردوخ  راوس  .دـننک  یهارمه  فجن  ات  ار  داوجدیـس  هداوناخ  دوب  انب  دـلبراک  ياه  یچقاچاق 

.تشگرب هطرـش  کی  اب  تفر و  .تشاد  هگن  ار  وردوخ  .دنا  هدمآ  اج  نیا  هب  ینوناقریغ  هارمه  نایناریا  هک  دش  هجوتم  وردوخ  هدننار 
هیضق هب  برع  نابساپ  تسد  ندرک  مرگ  اب  دندش و  لمع  دراو  دوز  یلیخ  صصختم  ياه  یچقاچاق  .دوب  هتفر  ول  داوجدیـس  هداوناخ 

زا دـعب  .هکم  دورب  تسناوتن  مردـپ  ...میدوب  ارماس  نیمظاک و  .میدوب  البرک  .میدوب  فجن  یهام  دـنچ  .فجن  میتفر   » .دـنداد همتاـخ 
(2)« .دهشم میتشگرب  هام  شش 

ناتسبد

؛ دندوب اه  هچب  تشاد ، يزاب  دوب ، بوخ  هک  يزور  تشاذگ ؛ ناتسبد  هب  اپ  دمحمدیس ، هارمه  زین  راب  نیا  یگلاس و  جنپ  رد  اقآ  یلع 
طایح رد  دوخ  نالاس  مه  اب  تسناوت  یم  مه  وا  و 
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ًابیرقت دوب و  یتناید  میلعتلاراد  ناتسبد  نیا  مان  .دنیشنب  ملعم  ياه  فرح  ياپ  دومن ، یم  گرزب  هک  یـسالک  رد  دنک و  يزاب  هسردم 
.تشذگ یم  نآ  شیاشگ  زا  لاس  کی 

رهاظم بهذم و  زا  ییوب  گنر و  هک  هچ  نآ  ره  اهییآ و  مهدرگ  ششوپ ، مسارم ، اهتساوخ ، ناریا ، زا  هاشاضر  دس  ندش  هتـشادرب  اب 
هدوب رت  گنررپ  دهـشم ، رد  اسب  هچ  نایرج  نیا  .دـش  يراـج  دوب ، هتفر  وا  يزیتس  نید  قاـحم  هب  لوا  يولهپ  هرود  رد  تشاد و  نید 

هدش نیـشن  هناخ  باجح  فشک  زا  سپ  هک  يرداچ  نانز  رهـش ، رد  يوروش  نایماظن  روضح  يالو  لوه و  ندرک  شکورف  اب  .دـشاب 
ياهیرادازع .تفرگ  ناج  دوب ، عونمم  نآ  زا  شیپ  هک  یبهذـم  ياه  نییآ  مسارم و  .دـندید  ار  رازاب  نابایخ و  مرح و  گـنر  دـندوب ،

ره .درک  یم  یتسرپرـس  ار  اهنآ  ییافک  دمحاازریم  هک  دش  سیـسأت  یبهذـم  تأیه  زا 170  شیب  دوش  یم  هتفگ  .تفاـی  قـنور  مرحم 
هب اما  دندوب ، لاعف  هدوت  بزح  اب  هزرابم  يارب  ًاتدمع  دنتخادرپ و  یم  یـسایس  لئاسم  هب  نامز  نآ  تیفرظ  زا  شیب  اه  تأیه  نیا  دنچ 
زین یمهم  یبهذم  ياه  نمجنا  .دوب  هاشاضر  هرود  رد  هدـش  بوکرـس  یبهذـم  تالیامت  روهظ  زورب و  زا  یـشان  ناشدوجو  لاح  ره 

نمجنا نیب  نیا  رد  .دـنداتفا  رثؤم  دـعب  ياه  ههد  رد  دهـشم  یـسایس  ياه  ناـیرج  بهذـم و  شرتسگ  قیمعت و  رد  هک  دـش  سیـسأت 
باهش هللاء  اطع  یتسرپرس  هب  یمالـسا  تاغیلبت  نمجنا  تفای ، شرتسگ  دش و  داجیا  هدازدباع  رغـصا  یلع  تمه  هب  هک  نآرق  ناوریپ 

(1) .دندوب رترادمان  رتذوفن و  اب  یتعیرش ، یقتدمحم  ششوک  هب  یمالسا  قیاقح  رشن  نوناک  هرخالاب  و  روپ ،

رد یبهذم  ياه  تیلاعف  رود  هب  هدـش  هدیـشک  راصح  زا  هک  یناسک  شالت  اب  ییاضف  نینچ  رد  یتناید  میلعتلاراد  سیـسأتون  ناتـسبد 
يزیربت و نیسحمالغ  خیش  جاح  يونعم  تمه  اب  یتناید  میلعتلاراد  دوش  یم  هتفگ  .دش  هتخاس  دنتشاد ، یخلت  ياهدای  هاشاضر  هرود 

ص:44

ات 65. صص 31  1384ش ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یمالسا ، قیاقح  رشن  نوناک  یهافـش  خیرات  نیورپ ، يروصنم ، - 1
ار یعیسو  رایسب  یتاغیلبت  تالیکشت  هک  دوب  يرازاب  يدرم  هدازدباع  یجاح  : » دیوگ یم  هدازدباع  تیصخش  هرابرد  يا  هنماخ  ياقآ 

يرادقم کی  تشاد و  هعمل  حرش  ات  دیاش  يداوس  رصتخم  .دوب  هزبرجاب  هدارارپ و  تمهاب ، رایسب  وا  .دوب  هدروآ  دوجو  هب  دهشم  رد 
دروم رد  زین  و  .دـمآ » یم  ناش  شوخ  وا  زا  یلیخ  ماوع  مدرم و  هماـع  .تفر  یم  ربنم  تشاد و  یبوخ  یلیخ  ناـیب  .تسناد  یم  یبرع 
بزح ًاصخشم  مسیسکرام و  دض  رب  يرکف  نالاعف  زا  یکی  دهشم  رد  یتعیرـش  یقتدمحم  موحرم  : » تسا هتفگ  یتعیرـش  یقتدمحم 

در وا  ياه  ثحب  یمومع  تهج  ینارنخس ، تاسلج  رد  زین  درک و  یم  سیردت  اهنآ  رد  يو  هک  دهشم  ياه  ناتسریبد  رد  دوب و  هدوت 
دهـشم ویدار  رد  اه  لاس  نآ  رد  يو  ياـه  ینارنخـس  هعومجم  هک  نید  موزل  هدـیاف و  باـتک  .دوب  اـه  تسینومک  يداـحلا  تارکفت 

، نارهت (، 1320-1357  ) ناریا یـسایس  یبهذـم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  لوسر ، نایرفعج ، « ) .تسا هنیمز  نیمه  رد  هرـسکی  تسا ،
(. صص 93 و 97 1385ش ، مشش ، چ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم 
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جاح  (1) .دش يراذگ  هیاپ  روشرـس  رازاب  ناریخ  نابـساک و  رگید  یمق و  نادناخ  نادیرم  زا  هدازراتخم ، دمحا  جاح  ياه  يریگ  یپ 
هعماج سرادـم  زا  نتفرگ  وگلا  اب  دوب ، هدرک  همزمز  وا  شوگ  رد  اقآ  یلع  دـلوت  زا  سپ  ار  هماقا  ناذا و  هک  ومه  نیـسحمالغ ، خـیش 

هب دهـشم  یبهذم  هسردم  اهنت  یتناید ، میلعتلاراد  نامز ، نآ  رد  .دوب  دهـشم  رد  يزکارم  نینچ  شرتسگ  ددـصرد  یمالـسا  تامیلعت 
هبذج و اب  مرتحم ، سفن ، کین  يدرم  تشاد ، هدهع  هب  ار  هسردم  تماظن  مه  درک و  یم  سیردت  مه  هک  شریدم ، دمآ و  یم  رامش 

هزاریـش ناتـسبد  راکردنا  تسد  لماوع  .دندوب  ینامرک  مه  هسردـم  نانکراک  رتشیب  دوب و  نامرک  لها  وا  .دوب  ریگ  تخـس  يدـح  ات 
زا یتالمج  نآرق و  زا  یتایآ  فص  رس  دش ، یم  اپرب  تعامج  زامن  نازومآ  شناد  يارب  .دنتـسب  یمالـسا  میلاعت  ساسا  رب  ار  هسردم 

هیلح زا  ییاه  شخب   (2) .دش یم  هداد  شزومآ  نادرگاش  هب  اهسرد  رگید  اب  مأوت  ینید ، ياه  شزومآ  .دندناوخ  یم  هدراو  ياهاعد 
لـصا رد  هسردم  نیا  ناکم   (3) .دنتـشاد دوخ  يارب  ییاج  سورد  رگید  نایم  رد  مه  ناـیبصلا  باـصن  قایـس و  باـسح  و  نیقتملا ،
یتناید میلعتلاراد  .دوب  هدش  گرزب  سالک  کی  هب  لیدبت  دندوب و  هدیچ  تکمین  زیم و  نآ  یلصا  ناتسبش  رد  .دوب  اه  ینئاق  هینیـسح 

ياه شزومآ  اب  ناشنادـنزرف  دـندوب  لیام  هک  یناسک  اـملع و  بلغا  .داد  یم  شزومآ  ار  ییادـتبا  هلاـس  شـش  هرود  سـالک ، هس  اـب 
.دندرک یسیون  مان  هسردم  نیا  رد  ار  ناش  نارسپ  دنبای ، شرورپ  یبهذم 

.دندرک یسیون  مان  هسردم  نیا  مراهچ  سالک  رد  ار  دمحماقآ  لوا و  سالک  رد  ار  اقآ  یلع 

شفک

وا  (4) .تشگ یمزاب  تفر و  یم  هقالع  اب  دوب ، روشرـس  رازاب  رد  هک  ار  یتناید  هسردـم  ات  هناـخ  ياـه  هچوک  سپ  زور  ره  یلعدـیس 
.دنتـشادن ار  وا  شوج  بنج و  يارای  شیاه ، شفک  .دوب  هدـش  هدـیچیپ  نآ  رد  شباتک  رتفد و  هک  داد  یم  بات  دوخ  اب  ار  یلامتـسد 

رد وا  شفک 

ص:45

زکرم ص 38 ؛ 1379ش ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ینیسح ، يدهمدیـس  نیودت : ییادخدبع ، يدهمدمحم  تارطاخ  - 1
یبایزاب 1225. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا 

ص 2. مش 1 ، راون  يرنه ، هزوح  یمالسا  بالقنا  تایبدا  رتفد  يا ، هنماخ  يداهدیس  تارطاخ  - 2
هزوح يالـضف  نویناحور و  زا  یعمج  میظنت : هیهت و  ناگرزب ، اهقف و  هاگدـید  زا  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تیعجرم  - 3

ص 35. 1373ش ، مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، مق ، هیملع 
نیا یلاها  یبهذم  مسارم  نئاق و  نارئاز  ياریذپ  هدش و  ءایحا  اه  ینئاق  هینیسح  نامه  نآ  ياج  درادن و  دوجو  نونکا  هسردم  نیا  - 4

.تسا دهشم  رد  رهش 
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.دـنب یب  نازرا و  هداس ، ییاه  شفک  نامز ؛ نآ  نایناحور  اه و  هبلط  شوپاپ  دوب ؛ ییازریم "  " اه ناتـسمز  رد  و  هویگ "  " اـه ناتـسبات 
وزرآ نیا  ینعی  .ما  هدیـشوپن  راددـنب  شفک  نم  مه  نآلا  ات  دوب ؛ ناملد  هب  راددـنب  شفک  يوزرآ   » .دـیرخ یمن  راددـنب  شفک  ردـپ ،

« .دشن هدروآرب 

دیرخ رد  یتـح  اـه ، هچب  ياـه  تساوخ  یخرب  تشاذـگ  یمن  تشاد ، هناریگ  هشوگ  هنادـهاز و  یگدـنز  رد  هشیر  هک  ردـپ  يرادـن 
یتخس هب  هداوناخ  یلعدیس و  یگدنز  .دوزفا  يرادن  نیا  هب  دیاب  مه  ار  ردپ  صاخ  هقیلـس  .ددرگب  اهنآ  هناکدوک  لیم  رادم  رب  شفک 

ییازریم شفک  راب  کی  تسه  مدای   » .تشاد اه  هچب  هیرگ  رد  يدمآرد  شیپ  دش ، یم  هدیرخ  مه  نازرا  شفک  رگا  تشذـگ و  یم 
.مینک یم  هزادنا  میفاکـش و  یم  ار  اهـشفک  دنتفگ  .درخب  يرگید  شفک  ای  دنک  ضوع  دوبن  رداق  رگید  دوب و  گنت  هک  دوب  هدـیرخ 
یلیخ دنتـشاذگ ، دنب  دنتفاکـش و  یتقو  یلو  مدوب ، لاحـشوخ  یلیخ  تشاد  مهاوخ  راددنب  شفک  هک  نیا  زا  .میراذـگ  یم  دـنب  دـعب 

(1)« .میتشادن يرگید  هراچ  یلو  مدروخ ، هصغ  ردق  هچ  دش و  تشز 

هرفس

مگرزبردپ ردام  اهتقو  زا  یـضعب  هک  يدرخ  لوپ  اب  ردام  میتشادن و  ماش  لزنم  رد  هک  مروآ  یم  دای  هب  یکدوک  زا  ار  ییاهبـش  نم   » و
(2)« .میروخب نان  اب  ات  دیرخ  یم  ریش  ای  شمشک  يردق  داد ، یم  مرهاوخ  ناردارب و  زا  یکی  ای  نم  هب 

قشع ناکدوک  نیا  هب  مشاهدیس ، جاح  ردام  یب ، یب  .دنتفر  یم  ناش  گرزبردپ  هناخ  هب  بابر  اقآدمحم و  اقآ ، یلع  هعمج  ياهزور 
هد یهاش ، یـس  لایر ، کی  نتـشاذگ  اب  ار  دوخ  يزرورهم  یب ، یب  .تشاد  نایاپ  یب  یتبحم  ناشردام  هجیدخ ، هب  نوچ  دیزرو ، یم 

مردام هناخ ، میدوب  هتـشگرب  یتقو  هک  داتفا  یم  قافتا  اهراب   » .درک یم  لماک  هجیدـخ  نادـنزرف  کچوک  ياه  تسد  فک  هب  یهاش 
یم ریش  تفرگ و  یم  ار  اه  لوپ  نآ  یهاگ  ای  .میدروخ  یم  شمشک  نان و  بش  دوب و  هدیرخ  شمشک  دوب و  هتفرگ  ار  ام  ياه  لوپ 

« .میتشادن بش  ماش  ام  هک  داتفا  یم  قافتا  اه  تقو  یلیخ  ...میدروخ  یم  ریش  نان و  دیرخ ،

هداوناخ نیا  ییاذغ  لودج  رد  یبلاج  مهم و  عوضوم  ولپ ، نیا  و  دـندرک ، یم  مد  جـنرب  هعمج  ياه  بش  دـش ، یم  يداع  هک  عاضوا 
جنپ اب  هک  یتشوگبآ  عاضوا ، نیا  رد  زاب  .دوب و 

ص:46

.یمالسا يروهمج  بزح  مش 14 ، راتفگ  تالاوئس –  هب  خساپ  یلعدیس ، يا ، هنماخ  - 1
ص 30. 1381ش ، نارهت ، تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم  نیودت : يروآدرگ و  اه ، تیاکح  تارطاخ و  - 2
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رد تفرگ و  یم  اج  ینیچ  يا  هساـک  رد  نهک  ياذـغ  نیا  زا  یمهـس  .تفر  یم  رامـش  هب  بلاـغ  توق  دـمآ ، یم  لـمع  تشوگ  ریس 
، تسد تفه  دمآ  تفر و  اب  دوز  یلیخ  دـش و  یم  هتخیر  یـسم  يا  هساک  نورد  رگید  مهـس  .دـش  یم  هتـشاذگ  ردـپ  ولج  الاب  هقبط 

یهاگ  » لاح نیا  اب  .دندرک  یم  ار  ناکدوک  هظحالم  گرزب  نارهاوخ  ردام و  .دش  یم  یلاخ  دندوب ، هتسشن  نآ  رود  هک  يرفن  تفه 
مک نز  مردام  ...میدرک  یم  ریـس  ار  نامدوخ  يزیچ ، يرینپ ، نان و  اب  دیاب  ار  یقاب  ...دیـسر  یم  ...همقل  ود  يرفن  هک  داتفا  یم  قافتا 

هچب هک  دز  یم  شوج  یلیخ  اـهام  يارب  اـما  .دروخب  اذـغ  مه  همقل  کـی  دوبن  مهم  شیارب  دوب ...]  ] كاروـخ هب  ییاـنتعا  یب  عـقوت و 
(1) [« .دنوش  ] ریس شیاه ... 

سابل

مه همامع  وا  .دش  یم  هسردم  یهار  دیود و  یم  درک ، یم  يزاب  سابل  نیمه  اب  .ابق  هیبش  يزیچ  دیـشوپ ؛ یم  ابق  یکدوک  زا  اقآ  یلع 
یم شردام  هک  يا  همامع  تفر ، یم  دجسم  هب  ردپ  اب  هک  یماگنه  ای  اه  ناتـسمز  اما  تشاذگ ، یمن  همامع  دوب  مرگ  هک  اوه  .تشاد 

هیزجت دیـسر و  یم  وناز  ریز  ات  هک  دوب  يداشگ  سابل  ابق ، نیا  .تشاد  تراهم  راک  نیا  رد  هجیدخ  وناب  .تشاذگ  یم  رـس  رب  دیچیپ ،
دنچ ردپ   (2) .تخود یم  گنر  هایـس  رگنیـس  یطایخ  خرچ  نآ  اب  دیرب و  یم  ردام  هک  دوب  اه  هچراپ  رگید  ای  ردپ  هنهک  سابل  هدـش 

هدیقع دیـشوپ و  یم  ار  اهنیا  ردپ  .دوب  هدش  يزاسزاب  شا  هناشرـس  نیتسآ و  یکی  شنماد ، یکی  .تشاد  هدش  هنیپ  هلـصو  كََرب  يابق 
.دوب داوجدیس  نارسپ  یتآ  ياه  شوپالاب  اهابق ، نیمه  .تسین  بیع  راد  هلصو  يابق  ندیشوپ  دشابن ؛ هراپ  ای  فیثک  یتسیاب  ابق  تشاد 
دیقم ...دیشوپ  یم  بوخ  هیشاخ  ياهابع  ناتـسبات  ینییان و  ياهابع  ناتـسمز  ...تسه  مدای  ات  .دیـشوپ  یم  بوخ  ياهابع  مردپ ] اما  »]

(3)« .دشوپب بوخ  يابع  دوب 

یسرک دیاش  .تفرن  شقاتا  هب  ًائانثتسا  تشگزاب و  هناخ  هب  دجسم  زا  شردپ  یناتسمز  بش  کی  هک  دروآ  یم  دای  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
، هلاس تسیب  هدابل  نیا  .دش  هلاس  تسیب  هدابل  نیا  هک  تفگ  لاح  نیمه  رد  .دنک  نازیوآ  دروآرد ، ار  شا  هدابل  دمآ و  .دوب  درـس  شا 

ات

ص:47
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نیا ات  ...دوب  تفلک  تَک و  یمیدـق  ياه  كََرب  نیا  زا  مدرک  هدافتـسا  یتدـم  نم  ار  هدابل  نآ  اهدـعب   » .درک راک  مه  دـعب  لاس  تسیب 
، اه هچب  يولج  هک  دوب  تمحز  بابـسا  هتبلا  ...میدرک  صالخ  شّرـش  زا  ار  ناـمدوخ  رگید و  سک  کـی  هب  میداد  ...ار  ...نآ  ...هک 
تقافر و يزاب و  اب  ام  اما  درک ... ] یم  ادـیپ   ] ییاـمن تشگنا  تلاـح  يرادـقم  ًاـعبط  .دـشاب  رگید  روج  ساـبل  دـنلب و  ياـبق  اـب  یکی 

« .درذگب تخس  یلیخ  ...میتشاذگ  یمن  میدرک ؛ یم  ناربج  تنطیش 

.درک یم  لمحت  تاقوا  رتشیب  وا  .دندز  یم  ادص  یناسارخ ] شیوگ  رد  کچوک ،  ] ودرُخ خیشآ  ار  وا  اه  لحم  هچب  اه و  یـسالکمه 
تشاذگ یم  نیمز  ار  اهباتک  دیفس  هرفس  .تفر  یم  رـس  شا  هناکدوک  هلـصوح  مه  یهاگ  اما  دش ، یم  در  تخادنا و  یم  ریز  هب  رس 

.دروخ یم  دز و  یم  ...و 

سابل علخ  نارود  هب  مه  يا  هشیر  تشاد ، ردـپ  یبهذـم  ياـهرواب  رد  يرـس  رگا  يداهدیـس ، اهدـعب  یلعدیـس و  دمحمدیـس ، ياـبق 
هاشاضر یلیمحت  سابل  تشادن  تسود  داوجدیـس  .دوب  هدناود  یهاشاضر  ياهدیدهت  اهدـیدحت و  لکـشلادحتم و  سابل  نایناحور ،

.دنک دوخ  نادنزرف  نت  هب  ار 

رات ياه  هملک 

؟ ارچ تسناد  یمن  و  دید ؛ یمن  تسرد  ار  ملعم  هایس و  هتخت  وا  .دوب  زاسرـسدرد  اما  ینتـشاد ، تسود  یلعدیـس ، يارب  سرد  سالک 
مه مدوخ  .تسناد  یمن  سک  چـیه   » .دـش شیاهمـشچ  فعـض  هجوتم  هک  نیا  ات  دوب ، شهارمه  ناتـسبد  هرود  نایاپ  ات  رـسدرد  نیا 

« .منیب یمن  تسرد  ار  ییاهزیچ  هک  مدیمهف  یم  طقف  .متسناد  یمن 

زا یـششوک  رگا  و  دوب ؛ لکـشم  رایـسب  شیارب  ندـناوخ  سرد  .دوب  شوگیزاب  ناوخن و  سرد  يدرگاش  موس ، سالک  اـت  یلعدـیس 
« .مدوب یلبنت  شوه و  یب  رایسب  درگاش   » .تفرگ یمن  دای  يزیچ  داد ، یم  ناشن  دوخ 

هتخانـش هسردـم  لوا  درگاش  ناونع  هب  دوز  یلیخ  دـیدرگ و  نایامن  وا  رد  بلطم  كرد  ناوت  دادعتـسا و  هک  دوب  مراـهچ  سـالک  زا 
هب هک  دوب  اه  لاس  نیمه  رد  .دوب  هدـش  مه  هسردـم  رـصبم  وا  .دوب  یلعدیـس  یملع  تدایـس  ياه  لاس  ناتـسبد ، رخآ  لاس  هس  .دـش 

.تفرگ یمارف  يرتشیب  قوذ  اب  ار  خیرات  هسدنه و  اما  داد ، ناشن  يرتشیب  هقالع  خیرات  هسدنه و  یفارغج ، یضایر ،
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هسردم يراق 

ناوخ نآرق  یلعدیـس  .درک  باختنا  فص  ِرـس  ِنآرق  ندناوخ  يارب  ار  وا  دراد ، یبوخ  يادص  یلعدیـس  دوب  هدـش  هجوتم  هک  نیدـت 
دهـشم هب  یناشاک  مساقلاوبادیـس  هللا  تیآ  یتقو  هک  دوب  هدرک  ادیپ  دودحم ، دـنچ  ره  يا ، هزاوآ  وا  نآرق  تئارق  ًامتح  .دوب  هسردـم 

، دمآ يوضر  ناتـسآ  ترایز  هب  هک  يزاریـش  ینیـسح  نیدلاروندیـس  هللا  تیآ  ای  .دوب و  ناوخ  نآرق  وا  زا  لابقتـسا  مسارم  رد  دـمآ ،
يارب یمق  ياقآ  هک  ینامز  ای  (1) و  .درک توالت  نآرق  زا  ییاه  هیآ  زین  تلـصابا  هجاوخ  رد  وا  لابقتـسا  مسارم  رد  هلاس  ُهن  یلعدیس 

زا یکی  درک  یم  هرادا  ار  ام  هسردـم  یلام  ظاـحل  زا  هک  یـسک  نآ   » .دوب وا  مسارم ، ناوخ  نآرق  دـمآ ، اـجنآ  هب  هسردـم  زا  دـیدزاب 
باتک کی  .دـنداد  نم  هب  ار  زور  نآ  هزیاج  نیرتهب  .دـنداد  نم  هب  مه  يا  هزیاـج  کـی  ...هدازراـتخم  موحرم  ...دوب  ناـشیا  نادـیرم 

(2)« .يزاریش يریسا  لاف  نیدلا  ماسحدیس  موحرم  لام  ...دوب  نآرق  تامیلعت 

نآرق اب  یتسود 

ناضمر جاح  زا  دیوجت ، يریگدای  نآرق و  اب  شنارسپ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  شردپ  .دوب  نامز  نیمه  زا  نآرق  اب  یلعدیـس  سنا  زاغآ 
.درک یم  شاعم  رارما  يرادکنب  يزازب و  هار  زا  دوب و  دهـشم  نآرق  نایراق  زا  ناضمر  جاح  .دهد  شزومآ  ار  نانآ  تساوخ  رادـکنب 

رس و هب  یناحور  سابل  ود  ره  هک  ار  یلعدیـس  دمحمدیـس و  دمآ و  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هناخ  هب  ناضمر  جاح  هک  دوب  يا  هعمج  زور 
تشپ دوخ  تخادنا و  یم  شیپ  ار  اهنآ  .تشاذگ  یم  مارتحا  دیس  كدوک  ود  نیا  هب  ناضمر  جاح  .درب  نآرق » هرود   » هب دنتـشاد  نت 

هک تفگ  ناضمر  جاح  يدرگاش ، هام  دـنچ  زا  سپ  .ناشدـناشن  یم  سلجم  يالاب  شزومآ ، لـحم  رد  تشاد و  یمرب  مدـق  ناـشرس 
نآرق تئارق  داتـسا  نیرتگرزب  سابعالم ، يدعب  داتـسا  .منک  کمک  امـش  رتشیب  يریگدای  هب  مناوت  یمن  نم  رگید  دـیا و  هدرک  یقرت 

یم رـس  هب  یگنردیفـس  یناسارخ  لاش  سابعالم ، .دوب  دهـشم  رد  تئارق  ملع  سـسؤم  ینارفعز ، برع  دمحمدیـس  درگاـش  دهـشم ،
يالاب ياه  قاتا  زا  یکی  رد  وا  نآرق  هسلج  .تشاد  اهناغفا  هیبش  يا  هرهچ  .تشاد  يدـنلب  شیر  تخادـنا و  یم  شود  هب  اـبع  تسب ،

ناضمر ياه  هام  رگم  دش ، یم  اپرب  هنهک  نحص 

ص:49
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دورو و بادآ  هسلج  نیا  تایـصوصخ  زا  یکی  .دـش  یم  لقتنم  داـشرهوگ  دجـسم  ياـه  فابریـصح  ناویا  يور  هب  ور  ناویا  هب  هک 
دیاب یظفاحادخ  يارب  میدش  یم  جراخ  هک  مه  رد  زا  مکیلع ؛ ٌمالـس  میتفگ ] یم   ] دیاب میدش  یم  دراو  هک  رد  زا   » .دوب نآ  هب  جورخ 

« .تفگ یمن  ظفاحادخ  سک  چیه  .مکیلع  ٌمالس  میتفگ ] یم  ]

ياه نآرق  نآ  دوب و  نآرق  عون  کی  طقف  اه  لحر  يور  .دنتـسشن  یم  دوب  هدـش  هدـیچ  قاـتا  رود  هک  ییاـه  لـحر  تشپ  اـهدرگاش 
متـسه و سونأم  یلیخ  طخلا  مسر  نآ  اب  نم  مه  نآلا   » .يدـنه طخ  كزان و  ذـغاک  اب  گرزب ، یلحر  ياه  نآرق  دوب ؛ یئبمب  پاـچ 

حیحص ود  ره  يدنه  يرصم و  ياه  نآرق  .دنتسه  اه  نآرق  نیرت  حیحص  وزج  يدنه  ياه  نآرق  تفگ  ناوتب  دیاش  .دیآ  یم  مشوخ 
.دنتشاد يدایز » طلغ  هک  یناریا  ياه  نآرق  فالخرب  .دنتسه 

یسک نف  نیا  رد  .دوب  یتسدربز  داتـسا  سابعالم  .دناوخ  یم  مه  سابعالم  .هحفـص  مین  کی  ره  دندناوخ ، یم  نآرق  نارـضاح  همه 
دیوجت هوزج  ومه  .تفرگارف  وا  زا  ار  دیوجت  دعاوق  مامت  یلعدیس  .دنتـشاد  ار  رظن  نیمه  مه  نارگید  .تسناد  یمن  دوخ  زا  رتالاب  ار 

(1) .دوب نانآ  رامش  رد  مه  یلعدیس  هک  درک  سیردت  نادنم  هقالع  زا  یکدنا  هورگ  يارب  زین  ار  برع  دمحمدیس 

نایب تشاد  تسود  .دوب  رب  زا  ار  نآ  زا  ییاـه  شخب  دوب ؛ ینید  تاـمیلعت  مه  یکی  یلعدیـس ، هقـالع  دروم  یـسرد  ياـه  باـتک  زا 
هناخ هب  ویدار  زا  یفـسلف  ياقآ  ياه  ینارنخـس  ندینـش  يارب  ردام  هارمه  اقآ  یلع  .دـنک  دـیلقت  ار  یفـسلف  یقتدـمحم  ریهـش ، ظـعاو 

نیدلاو و .نحل  نامه  اب  دناوخ ؛ یم  نآ  يور  زا  یفـسلف  ياقآ  شیوگ  اب  درک و  یم  زاب  ار  ینید  تامیلعت  باتک  .دنتفر  یم  هیاسمه 
.دندرک یم  شقیوشت  رایسب  راگزومآ ،

کلف

هناخ زا  ییادـص  تشاد و  اج  هک  ییاج  ات  لحم  ناکدوک  اب  یلعدیـس  و  دوب ؛ هناخ  کچوک  طایح  زا  رتهب  هلحم  کیراب  ياه  هچوک 
یم رتشیب  ار  لابیلاو  .لابیلاو  لابتوف و  دش ، یم  ادـیپ  یپوت  رگا  و  اوه ، هب  مگرگ  درک ؛ یم  يزاب  دوب و  مرگرـس  دز ، یمن  بیهن  وا  هب 

راقو و اب  هک  نیدت ، مشچ  هب  مه  نآ  دمآ ؛ یم  مشچ  هب  هسردم  رد  دش ، یم  مگ  نابایخ  نت  رد  رگا  اقآ  یلع  ياه  تنطیـش  .دیدنـسپ 
هب هک  يا  یتسد  بوچ  اب  دز و  یم  مدق  هسردم  طایح  رد  هنمیه 

ص:50
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ماد هب  دوخ  یناتـسبد  لیـصحت  لاس  شـش  لوط  رد  راب  کی  لقادـح  وا  .درک و  یم  هیبنت  ار  یطاخ  نازومآ  شناد  هاگ  تشاد ، فک 
ندمآرـس نیدت و  ناوارف  تاظحالم  یپ  رد  دش ، ماجنا  هاگ » صاصق   » مان هب  یلحم  رد  هک  هیبنت  نیا  دبال  .داتفا  نیدـت  کلف  بوچ و 

دجسم زامن  شیپ  يا ، هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  رـسپ  شوجو و  بنجرپ  شوپابق  كدوک  نیا  هظحالم  تسا ؛ هدوب  ریدم  ربص  هساک 
(1) .اه یقیدص 

، ادـخ لها  وا  .دز  یمن  یلعدیـس  یبهذـم  ياه  هقلع  رکیپ  هب  هنت  تشاد و  ار  دوخ  ياج  یکدوک ، تاناجیه  اـه و  شوجو  بنج  نیا 
.یعبت هن  تشاد  یتاذ  يا  هبنج  وا  تیلها  اما  تشاد ، شردام  یحور  تاشوارت  زا  ار  اهنیا  همه  هک  نیا  اب  .دوب  تابحتـسم  اعد و  زامن ،

طایح رد  بورغ  ات  رهظ  زا  دـندرک و  یم  لسغ  .داد  یم  ماـجنا  شرداـم  هارمه  ار  هفرع  زور  لاـمعا  هک  دوب  هدیـسرن  فیلکت  نس  هب 
هزور دنتـسناوت  یمن  .شیاـه  هزور  زا  ریغ  دـندروآ ؛ یم  اـج  هب  ار  دواد  ما  لاـمعا  فیلکت  نس  زا  سپ  .دـندوب  اـعد  زاـمن و  هب  هناـخ 
یمن ممـشچ ، ...مجازم و  رطاـخ  هب  ...مریگب  یبحتـسم ] هزور   ] متـسناوت یمن  لوا  زور  زا  نم   » .شرداـم هن  وا ، هن  دـنریگب ؛ یبحتـسم 

(2)« .میدوب زجاع  نامود  ره  ...دوب  روط  نیمه  مه  مردام  .دراد  ررض  میارب  .متسناوت 

« .مدوب ظفح  یگچب  زا  نم  ار  بجر  هام  مایا  ياعد   » .دنهدن تسد  زا  ار  بئاغرلا  هلیل  دندوب  دیقم 

دوخ ماما  ینالوط  ترایز  هب  ردـپ  .دوب  ردـپ  ترایز  هارمه  .تفر  یم  (ع ) اضر ماـما  مرح  هب  شردـپ  اـب  بش  ره  ار  یتدـم  یلعدـیس 
نم اقآ  متفگ : مردـپ  هب  نوریب  میدـمآ  مرح  زا  هک  بش  کی   » .دـناوخ یم  حـیتافم  يور  زا  ار  هعماج  ترایز  زین  وا  دوب ؛ دـنم  هقـالع 

« .مدناوخ ظفح  زا  ار  هعماج  بشما 

نآرق ظـفح  هب  یناوـجون  یکدوـک و  رد  هکنیا  زا  اهدـعب  .دـناوخ  یم  یتدـم  زین  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  هب  بوـسنم  ياـهزامن 
ار شدوخ  هکنیا  زا  نانچمه  اما  درک ، ظفح  ار  دیواج  باتک  نیا  زا  ییاه  شخب  الاب  نینـس  رد  دـنچ  ره  درک ؛ فسأت  زاربا  هتخادرپن 

.تسوا گرزب  ياه  فسأت  ءزج  دناد  یمن  نآرق  ظفاح 

ص:51

لحم هک  ناکم ، نیا  رد  ار  یطاخ  نادرگاش  نیدـت  .دـندوب  هتـشاذگ  مان  هاگ » صاصق   » ار نآ  هک  دوب  ییاـج  هسردـم  طاـیح  رد  - 1
نآ ار  شتسوپ  دیاب  دروخ  یم  يا  هویم  سک  ره  .درک  یم  هیبنت  داتفا ، یم  نیمز  هب  دیابن  هسردم  طایح  رد  هک  دوب  يزیچ  ره  نتخیر 

.تخادنا یم  اج 
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تامدقم شزومآ 

ناراـگزومآ زا  یکی  .درک  زاـغآ  یتناـید  میلعتلاراد  هسردـم  رد  ناتـسبد  مجنپ  سـالک  زا  ار  یگبلط  ياـه  سرد  شزومآ  یلعدـیس 
شزومآ دـنم  هقالع  زومآ  شناد  دـنچ  هب  ار  تامدـقملا  عماج  باتک  درک  داهنـشیپ  دوب ، یناحور  دوخ  هک  يدـمحا ، ياقآ  هسردـم ،

.دنشاب يدمحا  ياقآ  زومآ  سرد  دنتفریذپ  نادرگاش  زا  دنچ  ینت  اقآ و  یلع  .دهد 

نآ حرش  زا  یـشخب  هلثما و  .رابجلا  هفرعم  ملعلا  لوا  دوب : هدینـش  ومه  زا  .دوب و  هدرک  زاغآ  شردام  دزن  ار  تامدقملا  عماج  اقآ  یلع 
نآ زا   » .درک عورـش  هسردـم  یناحور  اب  ار  وحنلا  یف  لماوع  شزومآ  .دوب  هتخومآ  ردـپ  زا  مه  ار  ریم  فرـص  .دوب  هتفرگارف  وا  زا  ار 

ییابع نیـسح  ياـقآ  زا  ار  جذومنا  باـتک  زا  یـشخب  وا  .مدوب » هدرک  ماـمت  ار  تامدـقملا  عماـج  ًاـبیرقت  ...مدـمآ  نوریب  هک  هسردـم 
(1) .تفرگارف

یـشزومآ تاهیبنت  زا  دش و  یم  رـضاح  تخومآ  یم  دمحمدیـس  هب  هک  ردپ  یتامدـقم  ياه  سرد  رد  رابجالاب  هاگ  هرود ، نیمه  رد 
یطویس سرد  تساوخ  یم  هک  يزور  .دنام  یمن  بیصن  یب  دشاب ، شوگ  خیب  هب  وا  نیگنـس  تسد  دورف  نامه  هک  داوجدیـس ، جاح 

 . ...اقآ یلع  ...اقآدمحم  درب : مه  ار  وا  مان  دمحمدیس ، مسا  رانک  رد  دنک ، زاغآ  شگرزب  رسپ  يارب  ار 

/ کلام نباوه  دمحم  لاق  دناوخب : دوب  هتفرگ  سرد  هتـشذگ  هسلج  هک  ار  باتک  لوا  تایبا  دـیاب  دمحمدیـس  دوب و  یطویـس  يادـتبا 
هیرگ اقآدمحم  .درک  طوقـس  دمحمدیـس  تروص  يور  ردپ  تسد  هگان  هک  تفگ ، اج  هباج  .تسناوتن  ...کلام  ریخ  هللا  یبر  دمحا 

یمارف داوجدیس  جاح  زا  ار  هعمل  حرش  ردارب  ود  نیا  یتقو  .دش  رارکت  اهراب  یشزومآ  دادخر  نیا  .تفر  رد  یسرک  ریز  زا  داد و  رس 
ره هک  دوب  نیا  هتشونان  رارق  .دنداد  یم  تسرد  خساپ  ردپ  ياه  شـسرپ  هب  دنتـشاد و  یم  دای  هب  ار  هتـشذگ  زور  سرد  دیاب  دنتفرگ ،
زیم لوط  تشپ  رد  داوجدیس  جاح  .تشاد  دوجو  ردپ  زا  نتـسشن  رود  يارب  یتخـس  تباقر  .دروخب  کتک  دهد ، باوج  دناوتن  سک 
دوب یکچوک  یـسرک  .تشاد  تحاسم  رتم  یتناس  لهچ  رد  داتـشه  هک  يزیم  نآ ؛ ضرع  تشپ  نارـسپ ، تسـشن و  یم  دوخ  ییاملع 

تـسد ینعی  دوب ، روخ  کتک  رتشیب  وا  هک  نیا  اب  .ولج  داد  یم  لوه  ارم  اقآدمحم   » .دیـسر یم  فرط  نآ  هب  تحار  ردـپ ، تسد  هک 
(2)« .دمآ یم  دورف  هدنب  رس  يور  ًابلاغ  اما  دش ، یم  دنلب  وا  دصق  هب  ردپ ] ]

ص:52
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مردارب نم و  .دوب  ملاس  هدزناپ  هدراهچ  نم  ...دشاب  هتـشاد  تبحم  شنادنزرف  هب  تبـسن  ردق  نیا  هک  ما  هدید  ار  يردـپ  رتمک  نم   » اما
کی ...دابآ  لیکو  میتفر  یم  هبلط  ناتـسود  اب  .حـیرفت  شدرگ و  يارب ]  ] قالیی میتفر  یم  میتفرگ و  یم  هزاـجا  مردـپ  زا  ...اقآدـمحم 
يوت ار  اـهام  تشگ ، یمرب  زاـمن  زا  هک  مردـپ  .میدـیباوخ  یم  هتفوک  هتـسخ و  میتـشگ ، یمرب  هک  بش  .میدوبن  رـصع  اـت  حبـص  زور 

« .دوب هدش  گنت  شلد  ردق  نیا  .دوب  هدیدن  ار  ام  حبص  زا  .دروآ  یمن  تقاط  ...دیسوب  یم  باوخ 

یگبلط يایند  هب  دورو 

ياه هزوح  رد  شزومآ  و  تیناحور ، توسک  یگبلط ، يایند  هب  دورو  انامه  ور ، شیپ  هار  یلعدیس و  هدنیآ  ناتـسبد ، هرود  نایاپ  رد 
باختنا ار  یلغـش  هچ  دوب  انب  مدوخ  یگدنز  هدـنیآ  رد  هک  نیا  اما ] ، ] تسین مدای  چـیه  مداتفا ؟ هدـنیآ  رکف  هب  ینامز  هچ   » .دوب هیملع 

دوب يزیچ  نیا  .موش  یناـحور  هبلط و  تساـنب  نم  هک  دنتـسناد  یم  همه  .دوب  مولعم  نم  هداوناـخ  يارب  نم و  دوخ  يارب  لوا  زا  منک ،
« .مدوب دنم  هقالع  مه  نم  دوخ  .تشاد  یم  تسود  تدش  هب  مردام  تساوخ و  یم  مردپ  هک 

ود وا  نادرگاش  .داد  یم  سرد  ریم  فرص  هلثما و  حرش  دناوخ ، یم  هیدمص  جذومنا و  درک ؛ یم  سیردت  ناتسبد  هرود  نایاپ  زا  يو 
سرد نانآ  هب  ریم  فرص  هلثما و  حرـش  دندوب  هتـساوخ  يا و  هنماخ  داوجدیـس  جاح  شیپ  دندوب  هتفر  .دندوب  يدهـشم  ناوخ  هضور 
ینالف راک ؛ نیا  يارب  دینک  لطعم  ارم  تسین  مزال  دوب  هتفگ   » .یلعدیـس شا ، هلاس  رـسپ 13  هب  دوب  هداد  هلاوح  ار  نانآ  مه  ردپ  .دهد 

« .تسا یفاک  مه 

هک دوب  يا  هزادـنا  هب  هثج  نس و  توافت  .دوب  هاش  دجـسم  وا  سیردـت  لحم  .داد  یم  سرد  ناوخ  هضور  درم  ود  نیا  هب  اه  تدـم  ات 
.داد همادا  ار  شراک  وا  اما  دراد ، هگن  تلاجخ  زا  يا  هلاه  رد  ار  یلعدیس 

ربنم نیتسخن 

ره هک  تشاد  مان  نایبلاط  مظاک  نانیا  زا  یکی  .درک  مهارف  ار  یلعدیـس  نتفر  ربنم  هنیمز  لاسگرزب ، ناوخ  هضور  ود  نیا  اـب  ییانـشآ 
بحاص یناوخ  هضور  یتقو  تسا  مسر  دهـشم  رد  .درک  یم  اپرب  هنانز  هضور  شا  هناـخ  رد  رهظ  زا  شیپ  هبنـشراهچ  ياـهزور  هتفه 

هلفان هضور  نیا ، هب  .دننک  یم  یناوخ  هضور  دنوش و  یم  رضاح  وا  هناخ  رد  ناحادم  هیقب  دشاب ، سلجم 

ص:53
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یلعدیـس هب  نایبلاط  .دـننک  یم  كرت  ار  سلجم  دـنا ، هدـمآ  هک  یبیج  نامه  اـب  ناحادـم  تسین و  راـک  رد  یلوپ  نوچ  دـنیوگ ؛ یم 
.مسرپ یم  مردپ  زا  متفگ : دراد ؟ یبیع  هچ  تفگ : .متـسین  دلب  ربنم  نم  متفگ :  » .دنک ینارنخـس  وا  سلجم  رد  درک  داهنـشیپ  ناوجون 

باتک ...مهد  یم  دای  وت  هب  باتک  يور  زا  تفگ : .متـسین  دلب  متفگ : .ورب  ًامتح  هک  درک  قیوشت  ارم  .تسا  بوخ  یلیخ  تفگ : مردپ 
« .یتفا یم  هار  شاوی  شاوی  ناوخب ؛ نآ  يور  زا  ربب و  ار 

وا يور  شیپ  دوش ، یم  (ع ) رقاب دمحم  ماما  یگدنز  هب  طوبرم  هک  یشخب  دیشک و  نوریب  هناخ  باتک  زا  ار  یسلجم  نویعلاءالج  ردپ 
تفرگ و تسد  هب  ار   (1) عورفلا عمجم  نآ  زا  سپ  .دیامن  حیحصت  ردپ  دنک ، یم  یهابتشا  رگا  ات  دناوخ  .دناوخب  هک  تفگ  دوشگ و 
یخیرات و گرزب  باتک  ود  راب  نیا  دوب ، هدرک  اج  هباج  یسرد  باتک  طقف  نامز  نآ  ات  هک  یلعدیس  .داد  دای  رـسپ  هب  ار  هلئـسم  دنچ 

شا هناخ  هب  اپ  روطق  باتک  ود  اـب  ناوجون  دـنوخآ  دـید  هک  سلجم  بحاـص  .دـش  ناـیبلاط  هناـخ  یهار  تفرگ و  لـغب  ریز  ار  یهقف 
...دش نم  تبون  هضور ] دنچ  زا  دعب   ] ...مدیـشک یم  تلاجخ  تدـش  هب   » .تشاد دـهاوخ  يربنم  هتفه  نیا  هک  دـش  نئمطم  هتـشاذگ ،

« .اهنز قاتا  يوت  متفر  .دوش  یم  هچ  متسناد  یمن  .مدیسرت  یم  ...دییامرفب  يا  هنماخ  ياقآ  تفگ :

دندوب هدش  هریخ  یناوجون  هب  اهنز  .تخادـنا  نییاپ  ار  شرـس  تسـشن و  لوا  هلپ  يور  .دوب  هدرک  شوخ  اج  قاتا  رد  هلپ  هس  اب  يربنم 
.دناوخ یبحتسم  لامعا  باب  رد  يا  هلئسم  .درک  یم  زاب  ار  عورفلا  عمجم  تشاد  هک 

ربنم .دناوخ  دوب ، هدرک  ناشن  (ع ) رقاب دمحم  ترـضح  یگدنز  زا  ردـپ  هک  يا  هحفـص  ود  درک و  زاب  ار  نویعلاءالج  .تسب  ار  باتک 
خیـش اهناوخ ، هضور  زا  یکی  نوریب  دمآ  هک  قاتا  زا  .دش  ینالوط  دنناوخ  یم  رـضاح  ناحادـم  هک  ییاه  هضور  هب  تبـسن  یلعدـیس 

اقآ یلع  ياه  تلاجخ  رب  یناوخب ! باتک  رخآ  اـت  یتساوخ  یم  هک  تفگ  یناـسارخ  ظـیلغ  هجهل  اـب  دوب  مه  عبط  خوش  هک  يرباـص ،
اهناوخ هضور  هب  هک  نیا  اب  .ربنم  لوپ  ناونع  هب  داد  نم  هب  ون  یلایر  جنپ  سانکـسا  کی   » نایبلاط هناخ ، زا  جورخ  ماگنه  .دـش  هدوزفا 

« .مهاوخ یمن  متفگ : .داد  نم  هب  اما  دنداد ، یمن  لوپ 

نیا  ] ربخ اقآ  یلع  .دوب  هدادن  وا  هب  یلوپ  نینچ  یـسک  نامز  نآ  ات  .تشگزاب  هناخ  هب  سانکـسا  نآ  اب  یلعدیـس  .درک  رارـصا  رایـسب 
داوجدیس جاح  تاقوا  .دناسر  ردپ  هب  ار  تکاپ ]

ص:54
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همه اـب  يا  هنماـخ  یلعدیـس  یگدـنز  ربنم  نیتـسخن  نیا   (1) .نکن اـهراک  نـیا  زا  رگید  یتـفرگ ؛ دوـخ  یب  هـک  دز  رـشت  دـش و  خـلت 
.دوب نآ  تامطالت 

تفن ندش  یلم  تضهن 

هتشذگ و نیسلجم  بیوصت  زا  تفن  تعنـص  ندش  یلم  هحیال  هک  تسا  ینامز  نیا  .دش و  هیملع  هزوح  یهار  ناتـسبد ، نایاپ  زا  سپ 
رازه هد  ییآ  مهدرگ  کی  رد  عوضوم  نیا  زا  تیامح  يارب  مدرم  دهشم  رد  .دوب  هدش  هتشارفا  نادابآ  هاگشیالاپ  زارف  رب  ناریا  مچرپ 
ياج هب  ار  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  ولبات  هدرک ، زاب  هار  یـسربط  نابایخ  يوس  هب  دـندرک و  تکرـش  رهطم  مرح  ون  نحـص  رد  يرفن 

ندناشک یلم و  تساوخ  نیا  ربارب  رد  سیلگنا  تمواقم   (2) .دندومن بصن  تکرش  نیا  نامتخاس  رب  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرش 
ياج هبان  تلاخد  زا  دندرک  اپرب  یلم  یبهذم و  ياه  هورگ  هک  یعامتجا  رد  تشاد و  شنکاو  زین  دهشم  رد  ههال  هاگداد  هب  عوضوم 
یلع تمه  هب  هیدهم  رد  هک  یگرزب  تاعامتجا  زا  ناوجون  یلعدیـس  .دندومن  راجزنا  زاربا  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  رد  ههال  هاگداد 
دنا هتـسناوت  یبلح  دومحم  خیـش  یتعیرـش و  یقتدمحم  هدازدباع ، یجاح  هک  دید  یم  دوب و  ربخاب  دش  یم  لیکـشت  هدازدباع  رغـصا 

« یمالسا فلتؤم  ياه  تیعمج   » هک دوب  ناگدربمان  شالت  اب  .دنراد  هگن  لاعف  ناریا  تفن  تعنص  زا  سیلگنا  دی  علخ  يارب  ار  دهـشم 
زا زین  يوفص  باون  یبتجمدیـس  نارادفرط  .دش  رهـش  نیا  رد  یـسایس  ياه  تیلاعف  ماگـشیپ  یتدم  يارب  تفرگ و  لکـش  دهـشم  رد 

.دندوب یمالسا  فلتؤم  ياه  تیعمج  هدنهد  لیکشت  ءاضعا 

نیا اما  دوب ، هدناوخ  نآرق  وا  زا  لابقتـسا  مسارم  رد  دوب و  هدـید  ار  یناشاک  مساقلاوبادیـس  هللا  تیآ  راب  کی  نیا  زا  شیپ  یلعدـیس ،
راج دهشم  رد  زور  نآ  .دهشم  هب  یناشاک  ياقآ  هدنیامن  یکارا  نیملکتملا  حصفا  ندمآ  اب  هژیو  هب  دینش ؛ یم  رایـسب  ار  وا  مان  اهزور 
هدش هدز  راج  هملک  نیا  تسیچ  هک  دنیبب  تساوخ  یم  .دینش  یم  ار  گنیتیم  هملک  هک  دوب  راب  نیلوا  يارب  .تسا  گنیتیم »  » هک دندز 
یم مه  ناراب  .تسا  عمج  تیعمج  مدید   » .دش گنیتیم  لحم  داشرهوگ ، دجسم  یهار  .تسا  هتخادنا  بات  کت و  هب  مه  ار  مدرم  هک 

هک تسا  نیا  ربنم  اب  شقرف  مدید  .دندوب  هداتسیا  مه  مدرم  .دوب  هداتسیا  ربنم  يور  نیملکتملا  حصفا  .دندوب  هتشاذگ  ربنم  .دیراب 

ص:55
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(1)« .هداتسیا اجنآ  مه  وا  دنا ، هداتسیا  مدرم  اج  نیا  .دنیشن  یم  الاب  نآ  مه  يربنم  دننیشن ، یم  نیمز  يور  ربنم  هسلج  رد  مدرم 

ضوح يالاب  یقوب  هک  دید  دناخرچ  رـس  یتقو  .دش  یم  شخپ  داشرهوگ  دجـسم  مامت  رد  ادص  .دید  اجنآ  مه  ار  وگدـنلب  یلعدـیس 
دنتـسیاب و نیعم  لصاوف  رد  دارفا  دوبن  يزاین  رگید  .دنک  یم  شخپ  ار  ادـص  تسا ، نازیوآ  نآ  هب  مه  یمیـس  هک  داشرهوگ  دجـسم 

.دسرب نارضاح  شوگ  هب  ات  دننک  رارکت  ار  نارنخس  ياه  هلمج  اه و  هملک 

هب تسد  هتفای و  نامزاس  ياه  هورگ  .دندینـش  ویدار  زا  ار  دادرم 1332  رد 28  قدصم  دمحم  رتکد  تلود  طوقس  ربخ  دهـشم  یلاها 
یخرب هب  هلمح  .دـندش  نایامن  رهـش  حطـس  رد  یهرز  وردوخ  ود  هانپ  رد  یماظتنا  یماـظن و  ياـهورین  هارمه  بلط ، تنطلـس  تراـغ 

هلمج نآ  زا  .دوب  هدـش  عفترم  ناش  یتلآ  یب  مغ  کنیا  هک  دوب  یـشابوا  راک  روتـسد  رد  اه  نامتخاس  تاعوبطم و  اه ، هزاغم  نکاما ،
رد هب  یگدرـسفا  زا  هک  یطاولا  .تشاد  رارق  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  ینوکـسم  هناـخ  یکیدزن  رد  شرتفد  هک  ناریا  بزح  دوب 
هار يا  هدـع  ...مدـید  هک  یخلت  ثداوح ]  ] نآ دور  یمن  مداـی   » .دـندش هلحم  نیا  یهار  ناریا  بزح  رتفد  تراـغ  يارب  دـندوب  هدـمآ 

نینچمه ار و  ناریا  بزح  زکرم  هیثاثا  ...دـندوب  هدرک  تراغ  ار  ناریا  بزح  و  هاش ، داـب  هدـنز  دـنیوگ  یم  هچوک و  يوت  دـنا  هداـتفا 
(2)« .تسا نم  مشچ  يولج  زونه  هرظنم  نآ  ...دندوب  بزح  هب  هتسباو  هک  يدارفا  زا  يرفن  دنچ  هزاغم 

يوفص باون  اب  ییانشآ 

رفس نیا  .دشاب  هدوب  دوخ  نارادفرط  ناتـسود و  اب  رادید  دادرخ 1332  رد  دهشم  هب  باون  رفـس  لیالد  زا  یکی  دیاش  ترایز ، زا  ریغ 
رایـسب یلعدیـس  يارب  اـما  تفر ، یمن  رامـش  هب  يا  هداـعلا  قوف  عوـضوم  يوفـص  باوـن  یـسایس  یبهذـم –  تاـکرحت  رد  دـنچ  ره 

هزاوآ وا  .ددرگ  یم  بوسحم  وا  یسایس  ياه  تیلاعف  لماوع  زا  یکی  اهدعب  هک  دش  وا  رد  يا  هقلع  ییادیپ  بجوم  دوب و  راذگریثأت 
.یـسامح هناشراهچ و  تبیهرپ ، دـنلبدق ، يدرم  تشاد ؛ نهذ  رد  وا  زا  دوخ  نس  اب  بساـنتم  يریوصت  دوب و  هدینـش  رود  زا  ار  باون 

.دیسر یلعدیس  شوگ  هب  .دنک  ینارنخس  هدازدباع  رغـصا  یلع  هیدهم  رد  دوب  رارق  .دیـشک  یم  باون  يوس  هب  ار  وا  ناهنپ  يا  هبذاج 
رایسب »
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« .مدوبن دلب  ...متسناوتن  یلو  هیدهم ، مورب  متساوخ  .منیبب  ار  باون  هک  مدش  دنم  هقالع 

میدرک عورـش   » .دناوخ یم  سرد  اجنآ  رد  یلعدیـس  هک  ییاج  نامه  دیآ ؛ یم  ناخ  نامیلـس  هسردـم  هب  باون  هک  دینـش  رگید  زور 
یمدآ کی  هک  مدید  دمآ  یتقو  ...تسا  نم  یندشن  شومارف  ياهزور  ءزج  زور  نآ  ...ندش  هدامآ  ندرک و  وراج  بآ و  ار  هسردـم 

هالک اب  دـندرک ، یم  یهارمه  ار  وا  هک  مالـسا  ناییادـف  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  صوصخم ، همامع  کی  اب  شقنزیر ، هاتوک و  دـق  تسا 
یلومعم ياه  ینارنخـس  لثم  باون  ینارنخـس  ...دـندوب  هدرک  هطاحا  هریاد  مین  لکـش  هب  ار  باون  اهنآ  .ناش  صوصخم  یتسوپ  ياه 
« .درک یم  تبحص  يراعش  بوکرپ و  روط  نیمه  درک و  یم  ندز  فرح  هب  عورش  راعش  اب  داتسیا و  یم  دش ، یم  دنلب  وا  دوبن ؛

ییاهفرح دوب ، وا  ياشامت  وحم  یهاتوک  هلـصاف  زا  هدـناسر و  باون  کیدزن  هب  ار  دوخ  تیعمج  يال  هبال  زا  هک  ناوجون  ياـقآ  یلع 
هک دوب  نیا  ...شفرح  .ندرک  ییوگدب  سیلگنا  ياه  هاگتسد  هاش و  هب  دوب  هدرک  انب  : » دوب هدروخن  ششوگ  هب  نآ  زا  شیپ  هک  دینش 

« .دنتسین ناملسم  نانیا  .دنیوگ  یم  غورد  ...دنتسه  راک  سأر  رد  هک  یناسک  نیا  دنک و  تموکح  دیاب  مالسا  دوش ؛ هدنز  دیاب  مالسا 

يا هزات  لیامش  مالسا  ناییادف  ربهر  هب  تبسن  وا  ینطاب  یگتفیش  اما  تخیر ، مه  هب  باون  هب  تبسن  ار  یلعدیس  تاروصت  رادید ، نیا 
بآ تبرـش  زا  رپ  یناویل  باون ، نایفارطا  زا  یکی  هسلج ، نیا  رد  .دـشاب  باون  اب  هشیمه  دراد  تسود  درک  سح  هک  ییاج  ات  تفاـی ؛

هب تبون  یتقو  .تفرگرد  یناجیه  روش و  .دـناشچ  نارـضاح  هب  تسا ، تداهـش  تبرـش  نیا  هک  ریبعت  نیا  اـب  تفرگ و  تسد  هب  ومیل 
هللاءاش نا  روخب ، تفگ  داد  تبرش  نم  هب  یتقو   » .دش یم  هتخیر  رضاح  ناقاتشم  ناهد  هب  قشاق  اب  تبرـش  هدنامیقاب  دیـسر ، یلعدیس 

« .دوش یم  دیهش  دروخب  ار  تبرش  نیا  یسک  ره 

ار هسردم  هک  دید  .دناسر  اج  نآ  هب  دعوم  زا  رتدوز  ار  دوخ  یلعدیـس  .تفر  باون  هیملع  هسردـم  هب  يوفـص  باون  زور  نآ  يادرف 
ار وا  رتدوز  اـت  تفر  .تسا  هار  رد  هدرک ، كرت  ار  هیدـهم  دـنتفگ  درک ؛ وج  سرپ و  .تسا  هدـش  لابقتـسا  هداـمآ  دـنا و  هدرک  شرف 

تـشپ .دوب  ندمآ  لاح  رد  نآ  زکرم  رد  وا  دوب و  هدش  تسرد  ور  هدایپ  رد  باون  رود  يا  هریاد  مین  .دیآ  یم  رود  زا  هک  دـید  .دـنیبب 
نتفر هار  لاح  رد  باون   » .دش مدق  مه  درک و  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  یلعدیس  .دندرک  یم  یهارمه  ار  وا  يدایز  قاتشم  تیعمج  رس ،
، دنمتریغ ردارب  ناملسم ، ردارب  .مینک  مکاح  ار  مالسا  دیاب  ام  تفگ ] یم   ] .دوب هدرک  عورش  هار  رد  ربنم  کی  ...داد  یم  راعش  مه 
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، دنا هتخادنا  ام  ندرگ  هب  بناجا  ار  دنب  نیا  تفگ  یم  دوب  ناش  ندرگ  تاوارک  هک  يدارفا  هب  دیسر  یم  ...دنک  تموکح  دیاب  مالسا 
رادرب دـنا ، هتـشاذگ  اـم  رـس  رب  بناـجا  ار  هـالک  نیا  تفگ  یم  دوب ، ناشرـس  وپاـش  هـالک  هک  یناـسک  هب  دیـسر  یم  .نک  زاـب  ردارب 

(1)« .ردارب

ناش بیج  رد  دنتـشاد و  یمرب  ار  دوخ  وپاش  هالک  دنتـشاد ، رارق  وا  تسد  هراشا  ادـص و  عاعـش  رد  هک  ار  یناسک  دـید  یم  یلعدـیس 
« .دوب شتآ  هکت  کی   » .دندرک یم  هلاچم 

اما دشاب ، هدش  دوب  هتسشن  وا  يوربور  هک  يرـسب  همامع  شوپابق  دیـس  هجوتم  باون  هسردم  رد  ینارنخـس  ماگنه  باون  تسین  مولعم 
نیا و  اپ ، تسد و  نابز و  رس و  ندب ، ياضعا  همه  اب  شدوجو ، همه  اب  دناوت  یم  روطچ  رشب  نیا  هک  دیـسرپ  یم  دوخ  زا  ناوجون  نآ 

؟ دروآ دجو  هب  ار  نارضاح  دنارب و  نخس  شورخ  شبنج و  همه 

هب یمالسا  بالقنا  شزیگنا  ياه  هقرج  تقو  نامه   » .دوب بذاج  اریگ و  یلعدیس  يارب  یگزات  تحارص و  یکاب ، یب  روش ، همه  نیا 
(2)« .درک نشور  ام  لد  رد  باون  موحرم  ار  شتآ  نیلوا  هک  مرادن  یکش  چیه  هدمآ و  دوجو  هب  نم  رد  يوفص  باون  هلیسو 
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دهشم هیملع  هزوح 

تامدقم نایاپ 

ار دـیدج  شزومآ  هطـسوتم  هرود  ات  درک  یـسیون  مان  مه  هنابـش  ناتـسریبد  رد  هیملع ، هزوح  رد  برع  تاـیبدا  لیـصحت  اـب  ناـمزمه 
مشش قیدصت  یتناید  میلعتلاراد  ناتسبد  نامز  نآ  .دوب  فلاخم  یشزومآ  دیدج  ياه  هرود  رد  اه  هچب  تالیـصحت  اب  ردپ ، .دنارذگب 

كردم هدنارذگ ، ار  مشـش  هیاپ  تاناحتما  ردپ ، مشچ  زا  رود  هنایفخم ، وا  و  تشادن ؛ راک  نیا  يارب  یمـسر  زایتما  داد ؛ یمن  ییادتبا 
هزوح رد  اقآ  یلع  یملع  یگدنز  .دادن  همادا  رگید  دناسر و  همین  هب  ار  نآ  دـناوخ و  لاس  ود  رد  یـشهج ، ار  هطـسوتم  هرود  .تفرگ 

دجـسم نینوخ  هثداح  زا  سپ  هک  يا  هزوح  تشذـگ ؛ یم  نآ  يزاـسزاب  زا  لاـس  هد  زا  شیب  هک  دـش  عورـش  یماـگنه  دهـشم  هیملع 
.دوب هدش  لیطعت  ًابیرقت  داشرهوگ ،

ینیوزق و مشاه  خیش  جاح  یناغماد ، مظاک  خیـش  جاح  سردم ، دمحاازریم  جاح  نوچ  یناداتـسا  ناسردم و  یـسمش  تسیب  ههد  رد 
جاح و  هفسلف ؛ رد  ینیوزق  یبتجم  خیش  جاح  یسیا و  هللا  فیس  خیش  حطس ؛ هرود  ياهسرد  سیردت  رد  یناتسجب  نیـسح  خیـش  جاح 

هللا تـیآ  هـک  نـیا  اـت   (1) دندیـشخب قـنور  دهــشم  هـیملع  هزوـح  هـب  جراـخ ، سورد  رد  ییاـفک  دـمحاازریم  یلیبدرا و  سنویدـیس 
ناریا هب  درک ، یم  كرت  ار  البرک  رهش  دیاب  ناکشزپ  هیصوت  هب  يرامیب و  تلع  هب  هک  يو  .دش  دهـشم  دراو  ینالیم  يداهدمحمدیس 

تماقا زا  سپ  دمآ و 
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رارصا و .دشاب  (ع ) متشه ماما  رئاز  ات  دیـسر  سدقم  دهـشم  هب  دادرم 1333ش  لاـس 1373ق/19  هفرع  زور  نارهت ، رد  یتاـجلاعم  و 
تساوخرد  (1) .دیدرگ دهـشم  هیملع  هزوح  بیـصن  ترجه  نیا  هدمع  هرهب  دش و  عقاو  رثؤم  ناشیا  تماقا  يارب  دهـشم  ياملع  ماربا 

.دوب رثؤم  رایسب  دهشم  رد  تماقا  يارب  ینالیم  هللا  تیآ  میمصت  رد  ینیوزق  یبتجم  خیش  جاح  هنارصم 

زا هک  دوب  یناتسجب  نیسح  خیش  اب  نامز  نیا  رد  هسردم  تیریدم  .درک  زاغآ  ناخ  نامیلس  هسردم  رد  ار  یگبلط  ياهـسرد  یلعدیس 
زاب ییافک )  ) یناسارخ هداز  هللا  تیآ  دمحاازریم  ریبادت  اب  هاشاضر  هرود  رد  هک  هسردـم  نیا  .دوب  هدـش  بوصنم  ییافک  ياقآ  فرط 
خیش جاح  تقو ، گرزب  ملاع  ود  شقن  دنچ  ره  ؛(2)  دش دهشم  هیملع  هزوح  نتفرگ  ناج  لماوع  زا  یکی  تسیب ، ههد  رد  دوب ، هدنام 

شزومآ رد  هژیو  هب  دهـشم  هزوح  هرابود  قنور  رد  تسیب  ههد  نیتسخن  ياه  لاس  رد  یناهفـصا ، يدهمازریماقآ  ینایتشآ و  یـضترم 
(3) .دوب لیدب  یب  هقف  جراخ  سرد 

.دناوخ یکشزپ  هتشر  يوجشناد  يولع ، ياقآ  دزن  ار   (4) هیدمص جذومنا و  حرش  ینعی  تامدقملا ، عماج  باتک  ياه  شخب  نیسپاو 
يدوعـسم ياقآ  زا  دـشخب ، یم  قمع  برع  تایبدا  رد  ار  نیـشیپ  ياـه  هتخومآ  هک  ار   (5) یطویـس باتک  موسرم ، رباـنب  نآ ، زا  سپ 

.دناوخ سردم  نیمه  دزن  ار   (6) ینغم زا  یشخب  نینچمه  .تفرگ  سرد 

حطس هرود  زاغآ 

، شردارب .تفر  باون  هسردم  هب  لیصحت  همادا  يارب  باتک ، ود  نیا  يریگارف  اب  نامز  مه 
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(، (ع اـضر ترـضح  یناـهج  هرگنک  دهـشم ، هیملع  هزوح  ینوـنک  عاـضوا  یخیراـت و  هقباـس  زا  یـشرازگ  یلعدیـس ، يا ، هنماـخ  - 3

ص 28. 1365ش ،
ینغلادبع نبدمحم  نیدـلا  لامج  طسوت  هک  تسا  يرـشخمز  هللاراج  هتـشون  یبرع ، نابز  هب  وحن و  ملع  رد  یباتک  جذومنا  حرـش  - 4

هب ار  باـتک  نیا  هک  تسا  ییاـهب  خیـش  رثا  یبرع ، ناـبز  هب  وحن  ملع  رد  يا  هتـشاگن  زین  هیدمـص  باـتک  .تسا  هدـش  حرـش  یلیبدرا 
.دوش یم  هدیمان  هیدمص  ور  نیا  زا  هدرک ، میدقت  دمصلادبع  شردارب 

کلام نبا  هدورـس  رعـش  تیب  رازه  حرـش  عقاو  رد  یطویـس ، نیدـلا  لالج  هتـشون  هیفلالا ، حرـش  یف  هیـضرملا  هجهبلا  ای  یطویـس  - 5
هیملع ياه  هزوح  رد  نآ  شزومآ  تسا و  یبرع  نابز  هب  باتک  .تسا  وحن  ملع  رد  نآ  عوضوم  یـسلدنا و  هللادبعوبا ) نیدلا  لامج  )

.تسا موسرم 
تسا و یبرع  نابز  هب  باتک  .تسا  وحن ، ملع  باب  رد  ماشه ) نبا   ) فسوی نب  هللادـبع  هتـشون  بیراعالا  باـتک  نع  بیبللا  ینغم  - 6

.تسا موسرم  هیملع  ياه  هزوح  رد  نآ  شزومآ 
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هـسردم رد  تسا  هقف  لوصا  رد  یتامدقم  باتک  نیتسخن  هک  ار   (1) ملاعم باتک  يریگدای  .تشاد  قاتا  هسردم  نیا  رد  دـمحمدیس ،
يو دزن  ار  لوصـالا  ملاـعم  زا  یمین  دودـح  .دوب  یناتـسیس  ینیـسح  لیلجدیـس  شردـپ ، تسود  ملاـعم ، سردـم  .درک  عورـش  باون 

هد لماش  هک  نآ  تاداـبع  شخب  رد  دومن و  زاـغآ  وا  دزن  ار   (2) مالسالا عیارـش  باتک  شزومآ  ردپ ، داهنـشیپ  اب  نامزمه  .تفرگارف 
رد دـناوت  یم  باتک  نیا  درک  ساسحا  مردـپ  .دوبن  یـسرد  باتک  عیارـش ،  » .تفر شیپ  متـشه ) باتک   ) جـح ثحبم  ات  تسا  باـتک 

، نآ رب  هوالع  .لاس  جنپ  لهچ و  تسرد  دوب ؛ دایز  یلیخ  مردپ  نم و  ینس  فالتخا  ...دش  مه  روط  نیمه  هک  دشاب ، رثؤم  نم  دربشیپ 
دوبن راوازـس  نیاربانب  .دوب  هدرک  تیبرت  یلاع  حوطـس  رد  ینادرگاش  و  دوب ]  ] تازاجا اب  يدهتجم  تشاد و  ییالاب  یملع  ماقم  مردـپ 

ار اهراک  هنوگ  نیا  هلـصوح  لاح و  .دهدب  سرد  مدنارذگ  یم  ار  یمالـسا  سورد  ییادتبا  هرود  هک  نم  هب  یملع  ماقم  نآ  اب  وا  هک 
سرد نامرتکچوک  ردارب  هب  اهدـعب  مه  نم و  هب  مه  رتگرزب و  ردارب  هب  مه  تشاد ، ام  تیبرت  هب  هک  يا  هقالع  ربانب  اـما  تشادـن ، مه 
یمن ناـشیا  رگا  هک  ناـنچ  دـنراد ؛ نم  رب  هژیو  هب  ناردارب ، اـم  همه  ندرگ  هـب  یتـیبرت  یلیـصحت و  تـهج  زا  یمیظع  قـح  داد و  یم 

(3)« .مدش یمن  لئان  لوصا  هقف و  تالیصحت  رد  مناوارف  ياه  تیقفوم  هب  نم  دندوب ،

یتقو  » .دزومایب ار  هعیـش  هقف  زا  لماک  هرود  کی  ات  تسـشن  ردپ   (4) هعمل حرـش  سرد  ياپ  هب  دمحمدیـس ، ردارب ، هارمه  نآ  زا  سپ 
ایب و تفگ  نم  هب  تقو  نآ  .داد  یم  سرد  مردارب  هب  ار  هعمل  حرش  جح  باتک  مردپ  هک  نیا  اب  دش  فداصم  جح ، باتک  هب  میدیسر 

ًاقاـفتا متفر و  اذـل  یمهفب و  یناوـت  یم  دـنتفگ  ناـشیا  .ممهفب  مناوـتن  تسا  نکمم  مـتفگ  نـم  .نـک  تکرـش  هـعمل  حرـش  سرد  رد 
(5)« .مدیمهف

يدزی سردم  دمحاازریم  هللا  تیآ  زا  ار  لوصف  هیقب  .دش  انشآ  هقف  ملع  هرکیپ  اب  تفرگ و  سرد  ار  نآ  لصف  زا 53  لصف  دودح 40 
، نیناوق هعمل ، حرش  یمسر  ناسردم  زا  يو  .تخومآ 

ص:61

هدش نایب  هقف  لوصا  ثحابم  باتک  نیا  رد  .تسا  یناث  دیهـش  هتـشون  لوصالا  ملاعم  هب  فورعم  نیدهتجملاذالم  نیدـلا و  ملاعم  - 1
.تسا

.تسا هقف  هرابرد  یّلح  ققحم  هتشاگن  مارحلاو  لالحلا  لئاسم  یف  مالسالا  عیارش  - 2
صص 31 و 32. اه ، تیاکح  تارطاخ و  - 3

يواح باتک  نیا  .تسا  هتفای  لیصفت  حرش و  یناث  دیهش  طسوت  هک  لوا  دیهش  هتـشون  هیقـشمدلا  هعمللا  حرـش  یف  هیهبلا  هضورلا  - 4
.دوش یم  متخ  تاید  هب  هدش ، زاغآ  تراهط  زا  هک  تسا  هقف  فلتخم  باوبا  رد  هلاسر   53

ص 32. اه ، تیاکح  تارطاخ و  - 5
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زا یکی  يدزی  سردم  دـمحاازریم  .دوب  مظنم  شوک و  تخـس  رایـسب  شیوخ  یملع  روما  رد  و  باون ، هسردـم  رد  هیافک  بساکم و 
شیب مک و  ناخ ، لادـبا  هسردـم  ياوزنا  رد  تسناوت  دـشن و  سابل  علخ  هاـشاضر  ناـمز  رد  هک  دوب  دهـشم  هدـش  ءانثتـسا  ملاـع  جـنپ 

(1) .دنک سیردت  یناهنپ ،

(2) .دوب یقداص  مساق  خیش  بساکم ، لئاسر و  هعمل ، حرش  سورد  رد  يا  هنماخ  یلعدیس  ياه  هثحابم  مه  زا  یکی 

نشور يایند 

هرود نآ  رد  .دوب  هتفرگ  تخـس  وا  رب  ار  ناتـسبد  نارود  مامت  هک  يا  هضراع  دش ؛ شیاه  مشچ  فعـض  هجوتم  هک  دوب  نامز  نیا  رد 
ار نآ  تسار  يرمک  اب  دـنوش و  یمن  مخ  باتک  يور  وا  سرد  مه  ياه  هبلط  هک  دـید  یم  کنیا  یلو  دـناوخ ، یم  سرد  ییاهنت  هب 
اما تفگ ، ردپ  هب  ار  عوضوم  .تسا  هلصاف  ناموت  لداعم 16  يا  هنیزه  کنیع ، یلعدیس و  نایم  هک  تفگ  اهوج  سرپ و  .دنناوخ  یم 

ات دش  روبجم  اقآ  یلع  تفرن و  راب  ریز  .دهاوخ  یم  یلوپ  نینچ  دوخ  رهاظ  نییزت  يارب  شرسپ  درب  نامگ  .درک  دروخرب  يدرس  اب  وا 
درک و روج  لوپ  يرادقم  وا  مدرک و  رارصا  مردام  هب   » هک نیا  ات  .دناسرب  لقادح  هب  ار  شنامشچ  اه و  باتک  هلصاف  رگید  لاس  کی 

« .مدیرخ کنیع  نم  هب  داد  ناموت   16

مشچ هب  ار  کنیع  یتقو  .دوب  شیپ  لاس  کی  هب  طوبرم  هخـسن  نیا  اما  .دوب  کشزپ 75/1  مشچ  صیخشت  قباطم  کنیع  ياه  هشیش 
دیرخ يارب  یلوپ  رگید  .تسا  هدیـسر  هب 75/2  مشچ  هرامـش  هک  دیمهف  درک و  هعجارم  رتکد  هب  .دـنیب  یمن  تسرد  دـش  هجوتم  دز ،

هک دش  یم  در  داشرهوگ  دجـسم  هب  یهتنم  نالاد  زا  يزور  اهدـعب ، .درک  شهاگن  هیکت  ار  باق  اه و  هشیـش  نامه  .دوبن  هزات  کنیع 
دروـخب نم  مشچ  هب  هک  یکنیع  متفگ : .دراد  کـنیع  مدـید  .مدوـب  هچ  لاـبند  تسین  مداـی   » .داتـسیا یـشورفزیچ  همه  ناـکد  لـباقم 

[« .رادرب  ] دروخ یم  تمشچ  هب  مادک  نیبب  .تسه  اهنیا  تفگ : دیراد ؟

و تشاد ، هیشاح  دوب ، رات  هچ  نآ  ره  دید  دز و  مشچ  هب  ار  اه  کنیع  زا  یکی  یلعدیس 

ص:62

«، يدزی سردـم  دـمحاازریم  جاح  هللا  تیآ  موحرم  ، » مظاک یچ ، هناشریدـم  ك.ر : گرزب ، ملاع  نیا  یگدـنز  زا  یهاـگآ  يارب  - 1
ات 144. صص 135  ناتسمز 1375 ،)  ) مش 53 هاکشم ، همان  لصف 

رتفد راجفنا  رد  دهشم  زا  یمالـسا  ياروش  سلجم  لوا  هرود  هدنیامن  1315ش ) 1360ش -  ) یقداص مساق  رتکد  مالـسالا  تجح  - 2
.دیسر تداهش  هب  ریت 1360  متفه  یمالسا ، يروهمج  بزح  يزکرم 
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« .مدوب هدیدن  ینشور  نیا  هب  ار  ایند  هاگ  چیه  تقو  نآ  ات   » .دش نشور  دومن ، یم  هدیرپ  گنر  ای 

يارب دنادرگرب و  مرح  تمـس  هب  ور  .دـنور  یم  هار  نابایخ  فرط  نآ  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  دـش  هجوتم  دـنادرگرب ، ار  شیور  یتقو 
مداد و  ] ناموت شش  جنپ  .تسا  بوخ  کنیع  نیا  متفگ : متشگرب و   » .دوب هزات  دوب ، رود  هچ  نآ  ره  .دید  ار  نآ  فقـس  راب  نیتسخن 

[« .مدیرخ

هنماخ یلعدیس  هرهچ  نامهیم  دعب  لاس  شـش  ات  هدیـسر  هار  زا  کنیع  .تسا  دودح 5/3  کنیع  نیا  هشیش  هرامـش  هک  دیمهف  اهدعب 
کـشزپ مشچ  کی  یلدنـص  يور  تسناوت  یتقو  .دـش  رت  فیعـض  اه  مشچ  .دنتـشادن  ار  وا  هعلاطم  بات  اـه  هشیـش  نیا  اـما  دوب ، يا 

، تفاین يدایز  ماود  مه  هخسن  نیا  .درک  نییعت  شیارب  ار  هرامش 4  هشیش  رتکد  دزودب ، مشچ  وربور  هحفص  ياه  تمالع  هب  دنیشنب و 
.دش هدوزفا  شیاهمشچ  فعض  هب  رگید  هرمن  کی  دودح  دنتفرگ ، وا  زا  ار  کنیع  داتفا و  نادنز  هب  هک  ینامز  و 

يوفص باون  تداهش 

هقلح هک  یسک  تفرگارف ؛ ینیوزق  مشاه  خیـش  جاح  زا  ار   (2) هیافک (1) و  بساکم لئاسر ، هدمع  شخب  هعمل ، حرـش  نایاپ  زا  سپ 
هسردم ییاعدا  یب  جنک  رد  شلمع  ملع و  هناوتـسا  ياتدوک 1332ش ، زا  سپ  ياه  لاس  رد  دنا و  هتـسناد  ریظن  یب  ار  شـسرد  ياه 

.دوب يا  هنماخ  یلعدیس  نوچ  یناوج  بالط  هاگ  هیکت  باون ،

مه ياه  هبلط  یلعدیس و  .دوب  باون  هسردم  رد  تعاس  نآ  .دیسر  دهشم  هب  يوفص  باون  تداهش  ربخ  هک  دوب  هام 1334  يد  رخاوا 
هک دوب  ییاهادص  ندش  دنلب  دـهاش  زور  نآ  باون  هسردـم  .دـندوب  هدـش  بلقنم  .دـندوب  دـمآ  تفر و  رد  مغ  مشخ و  نایم  وا  هرود 

« .میداد یم  شحف  هاش  هب  راعش و  هسردم  يوت  ًانلع   » .دوب هدینشن  نیا  زا  شیپ  دیاش 

یم لاـس  ود  زا  شیب  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  نیگنـس  هیاس  زا  .تشادـن  جوم  دهـشم  رهـش  رد  وا  ناراطقمه  باون و  مادـعا  ربخ 
مـشاه خیـش  جاح  هنانگمغ  ياه  همزمز  تفرن و  رت  فرط  نآ  باون  هسردـم  فقـس  ریز  زا  هک  ناوج  هبلط  دـنچ  دایرف  زج  .تشذـگ 

، ینیوزق

ص:63

ار هقف  لوصا  ثحابم  لوصالا  دـئارف  .تسا  يراصنا  یـضترم  خیـش  فیلأت  ود  ره  لئاسر  هب  فورعم  لوصالادـئارف  بساـکملا و  - 1
.دهد یم  رارق  یسررب  دروم  هقف  رظنم  زا  ار  تالماعم  بساکم  دنک و  یم  نایب 

ملع یـسرد  نتم  نیرخآ  باتک  نیا  .تسا  یناسارخ  دنوخآ  هب  فورعم  یناسارخ  مظاکدـمحم  هللا  تیآ  هتـشاگن  لوصالا  هیافک  - 2
.تسا حطس  هرود  رد  لوصا 
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.تساخنرب هتخیر  نیمز  هب  ياه  نوخ  تشادساپ  رد  ییادص  دهشم  رد 

اج نیا  دوبن ، يربخ  چـیه  زونه  هزرابم  یبالقنا و  ياه  هصرع  رد  بـالط  نویناـحور و  روضح  تضهن و  تسایـس و  زا  هک  یتقو  نآ 
زا دـش و  کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  درک ، حرطم  ار  يوفـص  باون  موحرم  داـی  یتقو  بساـکم ، سرد  رـس  ینیوزق  مشاـه  خیـش  جاـح 

(1) .درک هوکش  زور ، نآ  نارابج  تسد  هب  اهنآ  تداهش 

.درب نایاپ  هب  ردپ  سیردت  اب  ار  اهنآ  هدنام  یقاب  دناوخ و  ینیوزق  مشاه  خیش  جاح  دزن  ار  حطس  هرود  سورد  هدمع  شخب  يو 

جراخ هرود  زاغآ 

نینچمه تشذگ ؛ یم  دهشم  رد  يو  تماقا  ینالیم و  يداهدمحمدیس  هللا  تیآ  دورو  زا  لاس  کی  دودح  1334ش )  ) نامز نیا  رد 
سیردـت رد  ار  یناهفـصا  يورغ  يدـهمازریم  ینایتشآ و  یـضترم  خیـش  جاح  یلاخ  ياج  دهـشم  هیملع  هزوح  هک  دـش  یم  یلاس  ُهن 
یلعدیـس .دیـشخب  دهـشم  هیملع  ياه  هزوح  هب  يا  هزات  یـشزومآ  گنر  ینالیم ، هللا  تیآ  روضح  .درک  یم  ساـسحا  جراـخ  سرد 

نس نیا  رد  هک  دوبن  سک  چیه  دهشم  هزوح  رد  نامز  نآ  تسشن ، ینالیم  هللا  تیآ  جراخ  سرد  ياپ  هب  یگلاس  هدفه  رد  يا  هنماخ 
(2)« .منک عورش  متسناوت  مردپ  دوجو  تکرب  رطاخ  هب  نم   » دنک و عورش  ار  جراخ  سرد 

.دوب وا  قوشم  هراومه  تشاد و  یلعدیس  هب  يا  هژیو  هجوت  يا  هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  اب  نیرید  تقافر  هطساو  هب  ینالیم  هللا  تیآ 
.درک عورش  لوصا )  ) جراخ سرد  کی  ام  دوخ  رارصا  اب  ناشیا  ینعی  .متفر  ینیوزق  مشاه  خیـش  جاح  ياقآ  جراخ  سرد  مه  یتدم  »

موحرم

ص:64

(، راهب 1382  ) مش 78 هوکـشم ، ینیوزق ،» مشاه  خیـش  جاح  هللا  تیآ  همان  یگدـنز  ، » يزورون دیـشرف  ربکا و  يدـمحم ، یجاـح  - 1
لخاد دورب  هک  داد  یمن  نت  دوبن و  تعاـمج  ماـما   » .دوـب يرکفنـشور  هدازآ و  درم  ینیوزق  مشاـه  خیـش  جاـح  ات 120 . صص 101 

نوچ .دناوخ  یم  زامن  داتسیا  یم  هشوگ  کی  بورغ  لوا  مرح ، تفر  یم  اهبش  شرمع  رخاوا  هتبلا  .دناوخب  زامن  دتـسیاب و  يدجـسم 
رد یکچوک  تعامج  زامن  کی  ًاجیردـت  دـندناوخ و  یم  زامن  شرـس  تشپ  دـنتفر  یم  ...دوب  مرتحم  هجوم و  ملع  لـها  شیپ  یلیخ 

، يا همانزور  هک  دوبن  مسر  ...بالط  نیب  هسردـم و  يوت  ...تقو  نآ  ...دوب  هدـش  تسرد  ناـشیا  يارب  حیرـض  کـیدزن  مرح  لـخاد 
هک مرح  سرد و  زا  مشاـه  خیـش  جاـح  موحرم  .دـش  یم  بوسحم  بیع  یتح  دوبن و  لومعم  تقو  چـیه  .دـنناوخب  يزیچ  يا ، هلجم 

شبیج يوت  دوب  ادیپ  هک  تفر  یم  هار  يروط ]  ] .تشاذگ یم  شبیج  يوت  دـیرخ و  یم  يا ...] همانزور   ] يا هلجم  کی  تشگ  یمرب 
(. یبایزاب 1227 مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  « ) .تسا هلجم  کی 

.یمالسا يروهمج  بزح  مش 14 ، راتفگ  تالاوئس ، هب  خساپ  یلعدیس ، يا ، هنماخ  - 2
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ًانمـض ریرقت و  شوخ  رایـسب  ...ینالیم  ياقآ  اما ]  ] ...درک یم  در  دعب  درک و  یم  لقن  ار  لاوقا  همه  عیـسو  ثحب  اب  مشاه  خیـش  جاح 
(1)« .مشاه خیش  جاح  موحرم  سرد  رب  تشاد  حیجرت  دوب و  مه  يدیدج  تارظن  ياراد 

.درک كرد  ار  ینالیم  هللا  تیآ  هقف  جراخ  سرد  مین  لاس و  ود  لوصا و  سرد  لاس  کی  يا  هنماخ  یلعدیس 

یسایس شنک  نیتسخن 

تـسد هب  نآ  زا  دـیاب  لهچ  ههد  اب  هسیاقم  رد  هک  ار  یـسایس  ياه  شنک  نیتسخن  هک  تشذـگ  یم  جراخ  سرد  زاغآ  زا  یلاس  کی 
.تشاد يوفص  باون  هب  وا  یندشن  شومارف  قئالع  رد  هشیر  تیلاعف  نیا  .دومن  هبرجت  درک ، دای  یسایس  ياه  یمرگ 

وا هارمه  .دـمآ  دهـشم  هب  رد 1335ش  باون ، ناتـسود  زا  یکی  قح ، يادـن  هیرـشن  ربـخم  مئاـق و  ناتـسبد  ریدـم  يراز ، هلغ  ساـبع 
زا یناوارف  تارطاخ  يراز  هلغ  .دـندرک  ادـیپ  یتسود  یلعدیـس  اب  ییادـخدبع  يداه  تطاسو  اب  هک  دوب  یناـجنز  يریبش  رفعجدـیس 
رت گنررپ  یلعدیـس  هتفیـش  ناج  رد  ار  یگتفیـش  گنر  درک و  لقن  باون  تساخرب  تسـشن و  و  مارم ، یـشم و  اه ، شالت  یگدـنز ،

.دومن

، دیدج رادناتـسا  .دش  یم  لیطعت  هرـسکی  رفـص  مرحم و  هام  ود  رد  دهـشم  ياهامنیـس  نامز ، نآ  تنـس  ربانب  .دوب  کیدزن  مرحم  هام 
رد هنطلسلا ،) مصتعم   ) خرف يدهمدیـس  .دیـشک  دهاوخن  لوط  رتشیب  مرحم  مهدراهچ  ات  یلیطعت  نیا  هک  درک  مالعا  خرف ، يدهمدیس 

، يرادناتـسا هجراخ ، روما  ترازو  يرازگراک  نوچ  ییاه  تمـس  اب  ار  دوخ  رمع  لاس  داتفه  رتشیب  هک  تشاذـگ  دهـشم  هب  اپ  ینامز 
نیا .تـشاد  دوـخ  یتـلود  هماـنراک  رد  ار  یجراـخ  یلخاد و  ناـشن  هدزاود  هدـنارذگ ، ...و  ترازو  ترافــس ، سلجم ، یگدــنیامن 
نیا .دوزفا  مرحم  هام  رد  اهامنیس  یلیطعت  هب  يزور  دنچ  دش ، دنلب  يو  میمـصت  هیلع  هک  ییادصورـس  نیتسخن  اب  هتـشکراک  درمتلود 

رد  ] هک میتشون  هیمالعا  ...رگیدمه  اب  میتسـشن  ام   » .دوبن هدننک  عناق  دـندوب ، هتفای  ضارتعا  زاربا  يارب  یتصرف  هک  ینانآ  يارب  لیدـبت 
رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالادنع  هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهّلک و  ّربلا  لامعا  ام  و   " هک دوب  هغالبلا  جـهن  ثیدـح  نیا  نآ ...] نایم 

الا
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هب تسا  یندـیمد  نوـچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  کـین و  ياـهراک  هـمه  و   ] یجل رحب  یف  هـثفنک 
دیـشک یم  لوط  تعاـس  هس  دودـح  ...يا  هیمـالعا  ره  ...میتشاذـگ  یم  یپـک  .دـندوب ]  ] سیون تسد  رواـنهپ ... "] جوـم  رپ  ياـیرد 

(1)« .دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مدرم  کیرحت  شنومضم  .شنتشون 

هورگ نیا  ياـضعا  رگید  رفن  ود  یکی  یناـغماد و  دـیحو  يراز ، هّلغ  ساـبع  ییادـخدبع ، يداـه  یناـجنز ، يریبش  یلعدیـس ، زا  ریغ 
رتافد زا  ار  اهنآ  .دنوشن  هتخانش  نآ  ناگدنسیون  ات  دش  یم  هتشون  توافتم  ياهالما  طوطخ و  اب  اه  همان  .دنداد  یم  لیکشت  ار  بتاک 
تنس دناوخ و  ار  اه  همان  ناگدنتسرف  تسد  دوز  یلیخ  هدید ، ناراب  خرف   (2) .دنداتسرف دیدج ، رادناتسا  خرف ، يارب  تسپ  نوگانوگ 

.داد شهاک  زور  هب 20  رفص  مرحم و  هام  ود  رد  ار  اهامنیس  هزور  یلیطعت 58 

هفسلف شزومآ 

دوخ مهف  جراخ ، هرود  شزومآ  رب  هوالع  ات  تشاداو  ار  یلعدیس  درب ، یم  رسب  هفسلفدض  ییاضف  ریثأت  تحت  هک  دهشم  هیملع  هزوح 
داوـجازریم هللا  تیآ  .دـش  رـضاح  ینارهت  داوـجازریم  جاـح  ثحب  ياـه  هسلج  رد  ور  نیا  زا  .دـشخب  قـمع  يرکف  ناـیرج  نیا  زا  ار 

جاح هموظنم  باتک  ّدر  لاکـِشا و  داریا  هب  دوخ  ياه  تسـشن  رد  دوب ، یناهفـصا  يورغ  يدهمازریم  ياه  هزومآ  زا  رثأتم  هک  ینارهت 
یسیا هللا  فیس  خیشاقآ  سرد  رد  یصوصخ  هفسالف ، برشم  اب  ییانشآ  يارب  يا  هنماخ  یلعدیـس  .تخادرپ  یم  يراوزبس  يداهالم 
ینالیم هللا  تیآ  دمتعم  ناتـسود  هفـسلف و  ناداتـسا  زا  یـسیا  هللا  فیـس  خیـشاقآ  .دبایرد  رتهب  ار  هشیدنا  نیا  قمع  ات  دش  یم  رـضاح 

اقآداوجازریم ياقآ ]  ] سرد يورب  وت  .دوش  یمن  روط  نیا  تفگ  دوب  هدـناوخ  بوخ  ار  هفـسلف  مق  رد  هک  مناتـسود  زا  یکی   » (3) .دوب
هب دـقتعم  هک  یـسک  شیپ  تسا  بوـخ  ...يریگ  یمن  داـی  ار  یمکِح  میهاـفم  وـت  بیترت ] نیا  هب  نوـچ   ] .دـنک در  ار  هموـظنم ]  ] ...و

خیـش ياـقآ  ماـن  هب  یـصخش  کـی  شیپ  متفر  مدرک و  لوـبق  ار  فرح  نیا  مه  نم  و  یناوـخب ؛ ار  سرد  نیا  يورب و  تسا  تـمکح 
لضاف و یمیدق و  يالم  نکل  .دوب  رادرضحم  دهشم  رد  هک  یسیا  هللا  فیس 

ص:66
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(1)« .دوب تمکح  هب  دقتعم  مه  یلیخ  میکح و 

اما دوب ، هفـسلف  فلاخم  دـنچ  ره  وا  .دـش  رـضاح  ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  هفـسلف  سرد  رد  مه  یهاـتوک  تدـم  يا  هنماـخ  ياـقآ 
يداـهالم اردـصالم و  تارظن  داد و  یم  سرد  ار  نآ  .تـشاد  یفــسلف  لـئاسم  رد  يا  هژیو  یناـبم  .دوـب  هفــسلف  لوـقعم و  سردـم 

(2)« .متفر مدق  ثودح و  باب  رد  ار ]  ] ناشیا سرد  يرصتخم  نم   » .درک یم  در  ار  يراوزبس 

زا یملع  يونعم و  ياـه  هبنج  .دوب  انـشآ  اـیمیک  ملع  اـب  .تسناد  یم  ربـج ] یـضایر =[  .دوب  دراو  مه  هبیرغ  مولع  رد  ینیوزق  موحرم 
یم هانپ  نآ  هب  زرابم  بالط  هک  دوب  هتخاـس  يرگنـس  وا  زا  رگید  فرط  زا  تموکح  هاگتـسد  اـب  هزراـبم  هب  شداـقتعا  فرط و  کـی 

.دندرب

سیردت

تـسناوت دوخ  نافیدرمه  رگید  زا  رتدوز  اسب  هچ  وا  .دـش  یم  کیدزن  دوخ  ناـیاپ  هب  دهـشم  رد  يا  هنماـخ  یلعدیـس  یگبلط  نارود 
یم نییعت  نآ  ياج  هب  نیزگیاج ]  ... ] ياه سرد  ردـپ  دـش ، یم  لیطعت  اهـسرد  نیا  هک  اـه  ناتـسبات   » .دربب ناـیاپ  هب  ار  حطـس  هرود 

دندناوخ یم  سرد  یمومع  ياه  هزوح  رد  اهنت  هک  یـصاخشا  فالخرب  نم  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  .درک  یم  سیردت  دوخ  دومرف و 
لاس زونه 18  اذل  متشادن و  لیصحت  رد  يا  هفقو  دش ، یم  لیطعت  ناتـسبات  مه  يردق  كرابم و  هام  رفـص و  مرحم و  اه  هزوح  نیا  و 

(3)« .مدوب هدرک  عورش  ار  جراخ  سرد  هدناوخ و  ار  حطس  سورد  مامت  هک  مدوب  هدرکن  مامت  ار 

مه ار ، سیردت  هراومه  دش ، غراف  ناتـسبد  زا  هک  یماگنه  نامه  زا  دوب و  یلعدیـس  يزومآ  سرد  اب  هارمه  سیردت ، هرود ، نیا  رد 
ود هب  ریم  فرـص  هلثما و  ریرقت  اب  وا  سیردـت  دـنچ  ره  .تفرگ  یپ  هقالع ، هطـساو  هب  مه  و  یگبلط ، ماظن  رد  شزومآ  هویـش  نمی  هب 

، تامدقملا عماج  زا  سپ  .دندز  هقلح  وا  رود  اه  هبلط  درک و  ادیپ  یمسر  لکش  هتفر  هتفر  اما  دوب ، هدش  زاغآ  يرهشمه  ناوخ  هضور 
لوطم ياـج  هب  دهـشم  رد  یتدـم  هک  هغـالبلارهاوج  باـتک  سیردـت  رد  وا  .ار  ینغم  نآ  زا  سپ  درک ؛ عورـش  ار  یطویـس  سیردـت 

.تشاد رحبت  دش ، یم  هداد  شزومآ 
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نامُر ناهج  رد  شدرگ 

مه يرگید  ياه  تیلاعف  هب  یحور ، یمسج و  تالیامت  هب  انب  دنارذگ ، ار  حطس  هرود  تامدقم و  هک  یمین  لاس و  جنپ  لوط  رد  يو 
ره .دوب  رگید  ياه  لاس  نس و  مه  زا  رتدودحم  وا ، تاحیرفت  .تساهنآ  هلمج  زا  رعش  یـسرد و  ریغ  تاعلاطم  شزرو ، هک  تخادرپ 

، درک یم  دودحم  کلـس  مه  ناتـسود  اب  یملع  ثحابم  اه و  هبلط  عمج  رد  روضح  هب  ار  وا  هدمع  یمرگرـس  یناحور ، كولـس  دنچ 
ام تقو  نآ   » .درک یم  لیطعت  ار  ثحب  سرد و  دهـشم ، فارطا  ياهیدـنلب  هب  ندیـسر  يارب  تشاد و  یم  تسود  ار  ییامیپ  هوک  اـما 
هب هوک  روط  نیمه  دهشم ، فارطا  ياه  هوک  زا  راب  دنچ  مدوخ ، ناتـسود  اب  نم  .میدرک  یم  ینالوط  ياه  يور  هدایپ  میتفر ؛ یم  هوک 

« .میتفر هار  میدرک و  تکرح  زور  هنابش  دنچ  اتسور ، هب  اتسور  هوک ،

رد دهـشم  ياه  هبلط  یهورگ  ياه  شدرگ  .تشادـن  مدرم  راشقا  همه  روضح  يارب  يا  هدولاپ  ياضف  دهـشم ، نامز  نآ  كراـپ  اـهنت 
هدـعو .دوب  اه  هبلط  یتنـس  هاگـشدرگ  دوب ، هدـشن  رهـش  زا  یئزج  نامز  نآ  هک  دابآرقاب  .دـنتفگ  یم  دابآرقب  نآ  هب  هک  دوب  داـبآرقاب 

نیا کمن  .دندرک  یم  مه  يزاب  پوت  .دندرب  یم  تذل  تعیبط  زا  دنتـسشن و  یم  اه  هزبس  يور  دـندرب ، یم  اجنآ  هب  ار  دوخ  ییاذـغ 
(1) .دوب یناوخرعش  رعش و  یلعدیس  يارب  ینیشن  ناتسب 

جارـس يدهم  جاح  تیریدم  اب  نیملـسم  و  یناندع ، نسحدیـس  تیریدم  اب  هک  قح  يادن  شناد و  رون  نامز ، نآ  دیارج  زا  دـنچ  ره 
نیا رد  اما  دوب ، هدناوخ  هدید و  ار  افـصلا  هضور  ریـسلا و  بیبح  نوچ  یخیرات  ياه  باتک  ای  دناوخ و  یم  دـش ، یم  رـشتنم  يراصنا 

یلعدیـس تشاد و  يدایز  ياه  باتک  ردـپ ، هناخ  باتک  .درک  هدز  تفگـش  ار  وا  هک  دوب  يا  هزات  يایند  نامر ، ياـه  باـتک  ناـیم ،
هک دوب  یکچوک  یشورف  باتک  شا ، هناخ  کیدزن  .دش  یمن  ادیپ  نآ  رد  یناونع  نامر ، زا  اما  درب ، یم  یسرد  هرهب  اهنآ  زا  ناوجون 

بیج نابحاص  يارب  دوب  یتمعن  مه  سدـق  ناتـسآ  هناخ  باتک  .داد  یم  سپ  دـناوخ و  یم  درک ، یم  هیارک  نآ  زا  ار  راـثآ  روج  نیا 
اب ناذا  يادص  .مدش  یم  هعلاطم  لوغـشم  متفر و  یم  اجنآ  اهزور  یهاگ   » .دـندید یمن  دوخ  يور  هب  ار  باتک  دـیرخ  لوپ  هک  ییاه 

لخاد دیدش  یلیخ  ادص  دوب و  کیدزن  یلیخ  .مدینـش  یمن  ار  ناذا  يادص  هک  مدوب  هعلاطم  قرغ  يردق  هب  .دـش  یم  شخپ  وگدـنلب 
(2)« .تسا هدش  رهظ  هک  مدیمهف  یم  یتدم  زا  دعب  .تشذگ  یم  رهظ  دمآ و  یم  هناخ  تئارق 
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لایر کی  يزور  هک  اه ، باتک  ندرکن  هیارک  مه  و  عبانم ، روفو  لیلد  هب  مه  تسناد ؛ یم  بوخ  ار  سدق  ناتسآ  هناخ  باتک  ردق  وا 
کی دیاب  لایر ، کی  ياج  هب  دیاش  دناوخ  یمن  رگا  هک  دناوخ ، هناخ  باتک  نیمه  رد  ار  نایاونیب  .تشاذگ  یم  رانک  نآ  يارب  دـیاب 

.تخادرپ یم  لحم  شورفباتک  هب  ناموت 

یم شرافس  يرگید  نامر  ندناوخ  هب  ار  يدعب  ناوخ  باتک  نآ ، هیـشاح  رد  باتک ، ندناوخ  زا  سپ  نامر ، ياه  باتک  ناگدنناوخ 
نآلا دیاش   » .تشون یم  ییاه  هیصوت  نینچ  دناوخ  یم  هک  ییاه  باتک  هیـشاح  رد  مه  یلعدیـس  .دنتـشون  یم  ار  نآ  ناونع  دندرک و 

(1)« .دشاب اهنیا  بلغا  رد  نم  طخ  دشاب ، هدشن  كاپ  دشاب ، هدشن  هدیرب  رگا  اهنآ  یشاوح  رد 

هک تفای  يدنویپ  تفابزیر ، يایند  نیا  يایاوز  اب  درک و  هعلاطم  یناوجون  رد  ار  یجراخ  هدش  رشتنم  ياه  نامر  زا  يرایـسب  یلعدیس 
رد ار  دوخ  دروآ ، یم  گنچ  هب  ینامر  ره  هک  دیشک  دوخ  يوس  هب  نانچ  ار  وا  ناتساد  ناهج  ياه  یتفگش  .دوب  یگـشیمه  نآ  ماود 

.تشاد رارق  يزادرپ  ناتـساد  ياهـششک  ریثأت  تحت  دوب و  فده  یب  ادـتبا ، رد  وا  یناوخ  نامر  هک  تفگ  اهدـعب  .درک  یم  قرغ  نآ 
؛ دریگ یم  ار  اج  همه  دنک  یم  ذوفن  مرن  كاخ  رد  هک  یبآ  لثم  نامر  هک ] ارچ   ] مدـناوخ ار  ییاه  نامر  روج  همه  هک  مدرک  هابتـشا  »

نیا رد  هتفهن  تابـسانم  اه و  گنهرف  اه ، ندـمت  اه ، ناـسنا  يوجو  تسج  تخانـش و  هب  وا  هتفر  هتفر  اـما   (2) .دـنک یم  رپ » ار  تقو 
قیرط زا  اه  نیمزرـس  یخرب  خیرات  اب  وا  ییانـشآ  .دـش  هدیـشک  دنتـشاد  یخیرات  هنیمز  هک  ییاهنامر  يوس  هب  تخادرپ و  اه  ناتـساد 

: درک نایب  نینچ  باب  نیا  رد  ار  دوخ  داقتعا  اهدعب  .دوب  نامر 

تـسا نیا  لثم  مینز ، یم  فرح  يرنهریغ  نابز  اب  خیرات  هرابرد  یتقو  .دنک  نایب  هصق  ناتـساد و  لثم  ار  خیرات  دناوت  یمن  ینایب  چیه 
رد اما  تسادیپ ، مه  رهش  یلـصا  ياه  نابایخ  رهـش و  داعبا  ًاتعیبط  .میراد  یمرب  سکع  يرهـش  زا  نیمز ، ییاپ  رازه  هد  هلـصاف  زا  هک 

چیه ًالـصا  دنـصقر ؟ یم  دننک ؟ یم  اوعد  دنباوخ ؟ دنا ؟ تحار  دنا ؟ ینغ  دنریقف ؟ دندب ؟ دـنبوخ ؟ دـننک ؟ یم  راک  هچ  اه  مدآ  اجنآ 
تسه تقو  کی  .دهد  یم  ناشن  ام  هب  دنک و  یم  يرادرب  سکع  ار  يرهش  ییاپ ، رازه  هد  زا  الاب ، نآ  زا  خیرات  .تسین  مولعم  يزیچ 

اب دیور ، یم  ار  رهـش  نابایخ  ای  رهـش  هچوک  هس  ود  اما  دینیبب ، دیناوت  یمن  ار  رهـش  ياه  هچوک  همه  هتبلا  دـیوش ، یم  رهـش  دراو  امش 
زا اهقاتا ، زا  دیراد ؛ یمرب  سکع  اه  هناخ  زا  دینز و  یم  فرح  شدارفا 
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یم ام  يولج  سکع  کی  رد  دـینک و  یم  میـسرت  ار  اه  نیا  همه  ...شردام  طسوت  دـنزرف  کـی  ندیـسوب  زا  اـه ، هچب  يزاـب  بابـسا 
؛ تسا خـیرات  زا  رنه  نابز  نیا  ...داد  میمعت  ار  نآ  دوش  یم  اـما  تسین ، رهـش  همه  تسا ، ناـبایخ  تسا ، هچوک  کـی  هتبلا  .دـیراذگ 

(1) .تسا نیا  هصق 

نالور نمور  راثآ  یخرب  وگوه ، يرام  روتکیو  رثا  نایاونیب  يوتسلوت ، چیوویالاکین  فی  یل  هتشون  حلص  گنج و  نوچ  ییاه  باتک 
هتـشون مارآ  نُد  وگاوژ ، لشیم  ياـه  باـتک  دوب ، هدـش  همجرت  رـسپ  ردـپ و  ياـمود  ردـناسکلا  زا  هچنآ  ره  فوتـسیرک ، ناژ  دـننام 

هرابود ار  نایاونیب  نوچ  هاگ  دناوخ و  لهچ  ههد  زین  هرود و  نیا  رد  ار  ير و ...  هیگیلآ  هتناد  رثا  یهلا  يدـمک  فوخولوش ، لییاخیم 
...یـسیون نامر  ملاع  رد  تسا  هزجعم  کی  نایاونیب   » .دیاس یم  نامـسآ  هب  رـس  هک  دنام  یـشارخ  نامـسآ  هب  وا  ریمـض  رد  دـناوخ و 

قـشع هفطاـع و  تبحم و  باـتک  تسا ، یهلا  باـتک  تسا ، يداـقتنا  باـتک  تـسا ، یخیراـت  باـتک  تـسا ، یـسانش  هعماـج  باـتک 
(2)« .تسا

نامر هب  يا  هنماخ  یلعدیس  شیارگ  هعلاطم و  تدش  زا  جراخ ، سرد  يادتبا  حطس و  هرود  نایاپ  رد  یهقف  ياه  شزومآ  هب  دورو  اب 
مـسا اه  تقو  نآ  هک  دوب  ینامر  رتمک   » دشاب هدش  هدیـشک  ازارد  هب  یلاس  جنپ  دیاش  هک  هرود  نآ  رد  .دیدرگن  عطق  اما  دـش ، هتـساک 

(3)« .مشاب هدناوخن  نم  دوشب و  هدروآ 

ناوـنع رازه  زا  شیب  تسا ، هدـناوخ  1337ش )  ) مق هب  تکرح  زا  شیپ  دهـشم و  رد  هک  ییاه  ناـمر  دادـعت  دـهد  یم  لاـمتحا  دوخ 
(4) .تسا

رادرب فراعت  دناوت  یمن  يدرکراک  نینچ  .دشخبب  یعامتجا  درکراک  نادب  دناوتب  رنه  بحاص  هک  تسا  يا  هیواز  زا  رنه ، هب  وا  هاگن 
نادـب ناوـت  یم  لکـش  نیرتـهب  هب  ناـمر  رد  هک  يزیچ  تسا ؛ هعماـج  ياـه  یتـشز  اـه و  ییاـبیز  هنییآ  رنه  هکلب  دـشاب ، یـشیامرف  و 
نیریش قیاقح  دراد ؛ ار  هعماج  قیاقح  ندید  ناوت  هک  یـسک  دنمرنه ، یکی  تسا ؛ بجاو  همدقم  ود  هب  طونم  رنه  شنیرفآ  .تخادرپ 

ياه نهذ  هک  يدارفا  مان  .دونـش  یمن  ار  ییادص  ره  هک  ییاه  شوگ  لثم  دنیب ، یمن  ار  اهنآ  يداع  ياهمـشچ  هک  ییاهنامه  خـلت ، و 
هک ینازاس  ملیف  تسا ، نارگید  دیلقت  ناشراثآ  هک  یناشاقن  .تسا  دنمرنه  دنراد ، لومعم  زا  رترب  ياه  وه ش  قیقد و 
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دنمرنه تسا ، رگید  ناگدنـسیون  ياـهراک  رارکت  شراـک  هک  یـسیون  ناتـساد  دـننک ، یم  دـیلقت  اهرگامنیـس  رگید  تـسد  يور  زا 
(1)« .دننک یمن  ساسحا  نارگید  هک  دنک  یم  ساسحا  هعماج  رد  ار  ییاه  ینیریش  اه و  یخلت  هک  تسا  یسک  نآ  دنمرنه   » .دنتسین

هدمآ نایاونیب  رد  هک  روط  نامه  .تسا  اه  ینیریـش  اه و  یخلت  شیامن  يرنه و  شنیرفآ  ناوت  تسا ؛ يرنه  قلخ  ناکما  مود ، همدقم 
یم رکف  هب  هن  تسا و  هانگ  هک  دنک  یم  كرد  هن  دنک و  یم  سمل  هن  ار  اهنآ  سک  چـیه  دوش ، یم  عقاو  هعماج  رد  یگرزب  ناهانگ  »

هدـمع ار  اهنآ  نوناق  ماظن و  ...هعماج ، هک  دـتفا  یم  قافتا  یکچوک  ناهانگ  هعماج  نامه  رد  نامز ، نامه  رد  .دـنک  بیقعت  هک  دـتفا 
اهیدزد و نآ  تمدخ  رد  نوناق  دوش ... ] یمن   ] يدزد همه  نآ  اشحف ، همه  نآ  ...داسف  همه  نآ  هب ] یهجوت  شرانک  رد  اما   ] دنک یم 

.دیآ یمرب  دنمرنه  يرنه  قلخ  هدهع  زا  شتایئزج  همه  اب  اهداضت  اه و  هلصاف  نیا  نداد  ناشن  .تسا  اه » تلاذر  اه و  تثابخ 

رعش ناهج  رد  تماقا 

، شردام طسوت  ظفاح  راعـشا  منرت  یکدوک ، زا  دنچ  ره  دش ؛ نایامن  هرود  نیا  رد  شا ، یقوذ  ياه  شوارت  رتالاب ، رعـش و  اب  وا  سنُا 
یتاعلاطم ياه  باتک  هرمز  رد  رعش ، نیواود  .درک  یم  کیرحت  نآ  رد  هتفهن  یقیسوم  رعـش و  يایند  هب  تبـسن  ار  وا  ناهنپ  فطاوع 

هملک هک  ینامز  .دناوخ  یم  ار  اهنآ  دیزرو و  یم  هقالع  تخادرپ  یم  رعش  ياه  کبس  یـسررب  هب  هک  ییاه  باتک  هب  زین  و  دوب ؛ شا 
.دیزگرب دوخ  ياه  هدورس  يارب  ار  میسن "  " مان دندیسر ، وا  ملق  هب  دندش و  تیب  عرصم و  نوزوم ، ياه  بیکرت  اه و 

وت یب  نانع  ما  هداد  فکز  راودنپس  وت  یب  ناغف  زا  دریگ  یمن  رارق  ملد 

.ش ای 1335 1334ش  تسوا ؛ ياه  هدورس  نیتسخن  زا  تیب  نیا 

، تسود کی  هب  يراگدای  دوخ ، سکع  تشپ  رد  وا ، .دوب  هدیزگ  دوخ  يارب  هک  دوب  یبقل  نیدلاءایض »  » وا و يرعـش  صلخت  میـسن ،
یهاشورـسخ يداهدیـس  ياـقآ  باـنج  مظعم  ردارب  مرکم و  قیفر  هب  ار  لـباقان  سکع  نیا  .زیزعلا  وـه  : » تشوـن نینچ  رد 1335ش 

(2)« .يا هنماخ  ینیسح  نیدلاءایض  رقحا ، .موشن  وحم  رطاع  رطاخ  زا  ات  میامن  یم  میدقت 
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«، یهاشورـسخ يداهدیـس  مالـسالا  تجح  اـب  وگو  تفگ  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  یعاـمتجا  یقـالخا و  شنم  رد  ییاهراتـسج  - » 2

ياقآ رظن  يا  هنماـخ  یلعدیـس  هتـشونراگدای  شوخ  طـخ  تسین  نشور  ص 11 . رذآ 1389 ،)  ) س 29 مش 348 ، مالـسا ، رادساپ 
، یـسدقا یقن  یلع  ياه  قشمرـس  اب  يا  هنماخ  ياقآ  ینامرک ، یتجح  داوجدـمحم  ياـقآ  هتفگ  هب  .هن  اـی  درک  بلج  ار  یهاشورـسخ 
، نیدت نیـسحازریم  ینامرک و  یتجح  ییادرـسپ  یـسدقا  .دید  طخ  میلعت  یتناید ، میلعتلاراد  هسردم  رد  لغاش  ياه  ینامرک  زا  یکی 
«، ...دوـش رارکت  هراـبود  نمهب 1357  ياـضف  مراد  تسود  ، » داوجدـمحم یناـمرک ، یتـجح   ) .دـندوب وا  رداـم  ییاد  هسردـم ، ریدـم 

(. Khabaronline.ir
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يدعـس ناتـسلگ  زا  نیا  زا  شیپ  .درپس  نآ  نیماضم  میهافم و  ناهج  هب  لد  راب  نیا  تشاد ، یعامُـس  یتفلا  ظـفاح  راعـشا  اـب  هک  يو 
نآ نیماضم  رتشیب  هدرک ، خاسنتـسا  ار  باتک  هقالع ، طرف  زا  .دندرک  یم  سیردت  ار  ناتـسلگ  باتک  ناتـسبد ، رد  .دوب  هدرب  اه  تذل 

.تشاد يدعس  ناتسلگ  هب  يدایز  هقالع  زین  داوجدیس  جاح  شردپ ، .دوب  هدرپس  رطاخ  هب  ار 

، دـناوخ یم  رایـسب  ار  یماظن  راعـشا  .درک  یم  مرگ  ظفاح  ناوید  تایلزغ  اب  ار  شلد  اه و  مشچ  باوخ ، زا  شیپ  بش ، ره  يا ، هرود 
.دشن ادیپ  نآ  يارب  یبیقر  هک  تشاذگ  اج  هب  وا  يونعم  ملاوع  رد  يریثأت  نانچ  یمور ، نیدلا  لالج  انالوم  يونثم  باتک 

ثیدح نتشون  يارب  ار  هچرتفد  نیا  هیبش  تشون ؛ یم  نآ  رد  ار  ناشخرد  ياه  تیب  کت  صخاش و  ياه  لزغ  هک  تشاد  يا  هچرتفد 
.دوب هدرک  هیهت  مه 

.درک یم  یگتسخ  عفر  دناوخ و  یم  دش ، یم  هتـسخ  ثحب  سرد و  زا  یتقو  هک  دوب  یتایبا  زا  رپ  شا  یـسرد  ياه  باتک  دلج  تشپ 
شیپ هراوـمه  اـت  تخیوآ  یم  راوـید  هنیـس  زا  ار  نآ  دـندرک و  یم  یطاـطخ  داد  یم  تشاد ، یم  تسود  رایـسب  هک  ار  تاـیبا  یخرب 

: درک شا  هرجح  تنیز  ار  ظفاح  ياهرعش  زا  تیب  ود  مق  هیتجح  هسردم  رد  .دشاب  شمشچ 

دنراگنا رتفد  مدرم  ناهنپ و  مشک  یم  یحارص 

دریگ یمن  رتفد  رد  قرز  نیا  یشتآ  رگ  بجع 

تسا دنسرخ  شیورد  اب  تسیدوس  رگا  رازاب  نیرد 

يدنسرخ یشیورد و  هب  نادرگ  ممعنم  ایادخ 

ناونع هب  باتک  نیا  ياهرعش  هک  نیا  اب  .لوطم  باتک  هژیو  هب  دش ؛ عورش  شا  یسرد  ياه  باتک  زا  یبرع  رعش  اب  یلعدیس  ییانـشآ 
رد یتایـصوصخ  « ؛ تفرگ یم  رارق  نآ  تایـصوصخ  ریثأت  تحت  دـناوخ و  یم  دوجو  همه  اب  ار  اـهنآ  اـما  دوب ، هدـشدای  لاـثم  دـهاش 

« .تفای ناوت  یمن  یسراف  رعش  یناسارخ  کبس  رد  زج  ار  شریظن  هک  ...تاساسحا  فطاوع و  کیرحت 

ریطَا ُتیوَه  دَق  نَم  یلا  یّلعل  هَحانَج  ریُعی  نَم  لَه  اطَقلا  َبرِسأ 

([ یلیل نونجم و   ) حولملا نب  سیق  ]
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هدرک ار  شیاوه  ملد  هک  نآ  يوـس  هب  دـیاش  اـت  دـهد / یم  هیراـع  نم  هب  ار  شلاـب  یـسک  اـیآ  هراوـخ ، گنـس  ناگدـنرپ  هورگ  يا  ]
[ مشکرپ

کت اه و  لزغ  .دوب  یلعدیس  ياهرعش  تشاددای  لحم  لزغ » هنیفس   » .دورب الاب  شیاه  هچرتفد  رامش  هک  دش  بجوم  رعـش  اب  وا  سنُا 
ات 1343ش اه  خیرات  نیا  .تشاذگ  یم  خـیرات  شریز  تشون و  یم  نآ  رد  کیدزن  رود و  نارعاش  زا  ار  شا  هقالع  دروم  ياه  تیب 

(1) .دنا مه  زا  رود  دعب  هب  لاس  نآ  زا  اما  دنتسه ، مه  کیدزن 

نیا .درک  زاب  یـسودرف )  ) هدـنراگن یبدا  نمجنا  هب  ار  شیاپ  داژن ، یـسدق  هب  فورعم  یناـجازریم ، یـسدق  اـضرمالغ  اـب  وا  ییانـشآ 
ياه هسلج  ادـتبا ، رد   (2) .دوب هدش  يراذـگ  هیاپ  وا  زادرپرعـش  تسودرعـش و  نافیدرمه  داژن و  یـسدق  طسوت  رد 1325ش  نمجنا 

یم مه  هدنراگن  یبدا  نمجنا  نآ  هب  ور  نیا  زا  .دش  یم  لیکـشت  هدـنراگن  یلعلادـبع  درگرـس  هناخ  رد  اهدـعب  اما  دوب ، رایـس  نمجنا 
، اهزور نآ  رد  .تشگ  یمرب  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  ياهدادـخر  هب  داژن  یـسدق  اـب  يا  هنماـخ  یلعدیـس  ییانـشآ  .دـنتفگ 

: دناوخ یم  رعش  دنار و  یم  نخس  دهشم  یسیلگنادض  ياهییآ  مهدرگ  رد  داژن  یسدق 

ما هدیدن  منبش  یناگدنز  رت ز  شوخ  باتفآ  وحم  دوش  زور  تسا و  لگ  اب  بش 

هب ینیما  نیـسحلادبع  همالع  دعب ، لاس  دنچ  .دوب  هدرک  ناشن  دوخ  نهذ  رد  ار  یـسدق  یبدا ، تاقلعت  هطـساو  هب  یلعدیـس ، اسب  هچ  و 
نارگید اب  هک  دش  داژن  یسدق  روضح  هجوتم  باون ، هسردم  هبلط  یلعدیس ، .دنک  ینارنخس  باون  هسردم  رد  دش  رارق  دمآ و  دهـشم 
يادـتبا نیا  .دـناوخ  ار  ...تسا » لگ  اب  بش   » ِتیب نامه  تفر و  شیپ  .دـندوب  ینیما  همالع  زا  لابقتـسا  يارب  هسردـم  نییزت  لاح  رد 

هب رعاش  تسود  نیرت  کیدزن  ار  داژن  یسدق  ناوتب  دیاش  .تفای  همادا  داژن  یـسدق  تشذگرد  لاس  ات 1368ش ، هک  دوب  يا  یتسود 
رامـش رد  ار  وا  .ما  هدینـش  هتـساوخ و  بان  یلزغ  رعـش  مه  نآ  رعـش ، ناشیا  زا  هشیمه  زورما  ات  : » تشون وا  هرابرد  ییاـج  .تسناد  وا 

(3)« .مناد یم  روشک  ياهارس  لزغ  نیرتهب 

نداد شوگ  هب  طقف  یبدا ، تسـشن  نیا  رد  وا  روضح  .دوب  يا  هنماخ  یلعدیـس  یقوذ  هاـگداعیم  اهبـش ، هبنـش  یـسودرف  یبدا  نمجنا 
دقن ار  اهرعش  وا  تشذگ ؛ یمن  هدورس  هزات  ياهرعش 
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تـسناوت یم  تشاد و  ندـناوخ  يارب  ییاهرعـش  هک  نیا  اب  .تفرگ  یم  رارق  رعاش ، هلمج  زا  نارـضاح ، دـییأت  دروم  ًابلاغ  درک و  یم 
یم ار  رعش  .متشاد  رعش  اب  يدایز  هقباس  نم   » .درک یم  يراددوخ  نآ  هئارا  زا  دراذگب ، نارـضاح  دیقنت  ای  دیجمت  ضرعم  رد  ار  اهنآ 

، رعش نیا  هک  مدید  یم  داقن  کی  دید  اب  مدرک ، یم  هاگن  ار  مدوخ  رعش  هک  یتقو  ...متخانـش  یم  ار  رعـش  دب  بوخ و  ینعی  متخانش ؛
یم ًاـمتح  دوـب ، رتـهب  زور  نآ  رعـش  زا  هک  دوـب  يرعـش  رگا  ینعی  .مناوـخب  ار  رعـش  نآ  متـساوخ  یمن  اذـل  .دـنک  یمن  یـضار  ار  نم 

(1)« .مدناوخ

.درک سبح  اهذغاک  نایم  رد  ار  وا  راعشا  نآ ، قوذ  بحاص  نارعاش  نمجنا و  یبدا  حطس 

وا .درک  يراددوخ  یبدا  عماجم  رد  نآ  هئارا  زا  زاب  درک ، ادیپ  رومان  نارعاش  ياهرعـش  اب  ربارب  يا  هراوق  شرعـش  نومـضم  هک  اهدعب 
هب یمق  ییابطابط  رفعجدیـس  اب  هک  يرفـس  رد  .درک  ور  ار  دوخ  رعـش  تسد  لیعامـسا ) نیدلا  لامک   ) ناهفـصا یبدا  نمجنا  رد  اهنت 

تکرـش ياه  هدورـس  ندینـش  هب  دـش و  رـضاح  دـش  یم  اـپرب  غاـبراهچ  هسردـم  رد  هک  رهـش  نآ  یبدا  نمجنا  رد  تشاد ، ناهفـصا 
« .میناوخب هلب  تفگ : .دنک  یم  لگ  نامرعش  میناوخب ، رعش  هک ...  نیا  لثم  اجنیا  متفگ : رفعجاقآ  هب   » .تسشن ناگدننک 

هدورس زا  لزغ  ود  یکی  وا  سپس  .دش  هجاوم  نارـضاح  نیـسحت  اب  هک  دناوخ  يرعـش  دورـس ، یم  رعـش  هاگ  هگ  هک  رفعجدیـس  ادتبا 
رد یناهفصاریغص  نیسحدمحم  دنتفگ و  کیربت  دندز و  تسد  تخیگنارب ، ار  راضح  روش  هک  ییاج  ات  تفرگ ، و  دناوخ ؛ ار  شیاه 

(2) .تشاذگ راگدای  هب  یلزغ  یلعدیس  هارمه  هچرتفد 

سرد زا  .دوب  هچغابرپ  باون ، هسردم  طایح  نامز  نآ  .دوب » رعـش  دوب و  رعـش  یگبلط  نارود  رد  هدنب  هدمع  حیرفت  : » دیوگ یم  دوخ 
رس اهتعاس  هاگ ، .درب  یم  انعم  تاعافترا  اه و  تشد  هب  ار  لد  تسـشن و  یم  هچغاب  رانک  شرعـش  باتک  اب  درک ، یم  ادیپ  تغارف  هک 

(3) .تشاد رعش  باتک  رد 

.دوب نامز  نیمه  زا  راک  بحاص  هللا  حیبذ  ینکدک و  یعیفش  اضردمحم  یمیکح ، اضردمحم  نوچ  یتسودرعش  بالط  اب  وا  ییانشآ 
دمحم روپ ، لامک  دمحا  هدازازریم ، هللا  تمعن  اب  وا  ياه  یتسود  دـنویپ  ناوا  نیا  رد  زین  .دـندوب و  سرد  ْمه  باون  هسردـم  رد  نانآ 

نامرهق و
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(1) .داد گرب  خاش و  دعب  ياه  لاس  رد  دز و  هناوج  هدازرقاب  یلع 

هدکشناد سسؤم  ضایف ، ربکا  یلع  رتکد  تسا : هدش  هدرب  مان  نیدنچ  یـسودرف )  ) هدنراگن یبدا  نمجنا  رد  هدننک  تکرـش  دارفا  زا 
رتکد دهشم ؛ یسودرف  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  سیئر  داتسا و  ییاراخب ، ییاجر  یلعدمحا  رتکد  دهشم ؛ یسودرف  هاگشناد  تایبدا 

تایهلا هدکشناد  تسرپرس  هدازدهتجم ، اضر  یلعدیس  رتکد  دهشم ؛ یسودرف  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  داتسا  یفسوی ، نیـسحمالغ 
حراش میکح و  ینایتشآ ، نیدلا  لالجدیس  يا ؛ هنماخ  یلعدیـس  يا ؛ هنماخ  دمحمدیـس  یناسارخ ؛ دمحا  دهـشم ؛ یمالـسا  فراعم  و 

ححـصم و مجویدـخ ، نیـسحدیس  ییابطابط ؛ لالجدیـس  يداـبع ؛ دومحم  یتعیرـش ؛ یلع  یمیکح ؛ اضردـمحم  ییاردـص ؛ تمکح 
دمحا قیدـص ؛ اضرمالغ  نامرهق ؛ دـمحم  داژن ؛ یـسدق  اضرمالغ  اسر ؛ مساق  ینالیم ؛ یئارق ؛ ینکدـک ؛ یعیفـش  اضردـمحم  مجرتم ؛

هللا حیبذ  يرتسگداد ؛ دنمراک  یهاگآ ، دـمحم  یمیظع ؛ دـمحم  هانگ ؛ یب  ینیما ؛ نیـسح  هداز ؛ ازریم  هللا  تمعن  یفیرـش ؛ روپ ؛ لامک 
(2) .هدازرقاب یلع  کشزپ ؛ مشچ  یتیاده ، دیعس  رتکد  ناسارخ ؛ گنهرف  هیرشن  ریدم  شنیب ، یقتدیس  راک ؛ بحاص 

کت قیمع  اما  هدرشف ، حور  هتفیش  يزیربت و  بئاص  ياه  يزادرپ  هتکن  هلاو  يدنه ، کبس  رادتسود  یـسودرف ، یبدا  نمجنا  نارعاش 
یهاگیاج وا  ياه  یسررب  دقن و  هتفر  هتفر  .تفرگ  رارق  دنلب  نیماضم  نیا  هرطیس  تحت  زین  يا  هنماخ  یلعدیـس  .دندوب  نآ  ياه  تیب 

وا و  دنریگب ؛ ار  شرظن  ات  دندرپس  یم  نمجنا  ناوج  وضع  هب  هئارا ، زا  شیپ  ار  دوخ  ياهرعش  هسلج ، نیا  نارعاش  زا  یخرب  هک  تفای 
.درک یم  دزشوگ  ار  اهنآ  ینابز  بویع  ینومضم و  تالاکشا 

يداّقن روج  نیا  اج  چـیه  منک  یمن  نامگ  اما  مهدـب ، صیخـشت  مناوتب  هک  ما  هدرکن  تکرـش  ردـق  نآ  رگید ، یبدا  تاـسلج  رد  نم 
رد انعم ، رد  ظفل ، رد  دقن  هنافصنم –  ياهدقن  نمجنا ، رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  دوب ، متفر  یم  نم  هک  يا  یبدا  نمجنا  رد  هک  يرعش 

نیا لوا ، تیب  رد  ًالثم  .تسین  تسرد  یلک  تخیر  نیا  هک  دش  یم  هتفگ  ًالثم  یهاگ  ینعی  .تفرگ  یم  تروص  رعش –  یلک  تخیر 
تیب نوچ  دوب ، يروج  نیا  تسا ، یمهم  زیچ  نآ  یلوط  تخیر  هک  هدیصق  رد  صوصخ  هب  یهاگ ، ...دنوش  اج  هباج  دیاب  عرصم  ود 
.دوش یم  متخ  ییاج  هب  دوش و  یم  عورـش  ییاج  زا  دـشاب ، هتـشاد  بسانت  مه  اب  دـیاب  تسا و  لصو  مه  هب  ریجنز  لثم  هدیـصق  ياه 

ألخ ساسحا  لاوئس و  دوشن ، تیاعر  بسانت  نیا  شطسو  رگا 
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ای تسا ، مک  تیب  کی  تیب ، ود  نیا  نیب  اجنیا  ًالثم  هک  دش  یم  هتفگ  اهزیچ  نیا  یتح  .دیآ  یمن  ششوخ  عمتـسم  و  دنک ، یم  داجیا 
(1) .تسین اجنیا  شیاج  تیب  نیا 

نم هک  دش  یم  هدناوخ  ظفاح  زا  یلزغ  رتمک   » .درپس نهذ  هب  ار  ظفاح  تایلزغ  رتشیب  هک  دیـسر  ییاج  هب  رعـش  اب  وا  رمتـسم  تسناؤم 
« .مشابن ظفح  ار  شرادقم  کی 

یناشاک میلک  بئاص و  زا   » .تشاد رطاخ  هب  ار  يدنه  کبس  نارعاش  رعش  بلغا  .درپس  لد  نزخم  هب  ار  يدعس  زا  يرایسب  ياه  لزغ 
(2)« .لدیب یجیهال و  نیزح  ات  هتفرگ  ...یسدق  ناجدمحم  یفرع و  و 

: دنشاب هطخ  نیا  يارعش  نابیدا و  وا  یناسارخ  ناتسود  نیرتشیب  هک  دش  بجوم  نمجنا  نارعاش  اب  وا  هلاس  دنچ  تسلاجم 

ما شیوخ  یناسارخ  نارای  هتسبلد  اما  ما  ین  ایند  هتسب  نیما "  " دنچ ره 

.دوب شیاه  هدورس  رد  وا  يدعب  صلخت  نیما ،» »

خرف دومحمدیـس  طسوت  هک  نمجنا  نیا  .دوب  خرف  یبدا  نمجنا  درک ، یم  دمآ  تفر و  نادـب  يا  هنماخ  یلعدیـس  هک  يرگید  نمجنا 
نیـسحدمحمدیس بوک ، نیرز  نیـسحلادبع  ینارهت ، گرزب  اـقآ  خیـش  نوچ  یناـسک  دـمآ  تفر و  لـحم  دوب ، هدـش  يراذـگ  هیاـپ 

نوچ مه  نیـشن  نارهت  ياه  یناسارخ  زا  .دوب  یهوکزوریف  يریما  میرکدیـس  راشفا و  جریا  يزیراپ ، یناتـساب  میهاربادـمحم  رایرهش ،
تسشن .دندرک  یم  تکرش  نمجنا  رد  دندرب ، یم  دهشم  هب  هار  هاگره  ییوخ ، لیعامـسا  ثلاث ، ناوخا  يدهم  راهب ، يارعـشلا  کلم 

.دش یم  رازگرب  خرف  دومحمدیس  هناخ  رد  هعمج و  ياه  حبص  خرف ، نمجنا  یبدا  ياه 

باتک هب  هک  نم  لاثما  ًاعقاو  هک  زاون  مشچ  سیفن و  رایـسب  يا  هناخ  باـتک  دوب ؛ شا  هناـخ  باـتک  خرف ) موحرم   ) وا ییاریذـپ  رـالات 
زا رپ  فارطا  ياـه  هسفق  ماـمت  هک ]  ] ...گرزب رـالات  کـی  .درک  یم  زاورپ  تذـل  زا  ناـملد  میدـش ، یم  هک  نآ  دراو  میراد ، هقـالع 
ره تایبدا  هنیمز  نیمه  رد  .تشاد  رگید  ياه  هتـشر  تایبدا و  خیرات ، رد  شزرااب  باتک  دـلج  رازه  شـش  جـنپ  دـیاش  .دوب ]  ] باتک

(3) .تشاد تسا ، یبوخ  باتک  هک  دیسر  یم  شرظن  هب  مدآ  هک  ار  یباتک 
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وا .دوب  يرگناوت » تیفارشا و   » هیاس ریز  نآ ، فالخرب  و  رت ، یمـسر  یـسودرف ،)  ) هدنراگن یبدا  نمجنا  تبـسن  هب  خرف  یبدا  نمجنا 
یم زاربا  ار  نآ  دـید ، یم  مزال  ار  يرظن  نایب  هاگره  تسـشن و  یم  بدا  ناگرزب  رانک  دـش ، یم  رـضاح  سلجم  رد  هظحـالم  نودـب 
یم مرگلد  ار  یلعدیـس  دوب ، قوذ  بحاـص  ناوج و  ياهدادعتـسا  رگـشیاتس  هراومه  هک  ضاـیف  ربکا  یلع  رتـکد  ياـه  قیوشت  .درک 

همانزور نامز  نآ  رد  .دیـسر  پاچ  هب  ناـنبل  ربتعم  تـالجم  زا  یکی  رد  هک  تسه  یـسکع  هسلج  نیا  رد  یلعدیـس  روضح  زا  .دومن 
دومن رشتنم  نافرعلا  هلجم  رد  یشرازگ  تشگزاب ، زا  سپ  دش و  رـضاح  نمجنا  نیا  رد  دوب ، هدرک  رفـس  دهـشم  هب  هک  ینانبل  يراگن 

نیب توافت ] رد  و  ، ] هیفاق يوَر  فرح  ثحب  رد  ار  نخس  يا  هنماخ  یلعدیس  داتسا   » هک دوب  هتـشون  وا  .دوب  هدشدای  سکع  هارمه  هک 
(1) »؟ دروآ زُجَع  رد  ار  يرگید  علطم و  ردص  رد  ار  ءای  ود  نیا  زا  یکی  ناوت  یم  ایآ  هک  درک  زاغآ  يردصم ، ءای  باطخ و  ءای 

تابتع هب  رفس 

، مالسلا مهیلع  همئا  رهطم  دقارم  ترایز  مه  دوب و  ناشیوخ  اب  رادید  مه  هک  قارع  هب  دوخ  رفـس  دنچ  یپ  رد  يدامادریم  هجیدخ  وناب 
ار وا  دوب ، هلاـس  شـش  هک  نسحدمحمدیـس ، شکچوک ، رـسپ  یلعدیـس و  .دـش  دوـخ  هاـگداز  فـجن ، یهار  رد 1336ش  راـب  نیا 

هلاخ يو ، رتخد  ود  يدابآ و  فجن  مشاهدیس  جاح  هللا  تیآ  مود  رـسمه  هجیدخ ، وناب  ینتان  ردام  نانیا  زا  ریغ  .دندرک  یم  یهارمه 
ترایز يارب  هکلب  لیـصحت ، همادا  فجن و  رد  فقوت  گنهآ  اب  هن  زین  يا  هنماخ  یلعدیـس  .دـندوب  ناـهارمه  رگید  یلعدیـس ، ياـه 

رد لیـصحت  همادا  رارقتـسا و  هب  دـنارذگ و  رظن  زا  ار  نهک  هزوح  نآ  یملع  مب  ریز و  فرـشا ، فجن  رد  اما  دـش ، هحفـص  نآ  مزاـع 
رد يو  .تفرگ  رارق  فجن  یملع  لفاحم  يامرگ  ریثأت  تحت  ثحب ، سرد و  ياه  هقلح  رد  روضح  یپ  رد  .دیدرگ  دنم  هقالع  فجن 

نسحازریم یناجنز ، رقابازریم  يدورهاش ، دومحمدیس  یئوخ ، مساقلاوبادیـس  میکح ، نسحمدیـس  نوچ  یناداتـسا  سرد  ياه  هسلج 
نیا همه  نیب  رد   » .دـش هاـگآ  ناـنآ  سیردـت  فیک  مک و  هب  کـیدزن  زا  رـضاح و  يدرونجب  نسحازریم  يدزی و  ییحیدیـس  يدزی ،

هک یبوخ  یلیخ  یهقف  تارظن  اـب  و  شا ؛ یناور  تسالـس و  رطاـخ  هب  دـمآ ، مشوخ  یلیخ  میکح  هللا  تیآ  سرد  زا  یکی  اـه ، سرد 
سرد مه  یکی  و  تشاد ؛
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« .تفگ یم  یسوط  دجسم  رد  هک  يدرونجب  نسحازریماقآ 

.داد و یمن  سرد  دوب و  رامیب  نامز  نیا  رد  يو  اما  دوش ، هاگآ  زین  يزاریـش  يداهلادبعدیـس  جاح  سیردـت  هویـش  زا  تشاد  تسود 
ار يدورهاش  دومحمدیس  هللا  تیآ  سیردت  .دوش  رـضاح  یلح  نیـسح  خیـش  ینابهطـصا و  ياقآازریم  نایاقآ  سرد  رد  تسناوتن  زین 

يا هدع  کی  هتبلا ]  ] ...دش یمن  هدینـش  شیادص  درک ؛ یم  تبحـص  مه  هتـسهآ   » .درک یم  جیگ  ار  هبلط  هک  تفای  لضعم  هدـیچیپ و 
« .میدیمهف یمن  ام  دیوگ ، یم  هچ  دندیمهف  یم 

لیصحت ندنام و  يارب  ار  دوخ  میمـصت  ات  تساوخ  هزاجا  يو  زا  تشون و  ردپ  هب  يا  همان  فجن  رد  تماقا  يارب  يا  هنماخ  یلعدیس 
لوصا هقف و  ناداتـسا  سرد  معط  ندیـشچ  هام و  ود  دودح  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوب ؛ یفنم  ردـپ  خـساپ  .دـنک  یلمع  فرـشا  فجن  رد 

.تشگزاب ناریا  هب  فجن  هزوح 
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مق هیملع  هزوح 

یملع ترجه 

.دریگب ار  وا  تبثم  رظن  اـت  تفر  ردـپ  غارـس  هب  مق  هب  نتفر  يارب  .درک  مق  هیملع  هزوـح  دـصق  تالیـصحت  همادا  يارب  ناـمز  نـیا  رد 
ینزیار دندوب  هدمآ  دهـشم  هب  (ع ) متـشه ماما  دـقرم  ترایز  يارب  مق  زا  هک  یبالط  اب  فجن  زا  تشگزاب  زا  سپ  يا  هنماخ  یلعدـیس 
.درکن تقفاوم  مق  هب  نتفر  دهشم و  كرت  اب  ردپ  .دوب  هدید  بسانم  دوخ  تالیصحت  لیمکت  يارب  ار  مق  هزوح  یملع  ياضف  هدرک ،

دندوب فلاخم  وا  میمصت  اب  زین  شناتسود  زا  یخرب  ینالیم و  هللا  تیآ  .دوبن  مق  هب  وا  یلیصحت  ترجه  فلاخم  اهنت  داوجدیـس  جاح 
هراومه تخانـش ، یم  ار  وا  یناوـجون  زا  .تخانـش  یم  ار  شدرگاـش  ینـالیم  هللا  تیآ  .دندیـشوک  رایـسب  شندرک  فرـصنم  يارب  و 

هزوح رد  لاس  دودـح 16  هک  یناـیتشآ  نیدـلا  لالجدیـس  یتـح  .دوب  هاـگآ  وا  یملع  قمع  هب  دوب و  هداد  ناـشن  وا  هب  ار  دوخ  فطل 
یلعدیس زا  دوب ، هدش  دهشم  دراو  یگزات  هب  دوب و  هدرک  لیصحت  فجن  هزوح  رد  زین  یلاس  ود  و  هتخادرپ ، هفسلف  هقف و  هب  مق  هیملع 

ار دهشم  هاگشناد  رد  سیردت  هنیمز  داد  لوق  وا  فارـصنا  يارب  درخن ؛ نت  هب  ار  نامرح  تبرغ و  جنر  دنامب و  هک  تساوخ  يا  هنماخ 
یلیـصحت لاس  عورـش  زا  سپ  هک  نیا  ات  تشاد ، همادا  اههام  ردپ ، تفلاخم  وا و  رارـصا  .درکن  هقافا  مادک  چـیه  .دـنک  مهارف  شیارب 

.دوب لاس 1337ش  هب  نیا  .داد و  تیاضر  مق  هب  شرسپ  یملع  رفس  هب  يا  هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  دیدج ،
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مق هیملع  هزوح  تیعقوم 

تشادهگن و يارب  يدرجورب  ییابطابط  نیسحدیس  هللا  تیآ  ياه  شالت  نتسشن  راب  هب  دهاش  یـس  ههد  مود  همین  رد  مق  هیملع  هزوح 
ساـبل نوناـق  يارجا  زا  سپ  هاـشاضر و  ناــمز  رد  ار  مـق  ناــیناحور  بــالط و  رامــش  .دوـب  یبهذــم  یملع –  زکرم  نـیا  هعــسوت 

بش دندرب و  یم  هانپ  رهـش  فارطا  ياه  غاب  هب  حبـص  ناذا  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدز  نیمخت  نت  دودح 300  لکشلادحتم ،
ملاع و رازه  تفه  هب  کیدزن  مق  هیملع  هزوح  رد  کنیا  .دنـشاب  ناـما  رد  یتلود  نارومأـم  ضرعت  زا  اـت  دنتـشگ  یمرب  مق  هب  ماـگنه 

هدرک ندید  مق  زا  لاس 1333ش  رد  هک  يراصنا  جارس  يدهم  جاح  .دنتشاد  لاغتـشا  يزومآ  سرد  سیردت و  هب  ینید  مولع  بلاط 
رد هیملع ، هزوح  قنور  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  تامادقا  زا  شیاتس  زین  یشزومآ و  زکرم  نیا  زا  یلیصفت  یـشرازگ  هئارا  نمـض  دوب ،

هملپید هدیناسر و  نایاپ  هب  زین  ار  دیدج  گنهرف  هطسوتم  ییادتبا و  تالیصحت  نانآ  زا  یمهم  هدع  : » دسیون یم  مق  بالط  فیـصوت 
هب طقف  مق  هیملع  هزوح  ياه  ینوگرگد   (1)« .دندلب ًالماک  ار  یجراخ  نابز  کی  هکلب  دنتسه ، انشآ  دیدج  مولع  هب  اهنت  هن  .دنا  هدش 

.دوب هدـش  لوحتم  یبسن ، دـنچ  ره  نآ ، یملع  يرادا و  راتخاس  .دـش  یمن  هصالخ  اه  شزومآ  سرادـم و  شرتسگ  بالط و  دادـعت 
تالجم هک  دوب  هدیـسر  یحطـس  هب  مق  هیملع  هزوح  یگنهرف  ياـضف  .تشاد  دوجو  هیرهـش  تخادرپ  تاـناحتما و  رد  یقـسن  مظن و 

هللا تیآ  روضح  اب  دحاو  تیعجرم  رارقتسا  رتمهم  همه  زا  .دنک و  رـشتنم  ار  رهم 1338 )  ) عیشت بتکم  و  رذآ 1337 )  ) مالسا بتکم 
.دوب هدش  ققحم  مق  رهش  رد  يدرجورب 

هداد تیاور  هزاجا  وا  هب  ینـالیم  هللا  تیآ  مق ، هب  تکرح  زا  شیپ  لاـس و  نیمه  رد  .دـش  مق  یهار  رد 1337ش  يا  هنماخ  یلعدیس 
هیتـجح هسردـم  رد  هتفر ، مق  هیملع  هزوح  هب  لیـصحت  همادا  يارب  رد 1335ش  يا  هنماـخ  دمحمدیــس  شردارب ، وا  زا  شیپ   (2) .دوب

اما .دوب  قاتا  مه  شردارب  اب  اه  تدم  .اشگلد  باتفآ و  هب  ور  یقاتا  دش ؛ نکاس  هسردم  نیمه  قاتا 85  رد  یلعدیس  .دوب  هدش  رقتسم 
زابلد قاتا  نیا  ياهیرتشم  تفر ، درک و  هراجا  يا  هناخ  درب ، یم  رسب  دهشم  رد  شرسمه  نامز  نآ  دوب و  لهأتم  هک  دمحمدیس  یتقو 

ییاج دوخ ، ندناوخ  يرهشمه  اب  مادک  ره  هک  دندوب  یناجیابرذآ  ود  یناسارخ و  ود  نانیا  .دندش  ادیپ  یکی  یکی 
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باتفآ هک  تفریذپ  دهد ، ناشن  دوخ  زا  موجه  نیا  ربارب  رد  یـشنکاو  تسناوتن  ای  تساوخن  هک  یلعدیـس  .دـندرک  یم  بلط  قاتا  رد 
یلعدیس .دندرک  ناکم  لقن  تشاد  يرتشیب  ياج  هک  ییاه  قاتا  هب  نامز  رورم  هب  نانآ  اما  دنک ، میـسقت  دیدج  تارفن  اب  ار  قاتا 85 

.درب رسب  قاتا  نیا  رد  مق ، هیملع  هزوح  رد  دوخ  تماقا  ياهتنا  ات  ادتبا  زا 

داتسا باختنا 

هبنج يدرجورب ، هللا  تیآ  سرد  .دیـشچ  ار  ناـنآ  یملع  معط  دز و  رـس  دـنداد  یم  جراـخ  سرد  هـک  ییاـملع  هـمه  سرد  هـب  ادـتبا 
، جراخ سرد  ياه  هقلح  رگید  زا  .دننیشنب  وا  سیردت  ياپ  هب  دنتـشاد  قایتشا  لضافریغ  لضاف و  ناوج و  ریپ و  زا  تشاد و  یناگمه 
رد يرادمتعیرـش  مظاکدیـس  هللا  تیآ  سرد  هبلط ، رفن  تشه  تفه  اـب  ماـما  دجـسم  رد  یناـگیاپلگ  اضردمحمدیـس  هللا  تیآ  سرد 

دصراهچ زا  شیب  اب  یـساملس  دجـسم  رد  ینیمخ  هللا  حوردیـس  هللا  تیآ  سرد  یناجیابرذآ و  هبلط  رفن  لهچ  یـس  اب  هیتجح  هسردم 
روشرپ كرحترپ و  ناوج و  سرد  .دنتسشن  یم  یساملس  دجسم  ياه  هلپ  يوت  مه  يا  هدع  .دش  یم  رپ  یـساملس  دجـسم   » .دوب هبلط 
ششوخ سرد  نآ  زا  دش ، یم  دراو  هک  یناوج  هبلط  ...دندرک  یم  لاکشا  دنتشون ؛ یم  همه  .دندرک  یم  شوگ  همه  .دوب  يا  هدنز  و 

« .دمآ یم 

رد .تشاد  يدایز  ًاتبـسن  نادرگاش  داد و  یم  سرد  هداس  ناور و  .دوب  دنـسپ  ناوج  زین  يدورهاـش  یلعـسابع  خیـشاقآ  جراـخ  سرد 
همه نم   » .درک هراشا  یکارا  یلعدمحم  خیشاقآ  یسرد  لفحم  هب  دیاب  زین  .دوب و  تیعمج  مک  يرئاح  یضترم  خیـشاقآ  سرد  ربارب ،

موحرم یتح  متفرن ... ] هک   ] یناگیاپلگ ياقآ  زج  دنامن ، مق  رد  جراخ  نیسردم  زا  یفورعم  سردم  دیاش  ینعی  .متفر  ار  اه  سرد  نیا 
هک مدرک ...] تکرـش   ] دوب فورعم  ياه  سرد  زا ] هک   ] داماد ياقآ  سرد  ای ]  ] ...دوب هدرک  عورـش  يا  هورع  جراخ  سرد  يدـهاجم 

« .منک لوبق  ار  نآ  هک  تسا  رت  مهف  لباق  رت و  نیشنلد  نم  يارب  سرد  مادک  منیبب 

يرئاح یضترم  خیش  جاح 

جاح سرد  يرگید  هللا و  حور  اقآ  جاح  سرد  یکی  تسـشن ، شوخ  يا  هنماخ  یلعدیـس  ریمـض  رد  هچنآ  مق ، یملع  لفاحم  نایم  زا 
زا شیپ  یکدـنا  اـت  روـضح  نـیا  .دـش  یم  رـضاح  بـترم  زین  يدرجورب  هللا  تـیآ  سرد  ياـه  هـسلج  رد  هـتبلا  .دوـب  یـضترم  خـیش 

ياقآ تشذگرد 
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سرد ياه  هسلج  لاح  نیا  اب  .تسج  تکرـش  داماد  ياقآ  لوصا  سرد  رد  زین  لاس  کی  دودـح  نیا ، زا  ریغ  .تفای  همادا  يدرجورب 
دـنک و يدرگاش  تسناوت  یم  .دـناسر  یلعدیـس  هب  يرتشیب  یملع  هدـیاف  یـصوصخ ، دودـحم و  کچوک و  دـنچ  ره  يرئاح ، ياقآ 

مک ًاجیردـت  ناشیا  ياهدرگاش  .دـمآ  یم  مشوخ  نم  دوب ، هک  نامه  .مدیدنـسپ  یم  نم  اما  دوبن ، نایب  شوخ  یلیخ  ناشیا   » .دزومایب
يریبش رفعجدیـس  يرگید  و  يا ، هنماخ  دمحمدیـس  قباس ، يا  هسردم  مه  بتکم و  مه  یکی  دندنام ؛» رفن  ود  نم ] زا  ریغ   ] دـندش و

سرد  » .دوـب يا  هنماـخ  یلعدیـس  هک  اـهنت  يدرگاـش  داتـسا و  دـنام  دـندرک و  سرد  نیا  كرت  هتفر  هـتفر  زین  نـت  ود  نـیا  .یناـجنز 
.متشون یم  .داد  یم  باوج  مه  ناشیا  مدرک ؛ یم  لاکـشا  مدز ، یم  فرح  مدرک ، یم  هاگن  ار  یـشاوح  .نم  يارب  دوب  يا  هدافتـسارپ 

متفرگ یم  ار  ناشیا  ياه  هتشون  نم  .تشون  یم  ار  شسرد  شدوخ  مه  ناشیا  .متفرگ  یم  ار  یضترم  خیش  جاح  ياه  هتـشون  یهاگ 
« .دوب يدیفم  یلیخ  سرد  نم  يارب  .مدرک  یم  لیمکت  ار  مدوخ  ياه  هتشون  و 

سرد رد  هفقو  یب  ادـتبا ، زا  دـنچ  ره  تفرگ ؛ یپ  زین  ماما  دزن  ار  هقف  ثحاـبم  يا  هنماـخ  ياـقآ  یملع ، کـچوک  هقلح  نیا  راـنک  رد 
هب يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  هک  ییاـه  هسلج  رد  مـه  لاـس  کـی  دودـح  .درک  یم  تشادداـی  ار  نآ  دـش و  یم  رـضاح  ناـشیا  لوـصا 

(1) .تسج تکرش  دوب  هداد  لیکشت  شا  هناخ  رد  مق  ءالضف  زا  يا  هدع  تساوخرد 

ملع نشور  غارچ 

.تفر شتسد  زا  زور  بش و  باسح  هک  دومن  جراخ  سرد  ياه  ثحب  اه و  هسلج  رد  قرغ  ار  دوخ  نانچ  هرود  نیا  رد 

شدوـخ يارب  دراد و  يا  هژیو  ياـج  ناـمز ...]  ] نآ ياـه  هـبلط  تارطاـخ  رد  هـک  تـجح  هسردـم  رادیارـس  درمریپ  ربـکا ، يدهـشم 
زا یکی  هدید ؛ نشور  ار  ناشغارچ  هدش ، رادیب  تقو  ره  هک  تسا  هرجح  ود  اهنت  هک ]  ] دوب هتفگ  تیاکش  هب  ...تشاد  یتموکح ... ] ]

(2) .تسا یناسارخ  ناوج  دیس  هب  قلعتم  ود  نآ 

كاپ یبرع  نابز  هب  دندوب ، هدرک  يرادرب  تن  هک  ار  زور  نآ  سرد  تسشن و  یم  دش  یم  هک  یتغارف  اهبـش  : » دیوگ یم  وا  یقاتا  مه 
لوصا سرد  مدید  بش  کی  .دندرک  یم  سیون 
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تکرش يرئاح  اقآ  جاح  سرد  رد  هدبز  هبخن و  بالط  طقف  دوب و  هزوح  لکـشم  سورد  زا  هک  دنتـشون  ار  يرئاح  یـضترماقآ  جاح 
(1)« .دندوب هتشون  داتسا  سرد  هب  ار  دوخ  دقن  رظن و  دوب و  هدیشک  هریت  طخ  فارگاراپ  ره  ریز  ناشیا  ...دندرک  یم 

سرد زا  مجح  نیا  .تشاذـگ  یم  رـس  تشپ  مه  ار  هثحابم  ود  ای  کی  و  درک ؛ یم  تکرـش  سرد  راـهچ  رد  زور  ره  لومعم  روط  هب 
ار وا  تاقوا  مامت  لوصا  هقف و  رحب  رد  یصاوغ  .درک  رود  دوب ، هدروآ  دهشم  زا  دوخ  اب  هک  ییاه  یگتـسبلد  یخرب  زا  ار  وا  يزومآ ،

نشور ار  دوخ  قاتا  غارچ  زج  یغارچ  تشاد و  یمرب  باتک  زا  رـس  یتقو  .تفای  یم  همادا  بش  زا  یـساپ  ات  وا  تاعلاطم  .تفرگ  یم 
.تفر یم  باوخ  غارس  هب  درک و  یم  ییاهنت  ساسحا  دید ، یمن 

هقف رانک  رد 

هزات هدیدپ  عیشت  بتکم  نوچ  يدیارج  .درک  دشر  مق  رد  دوب ، هدز  هناوج  دهـشم  رد  هک  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  اب  شا  ییانـشآ 
.دوب تسود  شناگدـننادرگ  اب  دـنناوخب و  هک  درک  یم  هیـصوت  نارگید  هب  دـناوخ ، یم  تفرگ ، یم  .دـش  سونأم  نآ  اـب  هک  دوب  يا 

و دیـسر ، یم  هیملع  هزوح  نایناحور و  يایند  هب  یگزات  هب  هک  ار  ییاه  باتک  ندناوخ  .درک  یمن  اهر  هدناوخن  زین  ار  مالـسا  بتکم 
و 1339، ياه 1338  لاس  رد  ار  هباـطخ  ظـعو و  هسـسؤم  تایرـشن  نم   » .داد یمن  تسد  زا  دوب ، هنارکفنـشور  ون و  راـثآ  رامـش  رد 
یـسانش و نید  نایدا و  نید و  هب  طوبرم  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  یبوخ  رایـسب  بلاطم  هک  مدوب  هدرک  هعلاطم  رخآ  ات  لوا  زا  ًابیرقت 

نیمه طقف  .تشادن  دوبمک  بلطم  ظاحل  زا  هک  دندوب  هدرک  عمج  اهنیا  زین  ار  يا  هتسجرب  دیتاسا  .تشاد  نامز  نایدا  ناتساب و  نایدا 
(2)« .دشابن تیناحور  نامزاس  دنتساوخ  یم  هک  دنتشاد  ار  تسایس 

تکرش يارب  ایآ  .دوب  نارهت  رد  وا  لاس 1340  تشهبیدرا  رد  .دوبن  هعماج  زور  لئاسم  اب  طابترا  یب  نارهت  هب  وا  هاگ  زا  ره  ياهرفس 
ره نایوجـشناد ؟ ناراگزومآ و  ياه  ضارتعا  اه و  باصتعا  ندید  يارب  ای  دوب  هدـمآ  نارهت  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  ملهچ  مسارم  رد 

ینابایخ تارهاظت  رد  تفرگ ، رارق  ناگرهم  هاگشاب  رد  ناملعم  باصتعا  ناروک  رد  کیدزن  زا  دوب  هچ 

ص:83

.نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هاگیاپ  نایربکا ،» یلع  نیسح  مالسالا  تجح  اب  وگتفگ  رد  اقآ  هرجح  مه  یندینش  تارطاخ  - » 1
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.دوب نآ  رب  مکاح  راکوزاس  تیناحور و  داهن  نتشاذگ 
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فاصوا رد  زور  نآ  ییامه  ياـقآ  .دـش  رـضاح  نونفلاراد  هسردـم  رد  ییاـمه  نیدـلا  لـالج  ینارنخـس  سلجم  رد  و  درک ، تکرش 
رد دوخ  هثحابم  مه  زا  لمع ، ملع و  ياـه  هناوتـسا  زا  يا  هنومن  فصو  رد  تفگ و  نخـس  ناـهج  نایعیـش  عجرم  یعاـمتجا  یملع و 

دـش و شوه  یب  یگنـسرگ  طرف  زا  یملع  هثحابم  نایم  رد  هنوگچ  هک  درک ، دای  ینیوزق ، مشاـه  خیـش  جاـح  ناهفـصا ، هیملع  هزوح 
ياجک دوب : نیا  دنار  نابز  هب  هک  يا  هلمج  نیتسخن  دمآ ، شوه  هب  رگید  راب  هتخادنارود ، يوهاک  گرب  دـنچ  ندروخ  اب  هک  ینامز 

؟ میدوب سرد 

توعد مق  داوساب  هدنـشوک و  ياه  هبلط  زا  رفن  زا 30  داد و  لیکـشت  یـسیلگنا  نابز  سیردت  سالک  مق  رد  یتشهب  ياقآ  هک  ینامز 
یسیلگنا نابز  زا  ریغ  درک و  ادیپ  هعسوت  اهدعب  سالک  نیا  .دوب  نانآ  رامـش  رد  مه  يا  هنماخ  یلعدیـس  دننک ، تکرـش  نآ  رد  درک 

بلاغ ...مهدـب  همادا  متـسناوتن  دوب ، دایز  ...یـسرد  ياهراک  نوچ ]  ] دـعب متفر ، یتدـم  کی  لوا   » .دـش مه  رگید  مولع  یخرب  لماش 
یم یـسرد  راک  زج  يراک  رتمک  هب  و  دوب ... ]  ] یـسرد ياه  تیلاعف  ...نم  راک  رد  هیکت  نیرتشیب  نم و  هقالع  مدوب  مق  رد  هک  یتدم 

« .مدیسر

.دمآ یم  يا  هنماخ  یلعدیس  غارس  هب  لیطعت  ياهزور  رد  اما ، رعش 

رد هک  ینامز  رد  هچ  .درک  یم  سیردـت  ار  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ای  شزومآ  لاـح  رد  ياهـسرد  یگبلط ، يادـتبا  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ 
رتشیب اما ، مق  رد  .درکن  اهر  ار  سیردت  تشگزاب ، دهشم  هب  رگید  راب  هک  يا  هرود  رد  هچ  دش و  مق  یهار  هک  اهدعب  هچ  دوب ، دهشم 

.داد یم  سرد  ار  نیناوق  هاگ  هعمل و  حرش 

اه هثحابم  مه 

ثحب و هب  اهنآ  اب  ار  اهسرد  دننک و  یم  باختنا  هثحابم  مه  حوطـس ، همه  رد  اه  هبلط  .تسا  هثحابم  هارمه  هیملع ، هزوح  رد  شزومآ 
یهاتوک تدم  .دوب  یناجنز  يریبش  رفعجدیس  ياقآ  مق ، رد  يا  هنماخ  یلعدیس  ياه  هثحابم  مه  زا  یکی  .دنراذگ  یم  دقن  یسررب و 
یتجهب نیسح  خیش  جاح  .دوب  زاتمم  دادعتـسا و  شوخ  يا  هبلط  ینک  يرقاب  .دنارذگ  اهـسرد  رورم  هب  ینک  يرقاب  يدهم  ياقآ  اب  ار 

رارق عاعـشلا  تحت  ار  شلـضف  ناـشیا ، يرعاـش  یهتنم  دوب ،]  ] دادعتـسااب یلیخ   » یتـجهب .دوـب  وا  رگید  ياـه  هثحاـبم  مه  زا  قفـش ) )
[.« دوب ] هداد

هعلاطم ود  ره  .تشاد  یسردریغ  یهقف و  هثحابم  وا  اب  .دوب  يا  هنماخ  یلعدیـس  یملع  رای  رگید  یـشلما  ینابر  يدهم  خیـش  نینچمه 
ثحب هب  ار  دوخ  ياه  هتخودنا  دندرک و  یم 
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ینالیم ياقآ  سرد  رد ] ًالبق   ] ار هالص  باب ]  ] نم هتبلا   » .دنتخومآ دندناوخ و  رگیدکی  اب  بیترت  نیدب  ار  هالـص  باب  .دنتـشاذگ  یم 
یم نآ  هب  ثحب  رد  هک  یجیاتن  نآ  ...نم  دوب و  سرد  نودـب  هثحابم ، ...میدرک  یم  هثحابم  مه  اب  ار ...  اه  باـتک  مدوب ...] هدـناوخ  ]

« .متشون یم  میدیسر 

وا زا  رگید  راب  کی  ار  داتسا  سرد  تقیقح  رد  یلو  دنتخادرپ ، یم  هثحابم  هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  اب  عقاو  رد  هک  يرگید  دارفا  دندوب 
« .مدرک یم  ریرقت  ناشیارب  ار  سرد   » .دنتفرگ یمارف 

یبرع رصاعم  نابز  شزومآ 

يزیچ زا  رتارف  ار ، نآ  شراگن  یبرع و  زور  نابز  تفرگ  میمـصت  يو  .دوبن  وا  یملع  تیلاعف  همه  ناداتـسا ، جراخ  سرد  رد  روضح 
رـصاعم تایبدا  رد  یتسد  هک  یناتـسزوخ  داوساب  هبلط  یمرک ،»  » .دزومایب دـنریگ ، یم  دای  موسرم  ياهـسرد  تسرامم  اـب  بـالط  هک 
یشزومآ ياه  هسلج  نامز  هعمج ، هبنش و  جنپ  زور  ود  ياه  حبص  .داد  تبثم  خساپ  يا  هنماخ  یلعدیـس  تساوخرد  هب  تشاد ، برع 

یم رارق  ثحب  عوـضوم  برع  ناـهج  زور  ياـه  باـتک  دـش ، یم  رازگرب  هاـگراک  لکـش  هب  هک  اـه  هسلج  نیا  رد  .دوـب  یبرع  ناـبز 
مان هب  ناربج ، لیلخ  ناربج  ینانبل ، رادمان  رعاش  هدنـسیون و  زا  دـش  یباتک  همجرت  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  تاسلج  نیا  لصاح  .تفرگ 

رتدوز يرگید ، مجرتم  طسوت  هک  ارچ  دـیدن ، دوخ  هب  پاچ  گنر  دوب  هتفرگ  ماـن  دـنخبل  کـشا و  هک  همجرت ، نیا  .هماـستبا  هعمد و 
(1) .تفای راشتنا 

هفسلف شزومآ  همادا 

ییابطابط نیسحدمحمدیس  همالع  طسوت  هک  انیس  نبا  »ي  افش  » اردصالم و رافسا »  » سرد رد  تکرـش  وا ، یملع  ياه  هسلج  رگید  زا 
سرد رد  زین  یتدـم  تـفرگ و  سرد  ییاـبطابط  همـالع  زا  ار  یفــسلف  باـتک  ود  نـیا  زا  ییاـه  شخب  يو  .دوـب  دــیدرگ ، یم  هـئارا 

زا .دندرک  عورـش  ار  رافـسا  دـندرک و  كرت  ار  تاراشا  سرد   » يرظتنم ياقآ   (2) .دش رضاح  يرظتنم  یلع  نیـسح  ياقآ  تاراشا » »
(3)« .میتفر یم  ناشیا  سرد  ...رافسا  لوا 
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تبحم کیپ 

ردـپ هک  دوب  ییاه  هنایهام  هب  شهاگن  .داد  یمن  ار  وا  جراخم  فاـفک  دوب و  مک  رایـسب  تفرگ  یم  مق  هیملع  هزوح  زا  هک  يا  هیرهش 
.درکن تساوخرد  لوپ  ردپ  زا  هاگ  چیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفگ ؛ یم  تبحم » کیپ   » اه هنایهام  نیا  هب  وا  .داتسرف  یم  دهشم  زا 
.دشاب هدرک  یلام  ياضاقت  ردپ  زا  لهچ ) ههد  رخاوا   ) دنک يزاین  یب  ساسحا  هک  ینامز  ات  یکدوک  نارود  زا  سپ  دروآ  یمن  دای  هب 

اما تشادـن ، هتبلا  مه  وا  .میتساوخ  یم  لوپ  وا  زا  یهاگ  میدوب و  رتزاب  يردـق  .هن  ناـمردام  شیپ  .متـشاد  مردـپ  شیپ  ار  بجح  نیا 
.دنداتسرف 30 یم  ناموت  دودح 70  هنایهام  طسوتم  روط  هب  مردپ   (1) ...میتفرگ یم  یناموت   15 یناموت ، تشاد و 10  یهاگ  بوخ ،
، دـنتفگ یم  منادـب ، ار  دوخ  باسح  ات  دنتـسرفب  بترم  ار  ما  هنایهام  هک  مدرک  یم  رارـصا  مردـپ  هب  یتقو  .داد  یم  هزوح  مه  ناـموت 

یم دمآ  یم  دهشم  زا  يرفاسم  یتقو  .متسرف  یم  متـشاد  عقوم  ره  متـسرفب ، لوپ  مناوتن  نم  دوشب و  هام  رـس  تسا  نکمم  مناوت ، یمن 
یم مارتحا  رفاسم  نآ  هب  مدش و  یم  لاحـشوخ  یلیخ  تسا ، نآ  هارمه  لوپ  مه  ناموت  ای 60  ناموت   50 هدروآ ، اقآ  زا  يا  همان  مدید 

کیپ تسا  یتدم  هک  مدرک  یم  هراشا  مردپ  هب  همان  رد  دمآ و  یم  راشف  مه  یهاگ  .مدرک  یم  ییاریذپ  مدرب و  یم  لزنم  هب  مدرک و 
نامعضو هتبلا  دتـسرفن ، لوپ  دنکب و  تمواقم  هک  دش  یم  رتمک  .داتـسرف  یم  ناشیا  دعب  مرادن ، طاسب  رد  لوپ  هدیـسرن و  اقآ  تبحم 

(2) .دتسرفب لوپ  ام  يارب  يرادقم  تسناوت  یم  دوب و  هدش  رتهب 

يدرجورب هللا  تیآ  هیرهش 

هداتفا راک  زا  درمریپ و  دنچ  ره  .دوب  يدرجورب  هللا  تیآ  رمع  ياه  لاس  نیـسپاو  اب  نامزمه  مق  هیملع  هزوح  هب  يا  هنماخ  ياقآ  دورو 
.دمآ یمرب  یبوخ  هب  تالاکـشا  هب  ییوگخـساپ  سیردت و  سپ  زا  هک  دش  یم  لیدـبت  یـسردم  هب  سیردـت  ماگنه  هب  اما  دومن ، یم 

دوخ ياه  شسرپ  داد  هیبش  هاگ  دنلب و  يادص  اب  هاگ  اه  هدننک  لاکشا  .دوب  هدرک  اونش  مک  ار  يدرجورب  ياقآ  ياه  شوگ  الاب ، نس 
دنداتسیا و یم  رابجالاب  اه  هبلط  زا  یخرب  .دندرک  یم  حرطم  ار 
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ًاعقاو  » هاگ .دندرک  یم  شسرپ  دایرف  هیبش  ییادص  اب  دنتشاذگ و  یم  ناش  ناهد  هب  ار  ناش  تسد  دندمآ و  یم  رتولج  مه  یمدق  هاگ 
رد هقف ، رد  دوب ؛ يرکتبم  يالم  درم  يدرجورب  ياقآ  ...درک  یم  یخوش  اه  هبلط  اب  سرد  رـس  یهاگ  .هبلط  کـی  هب  دـش  یم  لیدـبت 

(1)« .تسا ام  یناحور  یملع  هلسلس  نیرکتبم  زا  یکی  ناشیا  .لئاسم  هب  دورو  لالدتسا ، ثحب ، هویش  رد  ...لوصا 

ناموت و جراخ 30  هرود  درجم  ياه  هبلط  هب  ناشیا  .دش  یم  تخادرپ  يدرجورب  هللا  تیآ  فرط  زا  مق  هیملع  هزوح  هیرهـش  نیرتالاب 
قاتا هیضیف و  هسردم  هناخ  باتک  رد  هک  دوب  یناحتما  نداد  سپ  دنمزاین  هیرهـش  نیا  تفایرد  .داد  یم  هنایهام  ناموت  نیلهأتم 60  هب 

مان ناحتما  نیا  رد  تکرـش  يارب  دوب  هدناوخ  جراخ  سرد  دهـشم  رد  مین  لاس و  ود  هک  يا  هنماخ  یلعدیـس  .دنتفرگ  یم  نآ  رواجم 
یشخب دوب و  حطـس  هرود  هب  طوبرم  اه  شـسرپ  زا  یـشخب  .دوب  یفاص  هللا  فطل  خیـش  لاس  نآ  ياه  نحتمم  زا  یکی  .درک  یـسیون 

هب عجار  نم  زا  روـطچ  امـش  .مناوـخ  یم  جراـخ  نم  متفگ  .دروـخرب  نم  هب   » .يدرجورب هللا  تیآ  جراـخ  هرود  ياـه  سرد  زا  رگید 
« .درادن يررض  هک  امش  يارب  ...تسا  نیا  نام  هیور  دنتفگ : دینک ؟ یم  لاوئس  حطس 

ياج یلعدیـس  رطاخ  رد  عبنم  ود  نیا  .دـهد  ناحتما  هعلاطم ، زا  سپ  ات  دـندرک  صخـشم  ار  هیافک  زا  یتمـسق  بساـکم و  زا  یـشخب 
و تسوربور ، يداوساب  هبلط  اب  هک  دش  هجوتم  دوز  یلیخ  یفاص  هللا  فطل  ياقآ  ناحتما ، رد  .دش  رت  هدامآ  هرابود  يرورم  اب  .تشاد 

دنتفگ دـعب  .مدرک  اـنعم  مه  بوخ  و  مدرک ، اـنعم  ...نک  همجرت  ناوخب ، اـقآ ، هن  هک  تفگ   » رگید نحتمم  اـما  تسا ، سب  هک  تفگ 
« .سیونب ...ار  يدرجورب  ياقآ  ياه  سرد  زا  یکی 

سرد هیـضیف و  هسردـم  هناخ  باتک  رانک  قاتا  ناوخـشیپ  يوت  تفر  .داد  یم  سرد  ار  هراهطلا  باتک  يدرجورب  هللا  تیآ  ناـمز  نآ 
همه دنتساوخ  دندید ، ار  یلعدیس  هتشون  تسد  ناحتما  نارظان  یتقو  .تشون  مه  یبرع  هب  درک ؛ ریرقت  ار  يدرجورب  ياقآ  هتفگ  هزات 

نایعیش دیلقت  عجرم  رظن  هب  ات  دنتفرگ  ار  یطخ  هچباتک  .دروآ  .دروایب  تسا ، هدش  هتشاگن  يدرجورب  هللا  تیآ  سرد  زا  هک  يا  هوزج 
نم هب  ار  هوزج  هـک  تـسین  مداـی  نـآلا   » .زاوـن مـشچ  زیمت و  یگدروـخ ، طـخ  نودـب  طـخ ، شوـخ  دوـب  يا  هوزج  .دـنناسرب  ناـهج 

« .تسا هنهک  یمیدق و  ياهذغاک  يوت  دشاب ] رگا   ] ...هن ای  دندنادرگرب 

یلعدیس تخس  یگدنز  داد  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  یناموت  هیرهش 30  بیترت  نیدب 
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، هیوضر هسردم  یجاح و  هسردم  رد  ار  تسخن  زور  ود  دندرک ؛ یم  میسقت  هام  ره  لوا  زور  جنپ  رد  ار  اه  هیرهـش  .دیـسر  يا  هنماخ 
ار بدا  تشادن ؛ یناوخمه  هیملع  هزوح  تلزنم  اب  اه  هیرهش  تخادرپ  هویش  یلعدیس ، رظن  زا  .هیـضیف  هسردم  رد  ار  يدعب  زور  هس  و 

ناموت .میتشادن 30  يا  هراچ  میتفرگ ؛ یم  تروص  ره  هب  .مدش  یم  تحاران  یلیخ  .دنداد  یمن  هنابدؤم  ار  لوپ   » .دندرک یمن  تیاعر 
« .دوب مهم  ام  يارب  هام  رد 

هب هام  لوا  نتخود  يارب  وا  ناوت  همه  تشادن ، یقسن  مظن و  ندیسر  يارب  هک  ردپ ، تبحم  کیپ  ناموت  نآ 60-70  ناموت و  نیا 30 
.دوب نآ  رخآ 

یگبلط ياه  هرفس 

هدروخ هچنآ  دـنیوگ  یم  وا  ياه  يا  هرود  مه  .دوب  اسرف  تقاط  تخـس و  بالط  زا  رگید  يرایـسب  دـننام  وا  یگبلط  نارود  تشیعم 
یمن نیمأت  زین  مالقا  نیمه  هنیزه  دوب و  ینیمز  بیـس  غرم و  مخت  هاگ  روگنا ، رینپ و  نان و  ای  رایخ ، تسام و  نان و  دح  رد  دـش ، یم 
نسح خیش  ناراکبلط ، نیا  زا  یکی  .دندوب و  اونان  یلاقب و  راکهدب  يا  هنماخ  یلعدیس  هلمج  زا  هیتجح  هسردم  بالط  زا  یخرب  .دش 

رس رب  ینامز  نامه  زا  اقآ  نسح  ندش  خیش  .داد  یم  هیسن  ار  بالط  جاتحیام  تشاد و  هزاغم  هیتجح ، هسردم  هچوک  رد  هک  دوب  لاقب 
سرد هار ، همین  رد  وا  .دوب  هدمآ  مق  هیملع  هزوح  هب  ینید  مولع  شزومآ  يارب  دوخ ، هاگداز  رهشرذآ ، زا  هک  دوب  هداتفا  اه  هبلط  نابز 

نیدرورف 1342 هک  يا  همان  تیـصو  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  هدشن  ادـج  وا  زا  خیـش  بقل  اما  دوب ، هدـیبسچ  بسک  هب  هدرک ، اهر  ار 
؛ دیراورم یشورفباتک  یناجنسفر ؛ یمشاه  ياقآ  هیتجح ؛ هسردم  هچوک  لاقب ، نسح  خیش  : » درک دای  مه  ار  دوخ  ياه  یهدب  تشون ،

(1)« ...و ینامرک  یتجح  یلع  ناموت  و 10  يوفطصم ؛ یشورفباتک 

داد لامتحا  ناوت  یم  دنچ  ره  .تسا  هدرک  تشرد  زیر و  ياه  ناتـساد  زا  رپ  ار  نانآ  هرفـس  هرود ، نآ  بالط  یتسد  گنت  ترـسع و 
سرد رتشیب  ریگنابیرگ  یـس  ههد  رخاوا  رد  نانچمه  اما  دـشاب ، هدـش  رت  گنر  مک  اـه  ناتـساد  نیا  رد  هتفهن  رقف  ناـمز  رذـگ  اـب  هک 

.تسا هدوب  نیشن  مق  نازومآ 

هیتجح هسردم  رد  هک  یماگنه  یلعدیس ،) دمحمدیس و   ) يا هنماخ  ناردارب  جیار  ياذغ 
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.دندروخ یم  ورمین  دنتسکش و  یم  تشادن ، نغور  هک  يا  هدش  غاد  فرظ  رد  ار  اه  غرم  مخت  .دوب  غرم  مخت  دندرب ، یم  رـسب  مه  اب 
هاگ هک  دوب  هرک  نان و  رگید ، ياذغ  .تشادن  دوجو  غرم ] مخت  ییاذغ =[  داوم  رگید  رانک  نآ  نداد  رارق  ناکما  دوب و  نارگ  نغور 

هنادنموربآ نیرتهب و  نیا   » .دوبن ولپ  شام  زج  يزیچ  دش  یم  هتخپ  رگا  دنزپب و  ییاذغ  هک  داتفا  یم  قافتا  مک  .دـش  یم  هارمه  ابرم  اب 
« .مدرک یم  توعد  نامهیم  تاقوا  یلیخ  هک  دوب  نم  ياذغ  نیرت 

.تشاد تسود  مه  ار  ولپ  شام  اضق  زا  .دروآ  یم  دوخ  اـب  مه  ار  رگید  رفن  دـنچ  هک  دوب  ینیمخ  یفطـصمدیس  وا  ناـنامهیم  زا  یکی 
.تسا هدید  دوخ  هب  زین  ار  بابک  سات  گنر  راب  دنچ  هرفس  نیا  هک  دروآ  یم  دای  هب  یلعدیس 

یلقن یلع  تشوگبآ 

یلقن یلع  تشوگبآ 

ياه هدعو  اما  دنتشاد  ادج  ياه  قاتا  ود ، نیا  .دوب  یلعدیس  هفسلف  سرد  مه  اذغ و  مه  ینانید ، یمیهاربا  نیسح  خیش  هرود  نیا  رد 
یلع تشوگبآ  .دـنروخب  تشوگبآ  یلقن  یلع  ناکد  رد  دـندرک  سوه  بش  کی  تهج  نیمه  هب  .دـندنارذگ  یم  مه  اـب  ار  ییاذـغ 
لوپ هک  ناوخـشیپ  مد  میدـمآ   » .دـنوش ریـس  تشوگبآ  سرپ  کی  اب  دـیاب  هک  دنتـسناد  یم  ود  نیا  اما  دـش ، یم  مامت  لایر  یلقن 13 

« .دروآرد دوب  شبیج  يوت  هچ  ره  درک  تسد  مه  وا  .مدروآرد  دوب  لوپ  مبیج  يوت  هچ  ره  نم  میهدب ،

رگا هک  رکف  نیا  راـجنلک  اـب  ناوج ، هبلط  بش ، نآ  .دوـب  هدـش  میـسقت  يوـحن  هب  بیج  ود  نیا  نیب  یلقن  یلع  لاـیر  هناتخبشوخ 13 
.دناسر حبص  هب  دروایب ، دیاب  اجک  زا  ار  ادرف  مامح  لوپ  دوش ، بجاو  وا  رب  یلسغ  دباوخب و 

هناحبص یب  حبص 

روامـس اب  نتفر  رو  لاح  رد  وا  ياذـغ  مه  .تفر  نیـسح  خیـشاقآ  قاتا  فرط  هب  هدـماین ، شیپ  هک  يا  هثداـح  زا  هدوسآ  حبـص ، ادرف 
نیـسح خیـش  قاتا  هب  ندش  کیدزن  لاح  رد  کگنـس  نودب  یلاخ و  تسد  یلعدیـس  .دوب  هناحبـص  ياچ  ندرک  هدامآ  يارب  یلاغز 

نان و هناد  کی  متفر  یم  مه  نم  درک و  یم  تسرد  ياچ  تشاد ، روامـس  هک ]  ] شقاتا يوت  وا  هک  دوب  نیا  نام  لومعم  حبـص   » .دوب
«. میدروخ یم  هناحبص  رگیدمه  اب  وا  قاتا  يوت  متفر  یم  متفرگ ، یم  رینپ  ریس  کی 

.رگید ياذغ  مه  ار ، دنق  ياچ و  جراخم  تخادرپ و  یم  اذغ  مه  کی  ار  رینپ  نان و  هنیزه 
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یلعدیس ياه  حبص  یگنـسرگ  رگید ، فرط  زا  هنازور  ياهـسرد  سیونکاپ  تشاددای و  هعلاطم ، وس و  کی  زا  ناتـسمز  دنلب  ياهبش 
خیـش قاتا  یهار  رینپ  ناـن و  دـیرخ  زا  سپ  دـناوخ و  یم  سح  نیمه  اـب  ار  یهاگرحـس  نآرق  حبـص و  زاـمن  .درک  یم  نادـنچود  ار 

« .میرادن لوپ  هک  دمآ  مدای  .مریگب  نان  مورب  لومعم  قبط  متساوخ  یم   » حبص زور  نآ  .دش  یم  نیسح 

یم ار  یلایر  جـنپ  تسام  دـنداد و  یم  لایر  شـش  .تشاد  تمیق  اـه  هساـک  نیا  .داـتفا  تساـم  ياـه  هساـک  رکف  هب  هک  دوب  اـج  نیا 
یلوپ شدوخ  دـش و  یم  عـمج  هساـک  یهاگ 5-6   » .دـنتفرگ یم  ورگ  .دـنتخادرپ  یم  هساک  يارب  ار  یفاـضا  لاـیر  کـی  .دـندیرخ 

« .میا هدروخ  میا و  هتفرگ  ار  شلوپ  لاقب و  نسح  خیش  اقآ  هب  میا  هداد  ...هدوب  هچ  ره  ...تسام  هساک  هن ، مدید...دوب 

رد هآ  هک  دـمهفب  دـمحااقآ )  ) شا یقاتا  مه  دـهاوخ  یمن  هک  دـنامهف  وا  هب  تروص  تسد و  هراشا  اب  نیـسح  خیـشاقآ  دیـسر ، یتقو 
شا یقاـتا  مـه  شیپ  اـت  درک  یم  يزاـب  ار  هناحبـص  ندرک  هداـمآ  شقن  نیـسح  خیـش  .تـسین  يربـخ  هناحبــص  زا  دـنرادن و  طاـسب 

دننیشنب وا  هرفس  رس  رب  هک  درک  فراعت  دوب ، هدش  بجعتم  اجنآ  رد  یلعدیـس  رینپ  نان و  یب  روضح  زا  هک  دمحااقآ  .دنک  يرادوربآ 
« .مرادن لیم  هن  متفگ :  » .دنروخب هناحبص  و 

يرادوربآ و رکف  رد  ناـنچمه  هک  نیـسح  خیـش  .ریـش  ...ریـش  يآ  هک  دـش  دـنلب  هیتجح  هسردـم  شورفریـش  يادـص  ماـگنه  نیا  رد 
اب ای  هدش  یجرف  ...مدرک  رکف  نم  « ؟ يروخ یم  ریـش  هک  دیـسرپ  یلعدیـس  زا  دنلب  يادص  اب  دوب  شقیفر  دوخ و  یلوپ  یب  ندـناشوپ 

!« دریگب ریش  يرادقم  دوش  یم  دراد و  شبیج  يوت  لایر  جنپ  ًالثم  هک  هداتفا  شدای  هعفد  کی  ای  دراد ، باسح  شورف ] ] ریش

تـسد اب  ادص  نودب  هشیـش ، تشپ  زا  مدید  تقو  کی   » .رخب مروخ ، یم  يرآ ، هک  داد  خساپ  دنلب  يادـص  اب  هناقاتـشم  مه  یلعدـیس 
مدنادرگرب ار  فرح  تسا ] شا  یقاتا  مه  دزن  يرادوربآ  يارب  اهنیا  همه  مدوب  هدیمهف  هک  نم   ] ...هن وگب  هن ، وگب  هک  دـنک  یم  هراشا 

« .میروخب ياچ  ایب  .مهاوخ  یمن  ریش  هن  متفگ  و 

لابند هب  يرگید  تفر و  يرئاح  یـضترم  خیـشاقآ  سرد  هب  یکی  .دـندز  لـغب  ریز  ار  اـه  باـتک  هنـسرگ ، اذـغ ، مه  ود  نیا  زور  نآ 
یم ار  جراـخ  ناداتـسا  سرد  سلاـجم  ياـه  باـتک  دـمآ و  یم  شقاـتا  هب  زور  ره  رهظ  زا  شیپ  یلعدیـس  .شدوـخ  ثـحب  سرد و 

یـسرک يور  دق  مامت  یکگنـس  دـید  دـش ؛ قاتا  دراو  .ییابطابط  همالع  سرد  هب  دورب  هک  تشاد  یمرب  ار  رافـسا  باتک  تشاذـگ و 
زاب ار  یلعدیس  ياهتشا  سوه و  هراوف  هزات ، نان  نیا  .دنز  یم  فرح  وا  اب  راگنا  هداتفا ؛
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...مناهد متـشاذگ  مدـنک و  هکت  کی  و  مدرب ]  ] تسد مدوب ، هنـسرگ  سب  زا  .تسیک  لاـم  کگنـس  ناـن  نیا  هک  مدرک  تلفغ   » .درک
»؟ مروخ یم  مراد  نم  هک  تسیک  لام  نان  نیا  هک  دمآ  مدای  هعفد  کی  ندیوج  طسو 

دروآ و نوریب  ناهد  زا  ترـسح  اـب  ار  هدـیوج  ناـن  هکت  .دـندوبن  یـضار  اـه  یقاـتا  مه  زا  یخرب  دـیاش  .داتـسیا  تکرح  زا  شناـهد 
.لاغشآ لطس  يوت  تخادنا 

راهان یب  رهظ 

هب سرد ، نایاپ  زا  سپ  .دوب  هنسرگ  نانچمه  زین  وا  .دیسرپ  شمکش  تیعقوم  زا  دید و  ار  نیسح  خیش  همالع ، رافسا  سرد  هسلج  رد 
ياریذپ کی  مادک  دننزب ؟ ار  قیفر  مادـک  هناخ  رد  هک  دـندوب  رکف  نیا  رد  .دـندش  هیتجح  هسردـم  یهار  راهان ، ندیـسر  هار  زا  دـیما 

هک نیا  ات  دروخ  طخ  يرگید  زا  سپ  یکی  یماسا  .دـندرک  تروشم  زیرگ  نامهیم  ریذـپ و  نامهیم  ناتـسود  هرابرد  دوش ؟ یم  اـهنآ 
زا هک  داد  یم  ناشن  وا  قباوس  تفر و  یم  رامـش  هب  کـیدزن  ناتـسود  زا  رفعجدیـساقآ  .یلیبدرا  يوسوم  رفعجدیـس  ماـن  هب  دندیـسر 

شمـشچ .دش  دراو  هیتجح  هسردم  گرزب  رد  زا  رفعجدیـساقآ  هک  دندید  ماگنه  نیمه  رد  .درادن  ییابا  هنـسرگ  تسود  ود  شریذپ 
و مشاب ! امـش  نامهیم  راهان ]  ] زورما ما  هدمآ  تفگ : دش ؛ هک  رت  کیدزن  .داد  ناکت  تسد  .داتفا  نیـسح  خیـش  یلعدیـس و  هب  رود  زا 

يزیچ مه  جوز  نآ  دش  مولعم  .دناوخ  یم  ناطلس  بکوک  ار  شنز  یخوش  هب  .ما  هدرک  نوریب  هناخ  زا  ار  ناطلـس  بکوک  داد : همادا 
ییاج ات  دشاب ! شناتسود  نامهیم  هک  هدرک  توعد  ار  شدوخ  شرهاوخ و  هناخ  هداتسرف  ار  شنز  رفعجدیس  .دنتشادن  ندروخ  يارب 
ًاعقاو .لوپ  یب  هنـسرگ  ات  هس  .مییآ  مهدرگ  نالد  هتوس  ایب  میتفگ  .میدـش  رفن  هس  هصالخ   » .دـندیدنخ داد  یم  هزاـجا  یگنـسرگ  هک 

« .میتشادن بارطضا  يانعم  هب  ینارگن  اما  مینک ، راک  هچ  هک  میدوب  هدنامرد 

یلوپ وا  زا  دورب و  هک  دنتساوخ  یلعدیس  زا  اقفر  .دوب  یلعدیس  کیدزن  تسود  لامکدیس  .دش  ادیپ  يزاریش  لامکدیـس  نیب  نیا  رد 
« .مراد جایتحا  یهدب ؟ ضرق  ام  هب  يراد  لوپ  يرادقم  ...متفگ  لامکدیساقآ و  شیپ  مدمآ   » .دنک ضرق 

یهاوخ یم  هچ  ره  تفگ  دروآرد و  لوپ  ناموت  دودح 70-80  شبیج و  وت  درک  تسد  لامکدیس  .دوب  ربخاب  وا  گرزب  لد  زا  دبال 
(1) .تشادرب ار  نآ  ناموت  یلعدیس 20  .رادرب 

ص:91

یبایزاب 1227. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنناسرب یبابکولچ  هب  ار  دوخ  ات  دندوب  هسردم  زا  جورخ  لاح  رد  نانک  هلوره  هبلط ، هس  دعب  یتاظحل 

ینیمخ ماما  هیرهش 

مدرم عوجر  زا  راکشآ  یناشن  نیا  و  دش ؛ نآ  نیزگیاج  ینیمخ  ماما  هیرهـش  ناشیا ، ياه  هنایهام  عطق  يدرجورب و  هللا  تیآ  تافو  اب 
روما رد  ینیمخ  ياقآ  ياه  همان  هزاجا  رودص  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ  هتفه  کی  .دوب  عجرم  کی  ناونع  هب  ناشیا  هب 
قداص هب  دعب  زور  هد  یججح ، داجسدیس  هب  نیدرورف 1340  رد 17  ناشیا  همان  هزاجا  نیتسخن  .تشگ  زاغآ  یعرش  هوجو  هیبسح و 

زا همان ، هزاجا  رد 1341ش 11  همان ، هزاجا  رد 1340ش 28  ناشیا  .دیدرگ  رداص  ...و  یتالحم  یلوسر  مشاهدیـس  شخب و  ناسحا 
هب ار  اه  همان  نیا  زا  هرقف  ًاعومجم 49  هدشدای  تدم  رد  همان و  هزاجا   10 يریگتسد ، زا  شیپ  لاس و  نامه  دادرخ  ات  نیدرورف 1342 

(1) .داتسرف دوخ  ناگدنیامن 

تسود نیا  هک  دنتسناد  یمن  اهنآ  .دش  دراو  یعناص  نسح  خیـش  هک  دندوب  هتـسشن  ناش  قاتا  رد  يا  هنماخ  ناردارب  رـصع  زور  کی 
زا ار  شتسد  نسح  خیـش  .تسا  هدش  بیج  هب  تسد  هتـسشن و  ناش  يور  هب  ور  وناز  ود  ارچ  اه ، تفگ  پگ و  نیـشن  مه  کیدزن و 

مدای  » .هداد اقآ  جاح  هک  تفگ  تسیچ ؟ نایرج  دندیـسرپ  یتقو  .داد  ردارب  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  لوپ  يرادـقم  دروآ و  نوریب  بیج 
عـضو نآ  رد  هدـمآ و  نامریگ  هک ]  ] یلوپ ...نیا  زا  هک  يردـق  نآ  ام  ...ناـموت  تصـش  اـی  ناـموت  لـهچ  .دوب ] ردـقچ   ] يرفن تسین 

دراد اقآ  جاح  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  نیا  دهد و  یم  لوپ  اقآ  جاح  هک  میدش  لاحـشوخ  نیا  زا  شربارب  هد  میدش ، لاحـشوخ  هناریقف 
« .دنراد هعجارم  وا  هب  مدرم  تیعجرم و  فرط  دور  یم 

نایاقآ ياه  هیرهش  يدرجورب ، هللا  تیآ  هنایهام  بایغ  رد  .دوب  هدرکن  ادیپ  تیمومع  تشاد و  یـصوصخ  هبنج  لیاوا  رد  ماما  هیرهش 
ود نیا ]  ] ...دوب مه  يراسناوخ  ياقآ  هیرهش  مرظن  هب   » .دیسر یم  يا  هنماخ  یلعدیـس  جراخم  داد  هب  مه  يرادمتعیرـش  یناگیاپلگ و 

« .متفرگ یم  ار  اهنآ  همه  .دش  یم  هداد  يدرجورب  ياقآ  زا  دعب  هک  دوب  هیرهش  ات  هس 

يدرجورب هللا  تیآ  رتفد  رد  دوجوم  قسن  مظن و  قبط  هیرهش  تخادرپ  قایس  لاح  نیا  اب 
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نان میورب  رهم  اب  هک  میدیشک  یم  تلاجخ  لیاوا   » (1) .داد یم  نان  رهُم  مه  یشعرم  هللا  تیآ  .دش  یم  لمع  بیترت  نامه  هب  هک  دوب 
ار رهم  ...درادن  تلاجخ  هن  میدید  اهدـعب  ...میتفرگ  یم  ار  شلوپ  اقآازریم و  شم  میداد  یم  ینعی ...]  ] .میتخورف یم  ار  رهم  .میریگب 

« .میتفرگ یم  نان  رهم ، اب  ییاونان و  ناکد  يوت  میتفر  یم  میتشاذگ ، یم  نام  بیج  يوت 
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ینیمخ ماما  اب  ییانشآ 

رادید نیتسخن 

.تخانـش یم  ار  اـهنآ  یلعدیـس  هـک  دوـب  مـق  بـالط  زا  یعمجم  دهـشم  رد  .دـش  انـشآ  ینیمخ  ماـن  اـب  هـک  دوـب  ياه 34-35  لاـس 
هللا حوراقآ  جاح  ياقآ  هک  مدینش  یم  اهنآ  زا   » .دروخ یم  شوج  عمجم  نیا  اب  دمآ ، یم  دهشم  هب  اهناتسبات  هک  ینیمخ  یفطصمدیس 

(1)« .تسا ناوج  يالضف  بالط و  هجوت  دروم  گرزب و  فورعم و  سردم  کی  مق  رد  ینیمخ 

تابتع یهار  شیاه  هلاخ  ردارب و  نیرتکچوک  ردام ، هارمه  یلعدیـس  لاـس  نآ  .ددرگ  یمزاـب  لاس 1336ش  هب  اما ، رادـید  نیتسخن 
رد ینیمخ  ياـقآ  هک  دـید  .دز  هیملع  هزوح  جراـخ  ياـه  سرد  هب  يرـس  وا  دـندرک و  فقوت  مق  رد  يزور  دـنچ  قارع  هار  رد  .دوـب 
نآ .دهد  یم  سرد  دنیـشن و  یم  مه  نیمز  يور  دیوگ ؛ یم  سرد  دیاش ،» رفن  هب 500  کیدزن  ، » هبلط اهدص  يارب  یساملس  دجسم 
هک تشاد  یگزاـت  شیارب  .تفاـی  رتـمرگ  دوـب ، هدرک  كرد  ینـالیم  هللا  تیآ  سرد  رد  دهـشم و  رد  هک  هچنآ  تبـسن  هب  ار  سلجم 

.دنک یم  ییامندوخ  یـسرد  لفحم  ناج  رد  ییایوپ  درک  ساسحا  .دننک  لاکـشا  فرط  ره  زا  اهدرگاش  دنک و  تبحـص  دـنلب  داتـسا 
کی ًابیرقت  دوب و  ینیمخ  ياقآ  سرد  درک ، باختنا  هک  ییاه  سرد  نیتسخن  زا  دـمآ ، مق  هب  لیـصحت  همادا  يارب  هک  لاس 1337ش 

هللا حور  اـقآ  جاـح  دزن  ار  هیقب  تفرگ ، يرئاـح  ياـقآ  زا  هچنآ  زا  ریغ  مه ، ار  هـقف  شزوـمآ  تخوـمآ ؛ سرد  وا  دزن  ار  لوـصا  هرود 
.دنارذگ
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توافتم داتسا 

قیفر اه  هبلط  اب  هک  دوبن  يداتـسا  .تسا  توافتم  دوخ  نافیدرمه  رگید  اب  ینیمخ  ياقآ  شور  شنم و  یـشم و  هک  دید  یم  یلعدیس 
تکاس مارآ و  ادص ، رس و  یب  هدازاقآ ، هچوک  رد  یساملس  دجسم  ات  یضاق  لاچخی  هچوک  رد  شا  هناخ  زا  اه  حبص  .دوش  سونأم  و 

ناداتـسا زا  یخرب  موسرم  هک  نانچ  نآ ، زا  سپ  سرد و  زا  شیپ  .نینچمه  زین  اهرـصع  .تشگ  یمزاب  تفگ و  یم  سرد  دـمآ ، یم 
زا یسک  و ]  ] دشابن نیـشنلد  اه  هبلط  يارب  دیاب  یـسردم  نینچ  ًاعبط   » .درک یمن  راتفر  دنک ، یخوش  دونـشب ، دیوگب ، اه ، هبلط  اب  دوب ،

يردـق هب  ...طباور  رد  يدرـس  نیا  دوجو  اب  ناشیا  زا  اه  هبلط  ینعی  .دوب  سکع  هب  تسرد  اـما ]  ] .دـیاین شـشوخ  یلیخ  سردـم  نیا 
[ دهـشم و   ] مق رد  داتـسا  درگاش و  طباور  رد  ار  نآ  ریظن  رتمک  نم  هک  دنتـشاد  یم  تسود  ار  ناشیا  ردـق  نیا  دـمآ و  یم  ناشـشوخ 

(1)« .ما هدید 

لادـج ثحب و  لها  رظن ، تقد  یملع ، یگتـسجرب  صخـشت و  دوب ، دوهـشم  اقآ  یلعدیـس  يارب  ینیمخ  ياقآ  ياه  سرد  رد  هچ  نآ 
یم شتسد  فک  ار  باوج  ًاروف  درک  یم  لاکشا  سک  ره   » .دوب یملع  ياهوگموگب  رد  طلـست  ندوب و  لاقتنالا  عیرـس  ندوب ، یملع 

[ ًالثم  ] شیادرف اهتنم  داد ، یم  ار  باوج  دنام ؛ یمن  باوج  رد  ناشیا  ...اما  دوب ، دراو  هبلط  لاکـشا  یهاگ  داتفا  یم  قافتا  ...تشاذگ 
دراو وت  لاکـشا  هک  دندرک  ریدقت  هدـننک  لاکـشا  زا  ناشیا  هک  ار  دروم  ود  یکی  دـیآ  یم  مدای  ...درک  یم  لودـع  باوج  نآ  زا  ... 

« .تسا

قالخا داتسا 

یم اهـسرد  نیا  یلیطعت  زا  اـه  لاـس  .هفـسلف  زین  و  تسا ؛ هداد  یم  قـالخا  سرد  ینیمخ  هللا  تیآ  هـک  دوـب  هدینـش  يا  هنماـخ  ياـقآ 
سرد دـنتفگ  یم  .تسا  قالخا  سردـم  ناشیا  هک  دوب  فورعم  ءالـضف  اه و  هبلط  ناـیم  ناـنچمه  دیـسر ، مق  هب  یتقو  اـما  .تشذـگ 

...میدوب هدینش  ام  ار  اهنیا   » .دندش یم  رـضاح  نآ  رد  مق  هیملع  هزوح  ناگرزب  یخرب  هک  هدوب  اریگ  شـشکرپ و  نانچ  ناشیا  قالخا 
« .دش یم  یقالخا  ثحب  دراو  یتبسانم  هب  ناشیا  سرد ، رد  یهاگ  ...نکل 

هیـصوت دنوش ؛ یم  رکذتم  ار  یتاکن  یلیـصحت ، لاس  نایم  رد  ای  و  نآ ، ینایاپ  زور  ای  سرد  زاغآ  زور  هک  ناسردـم  نایم  تسا  مسر 
نیا ینیمخ  هللا  تیآ  .دننک  یم  یحیاصن  اه و 
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اغوغ ًاعقاو  اه  هبلط  لد  رد  ...دـندرک  یم  هیرگ  اه  هبلط  .دـش  یم  اپرب  یتمایق   » .داد یم  صاصتخا  یقالخا  لـئاسم  ناـیب  هب  ار  فقاوم 
ادـیپ ار  قیفوت  نیا  راب  دـنچ  متفر  ناشیا  سرد  هک  یلاس  دـنچ  لوط  رد  نم  .داد  یم  رییغت  ناـسنا  لد  رد  ار  زیچ  همه  ...تخادـنا  یم 

[« .منیشنب اه  هتفگ  نیا  شراب  ریز  هک   ] مدرک

یهجوت یب  نآ ، فراخز  ایند و  هب  ییانتعا  یب  دید ؛ یم  یمالسا  قالخا  زا  یـشان  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  شور  شنم و  يا  هنماخ  ياقآ 
وا یقالخا  شنم  زا  یقادصم  یفرح  مک  توکـس و  نامه  یتح  تفرگ ؛ یم  هشیر  عوضوم  نیا  زا  یگدنز  ياه  هولج  تالمجت و  هب 

« .تشادن ربکت  ناشیا  ِالاو  « ؛ دوب

هدنخ و اب  اه  هبلط   » .دوب يدرجورب  هللا  تیآ  تافو  زا  سپ  دیوگب ، سرد  دنیـشنب و  ربنم  يور  تفریذـپ  اه  هبلط  رارـصا  هب  هک  يزور 
نمحرلا هللا  مسب  دنتفگ : دعب  ناشیا ...؛ يارب  دوب  يا  هزات  زیچ  ...تفرگ  ناش  هدنخ  مه  ناشیا  دوخ  .دـندرک  لابقتـسا  ار  هلئـسم  مسبت 

نیا هک ]  ] دـنتفگ دـندرک و  هیرگ  دنتـسشن ؛ ربـنم  يور  هیلع  هللا  تمحر  ینییاـن  نیـسحدمحم ]  ] ياـقآ موحرم  هک  یلوا  زور  .میحرلا 
ياقآ  ] .مینیشن یم  ام  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  راک  الاح  دنتسشن ؛ نآ  يور  ناگرزب  هتـسشن ، نآ  يور  خیـش  هک  تسا  يربنم  نامه 

هک یقالخا  ثحب  کی  همدقم  يارب  دنداد  رارق  ار  نیا  .هدیـسر  ام  هب  تبون  الاح  هک  مینک  هیرگ  دیاب  زورما  مه  ام  داد ]: همادا  ینیمخ 
« .درک بلقنم  ار  اهلد 

نایاپ رد  ینیمخ  هللا  تیآ  .دیـسر  نایاپ  هب  هام  شـش  دودـح  زا  سپ  لوصا  سرد  ثحابم  زا  یکی  هک  ار  ینامز  دروآ  یم  دای  هب  يو 
رتمک و میتسناوت  یم  دوبن و  یمزال  يرورـض و  ثحب  کی  نیا  اما  دـش ، مامت  ثحب  نیا  زورما  : » تفگ حورـشم  لـصفم و  ِثحب  نیا 

« .مینک هدافتسا  هنوگچ  نامرمع  زا  دیاب  ام  هک  دندرک  نایب  یقالخا  یثحب  دمآرد  شیپ  ناونع  هب  ار  نیا  .مییوگب و  رت  هاتوک 

دهاوخ اـجک  هب  تیعجرم  هک  تشاد  ناـیرج  بـالط  ناـیم  يا  همزمز  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ  دروآ  یم  داـی  هب  زین  و 
، مق هزوح  .دـندوب  هدـید  دوخ  نیب  اه  لاـس  ار  تساـیر  تیعجرم و  اـه  یمق  دور ؟ یم  فجن  هب  اـی  دـنام ، دـهاوخ  مق  رد  اـیآ  تفر ؟
ار تیعجرم  نیگن  زین  اه  یفجن  وس ، نآ  رد  .دور  نوریب  مق  زا  تیعجرم  تفریذـپ  یمن  ًاـعبط  و  دوب ؛ هعیـش  هیملع  هزوح  نیرت  گرزب 

.دندیدنسپ یم  دوخ  هزوح  باکر  رب 

دیابن هک  تفگ  تخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  سرد  ياهزور  زا  یکی  رد  ینیمخ  هللا  تیآ 
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یمن فالتخا  رگیدـکی  اب  تسادـخ  ناش  فدـه  هک  یهورگ  ود  تسا ؛ ناطیـش  زا  فـالتخا  هک  تفگ  .دـشاب  ناـیم  رد  فجن  مق و 
فرح فرح ، نیا  دـنک  یم  رکف  مدآ  هک  نیا  اب  .دور  یمن  مداـی  فرح  نیا   » .درادـن فجن  مق و  دـیناوخب ؛ سرد  ادـخ  يارب  دـننک ؛

ینافرع و لئاسم  رد  مرگ  نیریـش و  ياه  نایب  نینچ  کی  ...تشاذگ  رثا  تقو  نآ  زا  نم  لد  رد  ...نکیل  تسین ، یلـضعم  هدـیچیپ و 
« .دندرک یم  هیرگ  ياه  ياه  اه  یضعب  ...هک  يروط  هب  درک ، یم  بلقنم  ار  اه  هبلط  هک  ...دنتشاد  یقالخا 

یصوصخ یگدنز  زا  یعالطا  نامز  نآ  دنچ  ره  .دوب  بقارم  و  هتـسارآ ، بذهم ، يدرم  ینیمخ ، هللا  تیآ  هک  دروآ  یم  دای  هب  زاب  و 
ات هکلب  .دنک  یمن  عمج  دیرم  دنک ؛ یم  يرود  نایناحور  یخرب  فعض  طاقن  نیرتمهم  زا  یکی  زا  هک  دید  یم  اما  تشادن ، شداتـسا 

درم نیا  اب  هک  تسا  لاس  نم 40  تفگ  یم  ...ماما  یمیدق  ناتسود  زا  ...يدزی  یحور   » باهولادبع .دنک  یم  مه  ینکارپ  مدآ  يدح 
« ...ما هدیدن  وا  زا  یلوا  كرت  هک  میوگب  مناوت  یم  متسه و  انشآ 

هقباس ظاحل  زا  هک  ما  هدید  ار  ءاملع  زا  یـسک  رتمک  ًاعقاو  نم   » .تسا ناگرزب  هجوت  دروم  هزادنا  هچ  ات  ینیمخ  ياقآ  هک  دید  یم  وا 
زورما هک  یناسک  هک  هدرک  لمع  يروج  شا  یگدنز  نارود  رد  هک  تسا  یمهم  زیچ  نیا  .دشاب  هجوم  همه  نیا  صاوخ  نیب  ییاوقت 

« .دننک یم  دای  يوقت  هب  ار  وا  همه  دنا  لوبق  دروم  ییاوقت  ظاحل  زا  مدرم  يوت  دنتسه و  هجوم 

یمسرریغ ياهرادید 

یم هک  ناضمر ، هام  ای  مق ، هیملع  هزوح  یلیطعت  اب  ناتسبات ، هک  دش  عورش  اجنآ  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  يا  هنماخ  ياقآ  رتشیب  ییانشآ 
ینامز نینچ  رد  هک  تساه  هبلط  زا  یخرب  مسر  .تفر  داتـسا  دزن  یظفاحادخ  يارب  دورب ، دهـشم  هب  تالیطعت  نارذگ  يارب  تساوخ 

يور باتک  زا  يا  هریاد  مین  شرود  کشت و  يور  دوب  هتسشن  ناشیا   » .دننک یم  یظفاحادخ  وا  زا  دنور و  یم  دوخ  سردم  ندید  هب 
مهاوخ یم  دـییامرفب ، هزاجا  مدرک ... : یـسرپلاوحا  تبحـص و  ناشیا  اب  هلمج  هس  ود  ...دوب  هعلاطم  لوغـشم  دوب ؛ هدـش  هدـیچ  نیمز 

« .مورب دهشم  منک ، ترفاسم 

فرح هملک  هس  ود  .دیناسرب  مالس  : » دعب دیسرپ و  عاضوا  ردپ و  لاوحا  دهشم ، زا  هاتوک ، .تخانـش  یم  ار  شردپ  وا و  ینیمخ  ياقآ 
« .دنتشادن رتشیب 

دوب ینامز  ینیمخ ، هللا  تیآ  اب  یـسردریغ  رادید  رگید  .دش  یم  رارکت  مق  هب  دوخ  راید  رهـش و  زا  هبلط  تشگزاب  ماگنه  مسر  نیمه 
هضور سلجم  هیمطاف  مایا  رد  ناشیا  هک 
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ياـقآ .دـندرک  یم  رپ  ار  نآ  رود  دنتـسشن و  یم  دـش  یم  رازگرب  مسارم  هک  یقاـتا  رد  اـه  هبلط  .دوب  يرثوک  ناوـخ ، هضور  .تشاد 
...راـقواب یلیخ  مارآ و  یلیخ   » .دروخ یم  یناـکت  مارتحا ، يارب  يا ، هبلط  ره  دورو  اـب  تسـشن و  یم  ونازراـهچ  رد  کـیدزن  ینیمخ 

زاـب .دـش  یم  ماـمت  .ریخلاـب و  هللا  مکّحبـص  .دـندرک  یمن  تبحـص  ـِالاو  دـنک ، تبحـص  يا  هلمج  هس  ود  هک  تسا  فیلکت  ییوگ ] ]
« .دندوب ینهذ  هعلاطم  رکف و  لوغشم  ...دوب  نییاپ  ناشرس 

هتـسهآ ینیمخ  هللا  تیآ  .تشاد  یـشسرپ  درک ؛ یم  یملع  ثحب  يا  هبلط  نآ  زا  سپ  ای  هضور  زاغآ  زا  شیپ  هک  داتفا  یم  قافتا  هاگ 
یم قرف  عوضوم  دروآ ، قوش  رـس  ار  اقآ  جاح  يدعب  ياه  شـسرپ  اب  تسناوت  یم  هبلط  نآ  رگا  .داد  یم  خـساپ  هزادـنا  هب  مارآ و  و 

؛ دـندرک یم  اوعد  دـندرک ، یم  ون  هن و  ...دندیـشک  یم  داد  .دـندرک  یم  ثحب  لصفم  .دنتـشادن  ار  ...تناتم  راقو و  نآ  رگید   » .درک
« .تسا لومعم  نامدوخ  ياملع  نویناحور و  یهقف  ثحب  يوت  هک  ییاهراک 

دمآ یم  قوش  رس  دید ؛ یم  ار  دوخ  ياقفر  زا  یکی  هک  دش  یم  فرطرب  یتقو  ینیمخ  ياقآ  ندوب  ورف  دوخ  رد  توکس و  یگتفرگ ،
نانچنآ « ؛ دش هضور  سلجم  دراو  یناساول  قداصدمحمدیس  ياقآ  هک  ار  يا  هظحل  دروآ  یم  دای  هب  اقآ  یلعدیس  .دش  یم  هتفکـش  و 
تبحـص لوغـشم  دندناشن ، ناشدوخ  يولهپ  ...دندرک  یـسوبور  ...نیریـش  يا  هدنخ  دندیدنخ ، دندش ، دنلب  هناربص  یب  هدز و  باتش 

.تسین شیپ  هظحل  دنچ  سلجم  بحاص  نامه  صخش  نیا  ییوگ  هک  ...دندش »
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هزرابم زاغآ 

تسایس ینیمخ و  ماما 

هللا تیآ  اب  هک  دوب  هدینش  .دوب  موتکم  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  لهچ  ههد  زا  شیپ  ینیمخ  هللا  حوراقآ  جاح  هللا  تیآ  یسایس  ياه  هبنج 
رمع رخاوا  يدرجورب  هللا  تیآ  هک  يا  هسلج  رد  ای  و  تسا ؛ هتفرن  يو  لزنم  هب  تسا  یتدـم  درادـن و  يا  هنامیمـص  طباور  يدرجورب 

، دوب رـضاح  ینیمخ  ياقآ  دنک ، ینزیار  نانآ  اب  ات  درک  توعد  سانـشرس  نایناحور  زا  داد و  لیکـشت  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  يارب 
سلجم اه  ترودـک  نامه  هطـساو  هب  ینیمخ  ياقآ  هک  تفای  ترهـش  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ  .درکن  يرظنراهظا  اما 

« .دندرک تکرش  مه  هحتاف ]  ] تاسلج رد  .دش  مه  یبوخ  یلیخ  هحتاف  دنتفرگ ، هحتاف  ناشیا  نکل  ، » تفرگ دهاوخن  هحتاف 

دش نایامن  لاس 1341ش  زا  ینیمخ  ياقآ  یسایس  هولج  .تشادن  دوخ  رـس  تشپ  بالط ، زا  يا  هلابند  دوب و  اهنت  اهنیا  همه  رد  اهتنم 
ياـقآ یـسایس  هرهچ  اـم   » درک و بیوصت  ار  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  يولهپ  اضردـمحم  تلود  هک  دوـب  یناـمز  نآ  و 

زا دناوت  یم  هک  یتیـصخش  نآ  میدرک  ساسحا  ...ام  تقیقح  رد  دمآ  شیپ  تازرابم  یتقو  ...میدرک  فشک  راب  لوا  يارب  ار  ینیمخ 
« .ریغال تسا و  ناشیا  دنک  عابشا  ار  ام  یحور  يرکف و  ظاحل 

: دنک یم  حیرـصت  نینچ  عوضوم  نیا  هب  دوخ  و  تسویپ ، ینیمخ  ماما  هب  هزرابم  عورـش  اب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  يا  هنماخ  ياقآ 
« .ندرک تکرح  ندرک و  راک  ناشیا  طخ  تمدخ  رد  میدرک  انب  ناشیا و  رب  رود و  میتفر  ام  هزرابم  ياه  تعاس  نیلوا  زا  »

شناتسود يو و  .دوب  ناشیا  ياه  هیمالعا  شخپ  ریثکت و  تسخن ، ياهتیلاعف  هلمج  زا 

ص:99

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


رد زین  ییاه  هیمالعا  .دندرب  یم  نارهت  هب  دـندرک و  یم  ریثکت  ار  ماما  ياه  هیمالعا  هک  دـندوب  یعمج  .دـندرک  مهارف  ریثکت  هاگتـسد 
.دندروآ یم  مق  هب  هک  دش  یم  پاچ  نارهت 

بیوصت مالعا  لابند  هب  .دوب  مق  لوا  زارط  ياملع  اب  وا  مهم  رایـسب  تسـشن  رد  ماما  ياه  تساوخ  زا  یکی  اه  هیمالعا  ریثکت  پاـچ و 
رد ینیمخ  ماما  تساوخرد  هب  يرادمتعیرـش  یناگیاپلگ و  يرئاح ، نایاقآ  نارهت ، رـصع  دیارج  رد  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  همان 

نارـضاح يارب  ار  هحیال  نیا  بیوصت  بقاوع  ماما  دـندوب و  هدـمآ  درگ  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  هناخ 
زکارم و ياـملع  هب  مارگلت  لاـسرا  هدـشدای ، هحیـال  اـب  تفلاـخم  مـالعا  هاـش و  هـب  مارگلت  رـس  رب  قـفاوت  زا  سپ  .دوـب  هدرک  حیرـشت 

(1) .دریگ رارق  مدرم  سرتسد  رد  پاچ و  اه  مارگلت  نیا  نتم  دوب  هدرک  داهنشیپ  ماما  یتاسلج ، نینچ  همادا  اه و  ناتسرهش 

هللادسا هب  باطخ  عجارم  ریزو ، تسخن  هب  عوضوم  هلاحا  عجارم و  مارگلت  هب  يولهپ  اضردمحم  زیمآ  تناها  الاب و  رـس  خـساپ  یپ  رد 
هدش تساوخرد  تسا  یـساسا  نوناق  فلاخم  هک  يا  همان  بیوصت  وغل  نآ  رد  هک  دـندوب  هداتـسرف  ییاه  مارگلت  ریزو ، تسخن  ملع ،

تکاس تابتع  ناریا و  ياملع  همان  بیوصت  وغل  مدـع  هب  تلود  رارـصا  تروص  رد  هک  دوب  هدرک  دـیکأت  مارگلت  ناـیاپ  رد  ماـما  .دوب 
هدجـس ای  .مدـناوخ  ار  هیمالعا  .تسا  بصن  راوید  هب  ناـشیا  هیمـالعا  هک  مدـید  .مدـش  هیتجح  هسردـم  دراو  نم   » (2) .دنام دنهاوخن 

هدش ادیپ  ردتقم  و  يوق ، يراد  ناوختـسا  یناحور ، میظع  تیـصخش  کی  مدید  هک  نیا  زا  داد ؛ تسد  نم  هب  هدجـس  تلاح  ای  مدرک 
[« .تسا ]

رد دـنربب ، باسح  وا  زا  یتلود  ياـه  هاگتـسد  هک  یتیـصخش  دوبن  رد  يدرجورب ، هللا  تیآ  باـیغ  رد  هک  دـید  یم  يا  هنماـخ  ياـقآ 
هدش ادیپ  يدرف  یتلود ، یلاع  تاماقم  اب  دسرب  هچ  دنیایب ، رانک  ناشرهش  یلحم  تاماقم  اب  دندوب  رـضاح  نایناحور  یخرب  هک  ینامز 
امـش هب  دنیوگب و  امـش  هب  املع  ات  دینزب  وناز  مق  دییایب  دراد ، دوجو  یلاکـشا  ناتیارب  رگا  : » دـسیون یم  تموکح  ریزو  تسخن  هب  هک 

(3)« .دراد یعرش  لاکشا  همان ] بیوصت   ] نیا ياجک  هک  دننامهفب 

نید و تردق  زا  دیشک ، یم  وا  هشیدنا  قفا  رد  يا  هزات  ياهزرم  هناعاجش ، عضوم  نیا 
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هب مداـتفا  منک  یم  ناـمگ  مدـید  ار  هیمـالعا  نیا  یتـقو  نم  هک  درک  یم  هدـنز  ناـسنا  نهذ  رد  یتـمظع  ، » تفگ یم  تیناـحور  ناوت 
(1)« .دنک یم  یلجتم  روط  نیا  ار  نید  تمظع  دراد  هک  هدش  ادیپ  یگرزب  درم  هللادمحلا  هک  هدجس 

عیزوت و پاچ ، اب  نتـشاد  راک  رـس و  دح  رد  و  دوب ، هدـشن  دوخ  هدـیچیپ  لحارم  دراو  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  هزرابم  عورـش  هک  نیا  اب 
زیچ  » .دـندرک یم  يدـنب  هقبط  ینیمخ  هللا  تیآ  هورگ  رد  ار  شنارکفمه  يو و  زور  نآ  هیملع  هزوح  رد  اما  دوب ، اـه  هیمـالعا  غـالبا 

« .میدوب يروج  نیا  هعماج ، ترایز  لوق  هب  .مکایا  انقیدصتب  نیفورعم  .ار و  نیا  دنتسناد  یم  مه  همه  دوب و  ینشور  یلیخ 

یم هتـشون  يرگید  طخ  اب  خـیرات ، یناشیپ  رد  هزات ، ینوگرگد  نیا  نونکا ، اما  دنتـشاد ، دـنلب  يا  هنیـشیپ  داد ، یب  اب  هزرابم  نیفورعم 
هنیشیپ نآ  زا  يا  هزات  لسن  طسوت  مه  نآ  دوب ، ریثکت  لاح  رد  ینیمخ ، هللا  تیآ  یسایس  ياه  قشمرـس  .مهف  همه  اناوخ و  یطخ  دش ؛

.دنلب

سپ رد  یقتم  فراع و  الم و  درم  نآ  هک  ون  ییاه  هولج  دـش ؛ یم  ور  يرگید  زا  سپ  یکی  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  ماما  یـسایس  داعبا 
لاح نیع  رد  و  مهف ، سک  همه  هداس ، دـسیون ؛ یم  نیریـش  يوق و  ردـقچ  ...ناشیا  ...میدـید  ناـهگان   » .دوب هتـشاد  ناـهنپ  شدوجو 

(2)« .يوق

نادـیرم و يارب  روهظون  درم  نیا  تعاجـش  دامن  ملع  هللادـسا  يولهپ و  اضردـمحم  اب  شیاه  هیمـالعا  رد  ماـما  بوتکم  ياـه  لدـج 
...تشاد مصخ  ندرک  موکحم  ندرک و  بوـکنم  هلداـجم و  هبنج   » ماـما ياـه  خـساپ  .دوـب  يا  هنماـخ  یلعدیـس  نوـچ  ییاـهدرگاش 

رتدایز اه  هقالع  هک  دوب  نیا  .میدرک  فشک  ناـشیا  رد  اـم  ار  تایـصوصخ  نیا  .دوب  يوق  یلیخ  تهج  نیا  رد  ناـشیا  ياـه  هیمـالعا 
(3)« .دش

ار بش  هیقب  دـباوخ ؛ یمن  رتـشیب  تعاـس  هس  ود  اهبـش  شردـپ  هک  دینـش  ینیمخ  یفطـصمدیس  زا  ًـالامتحا ]  ] هک دوـب  ناوا  نیمه  رد 
هب ماما  میوگب  مناوتب  همان  اهدص  دیاش   » .تشون یم  شدوخ  ار  اه  همان  .تسا  نایناحور  اه و  هورگ  دارفا ، هب  اه  همان  نتـشون  لوغـشم 

« .تشون تایالو 

تاقالم نوگانوگ  تاقبط  زا  دارفا ، اب  زور  ره  هاگ  بش و  ره  ناشیا  لومعم ، شنم  فالخرب  هزرابم ، عورـش  اب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
ام ...دنتشاد  ماما  اب  یصوصخ  رادید  رفن  جنپ  رفن  ود  رفن  کی  یهاگ  تیعمج و  زا  دوب  رپ  ...اه  قاتا  ای  ناشیا  هناخ  لخاد   » .درک یم 
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یم ماما  هزات  میتفر  یم  اهام  هک  دعب  ...میدوب  اجنآ  مه  ام  تسه و  دمآ  تفر و  ناش  لزنم  رد  ًابیرقت  بش  رخآ  ات  ماما  هک  میدید  یم 
(1)« .دندش یم  يراگن  همان  لوغشم  ناشدوخ  قاتا  لخاد  دنتفر 

مایق ياه  هشیر 

نآ ات  هک  یلصا  ود  دراد ، نامأوت  ار  یسایس » یخاتسگ   » یسایس و یهاگآ  شا  لوصا  داتسا  هک  دید  یم  کیدزن  زا  يا  هنماخ  ياقآ 
تدش نامز  رد  هک  يدارفا  میتشاد  ...ءاملع  زا  .دنتشاد  یسایس  یخاتـسگ  هک  یناسک  دندوب   » .دوب هدیدن  عمج  یـسک  دوجو  رد  زور 

ار يدنمـشوه  چـیه  هک  هطباض ...  یب  ییاه  فرح  یـسایس ، یهاگآ  زا  رود  اما  دـندز ، یم  فرح  هاگتـسد  هیلع  هناخاتـسگ  قاـنتخا 
ود نیا  ...دنتشادن  یـسایس  یخاتـسگ  اما ] ، ] دنتـشاد یـسایس  یهاگآ  هک  دندوب  مه  یناسک  [... .دندروآ یم  نابز  هب   ] دنک یمن  بلج 

« .تشاد زور  نآ  ینیمخ  ماما  صخش  طقف  مه  اب  ار  تیصوصخ 

نیا رد  وا  ناداتسا  زا  کی  مادک  دنتشاذگ ؟ یسایس  ریثأت  وا  رب  یناسک  هچ  دش ؟ هتخادرپ  هتخاس و  هنوگچ  ینیمخ  ماما  یسایس  شنیب 
؟ دوب هچ  يدرجورب  هللا  تیآ  هرود  رد  وا  توکس  تلع  درک ؟ باختنا  مایق  يارب  ار  لاس 1341ش  ناشیا  ارچ  دندوب ؟ رثؤم  عوضوم 

یم رکف  دوب  هتـشاداو  باجعا  هب  ار  وا  هک  ور  شیپ  ياـه  ینوگرگد  هشیر  هب  .دیـشیدنا  یم  اـه  شـسرپ  نیا  هب  يا  هنماـخ  یلعدـیس 
.دوتس یم  دروآ  یمرد  تکرح  هب  ار  نوخ  نیا  هک  ار  یبلق  دید و  یم  کیدزن  زا  ار  هیملع  هزوح  ياه  گر  رد  هدیود  نوخ  .درک 

ناشیا منک  یم  روصت  نم   » .دید یمن  دشاب ، هداتفا  رثؤم  ناشیا  یسایس  یشم  رب  دناوتب  هک  ار  یسک  ینیمخ ، ماما  ناداتسا  رورم  رد  وا 
ای دنا  هتـشادن  دشاب  هداد  ناشیا  هب  یـسایس  یهاگآ  تفگ  دوشب  هک  يداتـسا  ناشیا  .دنا  هتفرگن  ناشدیتاسا  زا  ار  ناش  یـسایس  شنیب 

ياه فرح  .دندرک  یم  بیقعت  ار  وا  ياهراک  دنتشاد ؛ تدارا  سردم  موحرم  هب  ناشیا  هک ] تسا  نیا   ] نم سدح  .مسانـش  یمن  نم 
نامز رد  ناشیا  یهاگآ  ناشیا و  یـسایس  كرحت  هدمع  ...تسا  هدوب  ناشیا  شخب  ماهلا  هاشاضر  نارود  رد  وا ]  ] ياهراک سردـم و 

« .تسا سردم  موحرم  زا  يولهپ 

يال هبال  سردـم  یناخاضردـض  تارکفت  دـید  هک  یتقو  تفای ؛ رارـسا  فشک  باتک  رد  ار  دوخ  نامگ  نیا  دـهاش  يا  هنماخ  ياـقآ 
هجیتن نینچ  وا  .تسا  هتفرگ  ياج  شداتسا  باتک 
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دش هتشون  ینامز  باتک  نیا  .تسا  یتموکح  هلاسر  کی  تسین ؛ وا  تسایس  ناخاضر و  هیلع  هتـشون  کی  اهنت  باتک  نیا  هک  تفرگ 
يروتاتکید و اب  تفلاخم  ماما  فدـه  .دوبن  باتک  نیا  ياهفرح  لباق  مه  هاشاضر  دـعب  مکاح  .دوبن  نایم  رد  يربخ  ناـخاضر  زا  هک 
هک تسا  یباـتک  هیّدر  رارـسا  فـشک  .دوـب  یمالـسا  تموـکح  يرارقرب  تیاـهن  رد  هناـگیب و  ياـه  تلود  هب  ناریا  هتـسباو  تساـیس 

یـسایس تیهام  کی  باتک  نیا  نیاربانب   » .دـنک تلاـخد  دـناوت  یمن  تسایـس  یگدـنز و  روما  رد  نید  تشاد  هدـیقع  شا  هدنـسیون 
هعماج کی  حرط  .تسا ]  ] مالسا رد  تسایس  زا  نید  کیکفت  مدع  نآ ]  ] هک تسا  مالـسا  باب  رد  یتقیقح  نایب  ینعی  .دراد  یمالـسا 

« .تسا یمالسا  تموکح  کی  حرط  .تسا  یمالسا 

هتـشاد ییالاو  ریثأت  وا  یـسایس  هشیدـنا  راتخاس  رد  ماما ، نافرع  داتـسا  يدابآ ، هاـش  یلعدـمحمازریم  هللا  تیآ  ياـه  هزومآ  نینچمه 
تدـحو تسایـس ، نید و  دـنویپ  مالـسا ، زا  عافد  مایق هللا و  ناوت  یم  ار  يدابآ  هاش  هللا  تیآ  یـسایس  هشیدـنا  گنررپ  طوطخ  .تسا 

.تسناد یلم  دیلوت  يداصتقا و  لالقتسا  يراکادف ، یبلط و  تداهش  یمالسا ، ياهورین 

يدابآ هاش  یلعدمحمازریم  هللا  تیآ  سردم و  نسحدیـس  هللا  تیآ  هک  ییازـسب  ریثأت  زا  ریغ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
یمالسا لئاسم  زا  قیمع  مهف  یعامتجا و  لئاسم  باب  رد  ماما  ینیبزیت  يدنمشوه و  دادعتسا ، دنتـشاذگ ، ینیمخ  هللا  تیآ  هشیدنا  رد 

یسایس هشیدنا  روخشبآ  عوضوم  لاح  نیا  اب  .تسا  هداد  رارق  لیدب  یب  يا  هدننک  نوگرگد  گرزب و  یبالقنا  کی  هاگیاج  رد  ار  وا 
یصاخ صخـش  ناوتن  شهوژپ  نیا  رد  اسب  هچ  هک  داد  مه  ار  لامتحا  نیا  وا  .تسناد  رتشیب  قیقحت  هعلاطم و  هتـسیاش  ار  ینیمخ  ماما 

رواب نیا  هب  اما  تفای ، دشاب ، هدناسر  یگدنلاب  هب  هداد و  دشر  ار  نآ  دعب  هدـنکفا و  ماما  دوجو  رد  ار  يرکفت  نینچ  رذـب  راب  لوا  هک 
...دوب يروالد  عاجش و  درم  مه  ناشیا  ردپ   » .تسا هدوب  رثؤم  رایسب  شزیخ  نیا  رد  دوب  یگداوناخ  یثاریم  هک  وا  تعاجش  هک  دیسر 

« .دیسرت یمن  ًاعقاو  .دوب  یعاجش  مدآ  مه  یفطصماقآ  ینیمخ ] ياقآ  دنزرف  ]

ندیکشخ بجوم  هلئـسم  نیا  دوب و  مادقا  تعاجـش  دنتـشادن  هچنآ  اما  دنتـشاد ، ماما  هاگدید  هباشم  ییاه  هاگدید  هک  یناسک  دندوب 
.دش یم  نانآ  ياهنامرآ 

ماما مایق  رد  يدابآ  هاش  سردم و  نایاقآ  یسایس  مارم  زا  يریگ  ماهلا  یسایس و  كرد  تعاجش ، يراد ، نید  زا  يا  هعومجم  نونکا ،
.تسا عمج  ینید » هزیگنا   » مان هب  يرتچ  ریز  لماوع  نیا  همه  هک  دید  یم  يا  هنماخ  ياقآ  .دروخ  یم  مشچ  هب  ینیمخ 

ص:103

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


تلع  » .تشاد دوـجو  زین  نآ  زا  شیپ  دـشاب ؛ هدـش  رهاـظ  ناـهگان  رد 1341ش  هک  دوـبن  يا  هدـیدپ  ینیمخ  ياـقآ  ینید  هزیگنا  اـما 
ناش يأر  هک  يدرجورب  ياقآ  ندوب  اب  هک  دنتـسناد  یم  ناشیا  ...دـندرک  یمن  تردـق  ساسحا  ًـالبق  هک  دوب  نیا  ناـمز  نیا  باـختنا 

« .تساطخ یمادقا  هنوگره  تلود ، اب  هلباقم  رد  تسین ، ناشیا  يأر 

زا تشاد ، راک  نیا  رد  يا  هژیو  شقن  ینیمخ  ماـما  هک  مق ، رد  يدرجورب  هللا  تیآ  رارقتـسا  زا  سپ  هک  تسناد  یم  يا  هنماـخ  ياـقآ 
ققحم دمحمدیـس  يرئاح و  یـضترم  اقآ  جاح  تایآ  لثم  دوب ؛ ینیمخ  هللا  تیآ  مه  یکی  دنتفرگ  ار  يو  رب  رود و  هک  یناسک  هلمج 
« .دندش مه  جیار  يانعم  هب  یفارطا  يرئاح  ياقآ  داماد و  ياقآ  اما ]  ] ...دندشن جیار  يانعم  هب  یفارطا  ینیمخ  ياقآ   » هتبلا .داماد 

راک نیا  و  دوب ؛ يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  یعاسم  زا  سپ  مق  هیملع  هزوح  نتـشاد  هاگن  هدنز  راک  نیا  زا  فدـه 
ياه هراـصع  زا  یناـسارخ و  دـنوخآ  نادرگاـش  زا  یکی  ناونع  هب  يدرجورب ، هللا  تیآ  هداـتفااج  یملع و  تیـصخش  اـب  تسناوت  یم 
فرط هب  هعماج  تیاده  هفیظو  ات  دنشخبب ، یسایس  یهاگیاج  مق  هیملع  هزوح  هب  دنتـساوخ  یم  اهنآ  .دبای  ققحت  فجن  هزوح  لیـصا 

يدرجورب هللا  تیآ  قیدصت  اب  اهنآ  روصت  نایم  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  هتفر  هتفر  اما  دنک ؛ ادیپ  يا  هزات  فیرعت  یمالسا ، ياهرواب 
هک یعقوت  ای  تسا ؛ توافتم  دنشیدنا  یم  نادب  نانیا  هک  هچ  نآ  اب  يدرجورب  ياقآ  یسایس  یشم  هک  دنتسناد  .تسا  نیعم  يا  هلصاف 

يدرجورب هللا  تیآ  فارطا  زا  تهج  نیا  هب  .دوش  یمن  هدروآرب  يدوز  هب  دنراد ، مق  هیملع  هزوح  حالصا  يارب  تقو  دیلقت  عجرم  زا 
رد هن  دندوبن ؛ سایق  لباق  هللا ، حور  اقآ  جاح  هژیو  هب  هدشدای ، ناگرزب  اب  هک  دنتفرگ  ار  ناشیا  رب  رود و  يرگید  ناسک  دنتفر و  رانک 

هتبلا .دندش  رود  يدرجورب  هللا  تیآ  فارطا  زا  داماد ، و  يرئاح ، ینیمخ ، نایاقآ  بیترت  نیدب  .يرگن  هدـنیآ  رد  هن  و  نامز ، تخانش 
ياقآ .دندرک  كرت  ار  سرد  هقلح  داماد ، يرئاح و  نایاقآ  دـعب  ینیمخ و  ياقآ  ادـتبا  اما  دـندش ، یم  رـضاح  شـسرد  رد  یتدـم  ات 
مچرپ نتـشارفارب  ییاضف  نینچ  رد  هک  دوب  یعیبط  .دنور  یمن  يدرجورب  ياقآ  سرد  هب  نانیا  هک  دید  دـش ، مق  دراو  یتقو  يا  هنماخ 
تفرگ یم  تروص  یمادقا  ره  هکنیا  نمض  دشاب ؛ راگزاس  وا  یـسایس  هقف  ینابم  اب  تسناوت  یمن  ینیمخ  هللا  تیآ  يوس  زا  تفلاخم 
نیدتم هعماج  تیرثکا  عوجر  لحم  دوب ، راد  ناوختـسا  دوب ، دنموربآ  هک  یعجرم  دـش ؛ یم  وربور  ملـسم  دـیلقت  عجرم  تفلاخم  اب  و 

تیعقوم ات  تسشن  رانک  .دوبن  ینیمخ  ياقآ  يارب  یناکما  .دیدرگ  یمن  ققحم  دوب ،
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.دمآ شیپ  لاس 1341ش  طساوا  تصرف  نیا  .دسرب  هار  زا  بسانم 

نارهت هب  رفس 

ربنم ياپ  .درک  نارهت  هب  ییاهرفـس  يا  هنماخ  ياقآ  دوب ، حرطم  یتیالو  یتلایا و  ياـه  نمجنا  هماـن  بیوصت  هیـضق  هک  یهاـم  ود  رد 
ناونع هب  هاگ  .دـنک  کیدزن  تشذـگ  یم  مق  رد  هک  هچ  نآ  تیهام  هب  ار  وا  سلجم  درک  یعـس  .تسـشن  یفـسلف  یقتدـمحم  ياـقآ 

فورعم هدـش و  هتخانـش  عقوم  نآ   » .دـمدب تضهن  نیا  رونت  رد  دوـمن  یم  قـیوشت  ار  وا  درک و  یم  نفلت  یفـسلف  ياـقآ  هب  سانـشان 
(1)« .مینک راک  تیصخش  کی  ناونع  هب  میهاوخب  هک  میدوبن 

بیوصت هرابرد  ییاه  همان  مق  عجارم  .تشاد  ینارنخـس  نارهت  كرا  دجـسم  رد  یفـسلف  ياقآ  هامرذآ 1341 ، ياـهزور  زا  یکی  رد 
تیآ نآ  زا  همان  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  یفـسلف  ياقآ  دیـسر ، هک  ینیمخ  ماما  همان  هب  تبون  .دش  هدناوخ  هک  دندوب  هتـشون  هدشدای  همان 

دندرک انب  هنارایشوه  ًالماک  مدرم   » هک دید  وا  .دوب  رضاح  هسلج  نآ  رد  يا  هنماخ  یلعدیس  .درک  ندناوخ  هب  عورش  تسا  ینیمخ  هللا 
نیا مه  همان  يادـتبا  رد  .دیـسر  یم  نایاپ  هب  لیف  هروس  اب  هک  دـندوب  هتـشون  ییاهاعد  یبرع  هب   ] هماـن رخآ  رد  ناـشیا  ...نداد  شوگ 
تفگ یم  یفـسلف  ياـقآ  یتـقو  هک  هماـن  نیا  زا  دـندوب  هدـمآ  ناـجیه  هب  يردـق  هـب  مدرم   ... (2)[ .دـندوب هداد  رارق  عـلطم  ار  هروـس 

...لیلـضت دنتفگ  یم  رگیدمه  اب  مدرم  لیلـضت ، یف  مهدـیک  لعجی  ملا  .دـنتفگ  یم  مه  اب  مدرم  همه  ار  لیف  هژاو ] ، ] لیفلا باحـصاب 
هک یـشقن  منیب  یم  منک  یم  هاگن  یتقو  ...دوب  ییاغوغ  تفرگ و  دوخ  هب  هماـن  نیا  كرا  دجـسم  رد  یناـگمه  دورـس  تکرح ، کـی 

(3)« .دوب یتایح  هداعلا و  قوف  شقن  کی  دندش  هتخیگنارب  املع  همه  هک  تشاد ]  ] ارجام لوا  یگتخیگنارب  رد  ناشیا 

همان بیوصت  وغل 

یتـساوخ نینچ  .دوبن  میژر  ینوگنرـس  ماـما  هیلوا  فدـه  یتیـالو ، یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هیـضق  عورـش  اـب  هک  دروآ  یم  داـی  هب  يو 
عرـش فالخ  اهنیا  هک  دوب  نیا  ناشیا  فرح  راک  لوا   » .دروخ یمن  مشچ  هب  هدـشدای  فدـه  زین  اـه  هیمـالعا  رد  .دـش  یمن  ساـسحا 

مالسا فالخ  .تسا 
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.تسب شقن  ماما  يور  شیپ  يا  هزات  هاگدید  تموکح ، يدعب  تامادقا  اه و  تکرح  اب  اما  دوب ، همان  بیوصت  وغل  فده  .تسا »

، دوب هچ  نآ  .دش  دـهاوخ  هدـیچ  یتالکـشم  هچ  هدـش  عورـش  هک  یتکرح  نیا  هار  رـس  رب  تسناد  یمن  نامز  نآ  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
نیا رـس  رب  یتالکـشم  هچ  میدز  یمن  سدح  ام  مادـک  چـیه   » .دوب مالـسا  نییآ  یقیقح  هرهچ  ییامن  خر  زا  رورغ  ساسحا  ناجیه و 

« .دوب هدادن  ناشن  ار  شدوخ  یتخس  زونه  .دراد  دوجو  اهراک 

هـسلج هب  دـندمآ  .دـندمآ  ماما  دزن  مق  هبـسک  هارمه  یمق ، نیـسحدیس  جاـح  موحرم  هدازردارب  یمق ، ییاـبطابط  دومحمدیـس  يزور 
میرضاح ام  دینک ؛ ربص  دیهاوخ  یم  یک  ات  دنتفگ  ماما  هب  باطخ  دش ، مامت  سرد  یتقو  .دوب  رـضاح  مه  يا  هنماخ  یلعدیـس  .سرد 
.دنتـسه يراکادف  ره  هدامآ  دـنتفگ  یم  نانیا  دوب و  هدـماین  تموکح  خـساپ  همان و  بیوصت  وغل  .میهد  ماجنا  دـییوگب  هک  يراک  ره 

، دوب تفتلم  ناشیا  دـیاش  .میوگ  یمن  ار  ماما  صخـش   » .تسا تضهن  ياپ  شیپ  بئاـصم  زا  یخالگنـس  هچ  دنتـسناد  یمن  مه  ناـنیا 
« .میدز یمن  سدح  ام  مادک  چیه  اما  دز ، یم  سدح  دیاش  دوب ، هدید  ار  اه  یتخس  نوچ 

ارجا لباق  خروم 14/7/41  همان  بیوصت  تلود  میمصت  هب  هک  دنتشون  دوخ  تسخن  هحفص  رد  نارهت  رـصع  ياه  همانزور  رذآ ، مهد 
ماما اـما  دوب ، هداد  ربخ  تلود  میمـصت  نیا  زا  یتاـعوبطم  يا  هبحاـصم  رد  ریزو ، تسخن  ملع ، هللادـسا  نیا  زا  شیپ   (1) .دوب دهاوخن 

حیرـص روط  هب  همان  بیوصت  وغل  روشک  یمـسر  دـیارج  رد  ات   » دوب هدرک  دـیدهت  ار  تلود  ناشیا  .تسناد  یمن  یفاک  ار  نآ  ینیمخ 
(2)« .میهد رثا  بیترت  فارگلت  نیا  هب  میناوت  یمن  ام  ددرگن  مالعا 

یهاگن اجنآ  ...تشاد  مه  همانزور  ور ، هبور  نآ  دوب  يراطع  هزاغم  کی  ...نوریب  میدـمآ  یم  هک  مرح  هچوک  زا   » .دوب رذآ  مهدزاـی 
اقآ دنتفگ ] یم  دندیـسر  یم  ام  هب  هک   ] مق ياه  ناوج  .دنا ] هدرک  پاچ  ار  همان  بیوصت  وغل  ، ] هلب مدـید  .میدرک  یم  ...اهرتیترـس  هب 

(3)« .دندوب لاحشوخ  همه  دوب ، هدیسر  يزوریپ  نوچ  .مینک  یم  ضرع  کیربت 

، نارهت نوچ  ییاهرهش  هب  نآ  داعبا  .دوب  یگرزب  یسایس  هثداح  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  همان  بیوصت  وغل  رد  نایناحور  يزوریپ 
زین اهرهش  رگید  دشن ، دودحم  دهشم  مق و 
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هب بجوم  یلماوع  هچ  .دـندنامن  راـنک  هزراـبم  نیا  زا  روشک  رـسارس  رد  تاـعامج  همئا  رتـشیب  دندیـشوک و  هماـن  بیوصت  وـغل  يارب 
.دوب راوتسا  لماع  دنچ  رب  يا  هنماخ  ياقآ  هشیدنا  رد  لاوئس  نیا  خساپ  دیدرگ ؟ ریسم  نیا  رد  نایناحور  نتشاداو  تکرح 

رد ناـنز  تکرـش  ناونع  هب  هک  هچنآ  هک  دـندرک  كرد  ءاـملع  .دوبن  هدـیچیپ  نادـنچ  هماـن  بیوصت  نیا  اـب  ییورردور  هک  نیا  لوا 
اب ینیمخ  ماما  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .تسا  مالسا  فالخ  ینامـسآ ، ياه  باتک  هب  نآرق  زا  مسق  لیدبت  ای  دیدرگ و  حرطم  تاباختنا 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  هک  نانچ  تسناد ، یم  عرش  فالخ  ار  ناوناب  زا  يأر  قح  بلـس  یتح  دوبن ؛ فلاخم  نانز  هب  يأر  قح  نداد 
دقتعم اریز  تسناد ، یم  مارح  ار  تلود  سلجم و  درکلمع  یمامت  يو  درک ؛ یم  قرف  هاش  نامز  رد  عوضوم  اما  .درک  دزـشوگ  ار  نآ 

زا یقح  هچ  نیمزرـس  نیا  نادرم  هک  نیا  رب  فاضم  درادـن ؛ تیعورـشم  اـهنآ  تاـبوصم  تسا و  ینوناـقریغ  اـهداهن  نیا  ساـسا  دوب 
اهنیا زا  شیب  مالسا  ماکحا  اب  یتموکح  هاگتسد  ياه  تفلاخم  هتبلا  تسا ؟ هدیسر  نانز  هب  نآ  ياطعا  تبون  کنیا  هک  دنراد  يدازآ 

.درک یمن  ادیپ  یمسر  ینوناق و  یتروص  دش و  یمن  هحیال  هب  لیدبت  نیا  زا  شیپ  اما  دوب ،

یمومع تکرح  ربارب  رد  اـسب  هچ  .دـهد  ناـشن  دوخ  زا  يدـنت  شنکاو  ءاـملع  هیلوا  ضارتـعا  ربارب  رد  تسناوـتن  تلود  هک  نیا  مود 
.دهد ناشن  ار  دوخ  هاوخلد  شنکاو  تسناوت  یمن  تشادن و  نهذ  رد  یکیدزن  هقباس  یسایس  هدیدپ  کی  هیلع  نایناحور 

يرما مایق ، رد  تکرش  هب  اهرهـش  رگید  ياملع  نتـشاداو  ناوارف و  ياه  يراگن  همان  هلئـسم ، نییبت  رد  ماما  يراد  نادیم  هک  نیا  موس 
تیناحور هعماج  هک  دوب  اهلاس  .تسناد  هنحـص  نیا  رد  نایناحور  روضح  یلـصا  لماع  ار  نآ  دـیاب  هک  تفر  یم  رامـش  هب  هقباس  یب 

یتبحص دوب ، یلاخ  عامتجا  رد  یمالسا  هقف  ییارگلمع  زا  اه  نهذ  دوب ؛ هدیـشچن  یـسایس  روما  رد  ار  دهتجم  کی  يراد  نادیم  معط 
ماما نانخـس  اه و  هیمالعا  .دوب  هدش  مه  زا  رود  هدیرب و  تسایـس  بهذم و  تابـسانم  دش ؛ یمن  هدـنار  اه  نابز  رب  عرـش  تموکح  زا 

.تخادنا تیناحور  ناج  رد  يا  هزات  ناجیه  درک و  هدنز  ار  اهنیا  همه 

.دندش یم  هزرابم  هب  نایناحور  ندناشک  بجوم  ماما ، عضاوم  زا  رثأتم  مدرم  هک  نیا  مراهچ 

درک یم  كرد  ار  رطخ  قمع  هک  دوب  ماما  طقف  نامز ، نآ  رد  .دید  ریگمشچ  زین  مق  عجارم  شزیگنا  رد  ار  ماما  ریثأت  يا  هنماخ  ياقآ 
هب دنناوت  یم  هک  دنامهف  هورگ  نیا  هب  ماما  .دنتـشاد  یمرب  تلود  فالخ  تامادـقا  هیلع  یمدـق  دنتـشاد ، یکرد  نینچ  نارگید  رگا  و 

نیا
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.دنرادروخرب يدنمتردق  هناوتشپ  هچ  زا  دنتسناد  یمن  عجارم  .دیـشک  ناش  خر  هب  ار  عجارم  تردق  هک  نآ  رگید  .دنراذگ  مدق  هطرو 
ار شدوخ  تردـق  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  هک  میوگب  مناوتب  نم  دـیاش   » .تساخ دـنهاوخرب  مدرم  ناـنآ  هراـشا  اـب  دنتـسناد  یمن 
، وا گرزب  ياهرنه  زا  یکی  ماما ، گرزب  نسح  .درک  دـنهاوخ  هچ  مدرم  دـنکب ، هراشا  کی  رگا  هک  تسناد  یمن  .دوب  هدرکن  فشک 

« .دوب تیعجرم  تیناحور و  تردق  فشک 

ماگـشیپ اهنآ  زا  یکی  .دوب  رتتـسم  ماما  دوجو  رد  هک  دراد  ییاه  یگژیو  دراداو ، شزیخ  هب  ار  مدرم  هراشا  کی  اب  دناوتب  هک  یعجرم 
ارم دـنزیرب و  ما  هناخ  هب  نآ  ره  هک  ما  هدامآ  تفگ : یم  ماما  هک  دوب  هدینـش  يا  هنماخ  ياقآ  اهزور  نآ  .تسا  يریذـپرطخ  رد  ندوب 

یتارطخ زا  تقو  عجارم  یهاگآ  يارب  ار  دوخ  شالت  همه  ماما  لاح  نیا  اب  .دنتـشادن  يا  یگداـمآ  نینچ  نارگید  .دـننک  هعطق  هعطق 
، ار مدرم  زا  ییاه  هورگ  دنتـسه ، هجوت  یب  وا  شالت  اهداهنـشیپ و  هب  نایاقآ  دـید  یم  یتقو  .درب  راـک  هب  تسا ، مالـسا  نیمک  رد  هک 
یتنس و تابسانم  نویناحور  اهیرازاب و  .دنونـشب  ار  اهنآ  فرح  دیاش  دنورب ، عجارم  هناخ  هب  درک  یم  راداو  ار  اه  يرازاب  راجت و  ًالثم 

.دنراد هتشاد و  يا  هدش  فیرعت 

هناگ شش  حیاول  مدنارفر 

یم هدینش  دهشم  سلاجم  لفاحم و  رد  هچ  نآ  .دش  دهـشم  یهار  ناضمر ، هام  ندش  کیدزن  اب  نمهب 1341 ، لیاوا  يا  هنماخ  ياقآ 
ًاـصوصخم نارهت و  ءاملع  نایاقآ  ینالیم و  هللا  تیآ  اب  ًامتح  دیاب  هک  دـندوب ]  ] دـقتعم بلغا   » .دوب هناگ  شـش  حـیاول  مدـنارفر  دـش ،

(1)« .دوش رظن  لدابت  هرکاذم و  صوصخ  نیا  رد  اهنآ  اب  هدوب و  سامت  رد  مق  ءاملع 

یمق نسحدیس  ياقآ  .دش  لیطعت  تعامج  ياهزامن  رتشیب  تفلاخم  نیا  شیامن  يارب  .دوب  هدش  زاغآ  دهـشم  رد  مدنارفر  اب  تفلاخم 
مهارف نآ  پاچ  ناکما  هک  دندوب  یکرتشم  هیعالطا  راشتنا  ددـصرد  یمق  ینالیم و  نایاقآ  .درک  مالعا  مارح  ار  مدـنارفر  رد  تکرش 

(2) .دیدرگن

دندش عمج  مرا  نادیم  رد  نانآ  .دش  لیکشت  مدنارفر  عفن  هب  یتموکح ، ياه  هاگتـسد  فرط  زا  یعامتجا  نمهب  موس  زور  اما ، مق  رد 
حیاول بیوصت  زا  تیامح  رد  ییاهراعش  و 
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ص 68. ج 1 ، ...ینالیم ، يداهدمحمدیس  یمظعلا  هللا  تیآ  - 1
ات 75. صص 72  نامه ، - 2
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مدنارفر مینآرق / عبات  ام  دنداد : یم  راعـش  نافلاخم   (1) .دش يریگرد  هب  رجنم  تارهاظت  نیا  اب  مق  مدرم  تفلاخم  .دـنداد  هناگ  شش 
نابساپ يدادعت  لوبا » اقآ   » هک دینش  اما  دوبن ، مدرم  نایم  زور  نآ  يا  هنماخ  یلعدیـس  .دمآ  شیپ  يدیدش  دروخ  دز و  .میهاوخ  یمن 

اب مأوـت  هک  نارهت  نـمهب  مود  زور  راـبخا  نـیا ، زا  ریغ   (3) .دندش یمخز  رسفا  هس  نابـساپ و  شـش   (2) .تسا هدز  دـنا  هدروخ  اـت  ار 
هب دوب ، ناشیا  هب  نارومأم  تناها  مدرم و  اب  يراسناوخ  هللا  تیآ  یهارمه  يرهمجرذوب ، نابایخ  رازاـب و  رد  مدرم  هدرتسگ  تارهاـظت 

(4) .دوب هدوزفا  رهش  باهتلا  هب  هدیسر ، مق 

.دربب مق  هب  ینیمخ  ماما  هب  باطخ  ار  ینالیم  هللا  تیآ  همان  دش  رارق  دوب ، هتفرگ  رارق  مدنارفر  يایاضق  ناروک  رد  هک  يا  هنماخ  ياقآ 
مـشش زور  نارهت  میدیـسر  هک  يزور  .مق  مییایب  هک  ار  هماـن  میتشادرب  يرفن  هس  ینارهت ]  ] اـقآ یلع  خیـش  دمحمدیـس و  يوخا  نم ، »

(5)« .دوب نمهب 

دش و یم  رضاح  قودنص  رـس  يدرف  هاگ  دوب ، تولخ  يأر  ياه  قودنـص  .دید  کیرات  هتفرگ و  تولخ و  ار  نارهت  يا  هنماخ  ياقآ 
« .تساجنآ اهربخ  میدید  ماما ، لزنم  میدمآ  .مق  میدمآ  هرامعلا ، سمش  رد  میدش  راوس   » .تخادنا یم  نآ  رد  ار  دوخ  يأر 

مق هزات  هرهچ 

...میدرک هدـهاشم  ار  هاگتـسد  باعرا  هناشن  هک  دوب  راب  لوا   » .دـندرک یم  يریگولج  دایز  دـمآ  تفر و  زا  .دوب  رظن  تحت  ماما  هناخ 
« .دنراد راک  رس و  مدرم  اب  دندرگ ؛ یم  سیلپ  اه و  نابساپ  میدید  یم 

ياه هنحـص  رد  مدرم  روضح  هزیگنا  رب  عوضوم  نیمه  .دـندوب  هدادـن  ناشن  ار  دوخ  یقیقح  نادـند  گنچ و  زونه  یتموکح  لـماوع 
بوکرـس دناوتب  ات  دنیایب  شیپ  مدرم  هک  دهد  یم  نادیم  دمع  هب  هاگتـسد  هک  دنتـشاد  هدـیقع  یخرب  .دوزفا  یم  ضارتعا  تفلاخم و 

هثداح کی  اب  ...هاگتسد  نامز  نآ  .مناد  یم  عقاو  فالخ  ًاتقیقح  ار  نیا  نم   » .دنک زاغآ  ار  دوخ  یساسا 
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صص 475 و 479. 1378ش ، یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ، ج 1 ، اه ، هنیمز  كاواس –  دانسا  تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  - 1
یبایزاب 1230. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 2

ص 479. ج 1 ، ...دادرخ ، مایق 15  - 3
ات 239. صص 233  ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  ج 1 ، یناحور ، ك.ر : هثداح  نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 4

وا دزن  ینالیم  هللا  تیآ  همان  ایآ  .دوش  یم  ادـج  ردارب  ود  نیا  زا  راوزبس  رد  دروآ و  یمن  یهارمه  باـت  ینارهت  یلع  خیـش  اـیوگ  - 5
.تسین هتسناد  دوب ؟
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« .تسیچ شداعبا  تسه و  هچ  دیآ  یم  شیپ  دراد  هک  يزیچ  نیا  تسناد  یمن  دوب ؛ هدش  ور  هبور  هتخانشان  هرظتنمریغ و 

سایق لباق  دوب  هدـید  ینیما  یلع  تلود  نامز  رد  نارهت و  رد  لاس 1340  رد  هک  هچ  نآ  اب  ار  مق  زور  نآ  تیعـضو  يا  هنماخ  ياـقآ 
یکدنا دادعت  هک  داد  یم  خر  هپـس  نوچ  ینیدایم  رد  ای  راز  هلال  لثم  نارهت  ياه  نابایخ  رد  يا  هدنکارپ  تارهاظت  لاس  نآ  .تسنادن 

هماع .دندش  یم  دیدپان  نابساپ  دنچ  ندیـسر  اب  دنداد و  یم  رـس  نکـش » نوناق  تلود  نیا  رب  گرم   » دایرف دندش ، یم  عمج  مدرم  زا 
هب شهاگ  زا  ره  رفس  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .دنداد  یمن  زورب  ناضرتعم  فص  هب  نتسویپ  يارب  يا  هزیگنا  دندرک و  یمن  لابقتـسا  مدرم 

روط هب  مدرم  نکل  مداد ، یم  ماجنا  یتاـکرح  یناـبز ، تیاـمح  کـی  دـمآ و  یم  مشوخ   » .درک یم  دروخرب  تارهاـظت  نیا  اـب  نارهت 
« .تسیچ هیضق  هک  دمهفن  ار ] مق  ثداوح   ] تشاد قح  هاگتسد  نیاربانب  ...دندرک  یم  روبع  لئاسم  نیا  زا  هناگیب  یلیخ 

رادازع دیع 

شیپ رد  نآرق » تکلمم  نآرق و  يارب  هـک  ییاـهرطخ  زا   » ار دوـخ  یـشخب  یهاـگآ  زورون 1342  دـیع  يازع  مالعا  اـب  ینیمخ  ماـما 
نیا رد  هک  دوب  هتـساوخ  نانآ  زا  ًالامتحا  دوب و  هتـشاذگ  نایم  رد  مق  عجارم  اـب  ار  عوضوم  نآ ، زا  شیپ  ناـشیا   (1) .داد همادا  تسا ،

هدـناسر نانآ  عالطا  هب  ار  عوضوم  اهرهـش  رگید  نایناحور  هب  ییاه  همان  لاسرا  شراـگن و  اـب  زین  (2) و  .دنشاب ماگمه  وا  اب  میمـصت 
مالسا هب  لاس  نیا  رد  هک  یتامدص   » هطساو هب  هکلب  (ع ) قداص ماما  تداهش  هطـساو  هب  هن  زورون  يازع  هک  تشاد  دیکأت  ناشیا  .دوب 
نهاریپ دـننک ؛ ناش  نت  یکـشم  سابل  اه  هبلط  میتفرگ  میمـصت  هک  میدوب  یناسک  ءزج  تسا  مداـی   » (3) .دوش مالعا  دیاب  هدـش » دراو 

میدید ناهگان   » .دمآرب یکشم  نهاریپ  هیهت  سپ  زا  .تشادن  یکشم  يابق  هیهت  لوپ  یلعدیس  .دننک  ناش » نت  یکشم  يابق  ای  یکشم 
نانچ نآ  دـندرک ... ]  ] ناش نت  ار  یکـشم  ياه  سابل  اه و  نهاریپ  ...دـیع  زا  لبق  زور  ای  دـیع  زور  زا  ًارهاـظ  ...زور  دـنچ  ضرع  رد 

مهد یم  لامتحا  دوب ... ]  ] شنت یکشم  سابل  يدرک ] یم   ] هاگن هک  ار  يا  هبلط  ره  یناحور و  ره  هک  تفرگ ... ]  ] تعسو

ص:110

ص 153. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 539. ج 1 ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  - 2

ص 155. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 3

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_110_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب ناش  نت  یکشم  سابل  یلصا  رصانع  دادرخ  رد 15  هک  دیناد  یم  .دوب  راک  نیا  هلابند  دوب ، اجنیا  زا  دادرخ  یکشم 15  سابل  هک 
(1)« .دندوب فورعم  اه  یکشم  نهاریپ 

، اه ششوک  اهدمآ و  تفر و  ربارب  رد  .دوب  هتفرگ  شناتسود  وا و  زا  ار  رارق  مارآ و  اهزور ، نآ  ياهـشالت  تدش  تاکرحت و  مکارت 
تفگ یم  یگمه  هک  دـندوب  هدرک  پاچ  هیمالعا  هیعالطا و  دـندوب ، هتـسناوت  اـت  .تشادـن  ندـید  يارب  یگنر  یگنـشت  یگنـسرگ و 

نیا ناشدیما  .دندرک  یم  شخپ  دش ، یم  هدید  (س ) هموصعم ترـضح  نحـص  رد  هک  یعامتجا  ره  رد  ار  اهنیا  .میرادـن  دـیع  لاسما 
.دننک شخپ  دنربب و  دوخ  ياهرهش  هب  ار  اهربخ  اه و  هیعالطا  نیا  مق  هب  هدیسر  نارئاز  هک  دوب 

هللا جرف  خیـش  جاح  تشادـگرزب  و  (ع ) قداص ماما  تداهـش  بش  تبـسانم  هب  یـسلجم  لاوش ، اب 24  فداـصم  نیدرورف 1342  لوا 
رد دنفسا 1341  رد 24  هک  دوب  روشک  برغ  روهـشم  ياملع  زا  یمظاک  هللا  جرف  خیـش  جاح  .دوب  اـپرب  هیـضیف  هسردـم  رد  یمظاـک 
رد وا  .دوب  مق ، روهشم  ظعاو  يراصنا ، یضترم  خیش  جاح  هسلج  نارنخس  .دوب  هدش  نفد  فجن  مالسلا  يداو  رد  هتشذگرد و  البرک 

رـضاح ياه  هبلط  زا  یکی  ضارتعا  اب  فرح  نیا  .تسناد  طوبرم  (ع ) قداص رفعج  ماما  تداهـش  هب  ار  دیع  يازع  دوخ  نانخـس  نایم 
ار ضارتـعا  نیا  مضه  ناوت  هک  يراـصنا  جاـح  .تسا  مق  نارهت و  ياـیاضق  يارب  دـیع  يازع  هک  تفگ  وا  .دـش  ور  هبور  سلجم  رد 
اهرشت و اب  یتقو  .دوب  يراصنا  جاح  نامهیم  راهان  زور  نآ  يا  هنماخ  ياقآ  .دش  هناخ  یهار  تینابـصع  اب  متخ  هسلج  زا  سپ  تشادن 
هب هک  هدرک  مالعا  همه  هب  ینیمخ  ياقآ  .تسا  هبلط  نآ  اـب  قح   » هک تفگ  دـش ، هجاوم  هبلط  نآ  هب  تبـسن  وا  ياـه  ییوگ  هاریبودـب 
دیع قداص  ماما  تافو  تبـسانم  هب  يا  هتفگ  يا ، هدرک  ثول  ار  هیـضق  يا  هتفر  ارچ  امـش  .میرادن  دیع  نارهت  مق و  ثداوح  تبـسانم 

« .تسا تقیقح  ندرک  یفخم  نیا  میرادن ؟

دودح دـیاش   » .دـیدرگ عقاو  ضارتعا  دروم  مئاد  دـش  یم  شا  هناخ  هب  هک  يررکم  ياه  نفلت  اب  تفر  یمن  راب  ریز  هک  يراصنا  جاح 
وا هب  دندرک  یم  انب  اه ] هدننک  نفلت   ] تشاد و یمرب  ار  یـشوگ  تفر  یم  .دز  یم  گنز  نفلت  تسـشن  یم  ات  ...دش  وا ]  ] هب نفلت  یس 

« زگره نم  هک  دش  درخ  هتـسخ و  نانچنآ  اهنفلت  نیا  ترثک  رثا  رب  هک  مدـید  زور  نآ  ...يا  هدز  یفرح  نینچ  ارچ  هک  ندرک  ضارتعا 
.مدیدن ار  نآ  هیبش 
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هیضیف هسردم  هب  مجاهت 

هیتـجح هسردـم  ناتـسبش  رد  مه  يرادمتعیرـش  ياـقآ  فرط  زا  .تشاد  هضور  سلجم  شا  هناـخ  رد  ماـما  نیدرورف  مود  زور  حـبص 
لگ ناشرـس  هب  هتـشک ، واگ  اهنآ  ياپ  ولج  همانرب  قبط  .دوب  هدیـسر  مق  هب  نارهت  زا  ورین  نادرگ  کـی  لـبق  زور  .دوب  اـپرب  يا  هضور 

ترضح نحـص  رد  اهنآ  .دوب  هداد  تردق  شیامن  دوب ؛ هدرک  ییامیپهار  رهـش  حطـس  رد  رتمولیک  کی  دودح  نادرگ ، .دندوب  هتخیر 
(1) .دندوب هدناوخ  مه  همان  ترایز  .دندوب  هدیشک  اروه  هاش  یتمالس  هب  هدرک ، ارجا  هاگحبص  مسارم  مه  (س ) هموصعم

هک یـشنم  تایبدا و  اـب  یناـسک  اـج  ود  ره  رد  .دـندش  رـضاح  لـحم  رد  هدـشدای  سلاـجم  ندز  مه  رب  يارب  اـهورین  نیا  زا  یهورگ 
تفگ وگدنلب  تشپ  یلاخلخ ، قداص  ياقآ  ینیمخ ، ماما  هناخ  رد  .دندمآرد  اهورین  ولج  درک ، یم  روهت  یتفلک و  ندرگ  زا  تیاکح 

ات شدـنلب  دـق  نآ  اب  يریم ، ياقآ  هیتجح ، هسردـم  ناتـسبش  رد  .دـننیب  یم  دـب  دـننک ، ار  بالط  هب  تراسج  تأرج  رگا  نارومأم  هک 
...تسین هدامآ  هنیمز  دـندید   » .درک میهاوخ  نانچ  نینچ و  دوش ، اه  هبلط  هیلع  یمادـقا  رگا  هک  تفگ  .دیـشک  ناشن  طـخ و  تسناوت 

(2)« .دننکب يراک  غولش  اجنآ  هک  دنتشادن  ار  راک  نیا  دصق  ًاعقاو  مه  دیاش 

هب نتفر  هدامآ  رهظ  زا  دعب  جنپ  مینوراهچ –  .دیباوخ  داد و  تحارتسا  هب  نت  شقاتا  رد  زور ، نآ  تاکرحت  زا  هتـسخ  يا  هنماخ  ياقآ 
یناجنز يریبش  رفعجدیس  .دوب  هدرک  اپرب  اجنآ  رد  (ع ) قداص ماما  تداهش  ساپ  هب  یسلجم  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  .دوب  هیضیف  هسردم 
يرهاظ اب  هبلط  يدادعت  دندید  هک  دوب  هچوک  رخاوا  .دندمآ  مرح  هچوک  زا  دنسرب ، رتدوز  هک  نیا  يارب  .دندش  هارمه  .دیـسر  هار  زا 

دیدرگرب هک  دنتفگ  لغب ؛ ریز  ابع  يرگید  نیلعن ، یب  یکی  تسد ، هب  همامع  یکی  .دنوش  یم  کیدزن  رارف ، لاح  هب  مه و  رد  هتفشآ ،
.هیـضیف هسردـم  متفگ  دـیور ؟ یم  اجک  دندیـسرپ ]  ] ناش يات  ود  یکی  ...تسا  كاـنرطخ  ارچ  هک  میدـیمهفن  اـم   » .تسا كاـنرطخ 

یکی .دنیوگ  یم  دوخ  یب  ...رفعجاقآ  میورب  متفگ  ...دنـشک  یم  ار  اه  هبلط  دنراد  ...تسا  كانرطخ  ...دـیورن  تفگ  اهنآ ] زا  یکی  ]
روز هب  ار  ام  ...تسا  دوخ  لتق  تسا ، سفن  لتق  دیورب ، مراذگب  درادن  ناکما  دـیورب ، مراذـگ  یمن  تفگ  ...دوب  انـشآ  هک  اه  هبلط  زا 

.تسا يدج » رطخ  میدرک  ساسحا  هک  دوب  تقو  نآ  .تفرگ 
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هچوک رـس  يدادعت  .دش  یمن  هدـید  يدـمآ  تفر و  .دوب  تولخ  یلـصا  نابایخ  .دـنورب  ینیمخ  ماما  هناخ  فرط  هب  دـنتفرگ  میمـصت 
.دندرک یم  تاماقم  رگید  ای  هاش  روبع  يارب  هک  دوب  ییاه  قرق  هیبش  .دنتـشادن  نابایخ  هب  دورو  هزاجا  راگنا  دـندوب و  هداتـسیا  كرا 

هقی دنلبدق  ناوج  جـنپ  راهچ  مدـید  مدرک  هاگن  ...تقو  کی  ...نابایخ  طسو  .ندرک  روبع  نابایخ  ضرع  زا  ...رفعجاقآ  اب  میدرک  انب  »
رارکت نم  هک  تساوـخ  یم  .هاـش  دـیواج   ] تفگ درک  یم  نم  هب  باـطخ  هـک  یلاـح  رد  اـهنآ  زا  یکی  ...اـم  فرط  دـنیآ  یم  ...زاـب 

یکانرطخ عضو  اب  مدـید...تفر  دـش و  هیـضق  تفتلم  نم  زا  رتدوز  هک  نیا  لثم  رفعجاـقآ  .مدوبن  تفتلم  مدرک و  یم  اـشامت  ...منک ]
طـسو ارم  دهاوخ  یم  ...هک  مدیمهف  .نم  لابند  دیود  ...مدید  .مارآ  ود ؛ تلاح  اب  هن  اما  هچوک ، فرط  مداتفا  هار  نم  ...دیآ  یم  دراد 

(1)« .دنزب مدرم  يولج  نابایخ 

نحـص رد  نیدرورف  لوا  زور  هک  ینازابرـس  .درذـگب  متـش  برـض و  یب  یمازعا  نارومأـم  تسد  ریز  زا  يا  هبلط  دوـبن  رارق  زور  نآ 
لبق یتعاس  .دـنراذگب  ناش  تسد  فک  ار  ناضرتعم  قح  دنتـشاد  تیرومأم  دـندوب ، هدیـشک  اروه  هاش  يارب  (س ) هموصعم ترـضح 

ار اه  قاتا  رد  دندوب ، هداتفا  اه  هبلط  ناج  هب  دگل  تشم و  اب  هدز  مه  هب  هیـضیف  هسردم  رد  ار  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  سلجم  اهورین  نیا 
اج هب  یمخز  اههد  هدرک ، دیهـش  ار  يراـبدور  سنویدیـس  .دـندوب  هتخادـنا  نییاـپ  هب  مود  هقبط  زا  ار  اـه  هبلط  زا  يدادـعت  هتـسکش ،

دوب و هدرک  مق  هب  نمهب  مراهچ  هک  يرفـس  رد  نایناحور  بناج  زا  يولهپ  اضردـمحم  ریقحت  یفالت  دوب  رارق  ًامتح  .دـندوب  هتـشاذگ 
.دوشب دوب ، هدومن  ینارنخس  (س ) هموصعم ترضح  هناتسآ  رد 

تیعمج .دـندوب  هدـش  عمج  كرا  هچوک  يولج  هک  یتیعمج  فرط  متفر   » اما دوب ، يا  هنماخ  یلعدیـس  ندروخ  کتک  تبون  کـنیا 
ار وا  ولج  مدرم  اما  ...تیعمج  لـخاد  متفر  نم  ...مزیرگ  یم  وا  تسد  زا  مراد  نم  هک  دـندوب  هدرک  ساـسحا  .دـندرک  زاـب  ار  هار  مه 

« .دندش یمن  دراو  دندیسرت ، یم  هچوک  زا  یلیخ  اه  تقو  نآ  ...دنتفرگ 

هک دنمونت  هبلط  دنچ  ماما  هناخ  لباقم  .ماما  هناخ  فرط  هب  دندیود  یم  يریبش  رفعجدیـس  اب  الاح  .دعب  لاس  دنچ  يارب  دنام  اه  کتک 
هداتسیا ماما  .دندش  ماما  هناخ  لخاد  .دوب  هدیسر  هار  زا  بورغ  .دندوب  هداتسیا  ینک ، رغصا  یلع  لثم  دندوب ، يراکشزرو  هب  فورعم 

.زامن هب  دوب 

همه دوجو  رب  هک  یتشحو  زا  دروآ ، یم  دای  هب  ار  زور  نآ  تانآ  یتقو  يا  هنماخ  ياقآ 
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یب درجم  هبلط  کی  رد  هک  یتایـصوصخ  همه  ...مدوبن  ییوسرت  مدآ  نم  : » دنز یم  لاثم  دوخ  زا  دـنک و  یم  دای  دوب  هتخادـنا  گنچ 
یتسیابن ...دـنام  یمن  ...مه  ردام  ردـپ و  دای  ...عقاوم  روج  نیا  رد  دوب ]، نم  رد   ] تسه هدرکن  جاودزا  ...هیاریپ و  یب  ...اهنت  ...راظتنا 

« .متفایزاب ار  دوخ  یتخس  هب  ...هک  دوب  هرظتنمریغ  نم  يارب  نانچ  هثداح  نآ  نیدرورف ] مود  رصع  اما   ] مسرتب

يارب تسا و  زاب  هناخ  رد  ارچ  هک  دیسرپ  یتقو  .دز  فرح  ماما  هناخ  زا  تظافح  یگنوگچ  هرابرد  نابهگن  ياه  هبلط  اب  نوریب و  دمآ 
نم دیدنبب  ار  رد  رگا  هک  تفگ  دمآ  دش  دنلب  ناشیا  دنتسب ، ار  رد  رصع  .دیدنبب  دیابن  ار  رد  هتفگ  اقآ   » هک دینـش  دندنب ، یمن  طایتحا 

« .مور یم  نوریب  هناخ  زا 

نیا نایم  ...دش  يا  هلمح  رگا  دـشاب  تسد  مد  هک  يزیچ  عافد ، يارب  يا  هلیـسو  مینک ؛ هیهت  یگنـس ، یبوچ ، درک  داهنـشیپ  یلعدـیس 
ياه تعاس  ام ، ياه  تعاس   » .دوب یتمیق  نارگ  تعاس  .يریبش  رفعجدیـس  هب  داد  درک و  زاب  ار  شتعاس  ینک  رغـصا  یلع  اه ، فرح 

[... دیاش  ] دوب رتنارگ  ینک ] تعاس  اما  ، ] دنتفگ یم  مه  ییولیک  تعاس  یخوش  هب  هک  دوب  لزنک  ياه  تعاس  نیا  زا  یناموت ،  20-25
« .دنامب یقاب  شثارو  يارب  شا  یتمیق  سنج  نیا  دش  هتشک  اوعد  گنج و  رد  رگا  هک  رفعجاقآ  تسد  درپس  ...ناموت  هاجنپودص 

.دوب شتعاس  نامه  درک  ادیپ  دش  یم  هبلط  کی  رهاظ  رد  هک  یئیش  نیرت  یتمیق 

تمس قاتا  درک ؛ ماما  قاتا  هب  یهاگن  هار  رس  یلعدیس  .دننک  شوگ  ناشداتسا  نانخس  هب  ات  لخاد  دنتفر  .دش  مامت  ینیمخ  ماما  زامن 
هنییآ هب  دـیقم  ناـمز  نآ  مه  اـه  هبلط   » .تسا بصن  راوید  هب  يا  هنییآ  هاـگ ، هیکت  کـشت و  يـالاب  هک  دـید  .ینوریب  هب  لـصتم  پچ 

ار شدوخ  درک ، یم  یهاگن  دـش  یم  دـنلب  تقو  ره  هک  دوب  شرـس  يالاب  هنییآ  کی  ناشیا  اما  .درمریپ  ياملع  هب  دـسرب  هچ  دـندوبن 
« .دوب ادیپ  اه  تقو  نامه  زا  ماما  بیترت  مظن و  .درک  یم  بترم 

دوخ زا  ار  ساره  سرت و  .دیدرگن  برطضم  : » تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  ماما  .داتـسیا  رد  کیدزن  یلعدیـس  .دوب  هبلط  زا  رپ  قاتا 
نوچ یثداوح  ام  راوگرزب  نایاوشیپ  ...دندرک  تماقتسا  ربص و  عیاجف  بئاصم و  ربارب  رد  هک  دیتسه  ینایاوشیپ  وریپ  امـش  .دینک  رود 

هک یناسک  يارب  تسا  بیع  دیبرطضم ؟ هچ  يارب  دیسرت ؟ یم  هچ  زا  ...دنا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  اروشاع و  زور 
زیمآ تحاضف  اوسر و  لاـمعا  عون  نیا  ربارب  رد  دـنراد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  زا  يوریپ  ياـعدا 

نیملسم مالسا و  هجوتم  هک  یتارطخ  ربارب  رد  هک  تسا  ام  هفیظو  زورما  ...دنزابب  ار  دوخ  همکاح  هاگتسد 
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(1)« ...میشاب هدامآ  تامیالمان  هنوگره  لمحت  يارب  دشاب ، یم 

رهش جراخ  هب  دوز  حبـص  .مینامب  میتسناوت  یمن  رهـش  رد  هک  ییاهزور  میا ؛ هدید  ار  نیا  زا  رتدب  ییاهزور  ام  هک  تفگ  ینیمخ  ماما 
هب باطخ  ماما  .دنتـشاد  یمرب  ار  نام  هماـمع  .دـندرک  یم  تیذا  .مق  میتشگ  یمرب  بش  .میدـناوخ  یم  اـجنآ  ار  اـه  سرد  .میتفر  یم 

(2) .دنام دیهاوخ  امش  دنتسه و  ینتفر  اهنیا  هک  تفگ  نارضاح 

روتـسد دش و  بلقنم  ماما  .دـندروآ  ماما  هناخ  هب  دـنا  هدرک  باترپ  ریز  هب  ماب  يالاب  زا  دـش  یم  هتفگ  هک  ار  یناوجون  نیح  نیمه  رد 
.دسرب رس  رتکد  ات  دمارایب  رگید  قاتا  رد  داد 

رگا هک  متسه  مواقم  دنمورین و  نانچنآ  مدرک  ساسحا  نم   » دش مامت  هک  ینامز  دیـشک و  لوط  هقیقد  دودح 20  ینیمخ  ماما  نانخس 
نم رد  یبیجع  فرگـش و  رثا  ...منک  تمواقم  هنت  کی  مرـضاح  نم  دـنک  هلمح  هناخ  نیا  هب  رکـشل  کـی  تیعمج و  نآ  ماـمت  نـآلا 

« .درک

همه دـندروآ  ربخ  ناشیا  فرط  زا  هک  دـندوب  ماما  هناخ  زا  ینابهگن  يارب  راک  میـسقت  لاح  رد  اـه  هبلط  رگید  يا و  هنماـخ  یلعدـیس 
« .دنامب اجنیا  یسک  متسین  یضار  دنا  هتفگ  اقآ ]  ] دنتفگ میور ، یمن  میتفگ   » .دنورب دیاب 

همان تیصو  تسشن  سپس  .دنک  ربخاب  دوخ  یتمالس  زا  ار  شردام  ردپ و  ات  داتسرف  دهـشم  هب  یمارگلت  ادتبا  .دندش  هدنکارپ  اه  هبلط 
رفعجدیس هب  ار  يا  هحفصود  همان  تیـصو  .درک  دای  تشاد  لحم  هبـسک  ناتـسود و  هب  هک  ییاه  ضرق  همه  نآ  نمـض  رد  تشون و 

.دوبن نما  هیتجح  هسردم  قاتا  .دوب  رت  ناسآ  شیارب  نآ  يرادهگن  دوب و  هناخ  بحاص  وا  .داد  يریبش 

لاوش 1382ق هبنشکی 27  هلیل  هموقرم  يا  هنماخ  یلعدیس  همان  تیصو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ًادمحم  نا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلاال  نا  دهـشی  امهل  هللارفغ  يا  هنماخلا  ینیـسحلاداوج  نب  یلع  هللادبع 
هدـالوا نم  رـشع  دـحالا  نا  ءایـصوالادیس و  هیـصو  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هـمع  نـبا  نا  ءاـیبنالا و  متاـخ  هلوـسر و  هدـبع و 
هجحلا نسحلا و  یلع و  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و  یلع و  نیـسحلا و  نـسحلا و  مـهیلع  هللا  تاولـص  نیموـصعملا 

یبنلا هب  ءاج  ام  لک  نا  قح و  رانلا  هنجلا و  قح و  طارـصلا  قح و  داعملاو  قح  توملا  نا  هقلخ و  یلع  هللاءاـنما  هئاـفلخ و  هئایـصوا و 
.قح هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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.کمرک کلضفب و  اهیلا  یتجاح  موی  يایا  اهیقلت  یلا و  اهدرت  نا  کلئسا  كدنع  یتعیدو  وه  ینامیا و  اذه  مهللا 

نانآ دای  نانآ و  اب  نم  یگدـنز  تاعاس  نیرتهب  هک  یناسک  نم ، نارورـس  نازیزع و  ناتـسود و  هک  تسا  نآ  نم  تیـصو  نیرت  مهم 
.دنیامن دازآ  اهر و  سانلا  قوقح  راب  ریز  زا  ارم  هک  دنریگب  هدهع  هب  زین  ار  هفیظو  نیا  دننک و  لحب  دنـشخبب و  ارم  تسا ، هدش  يرپس 

.مبلطب تیلح  ما ، هدینش  یـسک  زا  ار  ناش  ییوگدب  ای  هتفر و  منابز  هب  ناشءوس  رکذ  هک  یناسک  همه  زا  مناوتن  نم  دوخ  تسا  نکمم 
.دنهد ماجنا  نم  يارب  نم  ياقفر  ناتسود و  دیاب  ار  يرورض  مهم و  راک  نیا 

تشاددای هناگادج  هحفـص  رد  ار  دوخ  ضورق  لیـصفت  .دهد  یم  ارم  ياه  ضرق  فافک  یلو  تسا ، چیه  مکح  رد  نم  یلام  ییاراد 
نآ رد  شمـسا  دـنچ  ره  دوـش ، نم  زا  یبـلط  یعدـم  هک  مه  یـسک  ره  .دوـش  ادا  نم  زیچاـن  رـصتخم و  بتک  شورف  زا  هک  منک  یم 
نیا .مضورقم  نآ  تارافک  اب  ار  یقاب  متفرگ ، هزور  لاس  هس  دودح  تسه  مدای  رد  هچ  نآ  .دـنیامن  ادا  دـننک و  لوبق  دـشابن ، هحفص 
یلو مدوبن ، ضورقم  ردق  نآ  ًانیقی  هتبلا   ) دننک تحار  یهلا  نید  نیا  جنر  زا  ارم  ادا و  رتدوز  هچ  ره  زامن  لاس  شـش  جنپ  اب  ار  رادقم 

.دنهدب ارقف  هب  هتفر  دای  زا  یئزج  ضورق  تباب  ملاظم  در  ناونع  هب  یغلبم  مدرک ) طایتحا 

اه تقو  نآ  نوچ  عجارم  مالعا و  نیا   ) .دوش لالحتسا  نم  نیبوسنم  ماوقا و  نایانـشآ و  تسود و  بالط و  عجارم و  مالعا و  همه  زا 
، تسا هتفگ  ار  بلطم  نیا  هدز و  ار  فرح  نیا  ارچ  ینالف  هدرکن ، مادـقا  ینالف  ارچ  هک  دوب  دایز  تاسلج  رد  ناـیاقآ  هیلع  قون  قن و 

( .دننک بلط  تیلح  عجارم  مالعا و  نایاقآ  زا  متساوخ  اذل 

ردپ و .دننک  تئارق  دنـشاب ، نم  نایانـشآ  هک  یمومع  یـسلجم  رد  ارم  همان  تیـصو  نیع  هک  تسا  نآ  راک  نیرتهب  منک  یم  نامگ  و 
دای هب  نیـسحلا ،» یلع  کباف  ءیـش  یلع  تیکب  اذا   » فیرـش ثیدـح  داـفم  هب  دنتـسه  رادازع  رتشیب  همه  زا  نم  گرم  رد  هک  مرداـم 

.یلاعت هللاءاش  نا  .درک  دنهاوخن  شومارف  نم  زا  نامدادجا  بئاصم 

.راهطالا هلآ  دمحمب و  ینمحرا  یلرفغا و  یتبیصم و  رخآ  یتحار و  لوا  توملا  لعجا  مهللا  .مرادن  يراک  رگید  ایوگ 

يا هنماخلا  ینیسحلا  یلع  دبعلا 

( دهشم  ) زازب هداز  سدقم  ناموت ، دودح 100 
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( دهشم  ) گنگ طایخ  ناموت ، زا 30  رتمک 

( مق  ) طایخ برع  ناموت  ای 3   2

نید رتفد  قباطم 

دنچ اـیوگ   ) تسه راـکبلط  ردـق  هچ  میناد  یمن  میتـشاد و  راـک  رـس و  وا  اـب  بترم  نوـچ  مق )  ) هیتـجح هچوـک  لاـقب  نسح  خیـشاقآ 
(. یناموت

.ًابیرقت ناموت   32 مق )  ) یعناص نسح  خیش  ياقآ 

(1)( مق  ) یناجنسفر یمشاه  ربکا  خیش 

نید رتفد  قباطم 

(2)( مق  ) شورف باتک  دیراورم  ياقآ 

نید رتفد  قباطم 

( مق  ) شورف باتک  يوفطصم  ياقآ 

دیاش ینامرک  یتجح  یلع  ياقآ  ناموت   10

( دهشم  ) لزنم کیدزن  اونان  اقآدمحم  ناموت ،  5

تـسا نآ  هچرتفد  هناشن  تسا و  هیتجح  هرجح  رد  تاجذغاک  اهرتفد و  يال  هبال  هک  تسا  یکچوک  هچرتفد  رد  مضورق  زا  يرادـقم 
...هک

فاصنا هب  هتـسب  نآ  يادا  هک  مراد  مه  ییاـه  بلط  .دـنک  صـالخ  یتنعل  ضورق  نیا  رـش  زا  ارم  هک  تسا  یـسک  هقردـب  نم  ياـعد 
(3) .تسا نینویدم 

هیضیف هب  مجاهت  جیاتن 

ندز مه  هب  زا  سپ  یتموکح  نارومأم  .دینش  ار  نآ  تایئزج  ارجام و  حرش  دندوب  هیضیف  هسردم  رد  هک  یناسک  زا  هثداح  زور  يادرف 
مـسارم رد  ناگدننک  تکرـش  ناج  هب  دننک  یم  هیـضیف  هسردم  ناتخرد  زا  هک  ییاه  بوچ  اب  دنروآ و  یم  دـیدپ  يریگرد  سلجم ،

هسردم طایح  زا  يداع  مدرم  دننک  یم  يراک  .دندوب  نارومأم  یلصا  فده  اه ، هبلط  .دنتفا  یم 
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.میتفرگ یم  وا  زا  دوب ، بوخ  ًاتبسن  شعضو  نوچ  .دوب  یمشاه  ياقآ  هب  مدوب ، ضورقم  نامز  نآ  نم  هک  ار  یلوپ  نیرتشیب  - 1
.مضورقم ردقچ  متسناد  یمن  مدوب  هدیرخ  باتک  نوچ  - 2
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رد اه  هبلط  .دـندرک  حلـسم  یتنـس ، هبرح  نیا  دنتـشاد ، ناشاه  قاتا  رد  هک  ییاـه  بوچ  اـب  ار  دوخ  مه  اـه  هبلط  یخرب  .دـنور  نوریب 
هک ار  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  .دندنب  یم  ار  رد  دـننک و  یم  نوریب  هسردـم  نحـص  زا  ار  نارومأم  دـنوش و  یم  زوریپ  تسخن  ییورایور 
زا هک  مه  اه  هبلط  اهدرمریپ و  یخرب  ناشیا  زا  ریغ  .دـننک  یم  جراـخ  هسردـم  زا  یتصرف  رد  دـندوب ، هدرک  ناـهنپ  اـهقاتا  زا  یکی  رد 

ياه هبلط  زا  یهورگ  اما  .دنور  یم  نوریب  هسردـم  زا  دـندوب ، هتـشاد  هگن  رود  نارومأم  مشچ  زا  ار  دوخ  هسردـم  رب  هدز  همیخ  سرت 
زا يدادـعت  اما  .دـننام  یم  هسردـم  رد  ندروخ ، کتک  ندز و  کتک  هدامآ  هدـیچیپ ، دـعاس  رود  هب  اـهابع  تسد ، هب  بوچ  عاـجش ،

[ دروخ کتک   ] ...دوب یمرتحم  درمریپ  یملع ، ياقآ   » .دنرب رد  هب  نارومأم  کتک  زا  ملاس  نت  دنتـسناوتن  هتـشاذگ  نس  هب  اپ  نایناحور 
یلیخ همامع و  کنیع و  دنلب و  نساحم  اب ]  ... ] یلعاقآ نیا  ...دوب  هسردم  يوت  ياه  هدروخ  کتک  نیمه  وزج  ...ینارفک  یلع  خـیش 
« .هاش دیواج  ...وگب  دنتفگ  یم  نیمز و  يور  دندوب  هتخادنا  لکیه  نآ  اب  ار  نیا  درک ، یم  تکرح  مه  تالیکشت  اب  ...بادآ و  اب 

یم هسردم  ماب  تشپ  هب  ار  دوخ  دنور و  یم  هسردـم  هیاسمه  هناخرفاسم  هب  هیـضیف  هسردـم  هب  هرابود  دورو  يارب  نارومأم  هک  دـینش 
یم تسکـش  مود  ییورایور  رد  اه  هبلط  .دنـسر  یم  دندوب ، هدرک  كرت  ار  نآ  لبق  یتاظحل  هک  يا  هکرعم  هب  مه  اجنآ  زا  دـنناسر و 

.دبای یم  همادا  بش  تفه  تعاس  دودح  ات  اه  هبلط  ندروخ  کتک  وت و  دنزیر  یم  رتشیب  ياهورین  دوش ، یم  زاب  رد  .دنروخ 

هب رگید  راب  زور  نیا  رـصع  .دوب  هتفاین  نایاپ  نارومأم  راک  .تخادـنا  هیاس  مق  هیملع  هزوح  رـسارس  رب  تشحو  نیدرورف ، مراهچ  زور 
ياه میلگ  میجاج و  هدوپ ، یسرک  فاحل  دنتخیر ؛ طایح  هب  ار  نانآ  هیثاثا  بابـسا و  اه ، هبلط  ياج  هب  راب  نیا  .دنتفر  هیـضیف  هسردم 

.دندز شتآ  و  راد ؛ مین  زادناریز  ياهدمن  هتخاب و  گنر 

نورد ار  دوخ  دنداد ، یم  ار  هیتجح  هسردم  هب  نارومأم  هلمح  لامتحا  هک  يا  هنماخ  یلعدیـس  هلمج  زا  و  هیتجح ، هسردـم  ياه  هبلط 
.دندرک ناهنپ  نایانشآ  اقفر و  ياه  هناخ 

.دراذگب نابایخ  هب  اپ  درک  یم  تأرج  يا  هبلط  رتمک  .تشادن  یماظن  تموکح  زا  مک  مق  رهـش  رب  مکاح  ياضف  نیدرورف  مجنپ  زور 
.دنا هدرکن  هک  دشاب  هدنامن  يراک  ات  دنتفرگ ، هیضیف  هسردم  زا  ار  دوخ  مشچرهز  نیموس  نارومأم  زور  نیا  رد 

تدش اب  دهد و  رارق  فده  ار  ناریا  ینید  مولع  زکرم  تفرگ  میمصت  هاش  تموکح  ارچ 
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؟ دندیسر دنتساوخ  یم  هک  ییاه  هجیتن  هب  ایآ  دوب ؟ هچ  نانآ  يرکف  شیارآ  دنک ؟ بوکرس  مامت 

هک مکاح  هاگتسد  لیلحت  ود  داینب  رب  ار  مادقا  نیا  وا  .دیشیدنا  یم  اه  شسرپ  نیا  هب  دعب  ياه  هرود  اهزور و  نآ  يا  هنماخ  یلعدیس 
هعماج بیصن  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  همان  بیوصت  وغل  رد  هک  یتیقفوم  زا  سپ  .تسناد  یم  دوب  هابتشا  يرگید  تسرد و  یکی 

رد یتیعـضو  نینچ  نآ  زا  شیپ  .تموکح  اب  ورردور  ینوناک  دـش ؛ هزرابم  نوناک  هب  لیدـبت  ًـالمع  هیملع  هزوح  دـیدرگ ، تیناـحور 
یتشز هرهچ  هنوگ  چیه   » .دیدرگ یمن  ضراعت  هب  لیدبت  دمآ ، یم  شیپ  هاگتـسد  هزوح و  نایم  یفالتخا  رگا  هاگ  .دوبن  هیملع  هزوح 
دوجو دنک   ] شخپ یقیسوم  دنلب  يادص ] اب   ] هک ییویدار  .دوبن  باجح  یب  نز  مق  رد  .دوبن  سوملم  سوسحم و  مق  يوت  هاگتسد  زا 

یجراخ دوجو  ًالـصا  مق  رد  دـش  یم  جـیورت  هاگتـسد  طسوت  ناریا  همه  رد  هک  لـیبق  نآ  زا  عرـشدض  يرهاـظ  زیچ  چـیه  .تشادـن ]
هاگتـسد زا  ینـشخ  هرهچ  زگره  مق  دـش و  یم  لدابتم  ...کیربت  تیلـست و  هبتاکم ، تاقوا  یهاگ  .دوب  هک  اـملع  هب  مارتحا  .تشادـن 

« .دوب هدرکن  سمل 

هاگشناد یتح  ای  صاخشا  بازحا ، یخرب  هیحان  زا  نیا  زا  شیپ  هک  هچنآ  اب  هزوح  نیا  رد  تفلاخم  سنج  هک  دوب  هدش  نشور  کنیا 
بوبحم دنراد ، ذوفن  مدرم  نایم  رد  هک  یهورگ  دـش ؛ یم  طوبرم  نایناحور  عامتجا  هب  توافت  نیا  .تسا  توافتم  درک ، یم  زورب  اه 

ماقم لاـم و  هب  اـنتعا  یب  اـسراپ و  سرتن ، ناوترپ ، هک  یناـناوج  دـسرب ؛ رفن  رازه  هد  هب  دـیاش  ناشرامـش  نونکا  هک  یهورگ  دنتـسه ؛
رطخ ساسحا  دـید و  ار  اه  توافت  نیا  مکاح  هاگتـسد  .تسا  هدرتسگ  ناریا  يایفارغج  يانهپ  هب  ناش  هاگتـساخ  هک  یناسک  دنتـسه ؛

ناشن مق  هیملع  هزوح  رد  دیاب  تسـش  برـض  نیا  و  دوب ؛ دیدش  بوکرـس  دهدب  تسناوت  یم  ساسحا  نیا  هب  هک  یخـساپ  اهنت  .درک 
هک دوب  هتفرن  شیپ  زا  يراک   ] دـندوب هتفرگ  ار  نارهت  ياملع  زا  يا  هدـع  .دـندوب  هدرک  هبرجت  ًالبق   » .رگید ياج  رد  هن  دـش ، یم  هداد 

[ دیاب  ] بوکرـس .دمآ  یم  شیپ  هثداح  نیمه  دـنتفرگ ، یم  ار  يرهـش  ره  ياملع  ...دوب  هدـش  رت  لعتـشم  مق  رد  هزرابم  شتآ  چـیه ،]
« .دندش یم  عمج  اهنیا ... ] همه   ] هک دندرک  باختنا  ار  يزور  ...دش  یم  عجارم  املع و  نیسردم ، بالط ، لماش 

روشک همه  رد  دمآ  یم  دیدپ  مادقا  نیا  زا  هک  یتشحو  .دیسر  یم  ناریا  طاقن  همه  هب  نآ  جوم  دش ، یمن  متخ  مق  هب  بوکرس  هجیتن 
ناش ياه  يرهشمه  یناتسرهش ، ياه  هبلط  دندرب ؛ یم  گرزب  کچوک و  ياهرهـش  هب  دوخ  اب  ار  نآ  ربخ  مق  نارئاز  .دش  یم  رـشتنم 

مه هاگتسد ، نیاربانب  ...دوب  تشحو  بعر و  کیپ  تشگ  یمرب  مق  زا  یصخش  ره   » .دندرک یم  ربخاب  ار 
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قیقد و ًالماک  هبـساحم  دـنتفرگ  یم  رارق  باعرا  دـیدهت و  فرط  هک  یناـسک  ظاـحل  زا  مه  ناـکم و  ظاـحل  زا  مه  ناـمز ، ظاـحل  زا 
« .دوب هبساحم  تسرد  همین  نیا  ...دوب  هدرک  يا  هنالقاع 

هب ار  یهورگ  ناـج ، نتفرگ  کـتک و  دـیدهت ، بوکرـس ، هک  دوـب  نآ  دـمآرد ، بآ  زا  هابتـشا  هک  ناـمکاح  لـیلحت  رگید  يور  اـما 
مق و رد  هک  يزیچ  دنشاب ؛ هتشاد  نداد  تسد  زا  يارب  يزیچ  و  دشاب ، رپ  ماقم  لام و  زا  ناش  تسد  هک  دراد  یماو  نوکس  توکس و 

.دـندوب ناج  نارگ  نز و  یب  لوپ ، یب  ابق ، کی ال  هک  اه  هبلط  هژیو  هب  .دوب  دـیدپان  عجارم  نیـسردم و  الـضف ، بالط ، رثکا  نایم  رد 
تـشز هک  يا  هرهچ  تخادنا ؛ نوریب  دوب ، هداتفا  نآ  يور  هک  يا  هدرپ  سپ  زا  ار  تموکح  هرهچ  نیدرورف  مود  هثداح  هک  نآ  رگید 

یمن رکف   » .دوب هدـنام  هتخانـشان  تموکح  يارب  عجرم  نیا  ییاـناوت  .دوب  ماـما  نتخانـشن  ناـنآ  رگید  هابتـشا  .تخیر  یم  نوخ  دوب و 
هک دراد  دوجو  مق  رد  یصخش  دوش ، لصاح  لماک  روط  هب  ...دنهاوخ  یم  هک  یتشحو  نیا  دوشب و  مه  بوکرـس  مق  رگا  هک  دندرک 

« .درک دهاوخ  قیرزت  هزوح  دارفا  مامت  هب  ًاددجم  ار  تعاجش  ...دودز و  دهاوخ  لک  هب  ار  تشحو  شدوخ  نایب  اب 

لیاوا رد  ماما  دش ، یم  لماک  تخانـش  نیا  رگا  .درک  دـیعبت  ار  وا  دیـسر  ینیمخ  ماما  هرابرد  یبسن  تخانـش  هب  هک  ینامز  تموکح ،
؛ تشاد ار  بالط  نتخادنا  بآ  هب  مکح  هیـضیف  هسردم  هثداح  هک  دـید  يا  هنماخ  یلعدیـس  تیاهن  رد  .دوب و  هدـش  دوبان  لهچ  ههد 

يوت تخادـنا  ار  هیملع  هزوح  بالط   » هثداح نیا  .دزیرب  ناش  سرت  اـت  دـنتفیب  بآ  رد  دـیاب  دنـسرت و  یم  بآ  زا  هک  یناـسک  مکح 
یم مدآ  رود  زا  هک  مه  نانچ  نآ  هک  دندید  هیـضق و  يوت  دنداتفا  یتقو...دش  يدـج  هلئـسم  ناشیارب  ینعی  هاگتـسد ، اب  هزرابم  هطرو 

« .دندش عیجشت  هزرابم  هب  تسین ، یندیسرت  دیسرت ،

ینیمخ ماما  ياه  شنکاو 

اما تخیر ، نوریب  درک و  وراج  ار  هیملع  هزوح  رب  مکاح  تشحو  وا  يدـعب  تامادـقا  نیدرورف و  مود  رـصع  رد  ماـما  ياـه  تبحص 
میرکلادبع خیش  جاح  هللا  تیآ  هک  يا  هیملع  هزوح  دوشن : هدینـش  دارفا  یخرب  نابز  زا  ینارگن  شـشوپ  رد  رکف  نیا  هک  دشن  بجوم 

بیـسآ تموکح  اب  یـسایس  دروخرب  نیتسخن  رد  درک ، ظفح  لوا  يولهپ  ّرـش  زا  ار  نآ  داهن و  ناینب  دایز  تامحز  اـب  يدزی  يرئاـح 
[ هک  ] مدرک یم  هثحابم  تاقوا  یهاگ   » .دندنکارپ یم  ار  رکف  نیا  دنتـشادن ، هزرابم  هب  یلیامت  هک  یناسک  .تفر  دهاوخ  نیب  زا  هدید ،

ًاروف دینک ... ؟ یمن  هزرابم  ارچ 
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دنـشک و یم  ار  بالط  دـننک ، یم  دوباـن  ار  مق  دـندرک ... ؟ راـک  هچ  دـیدید  هک  مق  هیـضیف ] هسردـم   ] هثداـح هب  دـندرک  یم  دانتـسا 
« .دور یم  نیب  زا  ...يرئاح  میرکلادبع  خیشآ  تامحز 

مهدزیـس هک  همان  نیا  رد  ماما  .داد  رییغت  رگید  راب  ار  مق  هیملع  هزوح  ياوه  لاـح و  نارهت ، ياـملع  هماـن  هب  ینیمخ  ماـما  خـساپ  اـما 
تلم مان  هب  تسا ، لغاش  يریزو  تسخن  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  وا  ریقحت  نمـض  درک و  حاضیتسا  ار  ملع  هللادـسا  تشون ، نیدرورف 

اب ماما  .دوبن  نیا  همان ، ياوتحم  همه  اما  .درک  لاوئـس  ار  هیـضیف  هسردـم  هب  نارومأم  هلمح  هلمج  زا  ریخا ، هام  دـنچ  عیاقو  تلع  ناریا 
هلمح یبنجا  تکلمم  هب  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب   » درک یعادـت  ار  لوغم  هلمح  تارطاخ  هیـضیف ، هسردـم  هب  مجاهت  هک  هلمج  نیا  رکذ 

یتسود هاش   » هک تفرگ  هجیتن  نینچ  .دوب و  یتسود » هاش   » ناگدـننک هلمح  راعـش  هک  تشون  دوخ » ناملـسم  تلم  هب  اهنیا  دـندرک و 
رکیپ هب  ندز  هبرـض  ینعی  یتسود  هاش  شناد ؟ ملع و  زکارم  هب  زواجت  نیملـسم و  قوقح  هب  زواجت  مالـسا ؟ کته  يرگتراـغ ؟ ینعی 

(1) »...؟ مالسا نآرق و 

...دیفـس ذغاک  يور  نیا  .دـش  یم  پاچ  ...یهاک  ذـغاک  يور  اه  همان  اه و  هیمالعا  تقو  نآ  دـیآ  یم  مدای   » .دـش ریثکت  مق  رد  همان 
یم عاجـش  ار  يا  هدع  دنازرل ، یم  ار  يا  هدع  نآ  ندناوخ  ...دیکرت  بمب  کی  لثم  ...دـش  شخپ  يدایز  رادـقم  هب  ...گرزب  نهپ و 

« .دندش یم  عیجشت  همان  نیا  زا  دندرک  یمن  ادیپ  یعجشم  قوشم و  اهتنم  دننک  هزرابم  تساوخ  یم  ناشلد  هک  یناسک  ...درک 

رد بهذـم  نآرق و  .تسا  رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  لوـصا  : » دوـب هتـشون  نارهت  ياـملع  هـب  باـطخ  ماـما  هماـن ، زا  يرگید  شخب  رد 
.درک اپرب  ییاغوغ  ناجیه و  زین  هلمج  نیا  .غلب » ام  غلب  ولو  بجاو  قیاـقح ، راـهظا  تسا و  مارح  هیقت  لاـمتحا  نیا  اـب  .تسا  هرطاـخم 

هب شرپ  يوکـس  کی  هیـضیف  زا  ماما ] [ ... ] دش یم  هدینـش   ] اه لاس  ات  هک  دوب  نازرابم ]  ] همه کسمتـسم  .دوب  يرثؤم  رایـسب  هلمج  »
(2)« .تخاس هزرابم  دیدج  لحارم  يوس 

حورجم نایناحور  هک  ییاهناتسرامیب  هب  دنورب ، هسردم  ندید  هب  دنتساوخ  مدرم  زا  ینیمخ  ماما  هیضیف ، هسردم  نینوخ  هثداح  يادرف 
.دنوش ربخاب  هدرک  تیناحور  هعماج  اب  همکاح  هاگتسد  هک  يراک  زا  ات  دننزب  رس  دننک  یم  اوادم  ار 
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دعب زور  لهچ 

یلیطعت زا  سپ  مظعا  دجـسم  رد  هک  یـسرد  نیتسخن  نایاپ  زا  سپ  ماما  .دـش  لـیطعت  دـعب  زور  دودح 40  ات  هیملع  هزوح  ياهـسرد 
کی ماما  هک  دیسر  یمن  سک  چیه  لقع  هب   » .دش هیضیف  هسردم  یهار  هثداح  نآ  دای  یناوخ و  هحتاف  يارب  درک ، عورش  هیملع  هزوح 
دراو ماما  .هسردم  يوت  میدمآ  .دـندوب  دایز  اه  هبلط  .ماما  تمدـخ  زور  نآ  مدوب  نم  .میداتفا  هار  .دـنهدب  ماجنا  یتکرح  نینچ  هعفد 

نیگمغ ًادیدش  .دوب  هتفرگ  ار  ماما  تروص  يدیدش  مغ  .ناشیا  رود  مه  اه  هبلط  ...دنتـسشن  ...مود  ای  لوا  هفرغ  ...پچ  تسد  .دندش 
« ....دندرک هیرگ  همه  ندناوخ و  هضور  درک  انب  يدیس  ...دناوخب  هضور  یکی  تفگ  رفن  کی  .دندوب 

زاب هیـضیف  هسردـم  هب  اه  هبلط  ياپ  هک  دوب  دـعب  هب  زور  نآ  زا  .داتفا  رثؤم  رایـسب  مق  هیملع  هزوح  یحور  يزاـسزاب  رد  زین  مادـقا  نیا 
رگید راـب  هک  نیا  لاـمتحا  .دوب  هتخیر  مه  هب  زیچ  همه  .دنتـسناوت  یمن  .دوـبن  نکاـس  هسردـم  رد  یـسک  نیدرورف  مود  زا  سپ  .دـش 
کمک مدرم  ات  دـندرک  زاب  یباسح  .دـنتفرگ  هسردـم  ریمعت  هب  میمـصت  تکرح  نیا  اب  .داد  یم  رازآ  ار  اه  هبلط  دوش  ماجنا  يا  هلمح 

يارب نتفرگ  هحتاف  هلئسم  درک ، ادیپ  جاور  یلیخ  نکیل  دوب ، ماما  فرط  زا  شخنرس  دیاش  دش و  مق  رد  هک  يرگید  راک   » .دننک یلام 
حتاوف رد  ...میتفر  یم  میداتفا  یم  هار  مه  ام  ...دنتـشاذگ  هحتاف  مق  تسدرود  تالحم  يوت  یتح  .دوب ... ]  ] هیـضیف هسردـم  يادـهش 
« .دندینادرگ یم  تسد  هب  تسد  ...مه  ار  وا  .دمآ  نیوزق  زا  هک  دوب  يدرمریپ  شردپ  .میدرک  یم  تکرش  يرابدور  سنویدیس 

مرحم هام  يارب  يزاس  هنیمز 

هجح و يذ  هام  ود  دریگ ، ياج  اه  نهذ  رد  و  دنامب ، هدنز  دنک ، هنامک  ناریا  مامت  رد  هیـضیف  هسردـم  ربخ  هک  نیا  يارب  ینیمخ  ماما 
همان هب  دندرک  عورـش   » .دـسرب دوب ، هداد  رارق  فدـه  هچ  نآ  هب  مرحم  هام  رد  ات  تخادرپ  مدرم  املع و  ندرک  هدامآ  هب  ار  هدـعق  يذ 

يا همانرب  اه  ناتسرهش  يارب  ناشیا  دیـسر  هک  مرحم  کیدزن  ...ناهنپ  ...راکـشآ و  تروص  هب  تاعالطا  تامولعم و  لدابت  يراگن و 
متفه زور  زا  هک  دنیوگب ]  ] اه ناتـسرهش  ياهیربنم  املع و  هب ]  ] هدـش مازعا  يالـضف  بالط و  هک  نیا  زا  دوب  ترابع  ...هک  درک  حرط 
مهن زور  زا  دننک و  نایب  ار  هیـضیف  يارجام  ناش  اهربنم  رد  اه  يربنم  متفه  زور  زا  ینعی  .هیـضیف  هلئـسم  هب  دنهدب  صاصتخا  مرحم ] ]

حرطم ار  هیضیف  هسردم  ناش  ياه  یناوخ  هحون  رد  دننکب و  ار  راک  نیا  ینز  هنیس  تاج  هتسد 
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مدـش و مازعا  هک  مدوب  یناسک  ءزج  ...مدوخ  نم  ...داتفا  قاـفتا  يزیچ  هچ  هیـضیف  هثداـح  رد  هک  دـنمهفب  ناریا  مدرم  همه  اـت  دـننک 
(1)« .مدید ار  شرثا 

يزابرس هبرح 

.دوب هقباس  یب  مادقا ، نیا  .تشاذگ  ارجا  هب  ینید  مولع  بالط  ندرب  يزابرـس  هب  رب  ینبم  ار  دوخ  میمـصت  تلود  مرحم ، هام  زا  شیپ 
مکح دیـسر ، یم  دهاش  ود  ءاضما  هب  دـش و  یم  رداص  هیملع  هزوح  طسوت  هک  يا  هگرب  .دـندوب  فاعم  يزابرـس  هب  نتفر  زا  اه  هبلط 
دیـسر هک  ماما  هب  ربخ  .دنتـسرفب  ناگداپ  هب  هدرک ، ریگتـسد  نابایخ  رد  ار  بـالط  دـندوب  فظوم  نارومأـم  .تشاد  تیفاـعم  تراـک 

يزابرس هفیظو  هب  دیاب  و  دیشاب ؛ یم  جع ) ) نامز ماما  نازابرس  دیشاب  هک  اجک  ره  ...دیهدن  هار  دوخ  هب  لزلزت  دیـشابن ، نارگن  : » تفگ
اب هک  تسا  یناراد  هجرد  نازابرـس و  ندرک  هاگآ  نتخاس و  نشور  دیراد  هدـهع  هب  نونکا  هک  ینیگنـس  تلاسر  .دـییامن  لمع  دوخ 

(2)« ...دیراد راک  رس و  نانآ 

رد رقتسم  ینید  مولع  يوجشناد  نارازه  رس  ریز  زا  یگزات  هب  هک  دوب  یشتآ  ندرک  شوماخ  تکرح ، نیا  زا  تموکح  یلـصا  فده 
اهرهش و هب  هدرک ، رارف  ای  دنتشگ و  یم  ناگداپ  یهار  هدش ، ریگتسد  ای  دندش ، یم  هدنکارپ  اه  هبلط  راک  نیا  اب  .دیـشک  یم  هنابز  مق 

تشگرب ای  ینادمه  يردیح  یلع  خیشآ  هناخ  هب  نتفر  هار  رد   ] دمحمدیسآ مردارب  نم و  زور  کی   » .دنتشگ یمزاب  ناش  ياهاتـسور 
هب یمشش  سح  ًالثم  ...دنراد  راک  ام  اب  هک  نیا  لثم  ام ، لابند  دنداتفا  نابـساپ  ود  یکی  میدید  میدرک ، یم  روبع  هک  لپ  زا  نآ ...] زا 

زورما هلب  هک  میدرک  ادـیپ  عـالطا  یتعاـس  دـنچ  زا  دـعب  ...میدـناسر  ینمأـم  هب  ار  ناـمدوخ  ...میدرک  رارف  ...میورب  رد  هک  تفگ  اـم 
« .دنتفرگ ار  هبلط  زور 400  نآ  مرظن  هب  .يزابرس  دنرب  یم  دنریگ و  یم  ار  اه  هبلط  رهش  يوت  اهنابساپ 

نایناحور هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  عوضوم  نوماریپ  یـسررب  زا  سپ  كاواس  .دش  نشور  دوز  یلیخ  بالط  ندرب  يزابرـس  یفنم  راثآ 
اه و هیمالعا  رد  .دنهد  یم  هولج  مالسا  فیعضت  تیناحور و  هیلع  هنامصخ  لمع  کی  ار  تلود  مادقا  نیا  یلفحم  ره  اج و  همه  رد  »

تیناحور مالسا و  هیلع  هاگتسد  هزرابم  ار  عوضوم  نیا  زین  البرک  فجن و  هب  دوخ  ياه  همان  رد 
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هب ات  هداد  ظاـعو  نویناـحور و  تسد  هب  يا  هدـنرب  هحلـسا  يزابرـس  تمدـخ  هب  بـالط  يدودـعم  دادـعت  مازعا  ...تسا  هتـشاد  زاربا 
(1)« .دنزادرپب نیبصعتم  تاساسحا  کیرحت 

رد غیلبت  ماگنه  دیاب  هک  يراک  .درادن  یلاکـشا  نتفر  يزابرـس  دندیمهف  دندمآ و  رانک  درک ، لح  اه  هبلط  يارب  ار  عوضوم  ماما  مایپ 
اب درک  یم  دیاب  هچ  .دوب  هتشگرب  شدوخ  يوس  هب  تموکح  هبرح  .دندرک  یم  اه  ناگداپ  رد  دیاب  کنیا  دنهد ، ماجنا  ناش  ياهرهش 

؟ اه ناگداپ  رد  ناوج  هبلط  نارازه 

ياـقآ .درب » یم  ار  ناـشیا  و ]  ] دـسر یم  نابـساپ  هک  هتفر  یم  هار  لاـیخ  یب   » اـج همه  زا  ربخ  یب  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  زور  نآ 
دوب هدمآ  نارهت  هب  هک  يا  هنماخ  ياقآ  .دنرب  یم  دوب  یشزومآ  زکرم  هک  نارهت  هاش  غاب  ناگداپ  هب  اه  هبلط  هیقب  نوچ  زین  ار  یمشاه 
یم متفگ  .دوب  دـلب  ناشیا  ...مورب  اجک  مدوبن  دـلب   » .دـنورب ناش  تسود  تاقالم  هب  دـنریگ  یم  میمـصت  رنهاب  داوجدـمحم  ياـقآ  اـب 
راوس ...نیگنس  هتسب  ات  دنچ  ...میدیرخ  ینیریـش  هویم و  لیجآ و  ...كدنبولگ  هارراهچ  مد  میدمآ...ربکا  خیـشآ  ندید  مورب  مهاوخ 
دوخ یتاقالم  هلمج  زا  یتاقالم و  دـندوب  هدـمآ  .دوب  غولـش  دوب ، هعمج  مرظن  هب  ناـگداپ ، مد  .ناـگداپ  فرط  میتفر  میدـش  یـسکات 

« .یمشاه ياقآ 

یمن مدای  هرظنم  نیا  « ؟ هدش ناژآ  اباب  نامام ، هک  دوب  هتفگ  ناشردام  هب  نانآ  زا  یکی  .دندوب  هتخانشن  ار  ردپ  یمشاه  ياقآ  نادنزرف 
یخوش ددنخ و  یم  ...شاشب  هفایق  سکع ؛ هب  میدید...دیایب  تسا  نکمم  يا  هتفرگ  هفایق  اب  یمـشاه  ياقآ  میدرک  یم  لایخ  ام  .دور 

« .تسا هتفرگ  لغب  ار  شیاه  هچب  ...دنک  یم 

یب نانچمه  هدیـشارت ، رـس  .دنام  يا  هنماخ  ياقآ  دای  رد  دوب ، هدـش  وا  هارمه  ًارابجا  هک  يا  هزات  تابیکرت  اب  زین  یمـشاه  ياقآ  هرهچ 
مه رثأتم  اما ] ،] تفرگ نام  هدنخ  ام  هک  دوب  هدرک  ادیپ  بیرغ  بیجع و  هفایق  کی  « ؛ تشاد نت  هب  هک  يداشگ  يزابرـس  سابل  شیر ،

« .اج نیا  دنا  هدروآ  ار  نام  قیفر  هک  میدوب 

يرابجا هب  ار  نانآ  تفرگ  میمـصت  هک  یباتـش  نامه  اب  .دراد  هگن  اه  ناگداپ  رد  مرحم  هام  ات  ار  اه  هبلط  تسناوتن  تموکح  هاگتـسد 
ددنبب و رس  هب  ار  نآ  لامتسد  يدوز  هب  دیاب  تسا و  هار  رد  يا  هزات  رسدرد  هک  دیمهف  درک ؛ اهر  ار  نانآ  زین  تعرس  نامه  اب  دربب ،
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.درک ناگداپ  زا  جورخ  ای  رارف  هب  راداو  ار  اه  هبلط  يزیر ، همانرب  يزاس و  هنحص  اب  .دزادرپب  ار  شا  هنیزه 

هیمالعا ریثکت  تضهن 

هناخ رد  راک  نیا  .دوب  هیمالعا  عیزوت  ریثکت و  مرحم ، هام  عورـش  ات  هیـضیف  هسردـم  هثداح  زا  سپ  يا  هنماـخ  ياـقآ  تیلاـعف  نیرتشیب 
گرزب هناخ  نیا  رد  ندـنام  بات  شرـسمه  .دوب  هدرک  هیارک  مق  رد  قاتارپ  يا  هناخ  وا  .تفرگ  یم  ماجنا  یناجنز  يریبش  رفعجدـیس 

« .شیاه شیوخ  موق و  ...لزنم  تفر  یم  دنام و  یمن   » .تشادن ار 

پاچ یتموکح  هاگتـسد  هیلع  هیعالطا  هیمالعا و  دنتـسناوت  ات  دنتـشاذگ و  ریثکت  ریرحت و  هاگتـسد  هناخ  نیا  ياه  قاـتا  زا  یخرب  رد 
عیزوت هیمالعا و  نتفرگ  يارب  هک  یناسک  زا  .دوب  ییاریذپ  يارب  یلاخ  قاتا  دمآ ، یم  يریبش  يارب  ینامهیم  هک  یهاگ  زا  ره  .دندرک 

یمن تسرد  لوا  نم  .تفرگ  یم  ...هیمالعا  لغب  کی   » .دوب يزاریـش  ینابر  میحرلادبع  ياقآ  درک ، یم  دمآ  تفر و  هناخ  نیا  هب  نآ 
يدایز رادقم  شنـساحم  دیفـس و  شرـس  ياهوم  .دوب  درمریپ  ام  هب  تبـسن  تقو  نآ  ...متخانـش  دعب  .تسیک  درمریپ  نآ  هک  متـسناد 

.دوب دیفس »

لوا نامز  نآ  هک  تفر  یم  شا  هناخ  فرط  هب  تشذـگ و  یم  ینابرهـش  ولج  زا  تفرگ ، یم  ابع  ریز  ار  اـه  هیمـالعا  يزاریـش  یناـبر 
هیمـالعا و همه  نیا  نم  ياـبع  ریز  دـننک  یمن  لاـیخ  چـیه  اـه  قـمحا  نیا  تفگ  یم  .دـیدنخ  یم  اـم  شیپ  دـمآ  یم   » .دوـب کـجاب 

»؟ تسا ...تکارت 

یم نارهت  زا  وا  .دوب  یمق  ییابطابط  رفعجدیـس  دز  یم  رـس  هناـخ  نیا  هب  هیمـالعا  ندرب  يارب  هک  يا  هنماـخ  ياـقآ  ناتـسود  رگید  زا 
.دنتـشاذگ یم  یلاخ  راولـشریز  نهاریپریز و  سابل ، نتـشاذگ  يارب  ار  ییاضف  .الاب  دمآ  یم  دندیچ ، یم  هیمالعا  ار  نادمچ  هت  .دمآ 

زا رتم  هد  هلصاف  اب  دنداتسیا ، یم  اه  سوبوتا  هار  رس  دنتفر ؛ یمن  ژاراگ  هب  .دندش  یم  یسکات  راوس  نادمچ  اب  رفعجدیـس  یلعدیس و 
یم رفوش  درگاش  ...نیـشام  فرط  ناود  ناود  متـشاد  یمرب  ار  نادمچ  نم   » .داتـسیا یم  سوبوتا  .درک  یم  دنلب  تسد  یلعدیـس  .مه 
راوس یمق ]  ] رفعجاقآ تسب  یم  ار  رد  ات  وا  .لغب  قودنص  يوت  متـشاذگ  یم  ار  نادمچ  ...درک  یم  زاب  ار  لغب  قودنـص  نییاپ ، دیرپ 

« .مدوب هتفر  هدز  رود  ار  نیشام  مه  نم  و ]  ] دوب هدش 

ربورود یمق  رفعج  .دوب  مق  رد  ًارهاظ  نادـمچ ، نیا  بحاص  دـندروآ ، یم  نییاپ  ار  اه  نادـمچ  دیـسر و  یم  نارهت  هب  سوبوتا  یتقو 
عاضوا تینما  زا  رگا  درک ، یم  هاگن  ار  دوخ 
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مان هیمالعا ، ریثکت  ياه  هاگتسد  اب  نتشاد  راک  رس و  .دش  رارکت  اهراب  راک  نیا  .تفر  یم  تشاد و  یمرب  ار  نادمچ  دش ، یم  نئمطم 
هاگتسد دنداتفا  رکف  هب  شراطقمه  ناتسود  وا و  هک  دش  عورش  ییاج  زا  ارجام  .دناسر  مه  یتینما  ياه  هاگتسد  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ 

ریما اب  هک  یمق  رفعجدیـس  .دوب  یقداص  ریما  دزن  هاگتـسد  .دنرخب  دوب  هدرک  رارف  ناریا  زا  هک  ار  ینارهت  یقداص  دـمحم  خیـش  ریرحت 
ریما .دوب  يا  هنماخ  یلعدیـس  وا  .دنک  یفرعم  رادیرخ  نونع  هب  ار  یـسانشان  صخـش  داد  حیجرت  دوب ، انـشآ  تشاد و  طابترا  یقداص 
دیعس يا ، هنماخ  دوبن : تسرد  نادنچ  وا  تاعالطا  اما  درب ، يا  هنماخ  ياقآ  زا  مه  یمـسا  دش ، ینادنز  ریگتـسد و  هک  اهدعب  یقداص 

نم زا   » ییوجزاب رد  دعب  اهلاس  .دش  هدیرب  هک  دوب  نادنز  هام  شش  سانشان ، نیا  مکح  ...يا  هنماخ  دیـس  يا ، هنماخ  یلع  يا ، هنماخ 
[ دندیـسرپ  ] .دوب اکیرمآ  مه  تقو  نآ  .تساکیرمآ  میراد  دیعـس  کی  هلب  متفگ  دیراد ؟ دیعـس  نات  هداوناخ  يوت  امـش  هک  دندیـسرپ 
هک دشن  تباث  اهنیا  يارب  دندوب و  هدنام  جیگ  .دندیس  اه  يا  هنماخ  همه  تسا ، دیس  مردارب  تسا ، دیـس  مردپ  متفگ  تسا ؟ یک  دیس 

یفرعم ار  ناشدوخ  نادـنز  دـنیایب  ییابطابط  رفعج  يا و  هنماخ  دیعـس  اـی  يا  هنماخدیـس  دـندرک  مـالعا  هماـنزور  يوت  .تسیک  دـیس 
(1)« .میدیشکن زگره  ار  هام  شش  نآ  ام  ...میدرکن و  یفرعم  ار  نامدوخ  ...دننک 

ماما ياه  هیمالعا  .تشاد  یناجنز  يریبش  رفعجدیـس  هناـخ  رد  یخنرـس  دـش ، یم  عیزوت  مق  رد  هک  ییاـه  هیمـالعا  رتشیب  اـهزور  نآ 
، نایـشترا نایماظن و  هب  باطخ  هیمالعا  ناناملـسم ،» هیمالعا   » ءاضما هب  يا  هحفـص  جـنپ  يا  هیمالعا  اـملع ، هزوح ، نیـسردم  ینیمخ ،

هیمالعا يدایز  رادـقم  متفر  یم  هک  دهـشم  مدوخ  تسه  مدای  .میدرب  یم  مه  اج  همه  میدرک و  یم  ریثکت  دـمآ  یم  ناـمریگ  هچره  »
چیه ...مدـش  یم  راـطق  راوس  میتشاذـگ ، یم  یکیتسـالپ  ياـهروت  يوت...هلول  راـهچ  هس  ...روطق  مدرک ... ] یم  هلول  مدـیچیپ =[  یم 

(2)« .دش یم  شخپ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هیمالعا  رازه  اهرازه  ًاعقاو  ...دشاب  هیمالعا  اهنیا  درک  یمن  رواب  سک 
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لوا نادنز 

ینالیم هللا  تیآ  يارب  یمایپ 

همان اه  ناتـسرهش  ياملع  يارب   » ینیمخ ماما  مرحم ، هاـم  یکیدزن  نیدرورف 1342 و  مود  رد  هیـضیف  هسردم  نینوخ  ثداوح  زا  سپ 
یلیخ اه  همان  نیا  .دـننک  تکرـش  هاش  میژر  هیلع  مایق  رد  مرحم ] هام  رد   ] ات دـندرک  توعد  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  دنداتـسرف و  ییاـه 
همان بیوصت  وغل  يارب  نیا  زا  شیپ  ار  یمادـقا  نینچ  ینیمخ  ماما   (1)« .تخاس مهارف  ار  هنیمز  درک و  هداـمآ  هاـش  هیلع  ار  ّوج  بوخ 

.دوب هداد  ماجنا  زین  رد 1341  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا 

، ینیمخ هللا  تیآ  یهافش  ياه  مایپ  .دناسرب  رهـش  نآ  ياملع  هب  هدرب ، دهـشم  هب  ار  ماما  مایپ  دش  فظوم  يا  هنماخ  یلعدیـس  راب  نیا 
يرگید مایپ  یمق و  ياقآ  ینالیم و  ياقآ  يارب  مایپ  کی  مورب و  دهـشم  هب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  ماما   » .دـش یم  هدرب  هقث  دارفا  طسوت 

روشک عاضوا  رب  دراد  مسینویهـص ؛ اب  هزرابم  يارب  دیـشاب  هدامآ  هک  دوب  نیا  دهـشم  ياـملع  هب  ماـما  ماـیپ  .مربب  دهـشم  ياـملع  يارب 
دوخ تشم  رد  ار  ناریا  تسایس  تسوا و  تسد  روشک  يداصتقا  روما  تسا ؛ هدرک  ادیپ  هطلس  روما  همه  رب  لیئارسا  دوش ؛ یم  طلسم 

ار هیـضیف  هضور  ربانم ، رد  مرحم  متفه  زور  زا  هک  دنیوگب  اه  يربنم  هب  هک  دوب  نیا  دنداد  یمق  ینالیم و  ياقآ  يارب  هک  یمایپ  .دراد 
(2)« .دننک ارجا  ار  همانرب  نیا  اه ، تأیه  ینز و  هنیس  ياه  هتسد  همه  مهن ، زور  زا  دنناوخب و 

دهشم ياملع  مایپ  .دوشن  ینلع  دنامب و  یفخم  یمق  ینالیم و  نایاقآ  مایپ  دوب  هتفگ  ماما 
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.دسرب ملاع  ود  نیا  عالطا  هب  دیاب  زین 

دننک كرت  ار  مق  اه ، همان  ندناسر  ای  غیلبت  يارب  دوب  رارق  هک  یبالط  دش و  لیطعت  تشهبیدرا 1342  مق 25  هیملع  هزوح  ياه  سرد 
مدرم دـننزب ؛ فرح  دـنک  یم  دـیدهت  ار  مالـسا  هک  يرطخ  زا  مرحم  هام  سلاجم  رد  هک  دـش  هتفگ  ناغلبم  هب  .دـندش  تمیزع  يایهم 
مدرم هب  دـنیوگب ؛ هاـش  تلود و  ینید  یب  زا  دـنیامن ؛ هاـگآ  ار  مدرم  هتـشذگ  هیـضیف  هسردـم  رب  هک  یثداوـح  زا  دـننکن ؛ هـیقت  رگید 

(1) .دنشاب ءاملع  روتسد  رظتنم  هک  دنیوگب 

كرحت زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  عومجم  هب  هجوت  اب  كاواس ،)  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  ناورکاپ ، نسح  رکـشلرس 
بالط و مامت  هب  ینیمخ  فرط  زا  هک  نیا  هب  رظن   » داد عالطا  كاواس  بعـش  مامت  هب  تشهبیدرا   28 مرحم ، هام  هناتسآ  رد  نایناحور 

تـسا مزال  تسا ؛ هدش  هداد  کیرحت  غیلبت و  يارب  دیدش  روتـسد  دنیامن  یم  تکرح  اه  ناتـسرهش  هب  مق  زا  مرحم  يارب  هک  یظاعو 
هنوگره شخپ  زا  دنیامن ؛ ریگتـسد  دنا  هدش  هتخانـش  هک  ار  كرحم  رـصانع  موزللادـنع  دوشب و  لماک  تبقارم  ءارق  اهرهـش و  رد  هک 

(2)« .دوش يریگولج  ًادج  ینیمخ  سکع  هیمالعا و 

هب ناشیا  ياه  مایپ  اه و  همان  ندـناسر  عقاو  رد  و   ] مرحم هاـم  ماـیا  رد  غیلبت  يارب  ینیمخ  ماـما  فرط  زا  رفن  كاواس 35  دروآرب  قبط 
(3) .دندوب هدش  جراخ  مق  زا  ءاملع ] رگید 

مجنپ هدام  رد  هک  دـندرک  هیهت  رفـص  مرحم و  ياه  هام  يارب  یکرتشم  حرط  ینابرهـش  كاواس و  نایناحور ، تامادـقا  اب  هلباقم  يارب 
یتسیاب ...سیلپ  اه و  ینابرهـش  زیمآ ، کیرحت  تانایب  یبهذـم و  تاعوضوم  زا  جراخ  بلاطم  هدـهاشم  تروص  رد  : » دوب هدـمآ  نآ 

(4)« .دنیامن بیقعت  تاررقم  قبط  راضحا و  ار  روظنم  حادم  ای  ناوخ  هضور  ای  ظعاو 

لوا مایپ   » دهشم هب  ندیسر  زا  سپ  .درک  كرت  شهاگداز  دصق  هب  ار  مق  تشهبیدرا 1342  ياهزور  نیرخآ  رد  يا  هنماخ  یلعدیس 
خیش هللا  تیآ  موحرم  درک  كرد  تسرد  تفرگ و  تسرد  ار  مایپ  نیا  هک  یـسک  اهنت  .مدناسر  دهـشم  ياملع  زا  يا  هدع  هب  ار  ماما 

زین ار  مود  مایپ  .درک  یم  تدارا  راهظا  ماما  هب  تبسن  دوب و  زرابم  يدرم  دوخ  وا  .دوب  ینیوزق  یبتجم 
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متفه متفگ  نم  .دوش  عورـش  مرحم  مهن  زور  زا  هیـضیف  يارب  هضور  هک  دوب  نیا  ینالیم  ياقآ  رظن  .مدناسر  یمق  ینالیم و  نایاقآ  هب 
دیاب اه  يربنم  دننک و  یم  ادیپ  روضح  رتمک  ربانم  ياپ  مدرم  تسا و  ینزریجنز  ینز و  هنیس  مهن  زور  هک  نیا  يارب  تسا ؛ رت  بسانم 

.تفریذپ یمق  ياقآ   (1)« .دننک هدامآ  ار  مدرم  لبق  ياهزور  زا 

لوا ههد  لمتحم  ثداوح  زا  رتشیب  تبقارم  يارب  زین  دوب و  هدش  دهشم  هب  مق  زا  هدرک  رفس  بالط  روضح  هجوتم  هک  دهـشم  كاواس 
راـهظا نمـض  هدومن ، توعد  ینیریـش  فرـص  هب   » ار دهـشم  حرطم  ظاـعو  زا  نت  جـنپو  تسیب  تـشهبیدرا 1342 ، رـصع 31  مرحم ،
دهاوخ راتفر  نانآ  اب  تدـش  هب  دـنرادرب  مدـق  روشک  حـلاصم  هیلع  رب  يا  هرذ  رگا  هک  دـیدرگ  میهفت  ًاتحارـص  اهنآ  هب  یفاـک  تبحم 

یتامیمـصت یمق  نسحدیـس  هللا  تیآ  یلاـمتحا  تامادـقا  يارب  دـش و  لیکـشت  رهـش  تینما  نویـسیمک  زور  نیا  رد  نـینچمه  .دـش »
دور یمن  نامگ  هتفرگ و  شیپ  یلدـتعم  شور  ًابیرقت  تسا و  تکاـس  ًـالعف  ینـالیم  هللا  تیآ   » تشاد هدـیقع  نویـسیمک  نیا  .تفرگ 

هب يا  همان  هجحلا  يذ  رد 22  مرحم  هام  عورـش  زا  شیپ  يو  .دوبن  تکاس  نادنچ  ینالیم  ياقآ  هتبلا   (2)« .دروآ دوجو  هب  یتالکشم 
زا دیدش  داقتنا  نمض  نآ  رد  دوب و  هتشون  ینیمخ » هللا  حور  اقآ  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  نیملسملاو  مالسالا  تجح  باطتسم  ترـضح  »

هلیـسو هب  دـیاب   » هک دوب  هدرک  دـیکأت  لیئارـسا » یلاشوپ  تموکح   » اب میژر  ياـه  تسایـس  قاـبطنا  ندرک  موکحم  همکاـح و  تأـیه 
ینیسح مایق  هفسلف  زا  درک و  نشور  ار  ناملسم  مدرم  ناهذا  ینیسح ، مایق  اروشاع و  مایا  رد  یبهذم  مرتحم  ظاعو  دنمشناد و  نیغلبم 

(3)« .تخاس راکشآ  هدرپ  یب  ار  قیاقح  دومن ، ناشهاگآ 

دنجریب هب  یغیلبت  رفس 

مولع بالط  هک  يا  هسردـم  رد  دـش و  دـنجریب  یهار  مرحم  مود  دادرخ / مجنپ  زور  دوخ ، تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  يا  هنماـخ  ياـقآ 
اریز تسا ، رید  یمک  دنور ، یم  يا  هقطنم  هب  غیلبت )  ) نتفر ربنم  دـصق  هب  هک  یناسک  يارب  نیا   » .دـیدرگ رقتـسم  دـندوب  نکاس  ینید 

سلجم و بیترت  يارب  یفاک  تصرف  ات  دبای  روضح  رظندروم  لحم  رد  مرحم  زا  لبق  زور  دنچ  دیاب  بیطخ 
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(1)« .دندرک مهارف  نم  يارب  ار  رهش  ياج  دنچ  رد  ربنم  هنیمز  لاح  نیع  رد  نم  ناتسود  اما  دشاب ، هتشاد  روما  ریاس 

هدرک تموکح  تاـنئاق  رب  نرق  هد  زا  شیب  شناردـپ  .دوـب  ریزو ، تسخن  ملع ، هللادـسا  تردـق  زکرم  یتنـس و  هاـگیاپ  دـنجریب ، رهش 
.دوب يولهپ  اضردـمحم  ياه  هاگ  تحارتسا  زا  یکی  رهـش  نیا  .دـش  یم  هدـید  هقطنم  نیا  هلابق  تشپ  رد  هراومه  نانآ  ماـن  دـندوب و 
زارت مه  ياهرهش  رگید  .دشاب  هتشاد  هاگدورف  دوبن ، گرزب  ياتسور  کی  هب  تهابش  یب  هک  يرهش  دوب  هدش  بجوم  عوضوم  نیمه 

؛ دوب هاش  وا و  تحارتسا  قارتا و  لحم  هک  تشاد  دنجریب  رد  یمیدق  گرزب و  غاب  دنچ  ملع  .دـندوبن  رادروخرب  یناکما  نینچ  زا  نآ 
(2)« .دوب قافآ  هرهش  شتسدربز  ناخابط  شا و  هنهک  ياه  بارش  هک  ییاه  غاب  »

تکوشریما هک  شردـپ  نوچمه  دـنناد ، یم  هعاطالا » مزال   » ار وا  هدـناوخ ، ریما »  » ار ملع  رهـش ، رد  هک  تسناد  یم  يا  هنماـخ  ياـقآ 
هدروآ دوجو  هب  ملع  هداوناـخ  یناـقفخ  ّوج  نینچ  ...دیـسرت  یمن  ملع ...  زا  هک  مدرک  ادـیپ  ار  رفن  کـی  طـقف   » .تشاد بقل  کـلملا 

(3)« .دوب

دجاسم زا  یکی  رد  یبیطخ  نآ ، زا  شیپ  زور  ای  مرحم  لوا  دـنجریب ، هب  دوخ  نیـشیپ  رفـس  رد  هک  دروآ  یم  داـی  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ 
هللادـساریما ملقلاو ، فیـسلا  بحاـص  تفگ ]: یم  هک   ] ...متـشاد تکرـش  هسلج  نآ  رد  نم   » .دـناوخ یم  ملع  ماـن  هب  هـبطخ  دـنجریب 

(4)« ...ملع

گرزب ياملع  زا  یتیآ  نیسحدمحم  خیش  وا  يونعم  نابزیم  نیـشیپ  رفـس  ود  رد  .درک  یم  رفـس  دنجریب  هب  هک  دوب  يراب  نیموس  نیا 
دنجریب هک  لبق  لاس  دنچ  نم   » (5) .تشاد لایس  یقوذ  دوب ؛ دراو  بدا  رعـش و  رد  یملع ، بتارم  زا  ریغ  وا  .دوب  ناریا  هکلب  ناسارخ ،

« .دوب نم  ردپ  ياج  ًانس  هتبلا  .میتفر  یم  مه  اب  میتفر  یم  اج  ره  ...مدوب  سونأم  هداعلا  قوف  ناشیا  اب  مدوب  هتفر 

ياقآ .تفر  یماهت  نسحدیس  ياقآ  غارس  هب  راب  نیا  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  هدش  دهـشم  یهار  مشچ  نامرد  يارب  یتیآ  ياقآ  لاس  نآ 
زا فجن و  هیملع  هزوح  هدرورپ  .دوب  هدنام  موتکم  شا  یقیقح  تلزنم  دنجریب ، رد  تماقا  هطساو  هب  هک  دوب  يا  هتـسجرب  ملاع  یماهت 

لئاسم گنهرف و  تایبدا و  رد  هاگآ  رایسب  دهتجم و  يدرف  ینییان ، يازریم  یقارع و  ءایضاقآ  تایآ  نادرگاش 
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...منک غولش  متساوخ  یم  .دنک  تیامح  نم  زا  یـسک  اجنآ  دوب  مزال  ...دوبن  فطل  یب  تبحم و  یب  نم  هب   » یماهت ياقآ  .دوب  یناهج 
متفه زور  متفگ  ...درک  لابقتـسا  .مراد ]  ] امـش کمک  هب  جایتحا  ...مهدـب و  ماـجنا  مهاوخ  یم  يراـک  نم  متفگ  .مزادـنیب  هار  اـغوغ 
يوت تفر  .دـینک  کمک  امـش  ...دـهد  یم  ناشن  لمعلا  سکع  هاگتـسد  ًاـنیقی  میوگب و  ار  هیـضیف  هسردـم  هیـضق  مهاوخ  یم  مرحم 
مرظن هب  تسین و  مه  نم  صوصخم  ...تسا  نم  فیلکت  ...متفگ  .دینکب  ار  راک  نیا  اج  نیا  امـش  دراد  یموزل  هچ  الاح  تفگ  ...رکف 

« .دریگ یم  ماجنا  راک  نیا  روشک  رسارس  رد  متفگ 

، دورب يرگید  راید  دومن  داهنـشیپ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  وا  .دنناد  یم  ار  ایاضق  دـنجریب  مدرم  تفگ  هک  درک  طایتحا  دـبال  یماهت  ياقآ 
ناوارس یطایتحا ؟ هچ  نآ  دوب و  يداهنشیپ  هچ  نیا  یتسار  هب  .ناوارس  هب  دنرادن ، ربخ  هیـضیف  هسردم  يارجام  زا  شمدرم  هک  ییاج 

« .نوریب مدمآ  مدش ...  رثأتم  یلیخ   » ...دنجریب زا  رترود  رتمولیک  رازه  ناتسکاپ ، زرم  ناتسچولب ، رد 

یلصم دجسم  رد  ینارنخس 

، اه هناخ  رد  مرحم ، متفه  ات  تسناوت  يا  هنماخ  یلعدیـس  دوب ، هدـش  هداد  روشک  رـسارس  ياـه  ینابرهـش  هب  هک  يرادـشه  مغر  یلع 
هثداح مرحم  متفه  ینیمخ ، ماما  شرافس  قبط  تشاد  میمصت  يو  .دنک  ینارنخـس  مدرم  يارب  دنجریب  ياه  هینیـسح  ایاکت و  دجاسم ،

وا ربنم  تبون  .دوب  هتفگ  نخس  يزاین  یتوکلم و  يوداه ، يداشمـش ، نایاقآ  ياه  هناخ  رد  زور  نآ  ات  .دیوگزاب  ربنم  يور  ار  هیـضیف 
.راک نیا  يارب  دوب  تیعقوم  نیرتهب  .دوب  مه  هعمج   » مرحم متفه  .رهـش  دجـسم  نیرتمهم  دـیاش  دوب ؛ یلـصم  دجـسم  مرحم  متفه  رد 

« .دوعوم زور  ات  ...متفگن  سک  چیه  هب  زیچ  چیه 

ناوخ و هضور  بیلدـنع  ياقآ  اب  یکی  .دـننک  شکمک  ات  تشاذـگ  ناـیم  رد  رفن  ود  اـب  ار  شمیمـصت  زور  نآ  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ 
اما درک ، شیاعد  دش و  مه  هدز  ناجیه  نآ ، زا  رتالاب  داد ؛ تبثم  خساپ  بیلدنع  .دورب  ربنم  دوب  رارق  وا  زا  شیپ  هک  یخیش  اب  يرگید 

ناذا هب  هدـنام  هقیقد  ات 20  ار  دوخ  نانخـس  دـهد ، وا  هب  يرتشیب  نامز  دـنک و  هاتوک  ار  ربنم  دوب  هتـساوخ  يو  زا  هک  هدـش  داـی  خـیش 
یتقو .دـیایب  نییاـپ  هرخـالاب  ...دـنیبب  ار  نم  هک  ربنم  مد  متفر  مدـش  دـنلب  .درذـگ  یم  دراد  تقو  هک  مدـش  بهتلم   » .داد شک  برغم 

(1)« .مدیشوج یم  بیجع  ...اه  تقو  نآ  مدوب  غاد  یلیخ  .مدیزرل  یم  ناجیه  زا  ربنم  يور  متسشن 
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نخـس هتخادنا  ناریا  يولگ  رب  هک  ییاه  لاگنچ  برغ و  هطلـس  زا  دنلب  ییادـص  اب  سپـس  دـناوخ و  هاتوک  يا  هبطخ  يا  هنماخ  ياقآ 
زا سپ  .درک  دهاوخ  دناوتب ، نآ  وحم  فعض و  رد  يراک  ره  برغ  تسا و  مالسا  برغ ، یگـشیمه  یلـصا و  عنام  هک  تفگ  .تفگ 

هجض دید  هاگان  هک  تفرگ  راک  هب  تهج  نیا  رد  ار  اه  هلمج  اه و  هملک  هیضیف و  هسردم  هثداح  هب  دناسر  ار  نخـس  رـس  هقیقد ، جنپ 
هک مراد  غارـس  میاه ] ینارنخـس   ] لوط رد  مدوخ  ربنم  ياپ  رتمک  نم  هک  ...مدرم  دندرک  هیرگ  ردق  نآ   » .دش دـنلب  نارـضاح  هیرگ  و 

[ هاتوک  ] ار البرک  تبیـصم  دعب  .دش  ییاغوغ  ...مدرک  نایب  ار  همه  مدوب  هدینـش  هدید و  ار  هچنآ  ...دنـشاب  هدرک  هیرگ  مدرم  ردق  نیا 
ماما مدیمهف  تقو  نآ  ...ار  تبیصم  نآ  هدیناشوپ  ...تبیصم  نیا  ...دنتسین  البرک  تبیصم  رکف  هب  ًالـصا  مدرم  ریخ ، هن  مدید  .مدناوخ 

« .دنابوکب ار  هاگتسد  ...مرحم  لثم  دوبن  نکمم  یلماع  چیه  هک  دوب  هدرک  هبساحم  ار  هلئسم  نیا  شیدنارود  هنامیکح ، قیمع ، ردقچ 

هب یهاگن  یتقو  هچوک ، رد  دجـسم ، نوریب  .دوب  هتـسشن  ناشلد  هب  اه  فرح  .دـنتفرگ  ار  شرود  نارـضاح  دـمآ ، نییاـپ  ربنم  زا  یتقو 
نیب نینچ ] نیا   ] بلطم مدرک  یمن  لایخ   » .دندرک یم  هقالع  زاربا  دـندوب ؛ وا  یپ  رد  هک  دـید  ار  ناناوج  زا  يرامـش  تخادـنا ، تشپ 

« .دنک ادیپ  بوخ  ساکعنا  مدرم 

.شاب بقارم  تسا ؛ ربربخ  خیش  نیا  هک  دنتفگ  اه  ناوج  نآ  .دش  مدقمه  دنجریب  رکسع  یضاق  اب  هچوک  نیا  رد 

یسداس هناخ  رد  ینارنخس 

هدرک داریا  یلصم  دجسم  رد  هچ  نآ  هباشم  دنار و  نخس  یسداس ) ياقآ   ) دنجریب فیراعم  زا  یکی  هناخ  رد  مرحم  متشه  زور  حبص 
ياقآ هناخ  مورب  متفگ  دوخ ] اب   ] نوریب و مدـمآ  سلجم  زا  ...مدرم  هیرگ  زا  دـش  اغوغ  مه  اجنآ   » .دـناسر نارـضاح  یهاـگآ  هب  دوب ،

رگا ار  یماهت  ياقآ  مدید  هوالع  هب  .مهدب  همادا  ار  راک  مناوتب  هک  ...دنکب  تیامح  نم  زا  يرفن  دوب  مزال  .متشادن  يا  هراچ  ...یماهت 
« .دوشب دیاش  ناشیا  هب  ییانتعا  یب  يردق  مراذگن ، نایرج  رد 

رد ار  ناوج  دیس  یماهت ، دندش  هک  ور  هب  ور  .دور  یم  شا  هناخ  فرط  هب  هک  دید  هچوک  رد  ار  وا  .تشگرب  .دوبن  هناخ  یماهت  ياقآ 
شربنم ياـپ  هک  دـیمهف  .تفاـی  کـشا  سیخ  ار  شا  هرهچ  مشچ و  بآ  زا  رپ  ار  یماـهت  ناگدـید  يا  هنماـخ  ياـقآ  .تفرگ  شوغآ 

علطم رابخا  زا  نم  هزادنا  هب  سک  چیه  رهش  نیا  رد  تفگ ...   » نابزیم .هناخ  هب  دنتشگرب  .دوب  هتسشن 
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یم ناـیم  رد  نم  اـب  دـشاب  هتـشاد  يراـک  اـج  نیا  دـیایب  سک  ره  ...منیب  یم  ار ]  ] همه هماـنزور ، راـبخا  ...مق  ياـه  هیمـالعا  ...تسین 
« .مدرک یمن  رواب  نم  تفگ  یم  يرگید  سک  وت  زا  ریغ  رگا  ...متشادن و  عالطا  نم  یتفگ  وت  هک  ار  هچنآ  اما ]  ] ...دراذگ

همادا مهاوخ  یم  ...متفگ  ینکب ؟ یهاوخ  یم  هچ  الاح   » .تسش ار  هتشذگ  زور  دنچ  رادید  ياه  هدنام  سپ  یماهت ، ياقآ  ياه  هتفگ 
« .درادن یبیع  دییامرفب ، دنتفگ  ناشیا  مرحم .]  ] ههد رخآ  ات  مهدب 

هجوتم وا  نیا  زا  شیپ  .دـندوب  هدـمآ  شا  يریگتـسد  يارب  هک  دـش  ینابرهـش  نارومأم  هجوتم  هسردـم  هار  نایم  رد  هناـخ و  زا  نوریب 
اه ینارنخس  بلاطم  زییمت  ناوت  دنجریب  ینابرهـش  ای  نیا  دوجو  اب   (1) .دنتـسه شبقارم  دنجریب  هب  دورو  زا  سپ  هک  دوب  هدش  یناسک 

.دنک ینارنخس  رامشرپ  ياه  ناکم  رد  مه  نآ  زور ، تفه  يا  هنماخ  یلعدیس  داد  هزاجا  هک  دیبنج  رید  ای  تشادن و  ار 

یسداس ياقآ  هناخ  رد  وا  ینارنخـس  زا  یـشرازگ  يا ، هنماخ  ياقآ  بقارم  نابـساپ  ود  مرحم ، متـشه  دادرخ / مهدزای  زور ، نیمه  رد 
هداد خر  یقافتا  هچ  مق  رد  هک  دیرادن  عالطا  امش  مدرم ! : » دنتشون نینچ  ار  نانخس  نیا  هصالخ  دوخ ، شرازگ  رد  اهنآ  .دندرک  هیهت 

هب ار  دوخ  زغم  دینک و  زاب  ار  دوخ  مشچ  مدرم  يا  دـنا ...] ] هدز نوتاب  بوچ  ام  ياهدیفـس  شیر  هب  هتخوس و  ار  املع  ياه  همامع  هک 
هک وش  مازتلا  ایب  امـش  هک  دتـسرف  یم  نم  لابند  رومأم  ینابرهـش  سیئر  ياقآ  ما  هدمآ  دنجریب  هب  هدـنب  هک  يزور  زا  ...دـیزادنیب  راک 

یمن مه  مازتـلا  درک و  مهاوـخ  مـنک و  یم  تبحـص  نآرق  زا  مالـسا و  نـید  يوریپ  هـب  هدـنب  .ییوـگن و  دـشاب  فـالخرب  هـک  یفرح 
(2)« .مهد

یلعدیس يریگتسد  يارب  رومأم  دنچ  هارمه  هک  ینابرهش  سیئر  زا  دندمآرد و  يرگ  هطساو  رد  زا  يدنجریب  ناتـسود  تعاس  نآ  رد 
هنماخ ياقآ  رس  زا  ار  يریگتسد  رطخ  دندش  قفوم  .دراد  راک  وا  اب  دنتفگ  .دورب  یماهت  ياقآ  رادید  هب  دنتـساوخ  دوب  هدمآ  يا  هنماخ 

.دننک رود  يا 

یبغار هینیسح  رد  ینارنخس 

نآ رد  زین  ملع ، هللادـسا ]  ] ياه هچون  هک  یبغار  مان  هب  يا  هینیـسح  رد  اعوسات  بش   » .دوب یبغار  هینیـسح  وا  ینارنخـس  يدـعب  لـحم 
داتشه هینیسح  نیا  راضح  .متفر  ربنم  دنتشاد  روضح 
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نایعا و رهش  دنجریب  رهش  .دنکشن  ناشراولش  يوتا  ات  دندرک  یم  زارد  ار  ناشیاپ  دیاب  دنتسشن  یم  یتقو  هک  دندوب  یناسک  زا  دصرد 
رتریقف دنجریب  هقطنم  زا  دیاش  ناسارخ  هقطنم  .دنتـسه ]  ] دنجریب رهـش  رد  زین  ام  هقطنم  مدرم  نیرتریقف  لاح ] نیع  رد   ] .تسا یفارـشا 

رگید راب  متفر ، هینیسح  نیا  رد  هک  يربنم  رد  .دشاب  دنجریب  دهشم ، زا  سپ  هقطنم  رد  مه  اهرهش  نیرت  یفارشا  دیاش  .دشاب و  هتشادن 
تبحص زا  نکیل  دنتفرگ ؛ یمن  رارق  ریثأت  تحت  یلیخ  متفگ  هک  تلع  نامه  هب  نیرضاح  هتبلا  .مدرک  تبحـص  لصفم  هیـضیف  هرابرد 

(1)« .دنداد یم  شوگ  بجعت  اب  دندوب و  هدش  هدز  تهب  هتفرگ ، قرب  مدآ  دننام  نم  ياه 

امش و نم و  هک  تسا  نیا  مدرم  ام  یگراچیب  رقف و  تلع  : » دنتشون يا  هنماخ  ياقآ  لوق  زا  هسلج  نیا  هرابرد  ینابرهـش  ياه  نابـساپ 
هن نویناحور ، هن  دیوگب و  ار  قح  دناوت  یم  ویدار  هاگتـسد  هن  .تسا  سبح  ام  لد  رد  و  هتفگ ؛ ار  قح  نانخـس  میناوت  یمن  نویناحور 
الاح .دـنا  هداد  تداع  يربراب  يراوس و  هب  ار  مدرم  هدروخ و  ار  مدرم  قوقح  هک  تسا  يا  هدـع  کـی  راـیتخا  رد  همه  ...تاـعوبطم 
یم وت  غارس  سیلپ  نیا  دیوگ  یم  یکی  موش  یم  جراخ  دراو و  اجک  ره  هب  هچرگ  .میوگب  مسرت  یمن  هک  نم  دیـسرت ، یم  امـش  رگا 

هک نم  اذه  عم  .تشگ  یم  وت  لابند  ینابرهـش  سیئر  دیوگ  یم  مه  یکی  و  درک ، یم  وت  غارـس  سیلپ  نآ  دیوگ  یم  مه  یکی  درک ،
مهاوـخ ار  قـح  نانخـس  هلاـبند  مدـنام  رهـش  نیا  رد  داـیز  اـی  مک  تدـم  رگا  هللاءاـش  نا  میوـگن ؟ ارچ  ما  هتـشذگ  اـهوزرآ  یلیخ  زا 

(2)« .تفگ

يریگتسد

یم يا  هنماخ  ياقآ  ندرکن  ریگتسد  يارب  ار  دارفا  تطاسو  حبـص  زورما  یتسیابن  هک  دیمهف  دنجریب  ینابرهـش  ینارنخـس ، نیا  زا  دعب 
.تفریذپ

راتفگ همادا  صوصخ  هب  و  دوب ؛ زیمآ  کـیرحت  يا  هنماـخ  ياـقآ  تاراـهظا  : » دوب دـقتعم  دـنجریب  ینابرهـش  سیئر  یمراـص ، ناورس 
دیاب صاخـشا  لیبق  نیا  هلـصاو  تاررقم  قبط  دوشب و  یلاـمتحا  ءوس  تاـقافتا  مظن و  لـالتخا  هب  رجنم  تسا  نکمم  ربنم  رد  هدربماـن 

ياقآ ياه  ینارنخس  .دوب  هدز  سدح  تسرد  دنجریب  ینابرهش  سیئر   (3)« .دندرگ كاواس  لیوحت 

ص:134

 . Farsi.Khamenei.ir مرومأم ،» مه  نم  - » 1
خروم 13/3/42. مش  یب  دنجریب ، ینابرهش  شرازگ  كاواس ، دانسا  - 2

.اج نامه  - 3

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_134_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب مرحم ، مهن  دادرخ / مهدزاود  زور  حبص  نارومأم ، .دوزفا  یم  مدرم  تاناجیه  رب  دش  یم  رتکیدزن  اعوسات  زور  هب  هچ  ره  يا  هنماخ 
مق و زا  هک  يرگید  هبلط  شـش  جـنپ  هارمه  هب  هسردـم  نآ  زا  یقاتا  رد  ار  بش  .دوب  نکاـس  نآ  رد  يو  هک  دـنتفر  يا  هسردـم  غارس 
هک ینانخـس  هراـبرد  اـهوگو  تفگ  باوخ  زا  شیپ  .دـندوب  هدـمآ  غیلبت  يارب  مه  اـه  هبلط  نآ  .دوب  هدـنارذگ  دـندوب  هدـمآ  رمـشاک 

.دوب هتشذگ  دوب ، هدنار  مرحم  متشه  متفه و  ربانم  رد  یلعدیس 

دارفا تشادن و  یتسب  لفق و  رکیپ و  رد و  هسردم  نوچ  دش ؛ قاتا  دراو  رفن  کی  مدید  هک  مدوب  تابیقعت  لوغـشم  زامن  زا  سپ  حبص 
ارم ای  دینک  غالبا  نم  هب  ار  مکح  هک  دیرومأم  امش  متفگ : .ینابرهـش  دییامرفب  تفگ : نم  هب  باطخ  ...دندش  یم  دراو  تحار  هقرفتم 
هریخ هتمحرب  هللاریختسا  هبترم  دص  مدناوخ و  هراختسا  زامن  تعکر  ود  گنرد  یب  نم  .متسه  امـش  بلج  رومأم  تفگ : دینک ؟ بلج 

بلق و رب  تسا  حالـص  ریخ و  هچ  نآ  هراختـسا ، زامن  اب  هک  تسا  تیاور  رد  نوچ  .متفگ  متفر ، یم  رومأم  اب  هک  هار  رد  ار  هیفاع  یف 
، دـندش بلقنم  رثأتم و  یلیخ  دـندوب ، نم  اب  قاتا  نآ  رد  هک  ییاهنآ  مداتفا ، هار  رومأم  نآ  اب  هک  یتقو  ...دوش  یم  يراج  ناسنا  ناـبز 
هب دورو  اب  .دوبن  راک  رد  یتشحو  سرت و  نم  يارب  ًالـصا  مدـش ، یم  ریگتـسد  هک  دوب  یلوا  راـب  هک  نیا  اـب  .مدیـسرتن  ًادـبا  نم  نکیل 

(1) .دندرک ییامنهار  سیئر ، قاتا  هب  ارم  ینابرهش 

ناوج دـش ، دهـشم  کی  يرتنالک  سیئر  مه  ینامز  درک و  ادـیپ  هجرد  ءاقترا  اهدـعب  هک  دـنجریب  ینابرهـش  سیئر  یمراـص ، ناورس 
دانتسا هب  سپس  .دومن  تشاددای  دیسرپ و  ار  وا  يا  همانسانش  تاصخشم  .درک  دروخرب  مارتحا  اب  يا  هنماخ  یلعدیـس  اب  دوب و  یبدؤم 

ار اه  فرح  نیا  امش  ایآ  : » درک حرطم  دوب ، هدرک  داریا  یبغار  هینیسح  یسداس و  ياقآ  لزنم  رد  هک  ار  ینانخس  اه ، نابـساپ  شرازگ 
.مدرک راـکنا  نم  .ماـیق  شروش و  هب  مدرم  توعد  هلمج  زا  مدوب ؛ هدز  هک  ییاـه  فرح  زا  یـضعب  هب  درک  هراـشا  دـیا ؟ هدز  ربـنم  رد 

نوچ مدرک ؛ تبحص  داتفا  قافتا  اجنآ  رد  هک  یعیاجف  هیضیف و  هسردم  هرابرد  متفگ : دیا ؟ هدز  ییاه  فرح  هچ  ربنم  رد  سپ  تفگ :
هچ اه  هبلط  رـس  رب  هک  دننادب  زین  مدرم  متـساوخ  .مرثأتم  تخـس  تشذـگ ، هیـضیف  هسردـم  رد  هک  یعیاجف  زا  .مناملـسم  ما ؛ هبلط  نم 
نم متفگ : .دـیورب  دـینزن و  اه  فرح  نیا  زا  رگید  هک  دـیهدب  لوق  تفگ : نایاپ  رد  ندرک و  تحیـصن  ارم  درک  عورـش  .تسا  هدـمآ 

یلوق نینچ 
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مه نم  .مرومأـم  مه  نم  متفگ : .مرومأـم  هک  اریز  مریگب ، تخـس  امـش  هب  مروـبجم  نم  دـیهدن  لوـق  رگا  تفگ : .مهدـب  مناوـت  یمن 
زا دیـسرپ : .مرومأم  یـسک  هچ  فرط  زا  مراد و  یتیرومأم  هچ  نم  هک  دـش  درگ  شمـشچ  هرابکی  .منزب  ار  اه  فرح  نیا  هک  مرومأـم 

؛ دراد تالکـشم  دراد ؛ رطخ  راک  نیا  تفگ : تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  ...ادخ  بناج  زا  متفگ : دـیرومأم ؟ یـسک  هچ  فرط 
هدامآ مادعا  يارب  ار  مدوخ  نم  دیرادن و  مادعا  زا  رتالاب  امـش  دـشاب ؛ يراک  مادـعا  زا  رتالاب  منک  یمن  رکف  نم  متفگ : .دـیناوج  امش 

هب نم  دیا ، هدرک  هدامآ  مادعا  يارب  ار  دوخ  هک  امـش  تفگ : دوب و  هدش  توهبم  ًاعقاو  .تسا  مادعا  ریز  امـش  ياهراک  همه  .ما  هدرک 
(1)« .دیشاب هتشاد  فیرشت  قاتا  رد  سپ  میوگب ؛ هچ  امش 

ییوجزاب يارب  يریپ  راوتـسا  تفر و  نوریب  قاـتا  زا  دوب ، هدرک  راـتفر  مارتحا  اـب  هراومه  دونـشو ، تفگ  نیا  رد  هک  یمراـص  ناورس 
تمحز اـجنآ  رد  نم   » .تـفرگ یم  هرهب  هناـیذوم  ياـه  شور  زا  دوـب و  داتـسا  طلـسم و  دوـخ  راـک  رد  رومأـم  نـیا  .دـش  قاـتا  دراو 

« .مدرک ساسحا  ار  ییوجزاب 

رهظ رـس  نکیل  متـشادن ؛ يربخ  نوریب  زا  نم   » .دـندرک سبح  دـندرب و  يرگید  قاتا  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ییوجزاـب ، ناـیاپ  زا  سپ 
زا هعمجم  کی  .دمآ  یم  نم  يارب  اذغ  هعمجم ، تشپ  هعمجم  ...دـندروآ  میارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اذـغ  ياهفرظ  مدـید  هرابکی 

(2)  ...« اه و یلضفلاوبا  تأیه  زا  هعمجم  کی  يدیهش ، ياقآ  لزنم  زا  هعمجم  کی  یماهت ، ياقآ  لزنم 

طایح رد  ار  اروشاع  بش  .دماین  مک  دندروخ ؛ (ع ) نیـسح ماما  ياذـغ  زا  دـنجریب  ینابرهـش  نارـسفا  اه و  نابـساپ  همه  رهظ  زور  نآ 
هبرجت .دیـسر  یم  شـشوگ  هب  بش  نآ  ياه  هحون  يادـص  .نامـسآ  يا  همرـس  فقـس  ریز  تخت و  کـی  يور  دـنارذگ ؛ یناـبرهش 

.تسا هدنام  اهنت  هضور ، ربنم و  زا  رود  یبش ، نینچ  رد  هک  نیا  زا  بلقنم  وا  و  دندوب ؛ شبقارم  فارطا  نآ  نابساپ  دنچ  .دوب  یبیرغ 

طورشم يدازآ 

شا هناخ  رد  هک  یـسک  تخانـش ؛ ار  یـسداس  ياقآ  اـه ، مدآ  نآ  زا  .دـش  ینابرهـش  هب  ناوارف  ياهدـمآو  تفر  هجوتم  اروشاـع  زور 
شوگ هب  ار  هیضیف  هسردم  هثداح  هدرک ، ینارنخس 
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هکنآ یب  يا  هنماخ  ياقآ  .ینابرهـش  نارومأم  اب  مه  دوب ، قیفر  نایناحور  اب  مه  .دوب  یلاـعف  كرحترپ و  درم  .دوب  هدـناسر  ناـبطاخم 
رـضاح اجنآ  دنجریب  يرتسگداد  ياه  یـضاق  .دندرک  تلالد  ینابرهـش  سیئر  قاتا  هب  ار  وا  تسیچ ، يارب  اهدـش  دـمآ و  نیا  دـنادب 

.تسا هاگداد  هسلج  درک  نامگ  .دش  لدب  در و  اه  باوج  لاوئس و  .دندوب 

دوب هتشون  وا  .دوب  هداد  عالطا  يرتسگداد  هاگتـسد  هب  ار  عوضوم  دنجریب  يارـسداد  هبعـش 2  سرپزاب  هب  يا  همان  رد  یمراص  ناورس 
ياقآ تدایـس  مارتحا  هب  اهنآ  .دنا  هدرک  يراددوخ  تداهـش  نداد  زا  يدنجریب  مظاک  یـسداس و  دمحمدیـس  جاح  نوچ  یناسک  هک 

سرپزاب هب  ار  نارومأم  شرازگ  و  دنتسه ؛ ینابرهش  نارومأم  نامه  يو ، تاراهظا  اه و  هتفگ  نادهاش  دنهد ؛ یمن  تداهش  يا  هنماخ 
(1) .دوب هدرک  هئارا 

نونکات دمآ و  دنجریب  هب  دهـشم  زا  نم  اب  تاقالم  دـصق  هب  یگنهرـس ، هجرد  اب  یماظن  سرپزاب  کی  مدوب ، تشادزاب  هک  یمایا  یط 
دهـشم هب  ار  وت  يدوز  هب  تفگ : نم  هب  يو  دوب ؟ هچ  دومیپ  ار  ینالوط  هار  نیا  نآ ، ماجنا  يارب  هک  يو  یعقاو  تیرومأم  ما  هتـسنادن 
دهـشم ياه  نادنز  هک  يروط  هب  دنا ، هدش  تشادزاب  مدرم  زا  يدایز  دادـعت  تسا و  مارآان  رایـسب  اج  نآ  رد  عاضوا  اما  میتسرف ، یم 

یعس درک ، یم  میـسرت  نم  يارب  ار  دهـشم  هتفـشآ  عاضوا  هک  نآ  نمـض  وا  .تسا  هدنامن  یلاخ  ياج  هدش و  رپ  ناگدشریگتـسد  زا 
مارآ دهشم  رد  عاضوا  ات  دینامب  دنجریب  رد  يزور  دنچ  امش  تسا  بسانم  تفگ : وا  .دنک  داجیا  تشحو  نم  لد  رد  یعون  هب  تشاد 

ارچ هک  دـشن  مولعم  نم  يارب  اما  سب ، دوب و  بلطم  نامه  ندـناسر  طقف  گنهرـس  نآ  تیرومأـم  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نینچ  .دوش 
دنتـسناوت یم  هک  یلاح  رد  دـنا ، هداتـسرف  دـنجریب  هب  دهـشم  زا  مایپ  نیا  غالبا  يارب  ار  یگنهرـس  هجرد  اب  مه  نآ  یماظن ، درف  کـی 

هدیسر جوا  هب  تلود  هاگتسد  رد  یتابث  یب  یگتخیـسگ و  مه  زا  هک  تسادیپ  .دنناسرب  نم  هب  يدنجریب  یماظن  کی  طسوت  ار  بلطم 
(2) .دش یم  دروخرب  هناطاتحم  زیچ  همه  اب  دوب و 

هتفرگن رارق  یتیعقوم  نینچ  رد  نامز  نآ  ات  دنجریب  ینابرهش  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  .تشادن  دوجو  كاواس  یگدنیامن  دنجریب  رد 
.دوب

.دوب هدش  شخپ  يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  ربخ  .دوب  جنشتم  رهش  عاضوا  اما ، نوریب 
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شروی ینابرهـش  هب  دـنهاوخ  یم  هک  دـندوب  هتفگ  یماهت  ياقآ  هب  .دـندوب  هتفرگ  يا  هزات  تامادـقا  هب  میمـصت  مدرم  زا  ییاـه  هورگ 
یم رتدب  ار  يا  هنماخ  تیعقوم  تسا و  كانرطخ  راک  نیا  هک  دوب  هدرک  ناش  عناق  یماهت  ياقآ  .دننک  دازآ  ار  دـنبرد  یناحور  هدرب ،
زور نآ  ياهدمآ  تفر و  اه ، ذوفن  لامعا  اه و  شرافس  اه ، ندیشارت  هطساو  .منک  یم  شدازآ  نم  دیشاب ، مارآ  امش  دوب  هتفگ  .دنک 
يور هک  یغاد  نهآ  لثم  ار ، ینادـنز  نیا  دنتـساوخ  یم  الاح  .دوب  هاـگآ  رهـش  عاـضوا  زا  ینابرهـش  .دوب  هدـش  بجوم  ار  یناـبرهش 

ینایمرداپ یـسداس  ياقآ  .دنک  ینارنخـس  دیابن  رگید  هک  دنتفگ  .دندوب  زیوآ  تسد  لابند  .دـننک  شیاهر  دـشاب ، هدـنام  ناش  تسد 
اروشاع رهظ  يا  هنماخ  ياقآ  .داد  دهعت  یسداس  .دورن  ربنم  هک  یطرش  هب  دنک ، دازآ  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هک  تفریذپ  ینابرهش  درک و 

هب اما  دش ، یم  رضاح  اه  هسلج  رد  مرحم  مهدزاود  زور  ات  تشاد و  هگن  ینابرهش  هب  ار  وا  دهعت  تمرح  .دوب  یسداس  ياقآ  هناخ  رد 
ساـسحا دنتـشاذگ ] یم   ] مارتـحا .دـندرک  یم  ساـسحا  سلجم  نآ  رد  ارم  روـضح  مدرم  .ربـنم  ياـپ  متـسشن  یم   » .يربنماـپ ناوـنع 

ربخ مرحم ...]  ] زور 12 رهظ  زا  دعب  .مدنارذگ  یم  راک  یب  مدـمآ ] یم   ] نوریب سلجم  زا  ...متفر  یمن  ربنم  اما  دـندرک ، یم  ...فعش 
لباقریغ نم ...  يارب  دنریگب  تسا  نکمم  ار  ینیمخ  ياقآ  هک  نیا  ...دمآ  یمن  مرواب  ًالـصا  ...دـنا  هتفرگ  ار  ینیمخ  ياقآ  هک  دـنداد 

وا هناخ  زا  دوشن  یتناها  تسا  نم  نابزیم  هک  اـقآ  نیا  هب  هک ...  نیا  يارب  ...دـنریگب  مه  ارم  تسا  نکمم  مدرک  ساـسحا  ...دوب  لوبق 
(1)« .هسردم مدمآ  ًاددجم  مدش و  جراخ 

مئـالع زا  ربـخ  هنیاـعم ، .تفر  ملع  همیزخ  ناتـسرامیب  هب  بش  .دومن 20:30  یمن  دـعاسم  شلاـح  دادرخ  مهدزناـپ  زور  رهظ  زا  دـعب 
شتیذا هدعم ، فعـض  بسانمان و  كاروخ  .دنک  تحارتسا  يزور  تفه  درک  هیـصوت  رتکد  دش و  زیوجت  ییاهوراد  .داد  تیمومـسم 

.دوب هدرک 

دهشم هب  لاقتنا 

زا هقطنم  يرمرادناژ  اما  دنتسرفب ، دهشم  هب  ار  يو  رتدوز  هچ  ره  دنتشاد  رارصا  رهـش  یماظتنا  نالوئـسم  هک  داد  یم  ناشن  رما  رهاوظ 
عالطا ناتسا  كاواس  سیئر  هب  ناسارخ ، ياه  ینابرهش  تسرپرس  راختفا ، گنهرـس  دادرخ ، مهدزون  زور  .دوب  ساره  رد  يو  لاقتنا 

هسردم لصحم  يا ، هنماخ  داوجدیس  یجاح  دنزرف  یلعدیس ، ياقآ   » دش هداد  روتسد  هک  داد 

ص:138

یبایزاب 1232. مش  نامه ، - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 170 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_138_1
http://www.ghaemiyeh.com


گنه هب  ار  يو  هک  تفگ  دـنجریب  ینابرهـش  اما  .دوش » لیوحت  كاواس  هب  هک  مازعا  دهـشم  هب  هدـنورپ  اب  ار  ...هلاـس   24 مق ، هیتجح 
هار نیب  رد  تسا  نکمم  هک  نیا  رذـع  هب  سوبوتا  اب  وا  هقردـب  زا   » گنه نیا  اما  دـننک ، مازعا  دهـشم  هب  اـت  هدرک  یفرعم  يرمرادـناژ 

ناـسارخ كاواـس  زا  يروـف » یلیخ  یلیخ   » و هناـمرحم »  » هماـن نیا  رد  راـختفا  گنهرـس  .دـنک  یم  يراددوـخ » دـهد  خر  یتارهاـظت 
يرمرادناژ دـعب ، زور  کی  هک  دـش  لح  عوضوم   (1) .دیامن ینادنز  مازعا  هب  راداو  ار  دـنجریب  يرمرادـناژ  هدرک ، تلاخد  تساوخ ،

(2) .دنک لقتنم  دهشم  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  یتادیهمت  اب  دیدرگ  روبجم 

هدـمآ ...دوب  هداتـسرف  ار  شرـسپ  هک  یماهت  ياقآ  زا  ریغ  دـنجریب ، ياملع  ماـمت  ...نوریب  دـنروایب  هسردـم  رد  زا  ارم  دنتـساوخ  یتقو 
نم .دنرب و  یم  ارم  هک  نیا  زا  بلقنم  تحاران و  یلیخ  ...و  دندوب  هدش  عمج  يدایز  مدرم  هسردـم  طایح  يوت  .نم  هقردـب  ...دـندوب 

.متفر و ]  ] مدش ینابرهش  نیشام  راوس  مدرک ، یظفاحادخ  مدش ، جراخ  اهنیا  نیب  زا  رثأت ، یب  هرهچ  اب  هتشارفارب ، یندرگ  اب...مه 

ًالامتحا .دندرک  دهـشم  یهار  پیج ، رب  راوس  زابرـس ، کی  مرادناژ و  ود  هارمه  هب  اجنآ  زا  دندرب و  يرمرادناژ  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ 
هدرک سفنت  اجنآ  رد  ریخلاوبا  دیعـسوبا  هک  ییاج  دـندرک ؛ هزات  سفن  یتعاس  مین  هنهَم  ناتـسهد  رد  هار  نیب  .دوب  هدـش  رتهب  شلاـح 

: دنارذگ نهذ  زا  ار  تایبا  نیا  دیاش  .دوب 

دیعسوب

دوب مامح  رد  هنهم 

وا يوزاب  ات  دروآ  خیش  خوش 

ناج كاپ  يا  وگب  اتفگ  ار  خیش 

تسا ندرک  ناهنپ  خوش  اتفگ  خیش 

شیمیاق

دوب ماخ  درم  داتفا و 

وا يور  شیپ  هلمج  نآ  درک  عمج 

ناهج رد  دشاب  هچ  يدرمناوج  ات 

تسا ندروآان  قلخ  مشچ  شیپ 

( ریطلا قطنم  )

.دادرخ مکیو  تسیب  بش  دندش ؛ دهشم  دراو  هک  دوب  بش 
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هنماخ یلعدیس  هک  دوب  هداد  عالطا  ناسارخ  رکشل 12  هدنامرف  هب  ناسارخ ، كاواس  سیئر  یمشاه ، رهچونم  پیترس  زور ، نیمه  رد 
رکـشل نآ  هب  هدـیدرگ ، ریگتـسد  دـنجریب  ینابرهـش  هلیـسو  هب  روشک  یلخاد  تینما  هیلع  رب  مدرم  ضیرحت  کـیرحت و  ماـهتا  هب   » يا

ررقم مازعا ،

ص:139
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دهشم هب  دنجریب  جنـشت  لماع  ندیـسر  دصرتم  ناسارخ  كاواس   (1)« .دوش رداص  هیلاراشم  دروم  رد  تقوم  تشادزاـب  رارق  دـییامرف 
.دوب

تحارج ینابرهش و  نابساپ  گنهابش ، یلعمالغ  ندش  هتشک  عضو  نیا  شیادیپ  لماوع  زا  یکی  .درب  یم  رسب  باهتلا  رد  دهـشم  رهش 
نابـساپ دوب  هدـید  یتـقو  دادرخ  مهد  زور  یباـبک ، نسح  هب  روهـشم  ینـسح  دـمحم  .دوب  یباـبک  نسح  تسد  هب  رگید  رومأـم  دـنچ 

زا ار  وا  دراک  اب  دـنک ، یم  هراپ  دـنَک و  یم  ار  ینیمخ  ماما  هیمالعا  ار ، داشرهوگ  دجـسم  يدورو  رد  هب  هدـیبسچ  هیمالعا  گنهابش ،
ینارنخس رگید ، لماع  .دوب  هدش  حیبقت  دهـشم  گرزب  ياملع  طسوت  هک  یمادقا  دوب ؛ هدز  مخز  ار  رگید  رومأم  دنچ  هدروآرد ، ياپ 

.دوب هدز  نماد  یمدرم  ياه  ناجیه  هب  هک  دوب  یمق  نسحدیس  ياقآ  ياه 

يدادـعت هدـمآ ، دهـشم  ياه  نابایخ  هب  یماظن  ياهوردوخ  اـب  ناـیماظن  ینیمخ ، ماـما  يریگتـسد  اـب  ناـمزمه  دادرخ ، مهدزناـپ  زور 
داشرهوگ دجـسم  رد  یمق  ياقآ  زور  نیمه  رد  .دوب  هدـش  لـیطعت  رازاـب  .دـندوب  هدرک  تکرح  نزرب  هچوک و  رد  بسا  اـب  مرادـناژ 

ظاعو و همه  .دوب  هدش  بوکرس  یمق  ياقآ  يریگتـسد  تیموکحم  رد  هدش  اپرب  تارهاظت  .دوب  هدیدرگ  لقتنم  نارهت  هب  ریگتـسد و 
هللا تیآ  دادرخ  مهدزناش  زور  .دندوب  هدش  ریگتـسد  دندوب ، هدنار  ینخـس  یتموکح  هاگتـسد  هیلع  ریخا  زور  دنچ  رد  هک  ینایناحور 

هدـنادرگزاب نامـسآ  هار  ياه  هناـیم  زا  ار  يو  لـماح  ياـمیپاوه  .دوب  هدـش  نارهت  یهار  تموکح  تامادـقا  هب  ضارتعا  رد  ینـالیم 
هدرک زاب  ناگدشریگتسد  هزات  يارب  ییاج  رکشل 12  ناگداپ  رد  .دوب  رپ  اه  نادنز  .تشاد  هداعلا  قوف  یتیعقوم  دهـشم  رهـش  .دندوب 

.دوب يا  هنماخ  یلعدیس  اهنآ  زا  یکی  .دندوب 

کی يرتنالک  رد  یبش 

.دندرک تلالد  دهشم  کی  يرتنالک  هب  ار  نانآ  .تشادن  اج  .دوب  غولش  رایسب  .دنتفر  ینابرهش  هب  ینادنز  نداد  لیوحت  يارب  هاگنابش 
...ریقحت ...تناها  ...ییوگدب  هب  دندرک  عورش  ...اه  نابساپ  .دش  عورش  ینابز  ءاذیا  يرتنالک  يوت  متشاذگ  ار  میاپ  هک  يا  هظحل  زا  »

تمقن یتحاران و  ماقتنا و  دروم  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  نویناحور  ًاعبط  .دوب ... ] گنهابش  نابساپ  ندش  هتشک  نآ   ] تلع کی  دیاش 
« .تشذگ تخس  ...یلیخ  نم  هب ]  ] بش نآ  ...دنتفرگ  یم  رارق  اهنآ 

ص:140
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.دنداد ناشن  وا  هب  ار  طایح  هشوگ  ادتبا  .دش  وا  لوبق  هب  روبجم  تشادـن ، اج  دـیدج  ینادـنز  شریذـپ  يارب  هک  نیا  اب  کی  يرتنالک 
ار وا  يرـسفا  هک  دوب  ندناوخ  نآرق  لوغـشم  .دشاب  هتـشاد  يزادناریز  دناسرب  حبـص  هب  دهاوخب  ار  بش  رگا  هک  تفرگ  مه  وتپ  کی 
نآ رد  .ییانج  نامرجم  تقوم  يرادـهگن  لـحم  نیمزریز ، رد  دوب  ییاـج  .شدـنربب  يرتنـالک  هناـخ  کـیرات  هب  داد  روتـسد  دـید و 

دناوتن دیاش  دراد و  یبلق  یتحاران  هک  تفگ  نابهگن  هب  دز ، رد  .دیـسرت  .دنتـسه  مه  يرگید  ناسک  ای  سک  درک  سح  هدک  کیرات 
اجنآ .دوب  هدـناوخن  زامن  زونه  .هناخرادـبآ  يوت  دـندروآ  ار  وا  دـندرک و  رواب  دوب و  هدروآ  هناهب  .دروآ  ماود  اج  نیا  هفخ  ياوه  رد 

ار يرتنالک  باتفآ ، ندـمآ  الاب  حبـص و  زامن  زا  دـعب  .دـناسر  رحـس  هب  نامـسآ  هب  ور  يرتنالک  طایح  نامه  رد  ار  بش  اما  دـناوخ ،
(1)« .مدروخ اجنآ  یلصفم  هناحبص   » .دروآ ياچ  هناحبص و  شیارب  دوب ، کی  بیان  شا  هجرد  هک  يدرمریپ  .دید  تولخ 

رکشل نادنز 

نایشاب نیم  رکشلرس  .دنتشاد  شهگن  رظتنم ، ینابژد  ورهار  ياهتنا  رد  دندرب و  رکشل 12  نابژد  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  زور  نآ  حبص 
ار شهار  .تسورهار  ياهتنا  رد  هک  داتفا  یناوج  یناحور  هب  شمشچ  دمآ  یم  نییاپ  اه  هلپ  زا  هک  ناسارخ  رکشل 12  دیدج  هدنامرف 
ار امش  ...دیسرپ  نم  زا  نابرهم  یلیخ  نحل  اب  ولج و  دمآ   » .دندرک یم  شا  یهارمه  وا  رس  تشپ  زین  رسفا  دنچ  .درک  جک  وا  فرط  هب 

هدز فرح  ...روشک  حـلاصم  فالخرب  دـنیوگ  یم  متفگ  ارچ ... ؟ تفگ  .دـنا  هدرک  تشادزاب  ارم  ...متفگ  اـج ؟ نیا  دـنا  هدروآ  ارچ 
« .دیا

و نداد ، ناکت  هب  درک  عورش  ار  شرس  دیسر  هک  همان  ياه  هنایم  هب  .ندناوخ  هب  درک  انب  .دندروآ  .دنروایب  ار  هطوبرم  همان  داد  روتسد 
هک متفگ  ییاهزیچ  دییوگ ...؟ یم  هچ  دینکب ؟ ...دیهاوخ  یم  هچ  امش  : » دیسرپ ینشخ  نحل  اب  درک و  رییغت  ًالماک  شا  هرهچ  اهتنا  رد 
هـس ود  دیهاوخ ...؟ یم  هچ  دنا ! هدرک  تفرـشیپ  ردقچ  نیبب  درادن ؟ نید  اکیرمآ  درادـن ؟ نید  هیـسور  رگم ]  ] تفگ .دـش  یـشتآ  ... 

اب دنادرگرب و  ار  شیور  رومأم و  نآ  هب  داد  دوب ... ] هدرک  رو  هلعـش  ار  وا  مشخ  شتآ  هک  يا  همان   ] ...دعب تفگ و  مه ] رگید   ] هلمج
، وگب يزیچ  ًالثم  ولج ، ایب  هک  دنک  یم  هراشا  نم  هب  دنتسه  شهارمه  هک  یناسک  نآ  زا  یکی  ...مدید  نم  .تفر  ییانتعا  یب  لامک 

ص:141

دناسر و وا  هب  ار  دوخ  .دش  کی  بیان  نامه  هجوتم  دش ، یم  در  يرتنالک  نیا  رانک  يولهپ و  نابایخ  زا  ًاقافتا  یتقو  دعب  لاس  هس  - 1
.درک رکشت  دوب ، هدش  رد  هب  یگنسرگ  يازع  زا  هک  یلد  ینابرهم و  نآ  دای  هب  یفرعم ، زا  سپ 
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« .مهاوخ یمن  يزیچ ]  ] هک مدرک  هراشا  رس  اب  ...هاوخب  يزیچ 

مـسا کی  يا  هنماخ  یلعدیـس  يارب  نادنز  زور  نآ  ات  .دندیـسر  اج  نآ  هب  رهظ  زا  دعب  راهچ  دودح  .دوب  رکـشل  نادنز  يدعب ، لحم 
قالخادب و هزادنا  هچ  و  دوب ؛ هتـسشن  نآ  رد  ناوج  يرـسفا  هک  دندرب  یقاتا  هب  ار  وا  .دوب  هدینـش  ار  شفـصو  هن  دوب و  هدـید  هن  دوب ؛

نینچمه .دـندرک  لوبق  .دـشاب  نم  يولهپ  دـنراذگب  ار  نآرق  مدرک  تساوخرد  نم   » .دـنتفرگ دوـب  شهارمه  هچ  نآ  ره  .يور  شرت 
« .دندرک لوبق  دشاب  میولهپ  مه  متعاس  مدرک  اضاقت 

هتـشون نآ  رد  ییاه  ثیدـح  .دـش  تقفاوم  دوب ، شهارمه  اه  ترفاسم  رد  هک  یتشاددای  هچرتفد  نتـشادهگن  يارب  وا  تساوخرد  اـب 
هب ارم  دـندرک  ییاـمنهار   » .دـنتفرگ ار  كدـنف  اـت  شارت  ملق  زا  ءایـشا ، هیقب  .ار  هتـشذگ  زور  دـنچ  ياهدادـخر  تارطاـخ  زین  و  دوب ،

بقع ار  اه  گنفت  داد  روتسد  رسفا  نآ  ...دندوب  هتفرگ  راد  هزینرس  ياه  گنفت  اب  زابرـس  ود  ار ...  نآ  مد  هک  دنلب  یلیخ  ییورهار ... 
يوت دندرب  دیـسر ...] یم  رظن  هب  زیگنا  تشحو  بیجع و  اج  نیا  دوب  يداع  يدعب  ياه  نادنز  رد  اهدعب و  هک  ییاه  هنحـص   ] دـندرب

« .اهنت مدنام  نم  .دنتفر  دنتسب و  ار  رد  ...دنتخادنا و  یقاتا 

هرجنپ مه  دوب ، گرزب  قاتا  مه  دوب ؛ گرزب  طقف  .تشادن  دوجو  ندیباوخ  ای  نتسشن  يارب  ییوکس  ییوتپ ، يزادناریز ، قاتا  نیا  رد 
هطوحم تفر و  هرجنپ  راـنک  هب  .تسا  هدـش  تقوم  نادـنز  هب  لیدـبت  هک  تسا  راـبنا  هکلب  نادـنز ، هن  اـجنیا  هک  دـش  مولعم  دـعب  .شا 

.داتسرف دهاوخ  ناگداپ  نیا  هب  ار  وا  رگید  راب  هس  تشونرس ، تسناد  یم  هچ  وا  اه  هظحل  نآ  رد  .درک  دصر  ار  ناگداپ 

نآ رد  زاب  .تشادن و  ار  يراهب  ياه  ناراب  بات  هبورخم  فقـس  .نتخیر  هناتـسآ  رد  فقـس  دوب و  كانمن  قاتا  نیمز  زا  ییاه  شخب 
کی دش ، دهاوخ  شبیـصن  نادـنز  زا  دـعب  ياه  لاس  هک  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  بارخ  همین  رومن  قاتا  نیا  هک  درب  یمن  نامگ  اه  هظحل 

.تسا ییاریذپ  رالات 

غیت راظتنا  رد 

هن ياهوم  هاگ  .درک  یمن  شیاهر  رکف  نیا  دندوب ، هداتفا  هار  هک  دنجریب  زا  .دنـشارت  یم  نادنز  رد  ار  نایناحور  شیر  هک  دوب  هدینش 
یمیظع تشحو   » .دنک تداع  تساخ ، یمرب  شتروص  رب  غیت  ندناشک  اب  هک  يدرد  هب  ات  دیشک  یم  ار  دوخ  نساحم  تشپرپ  نادنچ 

دوب نم  لد  رد 
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« .مدوب شرظتنم  ...کشخ  ِکشخ  ْشیر ، ندیشارت  زا  دوب  ترابع  نآ  متشاد و  ار  شراظتنا  دنجریب  زا  هچ  نآ  زا 

اب مه  یلدنـص  کی  .دندش  رهاظ  رد  بوچراچ  رد  نابهورگ  کی  رگـشیارآ و  .دش  زاب  قباس  يرابنا  رد  دیـسر و  هار  زا  هظحل  نآ  و 
شیر ندیـشارت  ماگنه  ناـیناحور  زا  یخرب  دوب  هدینـش  .دنیـشنب  یلدنـص  يور  دـیایب و  هک  دـندرک  هراـشا  وا  هب  .دـندوب  هدروآ  دوخ 

یم نوچ  .مدوب  هدامآ  .مدرکن  متـشادن و  یتمواقم   » .دوب اه  تمواقم  نیا  اب  هلباقم  يارب  نابهورگ  روضح  دـیاش  .دـنا  هدرک  تمواقم 
دهاوخ ...دوشب  دیابن  هک  يراک  نآ  دعب  دننز و  یم  کتک  يرادقم  دعب  دـنریگ و  یم  ار  نم  ياپ  تسد و  .درادـن  يا  هدـیاف  متـسناد 

« .دش

هار هب  وا  تروص  يور  هچ  نآ  دید  ناهگان  .دنک  سامم  وا  تروص  يور  ار  غیت  هبل  دیایب و  الاب  رگـشیارآ  تسد  دوب  رظتنم  .تسـشن 
اب رایتخا  یب  هک  ...مدوب  هدـش  لاح  شوخ  ردـق  نیا   » .دز ناش  بیغ  شحوم  ياهراظتنا  اهینارگن و  مامت  .تسا  نزوم  هاگتـسد  هداتفا 

متسه يدنوخآ  روط  هچ  نم  هک  اهنیا  دندرک ] یم   ] بجعت ...ندیدنخ  ندز و  فرح  مدرک  انب  بترم  نابهورگ  نآ  اب  یناملس و  نیا 
ار مدوخ  هناچ  هدب  ار  هنییآ  نیا  داتـسا  متفگ  وا  هب  دـش ] هک  مامت   ] ...ملاحـشوخ ردـق  نیا  نم  دـننک و  یم  هاتوک  ار  مشیر  دـنراد  هک 
هک نیا  لـثم  مدآ  هلب ؛ مدـید  .ندرک  هاـگن  متروـص  هب  مدرک  اـنب  .داد  ار  شا  هنییآ  .تفرگ  شا  هدـنخ  ...ما  هدـیدن  تـسا  لاـس  دـنچ 

« .دسانش یمن  تسرد  ار  شدوخ 

یم دراد  ییوش  تسد  هب  يزاین  رگا  دندرک  داهنشیپ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  دنداد  یم  ناشن  رت  لاحرس  نونکا  هک  نابهورگ  رگـشیارآ و 
دید و ار  يا  هنماخ  ياقآ  مه ، رد  ِسوبع  رـسفا  نآ  تشگرب  ماگنه  .دوب  هطوحم  نیا  نوریب  حارتسم  .دش  و  دوش ؛ هارمه  اهنآ  اب  دناوت 
، هلب متفگ : دنلب  يادص  نامه  اب  مه  نم  دندز ؟! ار  تا  شیر  خیشآ ! : » درک دنلب  ادص  دوب  مه  رود  هک  يا  هلـصاف  زا  رخـسمت  نابز  اب 

دیاش .مرادن  یتحاران  چیه  نم  درک  ساسحا  ...مدید  هک ]  ] مدوب هدیدن  ار  ما  هناچ  دوب ] اه  تدـم   ] هللادـمحلا مداد ] همادا   ] هدـنخ اب  و 
« .مدوبن هک  مشاب  نیگمغ  رثأتم و  تحاران و  نم  هک  تساوخ  یم  شلد  .درک  بجعت 

ینیگنـس و دش و  بش  .دنداد  مه  وتپ  ود  .مه  غارچ  تشادـن ، من  .دوب  رت  نشور  دـیدج  قاتا  .دـندرک  ضوع  ار  وا  قاتا  دـعب  یتعاس 
اب حبـص  ات  مه  ار  بش  .دروخب  تسناوتن  تسرد  .وت  دـنداد  یـشترا  نان  هکت  کی  اب  يوَْلغَی  يوت  ار  ماش  .دز  همیخ  قاـتا  رب  یکیراـت 

نیتسخن اب  .دوب  ردام  ردپ و  شنکاو  نارگن  .دوبن  هدوسآ  شرطاخ  .دنتشادن  ناگداپ  ياوه  یکنخ  يارب  یباوج  اهوتپ  .دنارذگ  امرس 
.تسناد یمن  درک ؟ دنهاوخ  دروخرب  هنوگچ  وا  یتازرابم  هبرجت 
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يراگیب

دیاب دـیوگ : یم  نئاق  فارطا  ياهاتـسور  هجهل  اب  يزابرـس  رد ، تشپ  زا  دینـش  هک  دـنک  تحارتسا  تساوخ  یم  زاـمن  زا  دـعب  حـبص 
کی هب  تبسن  دیاب  هک  دنک  یم  ساسحا  ارچ  وا  ارچ ؟ رگید  ییاتسور  رفـص  زابرـس  نیا  دیـشیدنا ؛ .تشاد  يدب  نحل  .يراگیب  يورب 

.دش یم  تیناحور  هیلع  یماظن  ياه  طیحم  هناخزابرس و  طیحم  رد  هک  يدیدش  تاغیلبت  زج  دوبن  نیا  و  « ؟ دنک یجک  نهد  یناحور 
مه تسرد  .تسا  هتـسباو  تیناـحور  هب  تضهن  هک  تسناد  یم  نوچ  درک ؟ یم  ار  تاـغیلبت  نیا  تیناـحور  هیلع  ارچ  هاگتـسد  ـالاح 

؛ دندوب هتخانشن  لوا  زا  ار  تضهن  نیا  هک  اه  يدوخ  زا  دندوب  اما ]  ] ...دوب هتخانش  ...ار  تضهن  نیا  لوا  زا  ًاعقاو  هاگتسد  .دوب  هدیمهف 
« .دندوب هدیمهفن  ار  نآ  يریگ  تهج  فده و 

رگید هک  دید  تشاذـگ  هک  نادـنز  نالاد  هب  اپ  .تسناد  یمن  يراک ؛ روج  هچ  اما  يرابجا ، راک  ینعی  يراگیب  تسناد  یم  ...يراگیب 
ار شیور  رکاـف  اضردـمحم  خیـش  رکاـف .» : » تخانــش ار  شلباـقم  رفن  .دوـب  رخآ  رفن  وا  .رفن  دیاش 12  دـنا ؛ هداتـسیا  مه  اه  ینادـنز 

فـص .تسا  هدرک  ادـیپ  نادـنز  زا  لدـب  راـبنا  نیا  رد  ییانـشآ  هک  تفرگ  مارآ  شلد  داد و  باوـج  .درک  مالـس  وا  هـب  دـنادرگرب و 
.دندرب ناگداپ  هطوحم  هب  ار  اه  ینادنز 

یم ینابهگن  نانآ  فارطا  رد  هحلـسا  اب  زابرـس ، يدایز  دادعت  .دینکب  دنتفگ  دنداد و  ناش  ناشن  ار  طایح  رد  هدییور  زره  ياه  فلع 
.دنداد

یبوخ ساـسحا  ...یندـب  راـک  يراویدراـهچ ، زا  رود  كرحت ، یمک  گرزب ، هطوحم  بوخ ، ياوـه  باـتفآ ، ریز  .داد  ناـشن  هقـالع 
تفگ نم  هب  ...دوب  هدمآ  يراگیب ]  ] لبق ياهزور  ...تشاد و  هبرجت  هک  رکاف  ياقآ  .ندـنک  ار  اهفلع  نیا  دـنت  دـنت  مدرک  انب   » .تشاد

امش هک  دنک  لایخ  مه  رسفا  نآ  دیوش و  هتسخ  هک  نکن ... ] هرابکی  ار  فلع  ینعی  نادرگرب ، هتـسهآ  اما  ربب  ولج  دنت  ار  تتـسد  هک  ]
« .هدرک قرع  هدروخ و  باتفآ  هتسخ و  ...میدش  هتسخ  یباسح  تعاس 11  ات  ...دیوگ  یم  تسار  مدید  .دینک  یم  راک  دنت  دنت  دیراد 

هب درک  عورـش  تفرگ و  تسد  هب  ار  تشاددای  هچرتفد  درک ، هزات  هک  یـسفن  .دندنادرگزاب  ناش  لحم  هب  ار  ناینادـنز  تعاس  نیا  رد 
هب سلبارط  رد  ار  خیش  .دندرک  شروبجم  لِگ » راک   » هب دش و   (1) ناگنرف ریسا  ماش  سلبارط  رد  هک  داتفا  گرزب  يدعس  دای  .نتشون 
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زا یـضعب   » .دوب هدرک  ادیپ  ار  دوخ  نایانـشآ  زا  يرامـش  لُگ ، راک  نامه  رد  .لُگ  راک  هب  دهـشم  رد  ار  وا  دـندرک و  راداو  لِگ ، راک 
هدولاـف باون  هسردـم  يور  هبور  هک  يدیـس  درمریپ  ناگدشریگتـسد ]  ] هلمج زا  .ممعمریغ  ياـه  ناوج  زا  یـضعب  دـندوب و  نیممعم 

هب یناجم  هدولاف  هک  نیا  مرج  هب  دنتـشادن ؛ یکردـم  لیلد و  اما  دوب ، هدرک  شخپ  هیمالعا  دوب ، طبترم  اه  هبلط  اب  وا  .تشاد  یـشورف 
؟ ما هدرک  راک  هچ  نم  دیشک : یم  دایرف  شقاتا  زا  .دوب  یغولـش  درمریپ  .دوب  هدش  ینادنز  ریگتـسد و  شدرگاش  هارمه  هداد ، اه  هبلط 

.تفگ یم  یندینش  نیریش و  ار  شا  يریگتسد  نایرج  .دییوگب  دیراد  یلیلد  رگا  دینک ؟ غاد  هرقن  هک ... ]  ] نادنز دیا  هدروآ  ارم  ارچ 
« .میدیدنخ یم  ام  تفگ و  یم  وا  .تسشن  یم  يدننام  یلدنص  يور  مه  بقارم  رسفا  نیمز ، يور  میتسشن  یم 

، دـعب لاس  تفه  ومه ، .دوب  هدـناشک  ناگداپ  نیا  هب  ار  وا  یمالـسا  دـیاقع  نامز  نآ  .دوب  ناگدشریگتـسد  نایم  مه  نایوپ  زیورپریما 
.دش قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناراذگناینب  زا  یکی 

ییوجزاب

هب دوب ، هداد  دهـشم  ناگداپ  نابژد  هب  ار  يا  هنماخ  ياـقآ  نتفرگ  لـیوحت  روتـسد  هک  ناـسارخ  رکشل 12  سرزاب  رفدیـش ، گنهرس 
.دندرب كاواس  رقم  هب  ار  وا  دـعب  زور  ود  دـیاش   (1) .تسا ییوجزاب  هدامآ  تاقالملا  عونمم  ینادـنز  نیا  هک  دـناسر  كاواس  عالطا 

هصخشم سپـس 27  .تشاد  دوـخ  هنیـس  يور  ار  هرامـش 731  هک  دـنتفرگ  وا  زا  یـسکع  نآ ، زا  لبق  .دـندرک  يراگن  تشگنا  ادـتبا 
وم نوگ ،) مدنگ   ) هرهچ گنر  دهشم ، مق و  تنوکس  یناشن  ات  هتفرگ  يا  همانسانش  تاصخـشم  زا  يراگن ، تشگنا  هگرب  رد  جردنم 

.دندرک رپ  ار  راگیس )  ) هژیو تداع  و ...  دراد )  ) لیبس شیر و  یکشم ،) )

تـساوخزاب نیتسخن  نیا  و  درک ؛ زاغآ  يا  هنماـخ  یلعدیـس  زا  ار  دوخ  بوتکم  ییوجزاـب  كاواـس  دادرخ ، حبص 22  تعاس 9:30 
: دوب وا  زا  یتینما  هاگتسد  یسایس 

.دییامن نایب  ار  دوخ  لماک  تاصخشم  س :

.ینید مولع  لصحم  لغش : .دهشم  ، 217 همانسانش : .دهشم  ، 1318 دلوتم : .داوجدیس  جاح  دنزرف : .يا  هنماخ  ترهـش : .یلع  مان : ج :
لزنم گرا ، هچوک  دهشم ، سردآ :
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.داوساب .درجم  .يا  هنماخ  هللا  تیآ 

؟ ریخ ای  دیراد  هریغ  يرفیک و  تیموکحم  هقباس  ایآ  س :

.ریخ ج :

؟ ریخ ای  دیراد  تیوضع  اه  نمجنا  اه و  تیعمج  بازحا و  رد  ایآ  س :

.مرادن ج :

؟ دیوش یم  ییوگ  تسار  هب  دهعتم  ایآ  س :

.هلب ج :

؟ دیا هدرک  تکرح  دنجریب  فرط  هب  دهشم  زا  یخیرات  هچ  رد  س :

.ما هتفر  دنجریب  فرط  هب  مرحم ) مود   ) دادرخ مجنپ  زور  ج :

؟ دیا هتفر  دنجریب  هب  يروظنم  هچ  يارب  س :

.ربنم هب  نتفر  يارب  ج :

؟ دیا هتفر  دنجریب  هب  لاح  هب  ات  ایآ  س :

.هبترم ود  .یلب  ج :

؟ دیدرک یم  ثحب  تبحص و  یبلاطم  عون  هچ  زا  ربنم  رد  س :

.نآرق رابخا  تایآ و  زا  ج :

؟ دیا هتفر  ربنم  دنجریب  سلاجم  ایاکت و  زا  کی  مادک  رد  س :

.ما هتفر  ربنم  همه  رد  ًابیرقت  ج :

.دیسیونب دیناد  یم  هک  ار  کی  ره  مان  س :

.هنازرف یبابک و  یلصم ، دنوخآ ، رتخد  يایاکت : دجاسم و  .یسداس و  يزاین ، یتوکلم ، يدنواهن ، یبغار ، يداشمش ، لزانم : ج :

؟ دیا هدرک  داریا  یبلاطم  هچ  ربنم  يالاب  یبغار  ياقآ  لزنم  رد  س :
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هعماـج ارچ  هک  نیا  لـلع  يوـنعم و  تاـیح  هراـبرد  و  [ ... 24 لاـفنا /  ] وبیجتـسا هللا اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  هفیرـش :  هیآ  فارطا  رد  ج :
.دنامب مورحم  نآ  زا  تسا  نکمم  نیملسم 

؟ تسا هدوب  دروم  هچ  رد  اه  تبحص  نآ  .دیا  هدومن  مه  يرگید  ياه  تبحص  هدش  رکذ  بلاطم  زج  هب  نیرومأم  شرازگ  ربارب  س :

تلع متفگ  دـنمورحم ، يونعم  تایح  زا  ناناملـسم  هعماج  ارچ  هک  مدرک  یم  نایب  هک  نیا  نمـض  رد  .ما  هدرکن  يرگید  تبحـص  ج :
قیاقح زا  ندنام  رود  تیمورحم  نیا  للعلا 
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ار اهنآ  راهظا  تأرج  یـسک  دراد  تفلاخم  عامتجا  نیذـفنتم  نادـنمتورث و  رتشیب  عفانم  اب  اهنآ  نایب  نوچ  هک  یقیاـقح  تسا ؛ ینآرق 
نآ حیـضوت  .میوگ  یم  سلجم  نیا  رد  ار  نآ  مرادن ، يدام  هقالع  یگتـسبلد و  نادنچ  هک  نم  یلو  درادـن ، صاخـشا  نیا  لباقم  رد 

.تسا دنجریب  نادنمتورث  مانب و  نایعا  زا  یبغار ] لزنم =[  بحاص  هک 

میناوت یمن  نویناحور  امش و  نم و  هک  تسا  نیا  مدرم  یگراچیب  رقف و  تلع  هک  دیا  هتشاد  راهظا  یبغار  ياقآ  سلجم  رد  امـش  س :
رد همه  .تاـعوبطم  هن  نویناـحور ، هن  دـیوگب ، ار  قح  دـناوت  یم  ویدار  هاگتـسد  هن  .تسا  سبح  اـم  لد  رد  هتفگ و  ار  قـح  ناـنخس 
دیا هدرک  هفاضا  نینچمه  .دـنا و  هداد  تداع  يربراب  يراوس و  هب  ار  مدرم  هدروخ و  ار  مدرم  قوقح  هک  تسا  يا  هدـع  کی  راـیتخا 

.تشگ یم  وت  لابند  ینابرهش  سیئر  دیوگ  یم  يرگید  دریگ و  یم  ار  وت  غارس  سیلپ  دیوگ  یم  یکی  هک 

هک نیا  هب  عجار  اما  .دـش و  هتفگ  قوف  رد  هک  تسا  یبلاطم  نامه  نایب  دروم  رد  ...یگراـچیب » رقف و  تلع   » شرازگ لوا  تمـسق  ج :
هفیظو لغـش و  اب  طابترا  ربنم  نآ  رد  نم  ثحب  ًالوصا  مشاـب و  هتفگ  ربنم  نآ  رد  هک  تسین  مداـی  هب  ًادـبا  ...سیلپ » دـیوگ  یم  یکی  »

ناگدـننادرگ وـیدار و  نیرومأـم  هک  نآ  حیـضوت  ...تسا » يا  هدـع  راـیتخا  رد  یغیلبت  لـیاسو   » هـک تمـسق  نـیا  و  تشادـن ، سیلپ 
.دنراذگ یم  نانآ  رایتخا  رد  رتمک  هدنزومآ  ینید و  یقالخا و  بلاطم  دننک ، یم  قازترا  مدرم  هجدوب  زا  هک  نیا  اب  تاعوبطم 

؟ دیا هدرک  نایب  یبلاطم  هچ  یسداس  لزنم  رد  س :

.ما هتفگ  نخس  عامتجا  رد  یناحور  غلبم  يونعم  شزرا  منک  یم  نامگ  .تسا  هدنامن  مرطاخ  رد  ًاقیقد  ج :

مدرم دـنا ؛ هدز  بوچ  ام  ياهدیفـس  شیر  هب  دـنا و  هتخوس  ار  املع  ياه  همامع  هداـتفا و  مق  رد  یتاـقافتا  هک  دـیا  هدومن  راـهظا  س :
رد امـش  راتفگ  اب  ًایناث  و  دیا ؟ هتـشاد  عالطا  هنوگچ  مق  زا  امـش  ًالوا  .دیزادنا  راک  هب  ار  دوخ  زغم  دـینک و  زاب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و 

.دراد تریاغم  هدوب ، عامتجا  رد  یناحور  غلبم و  يونعم  شزرا  رد  دییامرف  یم  هک  ربنم 

اب بالط  زا  یعمج  مدید  متفر ، یم  هناتسآ  فرط  هب  دوخ  لزنم  زا  بالط  تداع  بسح  رب  هک  زور  کی  .متـسه  مق  لصحم  هدنب  ج :
هدشن عناق  نم  .دننک  یم  هلمح  بالط  هب  اپورس  یب  ناوج  تشم  کی  تسا و  نماان  نابایخ  دنتفگ  هدرک و  دروخرب  نم  هب  بارطـضا 

مدید .موش  ناهنپ  يا  هچوک  رد  مدش  روبجم  هک  داتفا  قافتا  يا  هعقاو  یلو  متفر ، نابایخ  هب  و 
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مه نم  دوخ  هب  یتـح  .دـننک  یمن  راذـگورف  نیهوت  عون  ره  زا  دـنرب و  یم  هلمح  اهرـسب  هماـمع  فرط  هب  لـکیه  يوق  ناوج  یعمج 
متح روط  هب  دـندش  یمن  لـئاح  نیمجاـهم  نم و  نیب  دوبن و  مرا  ناـبایخ  رد  عـقاو  كرا  هچوـک  وـلج  تیعمج  رگا  .دـندرک و  هلمح 

عوضوم اب  بلاـطم  نیا  طاـبترا  اـما  .مدرک و  یم  ناـج  شون  تشم  بوچ و  هبرـض  دـنچ  ضوع  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هماـمع 
دوخ لغـش  زا  نیا  دوجو  اـب  دنتـسه و  صاخـشا  نیا  تـالمح  دروم  نویناـحور  متفگ  یم  تبـسانم  هب  هک  نآ  ربـنم ، رد  ثحب  دروم 

.دشاب هتشاد  يونعم  هبنج  کی  دیاب  اهنآ  نانخس  سپ  دنشک ؛ یمن  تسد 

هک دتسرف  یم  نم  لابند  رومأم  ینابرهـش  سیئر  ياقآ  ما  هدمآ  دنجریب  هک  يزور  هک  دیا  هتـشاد  راهظا  دوخ  ینارنخـس  رد  امـش  س :
هک دیتشاد  عالطا  اجک  زا  امـش  یناث  رد  دوب ؟ امـش  ررـض  هب  داهنـشیپ  نیا  ایآ  .ییوگن  فالخرب  ربنم  رد  یفرح  هک  هدب  مازتلا  ایب  امش 

؟ دیهدب مازتلا  یتسیاب  ینابرهش  رد 

هتفرگ مازتلا  يربنم  ياقفر  زا  ًالوا  مود ؛ دروم  رد  .تسا  هدوب  نم  ررض  هب  داهنشیپ  نیا  هک  متسین  دقتعم  ًادبا  لوا  لاوئـس  دروم  رد  ج :
سلجم و زا  دعب  نوچ  مه  نم  .دینک  اضما  ار  نیا  اقآ  هک  داد  هئارا  نم  هب  يا  هقرو  هچوک  نایم  رد  ینابرهـش  رومأم  یناث  رد  دندوب و 

.دماین .منک  اضما  ات  متنوکس ) لحم   ) هسردم ایب  متفگ : مدوب ، تیعمج  نایم  رد  هوالع  هب  یگتسخ و  لاح  رد 

؟ دییامن یم  یهاوگ  هلیسو  هچ  هب  ار  دوخ  تاراهظا  س :

(1) .منک یم  اضما  ج :

رکشل نادنز  زا  يدازآ 

یکاخ ياه  هداج  دنتـشاد  او  ار  نانآ  ناینادنز و  تسد  دنداد  يزابرـس  يوشات  گنلک  لیب و  دوبن ؛ لُگ  راک  دـعب ، ياهزور  يراگیب 
زا .يوش  یم  دازآ  ادرف  تفگ : هدمآ ، نادنز  هب  نارـسفا  زا  یکی  نم ، تشادزاب  زا  زور  هس  تشذگ  زا  سپ   » .دننک راومه  ار  ناگداپ 

هدرک تطاسو  نم  يدازآ  يارب  میژر  ناگتسباو  زا  یسک  دزن  مناتـسود  زا  یکی  دیاش  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  بجعت  رایـسب  ربخ  نیا 
« .تسا
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الو هیصوت  نوعیطتـسیالف  همیرک : هیآ   » .درپس نآرق  هب  لد  تسیک ؟ وا  هدرک ؟ تطاسو  یـسک  هچ  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  هک  دوب  رکف  رد 
[ .دندرگزاب دوخ  ناسک  يوس  هب  دنناوت  یم  هن  دننک و  یم  ادـیپ  شرافـس  تیـصو و  تردـق  هن  سپ  ( ] 50/ سی  ) نوعجری مهلها  یلا 

(1)« .درک بلج  دوخ  هب  ار  مهجوت 

، داوجدیس دنزرف  یلعدیـس  یماظنریغ   » درک مالعا  ناسارخ  رکشل 12  هب  دادرخ  رد 25  هک  دوب  هدـش  مامت  يو  اب  كاواس  راک  دـبال 
(2) .دوش دازآ » طرش  دیق و  نودب  ...يا  هنماخ  ترهش 

ار نام  همه  .میدرک  ...بجعت   » .دیـسر هار  زا  ناینادـنز  همه  يدازآ  ربخ  هک  نیا  ات  دنتـشاد  شهگن  ناـگداپ  رد  رتشیب  زور  دـنچ  اـما 
یقاب یخیش  کی  طقف  ...دندرک  نامدازآ  مه  اب  میدوب  هک  ییاهنآ  همه  دنتشادن ... ] هگن   ] ار سک  چیه  نادنز  نآ  رد  ...دندرک  دازآ 

هام هس  ات  ...دنشکب  یفرح ...  وا  زا  دنتـساوخ  یم  ًًامتح ]  ] ...یمق ياقآ  تشاد ؛ نایاقآ  زا  یکی  تیب  اب  طابترا  ...نایرفعج  مان  هب  دنام 
« .رتشیب ای  دوب  نادنز  دعب 

ردـپ و يارب  رـسپ  رادـید  .تشادـن  شیر  وا  .دوب  نوگرگید  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  تفرگ ، شیپ  رد  ار  يردـپ  هناـخ  هار  یلعدـیس 
یمن مشچ  هب  شربارب  رد  نادـنچ  هرهچ ، رییغت  هک  دوـب  یتـبهوم  هدـنارذگ ، رـس  زا  هک  يا  هقباـس  یب  تارطخ  زا  سپ  مه  نآ  رداـم ،

رد یتقو  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  .ردام  ردـپ و  شنکاو  زا  ینارگن  دوب ؛ هتفاـین  شیوخ  ياـه  ینارگن  لد  يارب  یخـساپ  زونه  اـما  .دـمآ 
ات هک  درک  ادیپ  يا  هیحور  و  دـش ؛ هدـیمد  وا  رد  يا  هزات  ناج  منک » یم  راختفا  تِِهب  ناج ! یلع  : » دینـش تفرگ و  مارآ  ردام  شوغآ 

مدش دراو  شیر  یب  نم  دندید  میاهردارب   » .دوب رت  یندید  شناردارب  يارب  اقآ  یلعدیـسآ  شیر  یب  هرهچ  .دوب  وا  اب  دعب  لاس  هدزناپ 
« .دوب بلاج  ناشیارب  یلیخ 

ینالیم هللا  تیآ  اب  رادید 

هللا تیآ  .داد  سپ  ار  ناشیا  دیدزاب  دعب ، زور  دنچ  .دمآ  يا  هنماخ  ياقآ  ندید  هب  ینالیم  هللا  تیآ  رکـشل ، نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ 
« .مرادن هلجع  ...هن  متفگ  هدماینرد ؟ ناتشیر  زونه  تفگ  دید  ارم  ات   » .دیسرپ مه  دوخ  درگاش  شیر  زا  ینالیم 

، دوب هدمآ  دیدپ  نآ  زا  سپ  دادرخ و  رد 15  هک  هچنآ  زا  ینالیم  هللا  تیآ  اهرادید  نیا  رد 
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زا نیدـتم و  ناناوج  ناش  نیرتهب  اهنآ  نایم  رد  دنتـسه و  ناناوج  یعامتجا  هقبط  نیرت  مهم  هک  لیلحت  نیا  اب  وا  .درک  یتیاضران  زاربا 
هجیتن نینچ  دنا ، هتفر  نیب  زا  هدش ، هتشک  دنهد ، یم  جرخ  هب  تعاجش  دنراد و  مادقا  تماهـش  هک  یناسک  اهنآ  نیرتدنمجرا  نیب  نیا 
ناشیا اب  دیاش  .مدرک  یمن  لوبق  چیه  مدوب  يا  هبلط  بُخ ، هک  هدنب  تقو  نامه  ار  قطنم  نیا  هتبلا   » .میا هدرک  ررض  ام  هک  تفرگ  یم 

ناشن  ] یخاتسگ ناشیا  اب  ثحب  رد ] متساوخ  یمن  نم  و   ] دوب گرزب  دوب ، داتـسا  ناشیا  بُخ ، نکیلو  میدرک ، یم  مه  ثحب  يرادقم 
[.« مهد

ناشن ار  دوخ  دـیاب  ینامز  هچ  عاجـش  مادـقا و  لها  ياه  ناوج  دیـسرپ : یم  دوخ  زا  ینالیم  ياـقآ  عضاوم  ربارب  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ 
ادیپ هزرابم  هزیگنا  يرتشیب  دارفا  نآ ، لَِبق  زا  اما  دـنوش ، یم  هتـشک  نت  دـنچ  ینینوخ  ياهدادـخر  نینچ  رد  هک  تسا  تسرد  دـنهد ؟

ییالم ...دوب  ینیوزق  یبتجم  خیشآ  موحرم  تشاد  املع  نیب  يریظن  یب  راتفر   » دهشم رد  هک  یـسک  .دنوش  یم  راد  نادیم  دننک و  یم 
دجسم هب  ثحب  سرد و  يارب  یتح  .دوب  ریگ  هشوگ  .دوب  يدهاز  درم  .تفر  یمن  عقوت  راظتنا و  ًالـصا  وا  زا  اهراک  هنوگ  نیا  هک  دوب 

لها هک  یناسک  اب  تشاد و  یفسلفدض  برشم  ...دوبن  تسایس  لها  ...درک  یم  سیردت  شا  هناخ  يوت  .دمآ  یمن  یمومع  سردم  و 
اما ...نافرع  هفـسلف و  بتکم  هب  دندوب  فورعم  هک  ...ینالیم  هللا  تیآ  ینیمخ و  ياقآ  اب  هلمج  زا  دوب ؛ فلاخم  یلک  هب  دندوب  هفـسلف 

خیـشآ موـحرم  ...دـننک  تعاـطا  وا  زا  هک  تسا  بـجاو  هـمه  رب  تـسا و  ینیمخ ] ياـقآ   ] تـسد زورما  مالـسا  مـچرپ  تـفگ  یم  ... 
رد ردـقچ  درم  نیا  هک  دوبن  صخـشم  چـیه  هن ، ًالبق  دـش و  مولعم  راک  ءانثا  ...رد  نیا  هک  دوب  یـشوجرپ  دـنت و  رایـسب  درم  ...یبتجم 

(1)« .دراد شورخ  شوج و  شدوخ  نطاب 

نایناحور كدـنا  اب  هک  يا  هقیلـس  تشاد ؛ ار  دوخ  داقتعا  هقیلـس و  يولهپ  اضردـمحم  تموکح  اب  هزرابم  راـک  رد  ینـالیم  هللا  تیآ 
، دیـسر رهق  يروخلد و  راقن ، هب  هاگ  دشن و  رپ  زگره  دنچ ، ره  هلـصاف  نیا  .درک  یم  توافت  يا ، هنماخ  ياقآ  هلمج  زا  دهـشم ، زرابم 
هب ار  شیوخ  رواب  هاگ  تشاذگ و  یم  مارتحا  نآ  هب  تشاد ، رواب  دوب ، هتفرگ  شیپ  ینیمخ  ماما  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ینالیم  ياقآ  اما 
اب تسا  هداـمآ  هک  دتـسرف  یم  ماـیپ  ینـالیم  ياـقآ  هب  هاـش  يدرجورب ، هللا  تیآ  تاـفو  یپ  رد  .دـناسر  یم  زین  لـمع  مادـقا و  هلحرم 

؛ ددرگ مق  نیزگیاج  دهشم  دهد ؛ رارق  ناریا  ینید  مولع  زکرم  ار  نآ  دهشم ، هیملع  هزوح  زا  لماک  تیامح 
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هک دوب  ینالیم  ياقآ  یفنم  خساپ  یپ  رد  .تفریذپن  ینالیم  هللا  تیآ  .ددرگ  عیزوت  ینالیم  ياقآ  قیرط  زا  ناریا  بالط  هیرهـش  هدمع 
لاس 1343 رد  اهدعب ، ینالیم  ياقآ  .تفگ  تیلـست  میکح  نسحمدیـس  هللا  تیآ  هب  ار  يدرجورب  هللا  تیآ  تافو  يولهپ ، اضردمحم 

(1) .درک مهاوخن  اهر  ار  هیلع  هللا  مالس  هللا ، حور  اقآ  جاح  نم  درک : دیکأت  ییادخدبع  يدهمدمحم  هب  ارجام  نیا  ییوگزاب  نمض 

يرارف تسود  اب  رادید 

راک وا  اب  هناخ  رد  مد  یـصخش  دـنداد  ربخ  هک  تشذـگ  یمن  يا  هنماخ  یلعدیـس  يدازآ  زا  دـیاش )  ) يا هتفه  .دوب  رفـص  هام  لـیاوا 
یمن هـک  داد  شناـشن  ار  يدرف  .تـسا  شرظتنم  یـسک  اـجنآ  تـفگ  .درب  هچوـک  رـس  دوـخ  اـب  ار  وا  .دوـب  شناتـسود  زا  یکی  .دراد 

هک مدرک  بجعت   » .تفاین وا  يارب  نهذ  یناگیاب  رد  يا  هقباس  هک  هدیـشارت ، شیر  هتـسب ، تاوارک  هدز ، کنیع  دوب  يدرم  .تخاـنش 
« .متفر کیدزن  دراد ؟ راک  هچ  نم  اب  تسیک و  صخش  نیا 

هداد سابل  هرهچ و  رییغت  .دوبن  یمق  رفعجدیـساقآ  وا ، يرارف  قیفر  و  اه ، هیمالعا  شخپ  رای  یناحور ، تسود  زج  یـسک  وا  .تخانش 
اه هیمالعا  عیزوت  رد  ار  یمق  تسد  كاواس  هک  دوب  هدش  عورـش  ینامز  زا  اهزیرگ  بیقعت و  .دـتفین  یتینما  ياهورین  تسد  هب  ات  دوب 
ود وا  دادرخ  ثداوح 15  زا  سپ  .دوب  دایرف  مان  هب  يا  هیرـشن  پاـچ  هیهت و  رفعجدیـساقآ  مادـقا  نیرت  مهم  اـما  .دوب  هتـسناد  لـیخد 

و دـنا » هدـش  هناوید  ملع  هاش و   » دایرف نیوانع  یخرب  .دوب  هناروهتم  یمادـقا  طیارـش  نآ  رد  هک  درک  رـشتنم  ار  هدـیرج  نیا  زا  هرامش 
: دوب هدش  جرد  ماما  زا  دیجمت  رد  زین  يراعشا  هرامش ، نیتسخن  رد  .دوب  هاش » هناتسم  ياه  هدبرع  »

تساروت یهاوخ  نوخ  قح  ییام  دیلقت  عجرم  تساروت  یهللا  تیآ  ینیمخ  هللا  تیآ 

(2) مینک یم  تماک  هب  نیریش  ار  خلت  راگزور  مینک  یم  تمالس  میتسرف و  یم  تدورد  ام 

.دوبن روصتم  نآ  قوف  رگید  هک  دوب  هتفگ  هاش  هیلع ]  ] ردـق نیا  و  رثن ، رعـش و  زا  دـنت ، ییاهزیچ  بیجع  دوب ، هتـشون  اجنآ  هک  یبلطم 
.دش یم  ماجنا  هاش  هب  تبسن  هک  دوب  ییاه  ییوگدب  اهداقتنا و  نیرت  فشک  نیرتءاشفا و  نیرت و  كاته  دیاش 

؛ تشاد یبلق  يرامیب  رفعجاقآ  .دش  دهاوخ  هتشک  دتفیب  ریگ  رگا  تفگ  يرارف  تسود 
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.دشاب ناهنپ  دیاب  اه  تدم  ات  تفگ  .دورب  نیب  زا  دـنک و  هتکـس  تشاد  ناکما  تفر ، یم  راشف  کتک و  ریز  دـش و  یم  ریگتـسد  رگا 
مردـپ ...متفگ  متفر  .داد  یم  هزاـجا  یتسیاـب  مردـپ  ...یـشاب  یناوـت  یم  دـهاوخب  تلد  هک  تقو  ره  اـت  اـم  هناـخ  لاـح  ره  هب   » متفگ

یم تسا و  بیقعت  تحت  رفعجاقآ  متفگ  مردپ ] هب   ] .درک یم  يدایز  دمآ  تفر و  ...دوب  قیفر  یلیخ  نم  اب  .تخانـش  یم  ار  رفعجاقآ 
زا مدش  لاحـشوخ  یلیخ  ...دنامب  اج  نیا  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  وگب  وا  هب  تفگ  مردپ  دـیهد ؟ یم  هزاجا  ...دـنامب  ام  لزنم  دـهاوخ 

.دـش لاحـشوخ  یلیخ  .دـنامب  اج  نیا  دـهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دـیوگ  یم  میاقآ  هک ...  متفگ  مدـمآ  ...درکن  یتفلاخم  مردـپ  هک  نیا 
« .دش تحار 

دهشم هب  شهار  یناجنـسفر  یمـشاه  ربکا  دوب ، ناهنپ  داوجدیـس  جاح  هناخ  ینوریب  رد  یمق  رفعجدیـساقآ  هک  اهبـش  اهزور و  نیمه 
ياقآ .دش  یمن  هدید  .میدوب  هدیشک  هدرپ  دوب و  هتسشن  ناویا  يوت  رفعجاقآ   » .دز يا  هنماخ  یلعدیس  شتسود ، هناخ  هب  يرس  داتفا و 

تسین مولعم  ...هدرک  رارف  رفعجاقآ  ما  هدینـش  تفگ  .میدرک  یم  تبحـص  مه  اب  .دوب  ناویا  نیمه  يور  هبور  قاتا  يوت  مه  یمـشاه 
« .دندشن ربخ  دندوب  دهشم  هک  رفعجاقآ  ردارب  ردام و  یتح  ...تساجنیا  رفعجاقآ  متفگن  نم  ...تساجک 

(1)« .مدرک یهارمه  ار  وا  ناگرگ  ات   » .دنک كرت  ار  دهشم  درک  دصق  .دش  هتسخ  رگید  هک  دنام  ردقنآ  رفعجاقآ 

، هدیسر رگا  ای  هدیسرن ، ناگرگ  لثم  اهرهش ، یخرب  هب  دادرخ  سپ 15  شیپ و  ثداوح  ربخ  هک  دش  هجوتم  ناگرگ ، رهـش  رد  اجنآ ،
مرحم رد  هک  ییوگ  تسین و  يربخ  چیه  اجنآ  رد  هک  مدید  کیدزن  زا   » .تسا هتشادن  دراذگب ، رهش  ياضف  رب  دناوتب  هک  يریثأت  نآ 
میایب رگید  لاس  يربنم ، رفس  کی  متفرگ  میمصت  هک  دوب  نیا  .هداتفین  قافتا  يا  هعقاو  چیه  میدوب ، ناگرگ  رد  ام  شرَفَص  هک  لاسما 

(2)« .ناگرگ

توخر درگ  ندودز 

هک يدـنب  لفق و  زا  وا ، شود  رب  هدـش  راب  ياه  تنـس  زا  ریغ  هک  تشاذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  یـسایس  یتوخر  دهـشم ، هرود ، نیا  رد 
نآ ندودز  يارب  مادـقا  دـنچ  .دیـشک  یم  جـنر  دوب ، هدـش  هدز  دهـشم  هلمج  زا  گرزب ، ياهرهـش  ياپ  تسد و  هب  تموکح  طـسوت 

.تفرگ لکش  توخر 

ص:152
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، هدرک دوجو  زاربا  ینیمخ  ماما  زا  تیاـمح  رد  اـت  دـندرک  ترجه  نارهت  هب  ناریا  مهم  ياهرهـش  زا  گرزب  ياـملع  هک  یناـمز  لوا :
، دوخ ياهرهـش  هب  املع  تشگزاب  زا  شیپ  .دـمآ  تختیاپ  هب  مق  زا  زین  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  دـنیامن ، شـالت  ناـشیا  يدازآ  يارب 

نیا .دش  دراو  وا  لزنم  هب  دوب ، نارهت  رد  ینالیم  هللا  تیآ  هک  نیا  اب  تفر و  دهشم  هب  رویرهش 1342  رد 27  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ 
(1) .دیشک لوط  زور  تفه  یترایز  رفس 

ياهرهـش همه  كرتشم  هجو  هک  رهـش  رب  مکاح  بعر  دهـشم و  هدز  سرت  وج  دـیاش  ات  داد  تسد  هب  یتصرف  یـشعرم  ياقآ  روضح 
ندـید هب  دهـشم  مدرم  زا  يرایـسب  ...نیهجوم و  نیفورعم و  ...ءاملع  همه  هک  میدرک  هدامآ  یتابیترت  ...ام   » .دوش هتـسکش  دوب ، ناریا 

« .دوشب رداص  ییاه  هتفگ  دوشب و  شخپ  ییاه  هیمالعا  دوشب ، یتاراهظا  اج  نآ  رد  دنیایب و  یفجن  ياقآ 

نوکس رد  .دوب  هدش  تیامح  ینیمخ  ماما  تکرح  زا  نآ  رد  هک  دش  عیزوت  هتـشون و  زین  يا  هیمالعا  یـشعرم ، ياقآ  فقوت  نامز  رد 
یم اـه  لد  اـه و  هاـگن  رد  تشاد و  یمرب  جوم  هک  دوب  دهـشم  رد  بوـتکم  يادـص  نیتـسخن  نیا  دـیاش  ناتسبات 1342 ، توکـس  و 

.تسشن

تراک نتفرگ  هب  دـنوش  قیوشت  مدرم  دـش  رارق  ادـتبا  رد  .دوش  رازگرب  هامرویرهـش  رد  یلم  ياروش  سلجم  تاـباختنا  دوب  رارق  مود :
زیچ  » .دورب نیب  زا  تاباختنا  تیعورشم  تیمسر و  قیرط  نیا  زا  ات  دنوشن  رضاح  يأر  ياه  قودنص  ياپ  اما  لارتکلا ،

؛ دندوب هدـیدن  دـندوب و  هتفرن  تاباختنا  قودنـص  ياپ  ناشرمع  همه  رد  هک  دهـشم  مدرم  .داد  یم  مدرم  هب  یتکرح  ینعی  .دوبن  يدـب 
تراک دـنتفر  نایاقآ  روتـسد  رطاخ  هب  اج  نیا  دـندوبن ، تاباختنا ...  هلئـسم  لابند  ًالـصا  هک  یناسک  ملع و  لـها  هبـسک و  نینیدـتم و 

« .دنتفرگ لارتکلا 

زا يا  هدع  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  ینالیم  هللا  تیآ  دادرم  رد 19  هنومن  يارب  .دـش  میرحت  عجارم  ءاملع و  همه  فرط  زا  تاباختنا  اـما 
.درک میرحت  ار  نآ  تاباختنا ، رد  تکرش  هرابرد  نارهت  فانصا  ناگدنیامن  ناهفصا و  یلاها 

، ناشن ماـن و  اـب  مدرم  زا  ییاـه  هورگ  .دوب  گرزب  ياـملع  زا  تیاـمح  تشاداو ، كرحت  هب  ار  دهـشم  مدرم  هک  يرگید  مادـقا  موس :
دودح 80 .دندوب  لیخد  تکرح  نیا  رد  دهشم  نایناحور  زا  يرایسب  .دندرک  مالعا  دنتـشون و  ذغاک  يور  ءاملع  زا  ار  دوخ  تیامح 

بناجنیا دندوب  هتشون  ...يرازاب  رجات ، بساک ، .دوب  یبیجع  زیچ   » .دش عمج  تیامح  هگرب  رازه 

ص:153
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ار هیضق  ياه  تروص  ماسقا  عاونا و  ...يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  ود ...] ره  ای   ] ینالیم هللا  تیآ  ینیمخ ، ...هللا  تیآ  زا  ار  دوخ  تیامح 
متسه و ینالف  نم  هک  دنشکب  هاگتسد  خر  هب  دنراد  جل  هک  نیا  لثم  مدرم  .دندوب ] هدرک   ] ءاضما دعب  مراد ، یم  مالعا  دندوب ، هتـشون 

(1)« .تشادن دوجو  يراک  ناهنپ  ...چیه  .منک  یم  ار  راک  نیا  مراد 
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مق هب  تشگزاب 

توکس رد  مق 

نینچمه و  ناتسبات ، لصف  ندیسرارف  زین  رفص و  مرحم و  ياه  هام  رد  یتنـس  یلیطعت  لیلد  هب  مه  دادرخ ، زا 15  سپ  مق  هیملع  هزوح 
یم رـسب  یلیمحت  یتوکـس  قاحم  رد  تشگ ، زاغآ  نارهت  هب  ناشیا  لاقتنا  ینیمخ و  ماما  يریگتـسد  اب  نآ  جوا  هک  تضهن  بوکرس 
درگ نایناحور  زا  يرامش  ماما و  يریگتـسد  هب  ضارتعا  يارب  اهرهـش  گرزب  ياملع  هک  ییاج  دوب ؛ نارهت  رد  اهربخ  همه  أشنم  .درب 

زا يرادفرط  رد  مق  هیملع  هزوح  هبلط  دودح 250  ءاضما  اب  یمارگلت  هک  دش  هجوتم  مق  كاواس  یتقو  هامریت ، موس  زور  .دندوب  هدمآ 
(1) .درک بجعت  تسا ، هدش  شخپ  زین  هعماج  حطس  رد  لاسرا ، زا  سپ  و  هیهت ، ینیمخ ، ماما 

.دـنراد هاگن  رود  یتینما  ياهورین  مشچ  زا  ار  دوخ  تامادـقا  زرابم ، بـالط  هک  درک  یم  باـجیا  یتموکح  هاگتـسد  ياـه  بوکرس 
رد .دشاب  تکاس  مق  رهش  ياهزور  نیا  يارب  كاواس  دانسا  نابز  هک  تسا  یعیبط  .دوب  يریگ  لکش  لاح  رد  ینیمزریز  ياه  تیلاعف 

ینابرهـش و هب  راـب  ود  لقادـح  دوب و  رظن  تحت  داد  یم  ماـجنا  ار  شا  ینادـنز  ردـپ  يراـج  روما  هک  ینیمخ  یفطـصمدیس  ناوا  نیا 
ياـقآ تساوخرد  هب  سپـس  تشگ و  زاـغآ  فاـقوا  طـسوت  ادـتبا  هیـضیف  هسردـم  ریمعت   (2) .تفرگ راطخا  دـش و  راـضحا  كاواـس 

تفگ دنهاوخ  دزاسب ، ار  هسردم  فاقوا  رگا  هک  دوب  نیا  تموکح  لیلحت  .دبای  همادا  ات  دش  هدرپس  ناشیا  هب  یناگیاپلگ 

ص:155
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ياه هلمح  هب  تسد  هامدادرخ ، همین  یماظتنا  یماظن و  تاـمجاهت  زا  ریغ  تلود   (1) .دزاس یم  دراد  مه  شدوخ  درک ، بارخ  تلود 
هیمالعا .دـش  شخپ  مه  مق  رد  اه  هیمالعا  نیا  درک ! يرگاشفا  ینیمخ  ماما  هیلع  ییاه  هیمالعا  عیزوت  پاچ و  اـب  و  دز ، مه  یتاـغیلبت 

دوب ییادص  ؛(2)  دیدرگ رشتنم  نآ  ناکرا  تموکح و  هیلع  نامز  نیا  رد  هک  دوب  يا  هتشون  نیرتدنت  اما ، یناحور  قداصدمحم  ياقآ 
.تساخ یمرب  تسد  کی  زا  هک 

لحم ياهرهـش  هب  هدرک  كرت  ار  نارهت  ناـمز  نیا  رد  عجارم  ءاـملع و  .دـش  زاـغآ  رهم 1342  متـسیب  مق ، هیملع  هزوح  ياـه  سرد 
درک داریا  ریخا  هام  دنچ  ثداوح  هرابرد  یلصفم  نانخس  سرد ، عورش  يادتبا  رد  يرادمتعیرـش  ياقآ  .دندوب  هتـشگزاب  دوخ  تماقا 

.دش رشتنم  يا  هوزج  لکش  هب  هک 

توکـس و  » .تشاد دوـب  هدـید  مق  كرت  ماـگنه  هچنآ  اـب  ناوارف  یتواـفت  دـید  یم  هچنآ  دـش ، مـق  دراو  یتـقو  يا  هنماـخ  یلعدـیس 
ار اه  هبلط  بعر  هک  یسک  ...دادرخ  يایاضق 15  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  مه  تلع  .دوب  امرفمکح  مق  ياضف  مامت  رد  یحیقو  یگدرملد 

« .دیناشوپ یم  ار  زیچ  همه  راکردنا  تسد  بالط  یناوج  طاشن و  یهتنم  ...تشادن  دوجو  مق  رد  دهدب  دیما  کی  اهنآ  هب  دنکشب و 

یهد نامزاس  تالیکشت و 

مه رود  دوش ؛ رازگرب  ییاه  هسلج  اه و  تسشن  ات  داد ، داهنـشیپ  درک ، تروشم  تفرگ ، سامت  دوخ  يأر  مه  ناتـسود  اب  دوز  یلیخ 
زا یکی  نانادرگراک  .دنامن  بآ  یب  هدش ، هتـشاک  ناشداتـسا  تسد  هب  هک  یتضهن  رذب  دننک  يراک  دنونـشب ؛ دنیوگب ، دـنوش ، عمج 

يدهم دیراورم و  رغصا  یلع  یناجنسفر ، یمـشاه  يا ، هنماخ  نایاقآ  دش  یم  لیکـشت  يدایز  ناگدننک  تکرـش  اب  هک  اه  هسلج  نیا 
مه اب  مینکب  دیاب  هچ  هک  نیا  هب  عجار  دنوشب  عمج  ...میدرک  توعد  نیسردم  بالط و  ءالضف و  زا  ام   » .دندوب دیاش ]  ] یـشلما ینابر 

« .مینک ثحب 

یپ رد  مه  يدایز  ياه  فرح  اه و  شسرپ  ءارآ ، دایز ، دارفا  .دوب  هبرجت  نیتسخن  .دیسر  یم  رفن  ات 40  هاگ  ناگدننک  تکرش  رامش 
هتخومآ ار  هسلج  نانادرگراک  اما  دیـسر ، یم  نایاپ  هب  يریگ  هجیتن  نودـب  ًالمع  دوب ، هدرب  نامز  تعاس  هس  هک  یتسـشن  هاگ  .تشاد 

يا و هنماخ  ياقآ  تالیکشت  یهد و  نامزاس  ياه  قشم  نیتسخن  نیا  .درک  یم  رت  هدیزرو  رت و 
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.دوب وا  يرکف  نافیدر  مه 

یهتنم  » هک بزح ، کی  سیسأت  هب  هیبش  يزیچ  .تشاد  یتالیکـشت  ياه  هیام  دیدرگ ، یم  رازگرب  يرتمک  دارفا  اب  هک  يرگید  هسلج 
« .میتشون مه  يا  همانساسا  میدروآ ، دوجو  هب  یتالیکشت  کی  .تالیکشت  کی  داجیا  هب  دش 

، يزاریـش ینابر  میحرلادبع  يرظتنم ، یلعنیـسح  نایاقآ  .يرفن  هدزای  هسلج  هب  دش  فورعم  .دوب  رفن  هدزای  تسـشن  نیا  ءاضعا  دادعت 
دمحا يدابآ ، فجن  ینیما  میهاربا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  يا ، هنماخ  دمحمدیس  يا ، هنماخ  یلعدیـس  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا 

دش یم  لیکشت  ...رمتسم  روط  هب  هسلج  نیا   » .دندوب نآ  ياضعا  ینیکشم  یلع  ینارهت و  يرئاح  يدهم  یـسودق ، یلع  یمق ، يرذآ 
تسرد یلکشت  میناوتب  ات ]  ] ...دایز یلیخ  دیما  اب  رایسب ، ناجیه  روش و  اب  تیمیمص ، اب  یلیخ  .میتسشن  یم  ناتسود  لزنم  يوت  .مق  رد 

« .هعماج روما  حطس  رد  جیردت  هب  دعب  ...اه  هزوح  حطس  رد  لوا  مینک ؛

یـشنم يدزی ، حابـصم  ياقآ  .دوب  هیملع  هزوح  یـسرد  ياه  باتک  رد  رظندیدجت  دنتفرگ  رظن  رد  تالیکـشت  نیا  يارب  هک  یـششوپ 
داد و رارق  دوخ  شرازگ  شراگن  يانبم  ار  ییابفلا  دورن ، ول  تاـعوضوم  هک  نیا  يارب  .تشون  یم  ار  اـه  هسلج  تروص  دوب و  هسلج 

« .درک یم  راک  هظحالم  اب  مارآ و  ناشیا  هک  سب  زا  داتفین ، ریگ  هللادمحلا  مه  شرخآ  ات  حابصم  ياقآ   » .درک عارتخا  یطخ  عقاو  رد 

يربخ اما  دـش ، یم  حرطم  تسـشن  نیا  رد  رت  گرزب  هسلج  نآ  ياه  شرازگ  .دـندرک  یم  تخادرپ  تیوضع  قح  هسلج  نیا  ءاضعا 
یمق يرذآ  ياقآ  هناخ  شیتفت  رد  كاواس  هک  دوب  ینامز  نآ  تفر و  ول  اهدـعب  هسلج  نیا  .دـش  یمن  هداد  یکی  نآ  هب  هسلج  نیا  زا 

ناـکرا هب  هراـشا  فوـصوم  همانـساسا  لوا  هداـم  رد   » .درب نآ  تیمها  هب  یپ  نآ  داـفم  زا  درک و  ادـیپ  تسد  هسلج  نیا  همانـساسا  هـب 
نامزاس تامیلعت ، تاغیلبت و  نامزاس  یلام ، روما  هبعش  ناسسؤم ، یلاع  ياروش  ریز : حرش  هب  تمـسق  تشه  لماش  هک  هدش  یتیعمج 

رد جردنم  بلاطم  یلک  روط  هب  هک  دشاب ، یم  هاگداد  يراشتـسم و  هریاد  ناتـسرهش ، هبعـش  یـسرزاب ، هبعـش  تاطابترا ، تاعالطا و 
ندرک هرادا  رد  روکذم  همانساسا  ناگدننک  میظنت  هک  دهد  یم  ناشن  هدومن و  یتیعمج  یفخم  یلامتحا  تیلاعف  زا  تیاکح  همانساسا 

(1)« .دنا هدوب  یفاک  تاعالطا  ياراد  یفخم  تیعمج 
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تـسشن نیلوا  رد  هک  میتسه  یناسک  وزج  ام   » .تسا زورما  نیـسردم  هعماـج  ناـینب  هک  داـتفا  هار  مه  یموس  هسلج  ود ، نیا  راـنک  رد 
ینابر ینیکشم ، یلع ]  ] نایاقآ ...دوب  یمشاه  ياقآ  مرظن  هب  مه  مدوب ، هدنب  مه  .میتشاد  تکرـش  میدوب ، وضع  نیـسردم  هعماج  ياه 

(1)« .دندرک یم  تکرش  مه  اهرت  نسم  هدع  کی  ...و  مراکم  رصان ] ، ] يزاریش

رییغت ار  مق  هیملع  هزوح  ياضف  دـمآ ، یمرد  ارجا  هب  دـش و  یم  هتفرگ  رت  یناـگمه  هسلج  رد  هک  یتامیمـصت  هژیو  هب  اـه ، هسلج  نیا 
[ ییاضر جاح  بیط  موحرم  يارب  یمـسارم  دیاش  دوب ، تثعب  نشج  دـیاش  [ ؛ مظعا دجـسم  رد  یمـسارم  ییاپرب  دوب  هلمج  نآ  زا  .داد 

تـسد اه و  باـکر  هب  اـپ  .تسا  هدرک  تکرـش  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  نیا  زا  لدـب  دـندرک ؛ رـضاح  مسارم  نیا  رد  زین  ار  ماـما  سکع 
مومغم هتـسب و  ياضف  تاکرحت  نیا  .دنم  هقالع  ناوج و  ياه  هبلط  دندوب ؛ هسلج  ءاضعا  زا  ریغ  یناسک  تامیمـصت ، نیا  ناراکردـنا 

[ .دوبن  ] تسا هدیناشوپ  ربا  یسرک  فاحل  کی  ار  نامـسآ  هک  یناتـسمز  هتفرگ  زور  کی ] هب  تهابـش  یب  مق  ياضف   »] .درک زاب  ار  مق 
هک ربا ] رپ  ، ] دوب يربا  زور ] کی   ] لثم مرظن  هب  ...دـش  داش  ناماه  لد  هعفد  کی  ...تفرگ  ماجنا  هک  راک  نیا  .دوب  قانتخا  هک  سب  زا 

ینعی .میتسین  دوهـشم  هک  مدوب  لاحـشوخ  دـهد .] یم  ناشن  يدوخ   ] باتفآ و  دوش ] یم  رت  كزاـن  ، ] دوش یم  رت  قیقر  ربا  يا  هشوگ 
« .میا هدرک  يزیر  همانرب  ...ار  راک  نیا  ام  هک  تسناد  یمن  عمج  نآ  يوت  سک  چیه 

هب يدـعب  ياـه  تسـشن  رد  یلـصا  ءاـضعا  اـی  دـندمآ ، یمن  ناـشدوخ  اـی  دـش ؛ کـچوک  هتفر  هتفر  یناـگمه  رامـشرپ و  هـسلج  نآ 
.دندرک یمن  ناشربخ  یتاظحالم 

دنو لامک  ياقآ  اب  رادید 

مرخ يرهاط  نسحدیـس  ياقآ  هناـخ  رد  هدـش و  مق  دراو  1343ش-1319ق )  ) دـنو لامک  هللا  حور  هللا  تیآ  دینـش  هک  دوب  هاـم  يد 
بالط و اب  دهاوخب  اهنآ  زا  دنک ، هرکاذم  گرزب  ياملع  اب  هک  دـنیوگب  دـنورب و  دـنورب ، شندـید  هب  دـنتفرگ  میمـصت  .تسا  يدابآ 

ياقآ دنتـسه ؛ اهنت  اه  هبلط  دور ؛ یمن  شیپ  نانآ  روضح  نودب  اهراک  دنوش ؛ نادـیم  دراو  دـننک ، يراکمه  هزیگنا  بحاص  يالـضف 
یناگیاپلگ هللا  تیآ  يرادمتعیرـش و  ياقآ  زا  هلگ  ًاتدمع   » .دنتـسه دـنم  هیالگ  اهنآ  زا  ناناوج  نیا  هک  دـیوگب  عجارم  هب  دـنو  لامک 

هب نت  اهزور  نآ  هک  دوب 
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« .دنداد یمن  بالط ]  ] هقالع دروم  ياهراک 

، يرئاح یضترم  یناجنز ، دمحادیـس  يرادمتعیرـش ، یناگیاپلگ ، تایآ  نوچ  یعجارم  اب  دندوب ؛ هدرک  رایـسب  اهرادید  تسد  نیا  زا 
غارـس هورگ  ره  .دندش  یم  میـسقت  ءاضعا  .دـش  یم  هتفرگ  یناگمه  تسـشن  نآ  رد  اهرادـید  نیا  میمـصت  .داماد  ققحم  دـمحمدیس 

بـش نآ  .دنتفر  یم  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  رادید  هب  دـیاب  هک  دـش  یناسک  هارمه  يا  هنماخ  ياقآ  راب  کی  .تفر و  یم  نایاقآ  زا  یکی 
اهدعب هتبلا   » .تشذگ انتعا  یب  درس و  .درکن  دروخرب  تشذگ ، یم  ناگدننکرادید  ریمـض  رد  هک  هچ  نآ  قفاوم  یناگیاپلگ  هللا  تیآ 

یم دوجو  راهظا  تفگ و  یم  يزیچ  یعطاقم  رد  هک  ناگرزب  زا  یـسک  اهنت  ...دـندوب  فجن  ...هک  ماما  بایغ  رد  ...هللادـمحلا  ناـشیا 
« .دوب یناگیاپلگ  ياقآ  درک 

اب ار  ناش  تساوخرد  یتقو  .دیآ » یمن  مدای  هک  مراهچ  رفن  و   » یمیهاربا نیـسح  خیـش  شردارب ، دمحمدیـس ، و  وا ، دندش ؛ رفن  راهچ 
دوب و درـس  اوه  .دیآ  یم  دنو  لامک  ياقآ  ندید  هب  مه  داماد  ياقآ  بشما  هک  تفگ  دنتـشاذگ ، نایم  رد  يدابآ  مرخ  يرهاط  ياقآ 
وا هب  میتساوخ  یم  ام   » .دـندز دـنو  لامک  ياقآ  هب  ار  ناش  ياه  فرح  داـماد ، ياـقآ  روضح  رد  .مرگ  يرهاـط  ياـقآ  هناـخ  یـسرک 

« .يراد نادیم  هزرابم و  هب  دنک  راداو  دنیبب و  ار  ءاملع  نایاقآ  .دنکب  يراک  وا  هک  مییوگب 

اهنآ ياه  هتفگ  دـییأت  رد  هبیاطم و  هب  هتخیمآ  يدزی و  نیریـش  هجهل  نامه  اب  تفرگ و  ار  اه  رتناوج  فرح  لابند  داماد  ققحم  ياـقآ 
.تسا يرادمتعیرش  ياقآ  ندرکن ، هزرابم  هب  یخرب  يداقتعا  یب  زا  داماد  ياقآ  دارم  هک  دیمهف  يا  هنماخ  ياقآ  .تفگ  نخس 

الاح .دش  عطق  اهوگو  تفگ  هلابند  .دیدرگ  هفاضا  عمج  نیا  هب  مه  يرادمتعیرش  ياقآ  هک  دوب  هدش  مرگ  یسرک  هزادنا  هب  اه  فرح 
مارآ مه  .دوش  باجم  یگداس  هب  هک  دوبن  یسک  يرادمتعیرـش  ياقآ  اما  تفای ، همادا  اه  هتفگ  .دوب  قاتا  ياضف  يدرـس  هب  اه  فرح 

یم  » .دوب هدـنوش  اج  هباج  میالم و  رایـسب  درک  یم  رگا  و  درک ، یمن  يریگ  ههبج  اه  ثحب  رد  مه  تشاد و  یقطنم  يرهاظ  مه  دوب ،
نآ فرط و  نیا  بترم  ...يروج  نآ  دیاش  مه  زاب  يروج ، نیا  تسا  نکمم  بخ  اما  يروج ، نآ  مه  دیاش  يروج ، نیا  هرآ  تفگ ،

« .دوب روط  نیمه  مه  سرد  رد  ...دنک  شباجم  تسناوت  یمن  مدآ  هک  تخادنا  یم  فرط 

يو هک  دنتـسناد  یم  .دـندوب  هدرک  سح  ار  نآ  اهراب  .دوبن  ناهنپ  وا  ناوریپ  ینیمخ و  ماما  يارب  يرادمتعیرـش  ياـقآ  یـسایس  ضبن 
.درادن تسایس  نادیم  رد  روضح  يارب  یلیامت 
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يرادمتعیرـش ياقآ  یـسایس  یـشم  هب  يا  هنانیب  شوخ  هاگن  ینیمخ  ماما  هک  دوب  نشور  شزراـبم  ناتـسود  يا و  هنماـخ  ياـقآ  يارب 
دهشم دنداتسرف  ار  یمـشاه  ياقآ  ناشیا   » .دوب هداد  ناشن  دهـشم  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  مازعا  اب  ار  دوخ  رواب  نیا  ماما  .درادن 

« .میداد تسد  زا  ار  يرادمتعیرش  ياقآ  هنافسأتم  ام  هک  دنتفگ ...  و  دنداد ...  ماغیپ  ینالیم و  ياقآ  شیپ 

؛ دـنک یم  ناریا  پاـپ »  » هب لیدـبت  ار  وا  تیاـهن  رد  هک  تسا  یتمـس  هب  يرادمتعیرـش  ياـقآ  تکرح  هـک  دـید  یم  يا  هنماـخ  ياـقآ 
؛ دیامن یشرافس  دنک ، یتحیـصن  دنکب ، تلاخد  تسایـس  رد  دش  رارق  رگا  هک  تسا  يا  یناحور  مرتحم  تیـصخش  فرط  هب  تکرح 
ار سرد  هک  مینک  شراداو  میتساوخ  یم  يرفن  ود  .يرادمتعیرـش  ياقآ  تمدـخ  میتفر  یمـشاه  ياقآ  اب  راب  کی   » .رتشیب هن  نیمه و 

« .رگید فرط  زا  يرادمتعیرش  ياقآ  فرط و  کی  زا  رفن  ود  ام  تفرگرد ؛ یخلت  ثحب  .دنزب ] یفرح  ، ] دنک لیطعت 

يارب دـنریگب ، ییاضما  دـندرک ، یم  هعجارم  وا  هب  هاگ  ره  .درک  یم  افیا  ار  زمرت  شقن  زراـبم ، ياـه  هبلط  يارب  يرادمتعیرـش  ياـقآ 
یتموکح هاگتسد  هک  ییاه  متس  يارب  دنهاوخب ، یشنکاو  هزرابم ؛ همادا  ای  یمرگلد  يارب  دنونشب ، یفرح  يا ؛ هیمالعا  ياپ  نتـشاذگ 

.دنتشگ یمزاب  نوخرپ  یلد  اب  تشاد ؛ یم  اور 

تثعب هیرشن 

ار هلعـش  نیا  .تشاد  هاگن  نازورف  ار  هزرابم  هلعـش  دقتعم ، ناوج و  ءالـضف  اه و  هبلط  نمی  هب  ینیمخ ، ماما  بایغ  رد  مق  هیملع  هزوح 
زا افخ ، رد  دنچ  ره  وا ، نمؤم  نادرگاش  ههام ، دنچ  یترتف  زا  سپ  و  درک ، نایامن  ار  مق  هیملع  هزوح  لیصا  تعیبط  تخورفارب و  ماما 

نیا دوب ؛ هزرابم  نامزاس  ناماس و  ندش  ادـیپ  دومن  یم  مهم  هچ  نآ  کنیا  .دـندرک  يریگولج  ناقفخ  توکـس و  یکیرات ، شرتسگ 
نداد ناشن  يارب  هک  دوب  یتامادقا  هلمج  زا  تثعب  هیرـشن  راشتنا  .دشاب  يراج  هدـنز و  هزوح  لیـصا  تعیبط  ربهر ، نودـب  هنوگچ  هک 

ترـضح تثعب  درگلاـس  اـب  ناـمزمه  رذآ 1342  رد 23  هدـیرج  نـیا  هرامـش  نیتـسخن  .تـفرگ  تروـص  هزراـبم  هلعـش  ییانـشور 
هک هتشذگ ، نرق  هدراهچ  يارب  هن  ار  مرکا  ربمایپ  تثعب  دوخ  هلاقمرس  رد  مق  هیملع  هزوح  یلخاد  هیرشن  .دوب  هدش  رشتنم  (ص ) لوسر

ار اهتب  دـییایب  هک  دـشاب  دـنلب  ربمغیپ  دایرف  مه  زورما  نیمه  هک  مینک  یمن  رکف  ایآ  : » دوب هتـشون  هدرک ، فیـصوت  اه  نامز  همه  يارب 
ار یقالخا  ياهیدیلپ  تافارخ و  میتسرپن و  دحاو  يادخ  زج  مینکشب و 

ص:160
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ربمغیپ ینامـسآ  يادن  هب  دییایب  میوش ؟ گنهامه  مورحم  تلم  تاجن  يارب  مینک و  دربن  نایوگروز  نارگمتـس و  اب  میراذگب و  رانک 
« .مینک یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  هداد و  ناشن  تریغ  يردق  هار  نیا  رد  میهد و  تبثم  باوج  (ص ) مالسا

حاضیتسا هب  دادرخ  راتـشک 15  اـه و  يریگتـسد  هب  هراـشا  اـب  درک و  نییبت  ار  مق  هیملع  هزوح  تضهن  دوخ  رگید  تـالاقم  رد  تثعب 
هتفر هتفر  اما  تشادن ، ربخ  مه  نآ  راشتنا  تامدقم  زا  .دوبن  لیخد  هدیرج  نیا  راشتنا  رد  يا  هنماخ  ياقآ   (1) .تخادرپ همکاح  تأیه 

ناگدنـسیون و ...و  ییاـعد  دومحمدیـس  یناـمرک ، یتـجح  یلع  یهاشورـسخ ، يداهدیـس  یناجنـسفر ، یمـشاه  ناـیاقآ  هـک  دـیمهف 
(2) .دنتسه نآ  ناگدننادرگ 

لحم هک  یلع  قشع  دجسم  ولج  زور  کی  ...دوب  هدادن ]  ] زورب چیه  اما  مدوب ، قیفر  یلیخ  یمـشاه  ًاصوصخم  نایاقآ  نیا  همه  اب   » نم
ناوج و ياـه  هبلط  ...دـمآ  یم  ار  سرد  نآ  یمـشاه  ياـقآ  .دـندوب  هدـمآ  اـقفر  میدوب و  هداتـسیا  دوب ، يرئاـح ]  ] یـضترماقآ سرد 

.وت میورب  دوشب ، سرد  ماگنه  هک  میدوب  رظتنم  .میدرک  یم  تبحص  باتفآ و  يوت  ...میدوب  هداتسیا  حورلا  براقتم  رکفلا و  براقتم 
نم ریخن  تفگ  .تسین  مولعم  متفگ  .تسا  تَثِعب  تفگ  یمـشاه  ياقآ  تَثِعب ؟ ای  تسا  تَثَعب  مدیـسرپ  نم  .دـش  تثعب  هملک  تبحص 

هاگن متـشادرب  ار  تثعب  همانزور  .متفگن  یچیه  دراد ...  طابترا  اهنیا  هب  تثعب  همانزور  مدرک  ساسحا  نم  ما ، هدید  تفگ  ات  .ما  هدید 
هب مدمآ  متفایرد و  سدح  هب  نم  ار  ملق  راهچ  هس  دودح  دـیاش  ...دـشاب  ینالف  ملق  دـیاب  ...هک  متفایرد  سدـح  هب  ار  تالاقم  .مدرک 

(3)« .درک بجعت  رایسب  ناشیا  و  هتشون ؛ ینالف  ار  هلاقم  نیا  دیا و  هتشون  امش  ار  هلاقم  نیا  متفگ  یمشاه  ياقآ 
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مود نادنز 

ناضمر هام  هناتسآ  رد 

ياهدادخر زا  يریگ  شیپ  يارب  هک  دوب  هداد  رادشه  اه  ناتسا  همه  هب  كاواس  .دیـسر  یم  هار  زا  يد 1342   27 ناضمر 1383 ، هام 
هاگتـسد .دنتفرگ  یم  رارق  رظن  تحت  دیاب  لاعف  ياه  هینیـسح  دـجاسم و  هیملع و  ياه  هزوح  همه  .دنـشاب  هدامآ  هام  نیا  رد  یلامتحا 

(1) .درک تخادرپ  ار  نآ  هنیزه  دش و  دهـشم  دجـسم  دنچ  رد  مسارم  سلاجم و  ییاپرب  یناب  یتح  هک  درک  تفرـشیپ  ییاج  ات  یتینما 
كاواس هک  دوب  هدشن  يرپس  كرابم  هام  زا  يزور  دنچ  نیا  دوجو  اب  .دوب  جیار  يراک  زین  یبهذم  نکاما  نالوئسم  ظاعو و  زا  مازتلا 

(2)« .تسا هدش  زاغآ  تلود  هیلع  تیناحور  نارادفرط  تاکیرحت  تیلاعف و   » دش هجوتم 

دای 15 نتـشاد  هاگن  هدـنز  يارب  کی  ره  دـنتفرگ  میمـصت  ناگدـننک  تکرـش  یناگمه ، هسلج  ياه  تسـشن  زا  یکی  رد  اـما ، مق  رد 
هچ لاس  لوا  همین  رد  هک  دنیوگب  مدرم  هب  دـنورب و  اه  ناتـسرهش  اهرهـش و  هب  دوب  هدرک  زاغآ  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  یتضهن  دادرخ و 
مور یم  مرادـن ، یفرح  متفگ  .نادـهاز  تفگ  یـسک  .مورب  مرـضاح  دـییوگب  اجک  ره  هک  مدرک  راهظا  هسلج  نآ  رد  نم   » .تشذـگ

« .نادهاز

هن تشاد و  رهش  نآ  زا  یتخانش  هن  دوب ؛ مهبم  تسدرود و  ییاج  شنهذ  رد  دوب ؛ هدرکن  رفس  نادهاز  هب  نامز  نآ  ات  يا  هنماخ  ياقآ 
دیسر مرظن  هب   » .نهذ رد  یسک  زا  يا  هتفگ 

ص:162
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نِم هنتفلا  اوغتبا  دقل  همیرک : هیآ  .مدومن  هراختسا  میرک  نآرق  اب  نادهاز  هب  رفس  داهنشیپ  زا  سپ  .ناجیهرپ  تسا و  یبلاج  راک  یلیخ 
يا هحفص  يادتبا  رد  رومالا  کل  اوبّلق  هملک و  .دمآ  ( 48/ هبوت  ) نوهراک مه  هللارما و  رهظ  قحلاءاج و  یتح  رومالا  کل  اوبَّلق  لبق و 

يزوریپ و نیرق  نآ  ماـجرف  اـما  تسا ، نیگنـس  رایـسب  نادـهاز  رد  نم  هفیظو  هک  متـسناد  درک و  بلج  ارم  هجوت  مدوب ، هدوـشگ  هک 
(1)« .دوب دهاوخ  تیقفوم 

رگا هک  تشون  درک ؛ هاـگآ  دوخ  میمـصت  زا  ار  وا  تشون و  يا  هماـن  تشاد ، ینـالیم  هللا  تیآ  اـب  هک  یتاـبتاکم  همادا  رد  دوز  یلیخ 
هاگآ رفس  نیا  زا  ار  وا  دسیونب ، 1289ش ) 1362ش -  ) یمعفک دمحم  ياقآ  هب  يا  همان  تسا  یضتقم  رگا  دهد و  عالطا  دراد  يرظن 

.دشاب نادهاز  رد  وا  لاح  کمک  ات  دنک ،

ناسارخ كاواس  .دناسر  يو  عالطا  هب  ار  دوخ  رفس  خیرات  داتسرف و  ینالیم  هللا  تیآ  يارب  رگید  يا  همان  تکرح  زا  شیپ  زور  کی 
.دـش علطم  يو  هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  همان  زا  دوب ، هتـشاذگ  یفاص  دیـسر  یم  ینالیم  ياقآ  هب  هک  یتسپ  تاـبتاکم  همه  هار  رـس  هک 

كاواس ناسارخ ، كاواس  دـیدج  سیئر  یمارهب ، پیترـس  .داتـسرف  یلـصا  دـصقم  هب  ار  نآ  لـصا  تشادرب و  ار  هماـن  زا  يا  هخـسن 
ینالیم هللا  تیآ  نارادـفرط  زا  یکی  هک ]  ] ...ظعاو هنماخلا ، ینیـسح  یلع  ياقآ   » هک داد  ربخ  درک و  هاـگآ  هماـن  داـفم  زا  ار  نادـهاز 

ار يو  راتفر  لامعا و  دـییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  ...دوب  دـهاوخ  نادـهاز  رد  ناضمر  كراـبم  ماـیا  رد  عـالطا  قبط  و  تسا ] ]
(2)« .دنهد رارق  لرتنک  تحت 

: دوب نینچ  تشاد ، مق  هیملع  هزوح  زا  يرابخا  هک  يا  هنماخ  ياقآ  همان  نتم 

ینالیم هللا  تیآ  يارب  مق  زا 

یلاعت هللا  مسب 

دناسر یم  كرابم  ضرع  فرش  هب 

يورغ ياقآ  طسوت  يا  هضیرع  لبق  يدنچ  .تسا  ترضح  نآ  تاقیفوت  ءاقب  دوجو و  ماود  تیدحا  سدق  تحاس  زا  لوئسم  ّوجرم و 
نشج سلجم  لیکـشت  هتـشذگ  هتفه  مهم  رابخا  .تسا  هدش  سوب  تسد  هب  فرـشم  ًاتدعاق  .دش  میدقت  كرابم  روضح  هب  هللا  هظفح 

رسفتسم یلاع  راکرس  ءارآ  زا  هچنآ  قبط  رب  مزال  بلاطم  ءاقلا  هیملع و  هزوح  فرط  زا  یتمظعاب 
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زا سپ  لـبق  زور  هس  ود  هللادـمحب  هک  دوب  سلجم  نارازگتمدـخ  زا  رفن  هس  يراـتفرگ  نآ  هلاـبند  هب  .میدوب و  هدرک  هدافتـسا  هدـش و 
اج نیا  ملع  لها  تشهد  بارطضا و  بجوم  دهشم  بالط  نیلومشم  مازعا  عوضوم  ندش  یلمع  .دندش  صالخ  يراتفرگ  زور  شش 

نیا یهللا  تیآ  هدارا  تمه و  دـنوادخ و  فـطل  هب  تسا  دـیما  .تسین  نشور  اـم  يارب  بلطم  تایـصوصخ  زوـنه  هتبلا  .تـسا  هدـش 
رطاخ نادـهاز  رفـس  مزع  هب  عجار  لبق  هضیرع  رد  .دـیآ  مهارف  هیملع  تازوح  ملع  لها  رکف  شیاسآ  تاـبجوم  هدـش و  عفر  ینارگن 
.دـش مهاوـخ  هدـیعب  هیواز  نآ  مزاـع  ناـمرک  دزی و  هار  زا  و  هدرک ، تکرح  مـق  زا  رهظ  زا  لـبق  ادرف  .متخاـس  رـضحتسم  ار  كراـبم 

جاتحم تهج  نیا  رد  نارگید  هدـنب و  هتفای و  توافت  مه  بلاطم  ربانم و  همانرب  هدـیدج  تائاضتقا  هثیدـح و  عاضوا  اب  هتبلا  .هللاءاـشنا 
لامک دـییامرف  مزارفارـس  دـشاب  روبزم  بلطم  يواح  هک  هضیرع  باوج  هب  هتـشاذگ و  ریقح  رب  یتنم  رگا  .میتسه  یلاعترـضح  داشرا 

.دومرف دیهاوخ  لاسرا  یمعفک  ياقآ  بانج  طسوت  نادهاز  سردآ  هب  تروص  نیا  رد  هتبلا  .تشاد  مهاوخ  ار  رکشت 

هقئاف تامارتحا  میدقت  اب 

هنماخلا ینیسحلا  یلع  دنمتدارا 

مظعملا نابعش   24

نادهاز يوس  هب 

تحت متـسین  نآ  رکذ  هب  لیام  هک  يدادـخر  یپ  رد  هک  ناتـسود ، زا  یعمج  یهارمه  هب  ینارحب ، تخـس و   » يزور دوب ؛ هام  يد   21
نوریب ناخ  هسردم  هناخ  يوش  تخر  بادرـس  رد  يا  هتخانـشان  یفخم و  رد  زا  یگمه  .میدومن  كرت  ار  مق  رهـش  دـندوب ، درگ  یپ 

(1)« .میدمآ

.دوب ریـس  طخ  نیا  رد  ناشدصقم  .غیلبت  يارب  دنتفر  یم  همه  و  دـندوب ؛ هبلط  ناشرفن  دیاش 15  هک  تشاد  رفاسم  دودح 30  سوبوتا 
قاتا رد  اج  کی  ار  هبلط  دادعت  نیا  بش  نآ  ات  دـندوب ، هدرک  شا  هیارک  تسبرد  هک  هناخ  نآ  بحاص  .دـندنام  ناهفـصا  رد  ار  بش 

، یمرگرــس حـیرفت ، زا  يا  هزیمآ  دـش ؛ هـتفگ  نخــس  يرد  ره  زا  ناتــسود  سنا  سلجم  رد  بـش  نآ   » .دوـب هدادـن  اـج  دوـخ  ياـه 
نیریش و ینیشن  بش  نآ  هرطاخ  .هریغ  یغیلبت و  لئاسم  اه ، نامرآ  تالکشم ،
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(1)« .دش دهاوخن  شومارف  زگره  نیشنلد 

دوب يراب  نیتسخن  .دنتفر  یقودص  دمحم  هللا  تیآ  ندـید  هب  ناهارمه  زا  یکی  داهنـشیپ  هب  .دوب  دزی  يا  هنماخ  ياقآ  يدـعب  هاگتـسیا 
یکچوک هناخ  رد  دوب و  هریظح  دجـسم  يزاسزاب  لاح  رد  هک  يذوفن  بحاـص  مرتحم و  یناـحور  دـید ؛ یم  ار  یقودـص  ياـقآ  هک 

.تشاد لزنم  دجسم  کیدزن 

رد ار  وا  نیا  زا  شیپ  .تسا  نکاس  اـج  نیا  رد  یمتاـخ  هللا  حور  هللا  تیآ  هک  تسناد  یم  .درک  فقوت  ناـکدرا  رد  سوبوتا  هار ، رس 
ناتـسود زا  یکی  هک  مدوب  ناوج  یلیخ  نم  تقو  نآ  .دش  عورـش  دهـشم  رد  لاس 1337  زا  ناشیا  اب  نم  ییانـشآ   » .دوب هدید  دهـشم 

اب هتفرگ و  یلزنم  دهـشم  ناـبایخ  نییاـپ  ياـه  هچوـک  زا  یکی  رد  بوـخ  یلیخ  ياـملع  زا  یکی  تفگ  نم  هـب  یهاگـشناد  یناـحور 
بولطم نیریـش  رـضحم  یقالخا و  تایـصوصخ  افـص و  زا  نم  میتفر ، ناشیا  ندـید  هب  زور  نآ  ام  یتقو  .دنتـسه  اجنآ  ناش  هداوناخ 

« .دش عورش  ام  ییانشآ  زور  نآ  زا  .مدش  ناشیا  بوذجم  لاحشوخ و  یلیخ  ناش 

ناتـسبات یمتاخ  هللا  تیآ  اب  شیاهرادید  اما  دوب ، هدـش  مق  یهار  لیـصحت  همادا  يارب  رادـید  نآ  يادرف  سپ  ای  ادرف  يا  هنماخ  ياقآ 
ياقآ هناخ  وج ، سرپ و  اـب  دـنام ، یم  لـطعم  ناـکدرا  رد  یتعاـس  هس  ود  سوبوتا  دـیمهف  یتقو  .دـش  یم  رارکت  دهـشم  رد  لاـس  ره 
ناوج شنیب  يرکف و  توارط  هب  وا  .دش  هزات  ناتسمز  لصف  رد  رادید  راب  نیا   (2) .دناسر ناشیا  هب  ار  شدوخ  درک و  ادیپ  ار  یمتاخ 

.درک یم  ساسحا  وا  هب  کیدزن  رایسب  ار  دوخ  ینس ، هلاس  هلصاف 30  اب  دوب و  هدش  دنم  هقالع  یمتاخ  هللا  تیآ 

.دندوب هدش  هدایپ  رـس  تشپ  تشرد  زیر و  ياهرهـش  رد  اهنآ  .دوبن  شهارمه  يا  هبلط  رگید  دـش ، هدایپ  سوبوتا  زا  نامرک  رد  یتقو 
هب شیپ  هام  ود  مه  يزاریش  لامکدیـس  .تسا  شهاگداز  رد  ینامرک ، یتجح  داوجدمحم  شکیدزن ، رایـسب  تسود  هک  تسناد  یم 

تاکرحت همه  روحم  ینامرک ، یتجح  هک  دش  هجوتم  .تفر  هیحلاص  هیملع  هسردم  هب  .دوب  هدش  نکاس  هتفرگ ، رـسمه  هدمآ ، نامرک 
يارب دندوب  هدیـشک  فص  راگنا  .دوب  هسردم  ياج  نیرت  غولـش  .تفای  ار  وا  هسردم  ياه  قاتا  زا  یقاتا  رد  .تسا  نامرک  رد  ناناوج 

مق زا  ریغ  ییاج  رگا  مدرک  رکف  دوخ  اب  ...اجنآ  منامب  زور  هس  ود  هک  مدش  قیوشت   » .قاتا نیا  هب  دورو 
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شالت راک و  ترارح و  روش و  نامرک  مدرم  زا  سب  زا  تسا ؛ ناـمرک  نآ  مناـمب  اـجنآ  مناوتب  نم  هک  دـشاب  نیمز  نیا  يور  نارهت  و 
(1)« .دوب قفوم  یلیخ  نامرک  رد  ناشیا  ...مدرک  هدهاشم 

یبلق اـب   » .تفرگ هیدـه  ار   (2) نیقتملاهرکذـت باتک  يزاریـش  لامکدیـس  زا  دـش و  انـشآ  ینامرک  میهف  یـضترم  ياقآ  اب  نامرک  رد 
ما هنیس  رب  ار  نیگنـس  یمغ  هیاس  مروآ ، یم  دای  هب  ار  كانفـسا  تاظحل  نآ  یتقو  زونه  متفگ و  عادو  ار  نانآ  نارای ، قارف  زا  هدنکآ 

مزیوآرد یتشونرـس  رد  هجنپ  هدـیدان و  هتخانـشان و  مروآ  يراید  رد  يور  ییاهنت  هب  تسیاب  یم  هک  نیا  هژیو  هب  ...منک  یم  ساسحا 
(3) .درک تکرح  نادهاز  دصقم  هب  هنابش  سوبوتا ، .دوب » مولعمان  نآ  بقاوع  هک 

نادهاز رد 

.دش تلالد  اجنآ  هب  يرذگهر  طسوت  .تفرگ  ار  عماج  دجسم  غارـس   (4) .دش نادهاز  دراو  نابعش   30 هام /  يد  هبنش 26  جنپ  حبص 
یهار تشاذگ و  اه  قاتا  نآ  زا  یکی  لخاد  ار  دوخ  ناد  هماج  .دوب  هدش  هتخاس  یموبریغ  ناغلبم  يارب  ییاه  قاتا  دجـسم  طایح  رد 

، دنلب ینساحم  اب  دنمونت ، الابدنلب ، يدرم  دید ؛ یم  ار  وا  هک  دوب  يراب  نیتسخن  .دوب  شرظتنم  یمعفک  ياقآ  .دش  رهـش  یناحور  هناخ 
اهدـعب .تفگ  دـمآ  شوخ  تاملک  نیرتابیز  اب  درک و  لابقتـسا  نم  زا  هداشگ  ییور  اب   » .هلاـس هاـجنپ  ًاـبیرقت  گرزب و  دیفـس  هماـمع 

« .تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  رادتقا و  زا  رهش ، نآ  رد  درم  نآ  مدیمهف 

هارمه وا  يارب  زین  يا  هتـشون  نآ  نایم  رد  هداتـسرف و  یمعفک  ياقآ  يارب  يا  همان  وا  تساوخرد  هب  ینـالیم  هللا  تیآ  هک  دـش  نشور 
هک نیا  رگید  .تشاد  مدوب  نآ  یپ  رد  هک  یفدـه  نم و  عضو  هب  ناشیا  تیانع  هجوت و  زا  ناشن   » ینالیم ياقآ  راـک  نیا  .تسا  هدرک 

(5)« .ددرگ راکشآ  زین  یمعفک  ياقآ  رب  مامتها  هجوت و  نیا  تساوخ  یم 

تـسد زا  ار  ینارنخـس  ياه  همانرب  میظنت  يارب  یفاک  تصرف  هک  ارچ  درک ؛ هیالگ  هدیـسر ، رید  شنامهیم  هک  نیا  زا  یمعفک  ياـقآ 
زا شیپ  زور  دنچ  دوب  بوخ  هک  تفگ  .دوب  هداد 
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ياقآ هک  یـسک  داد ؛ ربخ  مه  هدـمآ  دهـشم  زا  یظعاو  روضح  زا  یمعفک  ياقآ  .دـناسر  یم  نادـهاز  هب  ار  دوخ  كرابم  هاـم  لولح 
ناتسبد رد  یتقو  دروآ  دای  هب  .دوب  تموکح  يوس  ْمه  ياهدنوخآ  زا  وا  .دش  ریگلفاغ  شمان  ندینش  اب  .تخانـش  یم  ار  وا  يا  هنماخ 

، تاـقالم نیتـسخن  رد  .درک  یم  شهوکن  ار  تموکح  ناـفلاخم  هراومه  اهدـعب  اـما  دوـب ، یقفوـم  يربـنم  خیـش ، درک ، یم  لیـصحت 
تفگ نم  هب  یمعفک  ياقآ   » دروخرب نآ  زا  دـعب  .تخیگنارب  ار  یمعفک  ياقآ  بجعت  هک  درـس  ردـق  نآ  درک ، وا  اب  يدرـس  دروخرب 

هب ندمآ  زا  سپ  ار  خیـش  نآ  تسا  هدش  روبجم  دـندوب ، طابترا  رد  مکاح  هاگتـسد  اب  هک  شناوریپ  زا  یخرب  راشف  تحت  هنوگچ  هک 
« .دیامن توعد  دوخ  دجسم  هب  نادهاز 

رد صوصخم ، يا  هناخ  رـسمه  ره  و  دراد ، رـسمه  ود  وا  دـیمهف  هک  دوب  اجنآ  .دـش  نکاس  وا  هناخ  رد  یمعفک  ياقآ  تساوخرد  هب 
رـس زور  ره  .درک  یم  راتفر  دوخ  نارـسمه  هب  تبـسن  فاصنا  يواست و  اب  یمعفک  ياقآ  .مه  هیبش  زین  هناـخ  ود  ره  مه ؛ یگیاـسمه 

، ناسکی هجوت  نیا  .دش  یم  دراو  مود  هناخ  هب  دـش و  یم  جراخ  نآ  زا  یـصخشم  تعاس  رـس  تفر و  یم  لوا  هناخ  هب  ینیعم  تعاس 
هـس رـسپ و  راهچ  دوخ  لوا  رـسمه  زا  يو  .دهدب  وا  هب  رـسمه  ود  ره  زا  یناسکی  نادنزرف  مه  دنوادخ  هک  دوب  هدش  بجوم  اسب ، هچ 

ُا مَ رگید  هناخ  و  رسمه ) کی  گرزب  رسپ   ) مشاه ُما  اه  هناخ  زا  یکی  مسا  .تشاد  رتخد  هس  رـسپ و  راهچ  زین  مود  رـسمه  زا  و  رتخد ،
هدـیمان مساق  هریـشع  ار  مود  هناـخ  نینکاـس  مشاـه و  هریـشع  ار  لوا  هناـخ  نینکاـس  مه  اـم   » .دوب رگید ) رـسمه  گرزب  رـسپ   ) مساـق

(1)« .میدوب

فرح دشاب و  هتشاد  يرتمک  یسایس  باعل  گنر و  شیاهینارنخس  ناضمر  هام  مهدزون  هب  یهتنم  ياهزور  ات  دوب  هدرک  يزیر  همانرب 
کی دنار و  یم  نخـس  عماج  دجـسم  رد  وا  زور  کی  رارق ، قبط  .دـنزب  (ع ) یلع ترـضح  تداهـش  درگلاس  هناتـسآ  رد  ار  وگم  ياه 

.هدمآ دهشم  زا  خیش  نآ  زور 

هتخوس رهش 

.دوب هناگ  شش  حیاول  مدنارفر  درگلاس  نیلوا  لاس  نآ  نمهب  مشـش  .دوبر  شَفَک  زا  نانع  نادهاز ، یعامتجا  عاضوا  زا  وا  تادهاشم 
ياقآ رایتخا  رد  نان  ياه  هلاوح  ناتسا  نالوئسم 
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هلاوح نیا  هک  دندوب  هدروآ  موجه  ارقف  مدوب و  یمعفک  ياقآ  لزنم  نوچ  مه  نم   » .دنک میسقت  ارقف  نیب  هک  دندوب  هتـشاذگ  یمعفک 
« .نان هیمهس  میسقت  رد  مدرک  کمک  یمعفک  ياقآ  هب  ...دنریگب  ار 

اه همانـسانش  نم   » .دنهدب ییولیک  کی  هلاوح  هداوناخ  ره  هب  دش  رارق  .دـمآ  مک  .دوش  هداد  نان  ولیک  کی  هلاوح  رفن  ره  هب  دوب  رارق 
رفن تشه  تفه  يا  هداوناخ  يدـید  یم  تقو  کـی  ...مدرک  یم  رهم  .مدرک  یم  دراو  رتفد  يوت  ار ] شبحاـص   ] مسا متفرگ و  یم  ار 

طایح يوت  دنتـسشن  یم  زور  کی  ای  زور  ود  یهاگ  ولیک  کی  نیمه  رطاـخ  هب  اـهنیا  .مهد  یم  هلاوح  ناـن  ولیک  کـی  نم  دنتـسه و 
« .درس ياوه  يوت  یمعفک ، ياقآ  لزنم 

زا هقبط  نیمه  یتلود ، ياهوردوخ  هک  دید  نادـهاز  ياه  نابایخ  رد  نمهب  مشـش  زور  تیعـضو ، نیا  زا  هدرزآ  لد  يا ، هنماخ  ياقآ 
تامادقا يارب  ندز  فک  هاش و  عفن  هب  ندیشک  اروه  مدنارفر ، درگلاس  مسارم  رد  تکرـش  يارب  هدرک ، راوس  ار  جاتحم  ریقف و  مدرم 

رثا نم  يور  بیجع  یلیخ  .دـنهد  یم  بیرف  روـط  نیا  ار  هراـچیب  ریقف  مدرم  نیا  روـطچ  هـک  مـتفرگ  شتآ   » .دـننک یم  اـج  هباـج  وا 
« .تشاذگ

عماج دجسم  رد  ینارنخس  نیرخآ 

زور هدزناپ  فالخرب  .دندش  رـضاح  عماج  دجـسم  رد  نارنخـس  ود  ره  (ع ،) نسح ماما  دلوت  اب  فداصم  ناضمر ،  15 نمهب / مهدزای 
یسایس دنچ  ره  هتشذگ ، زور  دنچ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ياهربنم  .دندرک  یم  ینارنخـس  يرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  زور  نآ  هتـشذگ ،

هک دوب  هدـیچیپ  يا  همزمز  .دوـب  هدـش  نادـهاز  مدرم  زا  ییاـه  هورگ  اـهناوج و  بلج  بجوـم  خیـش  نانخـس  اـب  شتواـفت  اـما  دوـبن ،
[ خیش  ] ...ربنم زا  مدرم  هماع  هچ  رگا  هدش ؛ ادیپ  مدرم  يوت  یلیامت  نم  هب  هک  دش  مولعم   » .دهد یم  ییاهربخ  هدمآ و  مق  زا  يدنوخآ 

(1)« .دمآ یم  ناششوخ 

ياقآ هک  نآ  زا  شیپ  یمعفک  ياـقآ  هتـشون ، نادـهاز  عماـج  دجـسم  رد  رـضاح  ینابرهـش  رومأـم  هک  روط  نآ  دوب و  هعمج  زور  نآ 
ربنم هب  يداجـس  ياقآ   » .دـهد یم  ربخ  مه  یموس  يربنم  زا  رومأم  نیا  .تسا  هدـناوخ  هعمج  زامن  دـنورب ، ربنم  هب  خیـش  يا و  هنماـخ 

« .دندرک اعد  ینویامه  ترضح  یلعا  هب  نایاپ  رد  دندرک و  تبحص  (ع ) یلع ترضح  هرابرد  ناشیا  .دنتفر 
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تـسیب مهدزون و  يارب  تشاد  هگن  ار  یلـصا  ياه  فرح  دـنچ  ره  درک ، عورـش  ار  دوخ  ینارنخـس  يا  هنماـخ  ياـقآ  تعاس 14:10 
دروخ بیرف  لوپ  هلیسو  یـسک  رگا  : » تفگ اهامن  یناحور  هرابرد  ادتبا  .دوب  دنت  هدنزگ و  دنار  نابز  رب  هچنآ  اما  ناضمر ، هام  مکیو 
تسا روآ  نایز  نیا  تسا ؛ رضم  صخش  نیا  .ددرگ  عقاو  دیفم  یتلم  لاح  هب  دناوت  یمن  صخش  نیا  دش ، رامعتسا  هیامحلا و  تحت  و 

قرغ ار  شدوخ  هک  نیا  رب  هوـالع  ...دـنا  هتفرگ  رارق  یتـشک  لـخاد  مدرم  هک ]  ] تسا یتـشک  يادـخان  دـننام  ...تسا  موکحم  نیا  و 
یمن زیچ  چـیه  زا  دراد و  نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  یقیقح  یناحور  ...دـنک  قرغ  مه  ار  یتشک  نانیـشنرس  دـهاوخ  یم  هدرک ،

(1)« .دریگب هدهع  هب  ار  هعیش  تلم  کی  يربهر  یتسرد  هب  دسرت و 

قادـصم ار  وا  اه  یـضعب  هک  دوب  صخـشم  سلجم  يوت   » .تسوا دوخ  اهفرح ، نیا  ناشن  هک  دـیمهف  یم  .دوب  هتـسشن  ربنم  ياپ  خـیش 
(2)« .دنا هداد  رارق 

ندرک گنر  مک  قیرط  زا  نانآ  فیعـضت  یگنوگچ  ایناپـسا و  رد  ناناملـسم  روضح  خـیرات  يروآداـی  اـب  همادا  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ 
دنناوـت یمن  یقیرط  چـیه  هب  هک  دـندید  .تسا  ناریا  اـم  تکلمم  نیمه  یلعف  تیعقوـم  تقیقح  نـیا  ریظن   » هـک تـفگ  ینید  ماـکحا 

دنداد و مدرم  دروخ  هب  یناطیـش ] تاوهـش  كانرطخ =[  رهز  نآ  زا  دندرک  هک  يراک  لوا  دنرادرب ، نایم  زا  ار  نآرق  دننک و  خوسر 
...دنتـسه یتافارخ  ...دـنتفگ  دـنداهن و  مان  هایـس  عاجترا  ...میتسه  یناحور  هک  ام  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  دـندرک ، ناش  هدامآ 

، نانز روع  تخل و  ياه  سکع  هلیـسو  هب  ار  رهز  هک  تسا  نیا  اهنآ  هتـساوخ  ...دنتـسه  يدوخ  یب  ياه  مدآ  ...دنتـسه  تسرپ  هنهک 
یم قوس  ار  ام  یتسین  هار  هب  میقتـسمریغ  روط  هب  اهنآ  .دـننک  هارمگ  هار  نیا  زا  ار  ام  نارتخد  سپـس  شوشغم و  ار  ام  ناـناوج  راـکفا 

« .دنا هتشاذگ  دیدج  ندمت  ار  نآ  مان  دنهد و 

نلع رد  اما  دندرک  یم  راک  نید  هیلع  نطاب  رد  دوبن ، ینلع  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  ییادز  نید  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  يا  هنماخ  ياقآ 
تیآ هب  یهاتوک ، تبیـصم  رکذ ]  ] زا دعب   » ناشیا .درک  یفرعم  مالـسا  ضراعم  نطاب  رهاظ و  رد  ار  یلعف  تموکح  دـنناد ، یمن  زورب 

(3)« .دنک هاتوک  مالسا  مدرم  رس  زا  ار  نیملاظ  ّرش  دنتساوخ  ادخ  زا  دندرک و  اعد  يدورهاش  هللا  تیآ  ینیمخ و  هللا 
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هدع کی  رگم  دندش ، دنلب  نم  ربنم  ياپ  زا  تیعمج  مامت  نییاپ ، مدـمآ  هک  ربنم  زا  نم   » .دوب تعاس 15:15  دمآ ، نییاپ  ربنم  زا  یتقو 
...متفر یم  نوریب  دجـسم  زا  متـشاد  هک  یلاح  رد  مدینـش ، یم  نم  .ربنم  يالاب  تفر  ...هدع  کی  سامتلا  اب  خیـش  دعب  یمک و  رایـسب 
نوریب دجـسم  زا  ًاـبلاغ  یلو  دنتـسشن ، يا  هدـع  دینیـشنب و  مـنک  یم  شهاوـخ  .مراد  راـک  امـش  اـب  هـقیقد  نم 10  ناـیاقآ  دـیوگ  یم 

(1)« .دندمآ

تحارتسا تفر و  یم  اج  نآ  هب  ینارنخس  زا  سپ  .دوب  عماج  دجـسم  نحـص  رد  هک  ییاهقاتا  زا  یکی  فرط  هب  تفر  يا  هنماخ  ياقآ 
يرارقرب ناهاوخ  مالـسا  نید  هک  نیا  زا  عماـج ، دجـسم  یلاـخ  همین  ناتـسبش  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  خیـش  .درک  یم 

: تشاد يا  هنماخ  ياقآ  هب  میقتسم  هراشا  وا  نانخـس  .تفگ  درک ، تلاخد  تکلمم  تسایـس  تموکح و  راک  رد  دیابن  تسا و  تینما 
راختفا نم  میوگب  دیاب  ...تسا  ...فلاخم  دنزادنیب  هار  هب  شاشتغا  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  یناحور  سابل  رد  هک  یناسک  نیا  اب  نید  »

نم هب  لیلد  اـب  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  مه  رگا  مراد و  یم  ناـیب  ار  ما  هدـیقع  مراد و  ار  ربنم  ینید و  تمدـخ  هقباـس  لاـس  ود  تسیب و 
تسرد هار  نیا  هتفگ  اقآ  تسا ، مارح  هتفگ  اقآ  تسا ، رـضم  هتفگ  اقآ  دیوگب  هک  نیا  هن  موش ، یم  عناق  تساطخ  وت  هار  نیا  دنامهفب 

« .دنامهفب نم  هب  لیلد  اب  دیاب  اقآ  .مرادن  لوبق  نم  .تسین 

دمآ بل  هب  شربص  هساک  دوب ، هتشاذگ  رگج  يور  نادند  ربنم  ياج  نیا  ات  دبال  هک  یمعفک  ياقآ  دیـسر  هک  اجنیا  هب  خیـش  تبحص 
نیا ...تسا  ناطیش  نیا  دیتسرفب و  تنعل  صخش  نیا  هب  : » تفگ درک  یم  هراشا  ربنم  يالاب  خیش  هب  تسد  اب  هک  یلاح  رد  يدنت ، اب  و 

« .دنک بارخ  ار  مدرم  ناهذا  دهاوخ  یم  .تسا  دسفم 

تـسا تنایخ  نیا  .مهفن  وش  هفخ  : » تفگ دراذگب  خساپ  یب  ار  یمعفک  ياقآ  ياه  يدنت  تساوخ  یمن  دوب و  هدروخ  هکی  هک  خـیش 
(2)« .دنهد یم  ماجنا  وت  لاثما  وت و  هک  نید  هب 

.دنتـسه ناور  شرـس  تشپ  يا  هدـع  دـمآ و  نوریب  شاخرپ  لاح  رد  یمعفک  ياقآ  هک  دـید  يا  هنماخ  ياـقآ  .تخیر  مه  هب  سلجم 
یم كرت  ار  دجسم  هدروخ ، تسکش  هنادیمون و  نیگنس و  ییاه  ماگ  اب  هدیـشک  بآ  شوم  نوچمه  هک  مدید   » .دوب هدنام  اهنت  خیش 

(3)« .دنک
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يریگتسد

كاواس سیئر  ماشرآ ، یلعدمحم  هب  باطخ  يا  همان  رد  دوخ ، رومأم  شرازگ  ندید  زا  دعب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ینابرهـش  سیئر 
ینیب شیپ  نوچ   » درک داهنشیپ  نادهاز  عماج  دجـسم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  نانخـس  زا  يا  هصالخ  هئارا  نمـض  ناتـسچولب ، ناتـسیس و 

نودـب لتق  مایا  ات  بیقعت و  ار  نخـس  هتـشر  زین  يدـعب  تاسلج  رد  دوشن  يریگولج  يو  نتفر  ربنم  همادا  زا  هک  یتروص  رد  دوش  یم 
دـیامن و نایب  تسا  یحالـصا  هناگ  شـش  لوصا  هاشنهاش و  دیفـس  بالقنا  هقطنم و  تینما  فلاخم  هک  زیمآ  کـیرحت  نانخـس  اورپ 

.دوش ریگتسد   (1) ،« دنزاس مهارف  ار  مظن  لالخا و  تابجوم 

ترابع ادرف  نآ  تشاد  یم  ییادرف  زور  نآ  رگا  ًانیقی   » .دوب تسرد  ناتسا  ياه  ینابرهش  تسرپرس  رداهب ، مود  گنهرـس  ینیب  شیپ 
...دیایب شیپ  نم  ربنم  يارب  يرتهب  تیقفوم  کی  دنیایب و  نم  ربنم  يارب  همه  دوشب و  عمج  دجـسم  رد  یمیظع  عامتجا  هک  نیا  زا  دوب 

دوب نیا  .دوب  دهاوخ  هچ  اه  فرح  نآ  دوب  سدح  لباق  هاگتـسد  يارب  .منزب  مه  يرگید  ياه  فرح  نم  دوب  نکمم  دـعب ] ياهزور  ]
(2)« .دننک ریگتسد  ارم  بش  نآ  دنتفرگ  میمصت  هک 

یـسک ینعی  دـندرک ؛ شراضحا  دـندمآ و  هک  دوب  نیـشن  مه  رگید  هبلط  تشه  تفه  اب  .دـندمآ  شغارـس  هب  دجـسم  قاتا  نامه  رد 
نم متفگ   » .دربب ینابرهـش  سیئر  رادـید  هب  ار  وا  دـیاب  تفگ  یم  هک  دـید  يا  هرهچ  شوخ  ناوج  دوشگ ، هک  ار  رد  .درک  شیادـص 

دنوش هاگآ  مدرم  رگا  .ما  هدش  توعد  نتفر  ربنم  يارب  بشما  نم  .تسین  امـش  تحلـصم  هب  راک  نیا  .مناد  یم  ار  ناوخارف  نیا  ینعم 
زج يا  هراچ  هک  تخاس  دعاقتم  ارم  دوخ  تاحیـضوت  اب  ناوج  نآ  ...تشاد  دـهاوخن  يدـنیاشوخ  ماجرف  ما ، هدـش  تشادزاب  نم  هک 

(3)« .مرادن ینابرهش  سیئر  اب  تاقالم 

هک ییاهیرابنا  رد  دروخ و  کتک  دش و  ریگتـسد  رگا  دوب  هدروآ  .دوب  هدروآ  دوخ  اب  مه  هنهک  سابل  تسد  کی  دـمآ  یم  هک  مق  زا 
.تشاذگ رانک  درک و  ات  ار  اهرتون  درک و  نت  هب  ار  هنهک  هدابل  ابق و  .دوشن  بارخ  شـسابل  دش ، سبح  دنا  هدمآرد  نادـنز  لکـش  هب 

« .مدیشوپ ار  گنج  حالطصا  هب  سابل  .دوشب  هراپ  میاهسابل  ادابم  هک  مدرک  یم  ار  نیا  هظحالم  مدوب ، ...یلوپ  یب  هبلط  سب  زا  »
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ینابرهش سیئر  قاتا  رد 

هرـصاحم رد  عماـج  دجـسم  دـید  دـمآ ، هک  نوریب  .دـید  یمن  دوـخ  رد  یتـشحو  سرت و  .درک  یظفاحادـخ  نیـشن  مه  ياـه  هبلط  زا 
.دـنتفر سیئر  قاتا  ینابرهـش و  لحم  هب  تسار  کی  .سانـشان  ناوج  یناحور  نیا  زا  دنتـشاد  یتشحو  سرت و  دـبال  .تسا  نازاـبرس 

نآ هک  یلبم  يور  تفر  مه  وا  .درکن  دـنلب  مه  ار  شرـس  اـنتعا ، یب  دوب ؛ هتـسشن  ینابرهـش  سیئر  .درک  مالـس  دـش  قاـتا  دراو  یتقو 
يدنت درک  انب  .متسه  يا  هنماخ  متفگ : « ؟ امش تفگ : دش و  دنلب  ینابرهش  سیئر  رس  هرخالاب  .دناریگ  يراگیـس  تسـشن و  دوب  فرط 

یم هچ  تلم ؟ نیا  ناـج  زا  امـش  دـیهاوخ  یم  هچ  هک  دوـب  نـیا  شفرح  ...درک  يدـنت  دز و  فرح  بـترم  هـقیقد  دودح 10  .ندرک 
یم نیب  زا  ار  ناما  نما و  دینز ، یم  مه  هب  دییآ  یم  دشاب ... ؟ هدوسآ  مدرم  یگدنز  دیراذگ  یمن  ارچ  دینک ؟ یم  غولش  ارچ  دییوگ ؟

« .دیرب

دوب بدؤم  يرسفا  یمراص  ناورس  دنچ  ره  دنک ؛ رارکت  ار  دنجریب  ینابرهش  سیئر  اب  رادید  هنحص  دنزب و  فرح  .دوب  تصرف  رظتنم 
تیذا ار  ناتسا  ینابرهـش  سیئر  دمآ  یمن  شدب  .دشاب  هتـشاد  یعافد  یعـضوم  شیاه  فرح  تساوخ  یمن  اما  هن ، گنهرـس ، نیا  و 

اج نآ  ینابرهـش ]  ] سیئر هب  نم  .ینابرهـش  دندرب  دندرک و  ریگتـسد  ار  نم  دنجریب  رد  لاسما  مرحم  : » تفگ تصرف  نآ  رد  .دـنک و 
حالس نیرخآ  .دیعبت  ای  دینک  یم  نادنز  ارم  ای  درک ؟ دیهاوخ  هچ  نم  اب  امش  ...میوگب  ار  نامه  مه  امش  هب  مهاوخ  یم  مدز و  یفرح 

.ما هدرک  هدامآ  ندش  هتـشک  يارب  ار  مدوخ  نم  هک  یلاح  رد  میرادن ؛ يزیچ  رتالاب  مادـعا  زا  .تشک  دـیهاوخ  ارم  .تسا  مادـعا  امش 
»؟ تسیچ ناتدیدهت  .دینکب  دینکب ، دیهاوخ  یم  يراک  ره  امش  دییوگ ؟ یم  هچ  دینک ؟ یم  دیدهت  ار  نم  ارچ  امش 

.درک یم  هاگن  يا  هنماخ  ياقآ  هب  تشاد  هدز  تریح  توهبم و  گنهرس ،

یم ام  ایآ  دـینیبب  دیـشکب ، رانک  ار  ناتدوخ  امـش  .میتسه  تینما  هدـننک  نیمأت  ام  .میرب  یم  نیب  زا  ار  ناما  نما و  ام  دـییوگ  یم  اـمش 
زا مینک ، یم  نشور  مینک ، یم  هاگآ  ار  مدرم  میراد  .مینز  یم  فرح  مدرم  اـب  میراد  اـم  .میناوت  یمن  اـی  مینک  ظـفح  ار  تینما  میناوت 

ینابصع ار  مدرم  دیریگ ، یم  ار  ام  .دیزادنا  یم  هلصاف  مدرم  ام و  نیب  دیوش و  یم  دراو  امش  مییوگ ؛ یم  قالخا  زا  مییوگ ، یم  نید 
.دینک یم 

يربخ دوب  هتـشاذگن  مک  يزیچ  ناوج  یناحور  نیا  ریقحت  يارب  هک  يرـسفا  نآ  زا  رگید  .درک  رییغت  رود  مامت  رود ، مین  هن  گنهرس 
یهتنم .دـنراد  تدارا  ناـشیا  هب  مه  ترـضح  یلعا  .مراد  تدارا  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تبـسن  نم  هللاو   » .تشگرب قرو  .دز  اـج  .دوـبن 

، الاح بخ ،
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دینک لایخ  ادابم  امـش  .دیاین  شیپ  يا  هلئـسم  هک  .دنراد  هگن  ار ...  ناشیا  يزور  دنچ  دنا  هدش  روبجم  هک  هدـمآ  شیپ  یلئاسم  زورما 
« ...ینیمخ هللا  تیآ  امش و  هب  تبسن  یسک  هک 

، ینارمکح لحم  رد  مه  نآ  ناتـسا ، ینابرهـش  سیئر  ناـبز  زا  مه  نآ  دونـشب ، گنهرـس  ناـبز  زا  ار  اـه  هلمج  نیا  درک  یمن  ناـمگ 
ییاـهنت و تبرغ و  دراد  هچ  نآ  .ناـبیتشپ  هن  مسر ، هن  دراد ، مسا  هـن  هـک  يا  هـبلط  ربارب  رد  مـه  نآ  ناـمرف ، رودـص  تردـق و  زکرم 

« .مدرک رکشت  لاعتم  يادخ  زا  ًاعقاو  ...منک  یم  رکش  ار  وت  ...اراگدرورپ  متفگ  ملد  يوت  نم   » .تسا يرود 

یسایس تساوخزاب  نیمود 

یم ییوجزاب  هلحرم  زا  دیاب  نآ  زا  شیپ  اما  .داد  یم  كاواس  لیوحت  دـیاب  ار  وا  .تشادـن  يراک  يا  هنماخ  ياقآ  اب  رگید  گنهرس ،
ادـتبا .دوب  وا  زا  یـسایس  تساوخزاـب  نیمود  نیا  .دـشاب  لـماک  دوش ، یم  لـیوحت  كاواـس  هب  وا  هارمه  هک  يا  هدـنورپ  اـت  تشذـگ 

لقادح 10 رتم ، یتناس  ار 170  دق  يا  همانـسانش  تاصخـشم  رگید  رانک  رد  وا  يراگن  تشگنا  تراک  رد  دندرک و  يراگن  تشگنا 
وا هتـسویپ  ياهوربا  .دراد  نامز  نآ  رد  وا  فیحن  رکیپ  زا  ناشن  دشاب ، تسرد  رگا  هک  دنتـشون  ولیک  ار 58  نزو  و  رتمک ، رتم  یتناس 

.دش هتشون  تاصخشم » مئالع و   » لباقم رد  زین 

.دییامرف نایب  ار  دوخ  تیوه  س :

، دهشم هرداص  همانسانش 217 ، هرامش ] ، ] دلوتم 1318 يا ، هنماخ  داوجدیـس  جاح  هللا  تیآ  دنزرف  يا ، هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  ج :
.متسین لهأتم  عماج ، دجسم  نکاس  نادهاز  رد  لیصحت ،) يارب   ) مق نکاس  دهشم ، لها  ینید ، مولع  سرادم  لصحم  لغش 

؟ دیا هدمآ  نادهاز  هب  یک  یسک و  هچ  توعد  بسحرب  س :

ءاضما .ما  هدمآ  يد  قباطم 26  نابعش  هبنش 30  جنپ  زور  توعد و  نودب  ج :

داشرا هب  ناضمر  كرابم  هام  هباطخ  ظعو و  سلاجم  رد  طـقف  هک  دوب  هدـش  هداد  رکذـت  امـش  هب  سلجم  بحاـص  فرط  زا  اـیآ  س :
تاماقم هب  هلمح  تسایس و  رد  ندش  دراو  قح  دیزادرپب و  تبیـصم  رکذ  مدرم و  تیاده  يارب  مالـسا  سدقم  عرـش  حیرـشت  مدرم و 

؟ دیرادن ار  زیمآ  کیرحت  تانایب  یتکلمم و 

.ءاضما .دوب  هدشن  هداد  رکذت  ریخ ، .تسا  نیا  ام  یناگمه  یگشیمه و  همانرب  تسین ؛ رکذت  جاتحم  بلطم  نیا  ج :

یپاچ و مالعا  نمض  هک  نادهاز  ینابرهش  هیمالعا  هب  هجوت  نودب  هک  نیا  تلع  س :
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ار ظعو  يرادازع و  سلاجم  حیرـص  فیلکت  هتـشاد و  نایب  ار  ناضمر  كراـبم  هاـم  هب  طوبرم  تاررقم  یلاـها ، مومع  يارب  ییویدار 
تبسن زیمآ  تناها  یتکلمم و  نوئش  فلاخم  یبلاطم  هتفر و  ربنم  هب  ینابرهـش  عالطا  نودب  زورما  دیدرک و  ییانتعا  یب  هدومن ، نییعت 

؟ تسیچ دیا  هدومن  کیرحت  ار  مدرم  ًانلع  نایب و  هیلاع  تاماقم  هب 

ینابرهش هزاجا  ربنم  طرش  مور و  یم  ربنم  هب  هام  لوا  زا  هدنب  .دییامرف  نایب  دنک  یم  دییأت  ار  قوف  ياعدا  هک  یتاکن  مدنمـشهاوخ  ج :
.ءاضما .منک  یم  بیذکت  ار  قوف  بلاطم  ًادج  تسا و  هدوبن 

هچ هب  زین  ار  وا  لامعا  صاعورمع و  مان  رکذ  تسیک ؟ يدورهاش  ینالیم و  ینیمخ و  ياـقآ  نانمـشد  هلمج  رکذ  زا  ناـتدوصقم  س :
؟ تسا هدوب  یسک  هچ  هب  ناترظن  دیا و  هدومن  نایب  روظنم 

.ءاضما .ما  هدربن  ربنم ]  ] رد رگید  زور  چیه  زورما و  ًالصا  ار  صاعورمع  نینچمه  ...و  ینیمخ  هللا  تیآ  نانمشد  مان  هدنب  ج :

؟ ریخ ای  دیا  هدومن  هایس  عاجترا  زا  يرکذ  ایآ  س :

.ءاضما .دنتسین  عجترم  یعاجترا و  ءاملع  هک  ما  هداد  رکذت  یلو  ریخ  هایس  عاجترا  ناونع  نیا  اب  ج :

؟ دیهد یم  صیخشت  عجترم  امش  ار  یناسک  هچ  س :

عجترم ناتـسرپ ، هنهک  هب  ًاعون  دننک و  لابند  ار  یمیدـق  موسر  بادآ و  هک  دـنیوگ  یم  ار  یناسک  يوغل  يانعم  بسح  رب  عجترم  ج :
.ءاضما .دوش  یم  هتفگ 

؟ دنشاب یم  یتاماقم  هچ  یناسک و  هچ  امش  رظن  هب  يدورهاش  ینالیم و  ینیمخ و  نایاقآ  نانمشد  س :

موسر بهذـم و  هب  هقـالع  هک  یناـسک  یلک  روط  هب  یلو  ما ، هدربن  ربـنم  رد  ...و  ینیمخ  ناـیاقآ  نانمـشد  هدـنب  هک  مدرک  ضرع  ج :
.ءاضما .تشاد  دنهاوخن  يا  هنایم  زین  دنتسه  یبهذم  ياملع  هک  ناگدربمان  اب  دنتسه  نآ  نمشد  ای  دنرادن و  یبهذم 

روظنم دوصقم و  تبثم ، تروص  رد  ریخ ؟ ای  دیا  هدومن  نایب  شزینک  هرابرد  دیشرلا  نوراه  زا  ار  یثیدح  دوخ  تانایب  نمـض  ایآ  س :
.دیراد موقرم  نایب و  ثیدح  نیا  رکذ  زا  ار  دوخ  یلصا 

هدوب نآ  دوصقم  ما و  هتفگ  ار  زینک  نوراه و  یضاق و  فسویوبا  ناتساد  هدنب  .هلب  ج :

ص:174

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


.دـننک هدافتـسا  دوخ  یناـسفن  ياوه  یـصخش و  ضارغا  عفن  هب  نآ  یلاـع  تاـمیلعت  نید و  زا  دـنلیام  هک  دنتـسه  يا  هدـع  هک  تسا 
.ءاضما

راهظا ربنم  يور  عماج  دجـسم  رد  يراج  زور  هک  دـیدومن  دـییأت  ینابرهـش  تسایر  راک  رتفد  رد  لـبق  تعاـس  مین  هک  يروط  هب  س :
تخلرـس ار  اـهنز  دـندز و  نآ  يور  تـخل  نز  سکع  دـندروآ ، تـکلمم  رد  یکبلعن  دـندرک ، لاـفغا  ار  مدرم  لوا  هـک  دـیا  هتـشاد 

رد دیا  هدومن  یتاراهظا  دروم  نیا  رد  هچنانچ  .دنناوت  یمن  دننکب و  هللا  تیآ  نودب  ار  امش  دنتساوخ  يرامعتـسا  ياه  تسد  دندومن ،
.دییامن زاربا  ار  دوخ  رظن  ًالیذ  یفنم  ای  تبثم  تروص 

زا نید  نانمـشد  تفلاخم ] فلاخم =[  منک  یمن  نامگ  .ما  هتفگ  تاریبعت ، رد  فالتخا  یکدـنا  اـب  دـیاش  هتبلا  ار ، قوف  تـالمج  ج :
.ءاضما .دشاب  هدیشوپ  یسک  رب  ینید  ياملع  نید و  اب  ...و  يوروش  يرامعتسا  کلامم  لیبق 

(1) .تسا لصا  ربارب  تشونور 

لقتسم نادرگ  نادنز  رد 

هب ار  ناتـسیس  ناتـسچولب و  كاواس  تسایر  هدرک و  مامت  اکیرمآ  رد  ار  دوخ  یتاعالطا  ياه  شزومآ  هرود  یگزاـت  هب  هک  ماـشرآ ،
هک تحلـصم  فالخرب  بلاطم  ربنم ، يـالاب  دـنجریب ، رد   » لاـسما هاـمدادرخ  ناوج ، یناـحور  نیا  هک  تشاد  ربخ  دوب ، هتفرگ  هدـهع 

یتح وا  .تسا  هدوب  تشادزاب  يزور  دنچ  دهشم  هب  لاقتنا  زا  سپ  هدش و  ریگتـسد  هتـشاد ،» نایب  هداد ، صیخـشت  تینما  مظن و  لخم 
روتـسد ریزو ، تسخن  ملع ، هللادـسا  .تسا  هدرک  هبتاکم  ینالیم  هللا  تیآ  اـب  مق  هب  تکرح  زا  شیپ  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  تسناد  یم 

زا ور  نـیا  زا   (2) .دـنوش لقتنم  نارهت  هب  ریگتـسد و  هدـمآرب »، مدرم  کـیرحت  بوشآ و  اولب و  ددـصرد   » هک يدارفا  نینچ  دوب  هداد 
شرازگ حرط  زا  سپ  دهد و  لیکشت  ار  ناتسا  تینما  نویـسیمک  هداعلا  قوف  هسلج  يروف ، تساوخ ، ناتـسیس  ناتـسچولب و  رادناتـسا 

هب وا  .دوش  وگو  تفگ  رهش  تاماظتنا  تینما و  ظفح  دروم  رد  نادهاز ، عماج  دجـسم  ثداوح  یـسررب  نمـض  كاواس ، ینابرهش و 
رادناتسا عالطا 
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نویسیمک رظن  هب  لوکوم  وا  هرابرد  میمصت  ذخا  هدش و  كاواس  لیوحت  بش  تشه  تعاس  ظعاو » يا  هنماخ  یلع  ياقآ   » هک دناسر 
(1) .تسا ناتسا  تینما 

دراد و هگن  ناگداپ  رد  بش  کی  ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  تساوخ  نادـهاز » یمزر  لقتـسم  نادرگ  یهدـنامرف   » زا ماـشرآ  نینچمه 
(2) .دهد كاواس  لیوحت  نمهب  هبنش 12  زور  حبص  تشه 

تیذا  » .دنداد ناشن  دنتـشاد  هتنچ  رد  ینابزدـب  زا  هچنآ  ره  .دـندرک  نیهوت  دنتـسناوت  ات  كاواس ، لحم  رد  ناگداپ  هب  لاقتنا  زا  شیپ 
...مهاوخ یمن  ار ] نآ  تایئزج   ] دور یمن  مدای  نم  هک  دندز  اجنآ  تشز  یلیخ  ياه  فرح  دب ، یلیخ  ياه  تناها  عییـضت و  ینابز و 

سک چـیه  مدرک  ساسحا  ًاعقاو  مدرک ؛ ییاهنت  ساسحا  اما  مسرتب ، منک  تشحو  هک  نیا  هن  ...دـندرک  يدـنت  یلیخ  دروخرب  .میوگب 
(3)« .ادخ هب  مدرب  هانپ  دنک و  کمک  نم  هب  هک  تسین 

نابحاص مان  .درک  بلج  ار  ناـش  هجوت  سکع  هعطق  دـنچ  .دـندرک  زاـب  دندیـشک ، نوریب  ار  شا  یبیج  فیک  مه  یندـب  یـسرزاب  رد 
.دندیسرپ ار  سکع 

ییاراد دوب ، هدیـسر  نادهاز  هب  یتقو  .تشاد  رگید  یموهفم  كاواس ، ییاریذپ  .دمآ  شغارـس  هب  یگنـسرگ  دوب  اجنآ  هک  یتدم  رد 
.دنداد غرم  مخت  ود  نان و  کی  دنتفرگ و  لایر  تشه  .دوبن  رتشیب  ناموت  جنپ  شبیج 

یفرعم ار  شدوخ  وجزاب  دـش ، زاب  هک  فرح  رـس  .تسا  انـشآ  شا  هرهچ  دـید  دـش ، دراو  وجزاب  یتقو  .داد  سپ  مه  ییوجزاب  کـی 
دای ياـج  هب  هک  درک ، فسأـت  زاربا  زورما  يوجزاـب  زورید و  لـحم  هچب  .دوب  یکدوک  ناـمز  رد  شردارب  يزاـب  مه  .تخانـش  .درک 

.دنک میج  نیس  دیاب  یکدوک  نیریش  ياه  هتشذگ  زا  ندرک 

؛ دوب يدرس  ناتسمز  ناتـسمز 1342 ، اما  .دوب  هدرک  يرپس  راهب  رد  ار  لوا  نادنز  .دندرک  ینادنز  نادـهاز  ناگداپ  زا  یقاتا  رد  ار  وا 
دهشم رد  ار  رکـشل 12  ناگداپ  نادنز  هبرجت  .دوب  هدرک  اشامت  دوخ  نامـسآ  رد  ار  فرب  شراب  لاس  نآ  نادهاز  .نادـهاز  رد  یتح 

دینک نشور  يراخب  دییایب  متفگ  متساوخ ، ار  اه  نابهگن   » .دومزآ یم  امرس  رب  هبلغ  يارب  ار  دوخ  لابقا  دیاب  .تشاد 
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ربنم نم  متفگ ...  ...دنا  هتفرگ  یِک  ار  امـش  اقآ  هک  دنتـسشن  نم  رب  رود و  دـندمآ و  اهزابرـس  اهراد و  هجرد  ...تسا  درـس  یلیخ  اوه 
« .دنتفرگ يدوخ  یب  مدز و  یبوخ  ياه  فرح  متفر ،

هدنامرف راتفر ، نیا  دنچ  ره  .دندوب  هدـش  هدز  تفگـش  یبط  کنیع  هایـس و  همامع  نآ  اب  مادـنارغال ، یناحور  نیا  ندـید  زا  اهزابرس 
دعب تشاد و  يراـخب  هک  درب  یقاـتا  هب  ار  وا  .درکن  غیرد  دوـخ  تفوـطع  رهم و  ندرک  جرخ  زا  اـما  دوـب ، هدـماین  شوـخ  ار  ناـگداپ 

.تفگ پگ و  يارب  تسشن 

بذج .تسا  هدز  ربنم  يالاب  ییاه  فرح  هچ  هک  تفگ  نتفگ ؛ هب  درک  عورـش  دونـشب ، رتشیب  دراد  تسود  هدـنامرف  درک  سح  یتقو 
مولعم خیـش ...  هب  درک  یم  هراشا  .يا  هدروخ  امـش  ناتدوخ  زا  تسا ؛ ناتدوخ  راک  خیـشآ ، : » تفگ هدـنامرف  .شوگ  نت  همه  دـش و 

« .ار تانایرج  دناد  یم  مه  هشوگ  رد ]  ] هداتفا رانک  یشترا  نیا  هک  دش 

.دندینش دنتفگ و  مد  هدیپس  ات 

نارهت هب  لاقتنا 

نارهت هب  ار  وا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  ناتـسا  تینما  نویـسیمک  بشید  .دـندنادرگزاب  نادـهاز  كاواس  هب  حبـص  ار  يا  هنماخ  ياـقآ 
يامیپاوه اب  ظفاحم  ود  اب  رهظ  زا  دـعب  يا » هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس   » هک داد  ربخ  نارهت  هب  ناتـسا  كاواس  سیئر  ماشرآ ، .دتـسرفب 

(1)« .دنیامن هقردب  هاگتشادزاب  هب  ار  مهتم  هک  دشاب  رضاح  هاگدورف  رد  هلیسو  دنیامرف  ررقم   » .تسا نارهت  مزاع  روت  ناریا 

دجسم هب  شیاپ  درک  دهع  .تفگ  دهاوخن  هک  اه  هچ  دوخ  زورما  ربنم  رد  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  .درک  دنهاوخ  شیاهر  درک  یم  نامگ 
« .دندرک هک  يراک  ره  زا  منک  ناش  نامیشپ  هک  مروایبرد  كاواس  ینابرهش و  سیئر  زا  يردپ   » دسرب ربنم  و 

هب دندرک و  شروردنل  راوس  .دوش  نارهت  یهار  ملع  هللادسا  مکح  هب  دـیاب  هدـش و  لیکـشت  ناتـسا  تینما  نویـسیمک  تسناد  یم  هچ 
شیوس هب  يداـیز  راـکفا  .دوب  اـمیپاوه  اـب  وا  زاورپ  نیتـسخن  نیا  .دـمآرد  زاورپ  هب  تعاس 17:45  امیپاوه  .دـندرب  نادـهاز  هاگدورف 

.شدوخ هدنیآ  تشاد و  جایتحا  وا  هب  مشچ  هجلاعم  يارب  هک  شردپ  ینیمخ ، ياقآ  تضهن ، هدنیآ  .دروآ  موجه 
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شوخ شا  هقئاذ  رب  دید و  يراعشا  .دز  قرو  تشادرب و  ار  شتسد  مد  هیرشن  .تسناد  یم  ادخ  طقف  هک  ار  ییاهزیچ  تسناد  یم  هچ 
ار نآ  هک  يا  هژیو  هچرتـفد  رد  مدـید  یم  ییوـکین  رعـش  اـج  ره  هک  دوـب  نیا  نم  تداـع   » .دیـشک نوریب  ار  لزغلاهنیفـس »  » .تسـشن

« .مدرک یم  جرد  مدوب  هدیمان  لزغلاهنیفس 

رد تایبا  نیا  تباتک  : » تشاگن نینچ  اهتنا  رد  تشون و  ار  رظن  دروم  تایبا  .دندرک  یم  شهاگن  بجعت  اب  شتسار  پچ و  هارمه  ود 
« .تفرگ ماجنا  درب  یم  یمولعمان  دصقم  هب  قالخا  شوخ  رومأم  ود  یهارمه  هب  نادهاز  زا  ارم  هک  ییامیپاوه 

نیلوا .دندوب  شرظتنم  دابآرهم  هاگدورف  رد  نارهت  كاواس  موس  لک  هرادا  نارومأم  .درک  رییغت  اراکشآ  رومأم  ود  نآ  راتفر  هرهچ و 
زا شیب  هک  رومأـم ]  ] ود نآ  زا  یکی  هب   » .دوـب يزیگنا  لد  هرظنم  .درک  یم  اـشامت  ـالاب  زا  ماـگنه  بش  مه  نآ  ار  نارهت  هک  دوـب  راـب 

صخش رگا  .يا  هدمآ  نارهت  هب  امیپاوه  اب  نونکا  نم  رطاخ  هب  وت  .نادب  ارم  ردق  متفگ : دوب  هدش  نارهت  نامـسآ ]  ] فوعـشم يرگید 
هدنخ .يدنارذگ  یم  نابایب  رد  ار  بش  دیاب  تقو  نآ  دندوب ؛ هداتسرف  شاخ  هب  نیشام  اب  ار  وت  الاح  دوب ، نم  زج  یسک  هدشریگتـسد 

(1)« .داد رس  دنلب  ...يا 

هـشیش .تسـشن  وردوخ  بقع  .دوب  گرب  تشه  طقف  دـنتفرگ  لیوحت  يا  هنماخ  ياقآ  ناهارمه  زا  كاواس  نارومأم  هک  يا  هدـنورپ 
دیمهف .دش  فقوتم  وردوخ  تسیا ، يادص  اب  یتدم  زا  سپ  .دسانـشب  یتسرد  هب  ار  اه  هلحم  اه و  نابایخ  تشاذـگ  یمن  يدود  ياه 

! درک دنهاوخ  شتسین  هب  رس  دنکن  درک  نامگ  يا  هظحل  .دوب  انب  راد و  یب  زاب و  يا  هطوحم  .تسا  هدیسر  یماظن  ناگداپ  کی  هب  هک 
.دیدرگ دابآ  تنطلس  ناگداپ  دراو  وردوخ  .دش  زاب  رد  .داد  ناشن  ادص  بحاص  زابرس  هب  يذغاک  .دش  هدایپ  اه  نیشنرس  زا  یکی 

دابآ تنطلس  ناگداپ  رد 

کی تخت و  ود  .دندرک  تیاده  یگرزب  هزیکاپ و  قاتا  هب  ار  وا  .دـش  نابهگن  رـسفا  لیوحت  دـندرک و  یندـب  دـیدزاب  دـش ، هک  هدایپ 
دناوخ و زامن  .دروخ  .دندروآ  ییاذـغ  داد ، یفنم  خـساپ  یتقو  يا ؟ هدروخ  ماش  دیـسرپ : رـسفا  .دوب  هدرک  شوخ  اج  نآ ، رد  يراخب 

شوغآ زا  هک  حبص  .تفرگ  شربرد  قیمع  مارآ و  یباوخ  .داد  ياج  اه  تخت  نآ  زا  یکی  لد  رد  ار  دوخ 
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دروخ و لیم  مامت  اب  .دوب  هنسرگ  .ياچ  گرزب  ناجنف  کی  هرک و  دوب و  یشترا  نان  .دندروآ  هناحبص  .درازگ  زامن  دش ، اهر  باوخ 
نوریب هب  هرجنپ  زا  شهاگن  یتقو  .دومن  لماک  ار  هظحل  نآ  یگدنزرس  شمارآ و  سح  هک  درک  نشور  يراگیس  نآ  تشپ  دیشون و 

شوپدیفـس تسدکی  نیمز  .دوب  هدش  عورـش  بشید  زا  شراب  .دنتـسشن  یمورف  ناتلغ ، هک  دید  فرب  ياه  هبنپ  زا  رپ  ار  نامـسآ  داتفا 
.دوب

دـش ییوردوخ  راوس  دندوب ، هدمآ  نادهاز  زا  هک  ینارومأم  هارمه  دندرک ، شیادص  یتقو  .دوب  ناگداپ  نادنز  یگیاسمه  رد  شقاتا 
نامزاس یفخم  ياهانب  زا  هک  ینامتخاس  رانک  دروآرد و  ناریمـش  میدـق  هداج  نابایخ  زا  رـس  وردوخ ، .دـیدرگ  جراخ  ناـگداپ  زا  و 

.داتسیا دوب  تینما 

متفگ يرادن ؟ یـشرافس  : » دندیـسرپ .دوب  نایامن  ناشاه  هرهچ  رد  عادو  هودـنا  یظفاحادـخ  ماگنه  .دـندش  ادـج  اجنآ  رومأم  ود  نآ 
« .مزاس هاگآ  نارهت  رد  دوخ  دوجو  زا  ار  یمعفک  ياقآ  متساوخ  یم  هلمج  نیا  اب  .دیناسرب  یمعفک  ياقآ  هب  ارم  مالس 

هعلق لزق  نادنز  رد 

.دنتخادنا وا  هب  هنادزد  یهاگن  دش و  زاب  رد  يال  اهراب  دوب ، اجنآ  هک  یتدم  رد  .دندرک  شتیادـه  نامتخاس  نآ  زا  کچوک  یقاتا  هب 
هک قارع  يرگلوسنک  رانک  زا  .تساجک  ناشدـصقم  تسناد  یمن  .داتفا  هار  وردوخ  رب  راوس  رومأم ، ود  هارمه  رگید  راب  دـعب  یتعاس 
هب يرس  قارع  هرکذت  نتفرگ  يارب  لاس 1336ش  .دنتفر  یم  تختیاپ  برغ  فرط  هب  .تفایرد  ار  دوخ  تکرح  تیعقوم  دـندش ، در 
هب دـنار  دـناسر و  اهتنا  هب  ار  بالقنا ] زا  سپ  زرواـشک  يدـعب و  تبازیلا  راولب   ] جرک بآ  ناـبایخ  وردوخ  .دوب  هدز  يرگلوسنک  نیا 

هطوحم رد  .دـندز  یم  فرح  رگیدـکی  اب  تسانـشآان  نابز  نیا  اب  وا  هک  لایخ  نیا  اب  .دـندوب  نابز  كرت  شناهارمه  .دابآریما  فرط 
هب ور  .دـندش  هدایپ  .تشاد  رارق  فرب  زا  شوپدیفـس  گرزب ، ینادـیم  تسپ ، نآ  رانک  .دنداتـسیا  یـسرزاب  تسپ  کی  ربارب  زاـب ، يا 
زا یکی  دـنتخادنا و  دوخ  تسار  پچ و  هب  یهاگن  .دـندش  هکوش  تساجک ]؟ اج  نیا  [ ؟ يداراه اروب  دیـسرپ : درک و  دوخ  ناهارمه 

شیاهراوید يدنلب  هک  تخادنا  خرـس  هعلق  نآ  هب  یهاگن  .تسا  هعلق  لزق  فورعم  نادـنز  رانک  هک  دـیمهف  .هعلگ  لزگ  تفگ : نانآ 
.دیسر یم  رتم  هب 10 

ره راب  نیا  .تشگزاب  یقیاقد  زا  سپ  دیدرگ و  هعلق  لخاد  هارمه ، رومأم  ود  زا  یکی 
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صخـش نامه  نیا  دیـسرپ : دـش و  کیدزن  اهنآ  يوس  هب  ناباتـش  يزابرـس  .دـش  زاب  یجراخ  رد  .دـنتفر  نادـنز  رد  فرط  هب  رفن  هس 
يزابرس نارود  هک  دوب  يزاریش  تنیط  شوخ  ناوج  کی  وا  .مدش  انشآ  وا  اب  نم  ًادعب   » .تفرگ شلیوحت  .دنداد  تبثم  خساپ  تسا ؟

« .دنارذگ یم  اجنآ  رد  ار  شا 

هک نادنز  مود  رد  .تسا  هدش  هدیشک  ینوریب  راوید  زا  رتم  جنپ  هلـصاف  اب  هک  دید  يرگید  دنلب  راوید  دوخ  ربارب  رد  دش ، لخاد  یتقو 
هک یگنت  ورهار  هب  ار  وا  دندش و  هعلق  لخاد  .دوب  هتفرگ  رارق  نآ  طسو  رد  يا  هعلق  هک  تسشن  شنامشچ  رد  یعیـسو  نادیم  دش  زاب 

.دنتسب شرس  تشپ  ار  رد  دش و  اه  لولس  زا  یکی  لخاد  .دندرب  دوب ، هدش  رپ  لولس  اب  شفرط  ود 

.دوب نمهب 1342  مهدزیس  زور  نآ 

يدارفنا ياه ] لولـس  هک  دوب   ] هکیراب اـت  ود  تسار  پچ و  فرط  ...دوب  یمومع  دـنب ] ، ] طـسو دـیوش ، یم  هعلق  لزق  دراو  هک  یتقو 
مـسجم منهذ  رد  ...متفرگ  نآ  نیا و  زا  هک  یتاعالطا  اب  مدش  ینادنز  اجنآ و  متفر  هک  یماگنه  ار  هعلق  لزق  هشقن  نم  .دـندوب  اجنآ ] ]

(1) .میدوب ام  یپچ  تسد  يدارفنا  هک  مداد  یم  حرش  دارفا  يارب  مدیشک و  ار  هعلق  لزق  هشقن ] ، ] مدمآ نوریب  یتقو  دش و 

ار یکچوک  هچیرد  تفرگ ، الاب  هک  ار  شرس  .ندیباوخ  نتـسشن و  يارب  تشاد  ییوکـس  .رتم  ود  رد  رتم  ود  دوب ؛ لکـش  عبرم  لولس 
یم هتـسب  یـششوپ ، اب  هک  دش  یم  هدید  لولـس  رد  يالاب  مه  يا  هنزور  .دییاپ  یم  ار  ینادنز  الاب  نآ  زا  نابهگن  هک  دید  فقـس  نایم 

ود نآ  زج  زیچ  همه  .دوب  بش  یکیرات  رد  ینادنز  مشچ  لاح  کمک  تشادـن ، تشاد و  تاو  دیاش 15  هک  ییوس  مک  غارچ  .دومن 
.تشاد یگزات  شیارب  وتپ 

راوتـسا .دیدرگ  لخاد  دش ، انـشآ  شمان  اب  دعب  زور  دنچ  هک  یماظن  کی  .دش  زاب  رد  هک  دوب  هدش  مامت  هزات  لولـس  ییاراد  یـسررب 
.داد ناشن  ار  شفیک  ییاراد  لایر  .يراد 42  شهگن  یناوت  یم  هک  تفگ  .دروآ  نوریب  ار  نآرق  يراد ؟ هچ  تهارمه  دیسرپ : ینامز 
عطق ار  شفرح  ...و  تسا  نافرع  هرابرد  باتک  نیا  تفگ : تساعد ؟ باتک  هک  نیا  لثم  دیـسرپ : .دیـسر  نیقتملاهرکذت  باتک  تبون 
ياقآ لاح  تیاـعر  دراد  هک  دوب  نشور  .يراد  شهگن  یناوت  یم  .درادـن  یلکـشم  .تساـعد  باـتک  مناد ، یم  هلب  داد : همادا  درک و 

.دنک یم  ار  يا  هنماخ 
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.تفر تشادرب و  دوخ  اب  ار  ینادنز  نفلت  هچرتفد  طقف  ینامز  راوتسا 

يا هجهل  اب  دش و  جراخ  لولس  زا  نآرق  يادص  .درک  توالت  هب  عورـش  درب و  هانپ  نآرق  هب  .دش  شا  نیـشنمه  يا  هدنهدرازآ  ییاهنت 
وا هب  لولـس  يالاب  هچیرد  زا  هک  دـش  ینامـشچ  هجوتم  لاـح  نآ  رد  .تخاون  ار  نوریب  نـالاد  یـسراف ، اـت  دومن  یم  یبرع  رتشیب  هک 

، دنتـسه نادنز  ياه  نابهگن  درک  نامگ  .دندرک  هاگن  دنتفر و  دندمآ و  رفن  دنچ  .رگید  ینامـشچ  دعب ، يا  هظحل  .تسا  هدش  هتخود 
دهـشم لها  هک  تفگ  .دنتـسه  برع  ناینادنز  اه  مشچ  نآ  نابحاص  هک  دـیمهف  هزات  زاوها ؟ نم  تنا  دیـسرپ : نانآ  زا  یکی  یتقو  اما 

لاـمج تیاـمح  زا  ههبج  نیا  دـش  یم  هـتفگ  .دوـب  هدـش  ناتـسزوخ  ریرحت  هـهبج  زا  يدارفا  هیاـسمه  وا  .دنتـشگنرب  دـنتفر و  .تـسا 
، يولهپ اضردمحم  طسوت  لیئارـسا  رد  ناریا  یـسایس  یگدـنیامن  راکـشآ  شیاشگ  یپ  رد  .دوب  رادروخرب  رـصم ، ربهر  رـصانلادبع ،

مادقا سراف ، جیلخ  ندوب  یبرع  رب  دیکأت  نمض  ناریا ، هیبنت  هکلب  تفلاخم ، نداد  ناشن  يارب  رصان  .دش  عطق  نارهت  هرهاق و  تابسانم 
شخپ همانرب  هرهاق  زا  هک  یـسراف  ویدار  يزادنا  هار  اب  نینچمه   (1) .درک يدازآ  تضهن  روشک  زا  جراخ  هخاش  یماـظن  شزومآ  هب 

.دومن تیامح  دوب ، ناتسزوخ  هیزجت  شدصق  دش و  یم  هدیمان  ناتسبرع  ریرحت  ههبج  هک  یهورگ  زا  درک  یم 

.دوب اهنآ  زا  یکی  يرازن  رقابدیـس  .تخیر  ار  نانآ  اب  يا  هنماخ  ياقآ  ییانـشآ  حرط  هعلق ، لزق  میقم  ياه  یناتـسزوخ  اـب  یگیاـسمه 
یم اروشاع  ترایز  حبـص  زور  ره  يرازن  .درک  یم  ءاضرا  ندینـش  يارب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  قایتشا  هک  تشاد  رب  زا  يدایز  ياهرعش 

دناوخ یم  هک   (2) ییاه هیذوبا  زا  یخرب  .درک  یم  یناوخزاب  ار  شتاظوفحم  دز و  یم  مدق  .دوب  ورهار  رد  ندز  مدق  شراک  .دـناوخ 
.دنام يا  هنماخ  یلعدیس  رطاخ  رد  دعب  ههد  جنپ  ات 

نآ ياهوگو  تفگ  .دنتشاذگ  یم  يا  هژیو  مارتحا  وا  هب  ههبج ، ءاضعا  .درک  تساخرب  تسشن و  نارگید  زا  شیب  یبعک  رـصان  لآ  اب 
هب يا  هنماخ  ياقآ  .تشاد  یشزومآ  هبنج  ادتبا  ود 

ص:181

هب ینوناق  تازرابم  نامز  هک  داقتعا  نیا  اـب  دادرخ 1342  مایق 15  زا  سپ  روشک ، زا  جراـخ  رد  يدازآ  تضهن  ءاـضعا  زا  یخرب  - 1
نامز نآ  رد  .دنوش  يولهپ  تموکح  اب  یماظن  ییورایور  هدامآ  یماظن ، نونف  يریگدای  اب  ات  دندش  رصم  روشک  یهار  هدیـسر ، نایاپ 

، یتعیرش یلع  یعاسم  اب  يدزی  میهاربا  نارمچ و  یفطصم  نوچ  يدارفا  .دنتشاد  لمع  يدازآ  روشک  نیا  رد  ینیطـسلف  ياه  کیرچ 
.دندید شزومآ  ینیطسلف  نازرابم  زا  ار  یکیرچ  ياه  گنج  لاس  ود  دودح  دنتفر و  رصم  هب  سپس  ریازجلا و  هب  ادتبا 

هک مراـهچ  عارـصم  هیفاـق  اـما  ناـسکی ، نآ  لوا  عارـصم  هس  هیفاـق  هک  دوـش  یم  هتفگ  یبرع  ناـبز  رد  ییاـه  یتـیبود  هـب  هیذوـبا  - 2
.دشاب یم  توافتم  تسا ، یبدا  تذل  هرگ و  ندش  زاب  اب  هارمه  شیاوتحم 
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سیردت يا  هنماخ  ياقآ  يارب  ار  نآ  دوب ، انشآ  یسیلگنا  اب  هک  رـصان  لآ  داد و  یم  دای  یبرع  نابز  دوب ، رایع  مامت  برع  کی  هک  وا 
.دش لدبودر  ینامزاس  تابسانم  زا  ییاهداهنشیپ  یتح  درک و  ادیپ  یسایس  هبنج  هتفر  هتفر  ناشیا  ياه  تسـشن  ياوتحم  اما  .درک  یم 
نیا رد  هچ  نآ  .دـشاب  هتـشاد  ار  ییاهداهنـشیپ  نانخـس و  نینچ  حرط  يارای  هک  دوب  هدیـسرن  دـح  نآ  هب  ام  طـباور  هک  میوگب  دـیاب  »

« .دوب طایتحا  لصا  اب  ریاغم  یگلمج  دش  لدبودر  وا  نم و  نیب  صوصخ 

یماقم دوخ  هریشع  نایم  رد  هک  ناگداش  لها  هنایم ، یتماق  اب  نیتم و  دیاش ، هلاس ، تصـش  يدرم  .دوب  شرگید  هیاسمه  شنح ، خیش 
رب زا  یماک  دوب  هدادـن  هزاجا  سبح ، اما  دوب ، هدرک  رایتخا  زین  ار  یمراهچ  یگزاـت  هب  تشاد و  رـسمه  هس  شنح  خیـش  .تشاد  دـنلب 

.دریگب مراهچ  دهاش 

.درب يرازن  رقابدیس  دزن  ار  شـسرپ  .تفرگن  یخـساپ  هک  دیـسرپ  شدوخ  زا  يزور  .دراد  ییانعم  هچ  تسناد  یمن  ...شنح  ...شنح 
دندقتعم هقطنم  یلاها  .گس  ینعی  شنح  هک  دینش  ارچ ؟ دیسرپ : یتفگش  اب  یتقو  .دنکن  حرطم  ار  لاوئس  نیا  رگید  هک  تفگ  يرازن 

.درب یم  رد  هب  ملاس  ناج  هنامز  ياهدادخر  زا  دنام و  یم  هدنز  وا  دنراذگب ، ناش  نادنزرف  رب  ار  مسا  نیرت  تشز  رگا 

یم شناتسود  يارب  ار  (ع ) نیسح ماما  بئاصم  دوب و  رادروخرب  شوخ  ییادص  زا  .تشاد  مان  يوسوم  مظاکدیـس  مه  یکی  نانآ ، زا 
ناوج یتشهب و  .دوب  راکـشآ  ههبج  نآ  ءاـضعا  دزن  زین  وا  مارتـحا  .دوخ  هلیبـق  خویـش  زا  دوب ؛ یبـعک  بارهظ  خیـش  يرگید ، .دـناوخ 

.دندوب یناتسزوخ  ناینادنز  زا  رگید  نت  ود  دومن ، یم  هلاس  یس  ًابیرقت  هک  يراقواب  هرهچ و  شوخ 

ای دنزب و  مدق  شخب  نآ  ورهار  رد  دوش و  جراخ  شلولس  زا  تفای  هزاجا  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دش  عورـش  یتقو  اه  ییانـشآ  نیا  مامت 
.دورب هعلق  نوریب  هب  يروخاوه  يارب 

راطفا طاسب  دندرک و  یم  نهپ  ورهار  رد  ار  دوخ  ياهوتپ  ناذا  تقو  هب  اه  یناتـسزوخ  .دوب  هدشن  مامت  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور 
وا زا  .تسشن  یم  نانآ  رانک  اهوتپ ، يور  دعب  يدنچ  اما  درک ، یم  ناش  ياشامت  لولـس  يالاب  هچیرد  زا  لوا  ياهزور  .دندیچ  یم  ار 

نیا ییاـپرب  هنیزه  .دـناوخ  یم  هضور  يوسوم  مظاکدیـس  وا ، نانخـس  زا  سپ  .تفریذـپ  .دـنزب  فرح  ناـش  يارب  بش  ره  دنتـساوخ 
هدرک فاعم  گنُد  نداد  زا  ار  وا  تشادن ، طاسب  رد  یلام  هآ  يا  هنماخ  ياقآ  نوچ  .دوب و  نانآ  زا  یکی  هدهع  رب  بش  ره  اه  تسشن 

هدمع .دندوب 

ص:182
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: دوب ینمرا  کی  سلاجم  نیا  زا  بش  ود  یناب  .دش  یم  رکش  ياچ و  دیرخ  فرص  هنیزه ،

.دشاب نابزیم  دوب  هدش  بلطواد  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هتفرگ  رارق  يا  هنماخ  ياه  فرح  ریثأت  تحت  تفگ  یم  .نایـسناوآ  کیگاگ 
وا تلادع  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  .مدرک  یم  موکحم  ار  نآ  مدرمش و  یمرب  ار  هاش  میژر  عیاجف  میاه  ینارنخس  رد  نم  »

(1)« .مدرک یم  تبحص  یمالسا  مکاح  ياه  یگژیو  زا  و 

ار یسایس  نایناحور  ناضمر ، هام  ياهربنم  .دندوب  اجنآ  زین  شناتسود  زا  یخرب  .دوبن  هعلق  لزق  ینادنز  یناحور  اهنت  يا  هنماخ  ياقآ 
ییاه ینارنخس  زا  سپ  رنهاب  ياقآ  .دوب  ینادنز  یتسار  تسد  ياه  يدارفنا  زا  یکی  رد  رنهاب  داوجدمحم  .دوب  هدرک  هعلق  لزق  یهار 
داریا هیـضیف  هسردـم  نینوخ  هثداح  يرمق  درگلاس  نیتسخن  تبـسانم  هب  نارهت  عماج  دجـسم  رد  دنفـسا  و 19  ياـه 18  بش  رد  هک 

، وا هارمه   (2) .دیدرگ تشادزاب  كاواس  نارومأم  طسوت  دجسم  زا  جورخ  ماگنه  دنفـسا  بش 19  تعاس 9  يو  .دش  ریگتسد  درک ،
.دندوب هدروآ  نادنز  هب  زین  ار  عماج  دجسم  ياه  يربنماپ  زا  يدادعت 

.دوب هدش  هدروآ  هعلق  لزق  هب  ریگتسد و  ناگرزاب  زرم  رد  هسنارف  زا  تشگزاب  ماگنه  .دوب  یتعیرش  یلع  ناینادنز ، رگید  زا 

لومعم ياهدنب  هب  ار  وا  .دوب  ینرق  یلودمحم  پیترـس  درک ، بلج  ار  همه  رظن  هعلق  لزق  نادنز  هب  شدورو  ربخ  هک  یناسک  رگید  زا 
فرط نآ  ینرق  هک  میدید  یم  يروخاوه ...  یهاگ  میتفر  یم  یتقو  ام   » .دوب ینادنز  يرادـهب  شخب  رد  یقاتا  رد  .دـندرواین  نادـنز 

« .تفر یم  هار  دز و  یم  مدق  ییاهنت  هب  دوب  رود  ام  زا  هک  هطوحم 

سپ نارهت ، هب  ینالیم  هللا  تیآ  ترجه  ناوا  رد  .دوب  ینرق  اب  ینالیم  هللا  تیآ  طبار  وا  .دوب  يریازج  یضترمدیس  ناینادنز ، رگید  زا 
ینالیم ياقآ  رظن  هدومن ، حیرشت  یتموکح  هاگتـسد  هیلع  ار  دوخ  تامادقا  ًالامتحا  رادید و  هللا  تیآ  اب  ینرق  دادرخ ، ثداوح 15  زا 
ینالیم ياقآ  تشگزاب  زا  سپ  تشاد و  تکرش  اه  تسـشن  نیا  رد  يریازج  یـضترمدیس  .دوب  هدرک  بلج  دوخ  زا  تیامح  يارب  ار 

(3) .دوب ینرق  اب  ایاضق  هدننک  گنهامه  دهشم ، هب 

ص:183

ات 22. صص 16  اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1
دانـسا یـسررب  زکرم  مهدزناپ ، باتک  رنهاب ، داوجدـمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  دیهـش  كاواـس –  دانـسا  تیاور  هب  ماـما  ناراـی  - 2

ص 37. 1379ش ، نارهت ، یخیرات ،
ص 8. دادرخ 87 ،)  28  ) مش 670 یلم ، دامتعا  میحر ، شخب ، حور  ك.ر : عوضوم ، تایئزج  زا  یهاگآ  يارب  - 3
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طایح هب  هک  نادنز  دیدج  طایح  رد  دندرواین و  لومعم  ياهدنب  هطوحم  هب  مه  ار  يریازج 

.دش یم  يرادهگن  دوب  موسوم  ییوجزاب 

ياقآ اب  طابترا  رد  ار  اهنآ  هک  داد  ربخ  دوب ، ناینادنز  عمج  نایم  رد  هک  وا  .دوب  يریازج  ینرق و  هدـنورپ  مه  رگید  یـشابزابخ  میحر 
.دنا هدرک  ریگتسد  ینرق ] ياتدوک  حرط  و   ] ینالیم

اب ام  نکل  ...تسا  طبترم  هاگتـسد  دوخ  اب  تسین و  ینانیمطا  دروم  مدآ  ینرق  هک  دـنتفگ  یم  نوریب  میدـمآ  نادـنز  زا  اـم  هک  اهدـعب 
يانعم هب  اتدوک  دوبن و  يا  يوق  ساسا  راک ، ساسا  نوچ  اهتنم  هتـشادن ، تحـص  نیا  هن ، میدـید  میدـش ؛ کیدزن  رتشیب  اهدـعب  ینرق 
لخاد رد  هن  دوب ، هتفرگ  ماجنا  ...يدـنوخآ  ياـهراک  و ]  ] ینـالیم ياـقآ  تیب  اـب  هطبار  رد  وا ] ياـه  تیلاـعف  و  [ ؛ دوبن شدوخ  یعقاو 

...دـندش نادـنز  لاس  کـی  یـشابزابخ ... ]  ] لاـس و ود  يریازج  ...دـندرک  نادـنز  ار  وا  لاـس  هس  هک ...  دوب  نآ  ...یماـظن  هاگتـسد 
اب هطبار  رد  ...دوبن  دراو  انعم  نآ  هب  هزرابم  رد  مه  نآ  زا  لبق  .تشاذـگ  راـنک  ار  هزراـبم  یلک  هب  نوریب  دـمآ  نادـنز  زا  هک  يریازج 

(1) .تفر یم  دهشم و  دمآ  یم  نارهت  زا  یهاگ  تشاد و  ییاهراک  ینالیم  ياقآ 

رد 1324ش هک  دوب  ییاه  يا  هدوت  هنهک  زا  نایسناوآ  .دوب  نایسناوآ  کیگاگ  دش ، انشآ  اهنآ  اب  هعلق  لزق  رد  هک  یناینادنز  رگید  زا 
بزح فلاخم  بازحا  رد  ذوفن  لوئسم  زین  یتدم  وا  .دوب  هدش  نآ  تاعالطا  هبعـش  وضع  رد 1330ش  بزح و  ناناوج  نامزاس  دراو 

، تسا يا  هدوت  وا  تسناد  یمن  يا  هنماخ  ياقآ   (2) .دوب هدش  ینادنز  هعلق  لزق  نادنز  رد  ریگتسد و  نابآ 1342  مجنپ  رد  .دوب  هدوت 
وا دنتـسشن و  یم  شقاتا  رد  دندمآ  یم  .تسا  قیفر  هعلق  لزق  ناراد  هجرد  زا  یخرب  اب  هک  دوب  هدید  .تسا  ینمرا  هک  تسناد  یم  اما 

تبسن ار  وا  لیامت  هک  تشاذگ  ثحب  هب  ار  ییاه  فرح  دش و  تبحـص  مه  وا  اب  ًاجیردت  .درک  یم  تسرد  ناشیارب  اذغ  هاگ  ياچ و 
« .دنک شدوخ  کلسم  هب  لیامتم  ارم  دنک  یم  یعس  دراد  مه  وا  وگن   » .دجنسب مالسا  نییآ  هب 

رادید هب  یبش  .دندش  یم  نابزیم  مه  دنتفر و  یم  ینامهیم  هب  مه  دوب ؛ مه  رگیدکی  زا  ناینادنز  ییاریذپ  لحم  نالاد  نآ  ياه  لولس 
هک تسناد  یم  ینمرا  نیا  .تفر  کیگاگ 

ص:184

یبایزاب 1234. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1
دانسا یسررب  زکرم  ج 1 ، هدوت ، بزح  ياـهرداک  كاواـس –  دانـسا  تیاور  هب  ناریا  رد  پچ  ك.ر : درف ، نیا  زا  یهاـگآ  يارب  - 2

ات 100. صص 45  1382ش ، نارهت ، یخیرات ،
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لها یکاپان  یکاپ و  هرابرد  ناناملسم  یخرب  يأر  زا  .دنک  ییاریذپ  یناحور  نآ  زا  هنوگچ 

« .متسه باتک  لها  تراهط  هب  لئاق  نم  ...تسا  باتک  لها  هرابرد  ءاملع  نیب  عیاش  يأر  نیا  هتبلا   » .دوب هاگآ  باتک 

.دوب هداد  باتک  لها  یکاپ  هب  اوتف  هک  دوب  یعجارم  دودعم  زا  میکح  نسحمدیس  هللا  تیآ  نامز ، نآ  رد 

.دـننکب ار  لحم  نآ  یگزیکاپ  تیاعر  دـنیآ  یم  وا  لولـس  هب  هک  یناسک  تشاد  تسود  داد و  یم  تیمها  تفاظن  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
کی تسا ؛ يراگیـسریز  اـج  هـمه  راـگنا  دـنتخادنا ؛ یم  نـیمز  يور  ار  نآ  هـت  راگیـس و  رتسکاـخ  لوـمعم  تداـع  قـبط  ناـنامهیم 

بیجع ردق  نآ  عوضوم  .تشاذگ  یم  شنامهیم  دزن  تخاس و  یم  يراگیـسریز  راگیـس  ياه  تکاپ  زا  وا  اما  .گرزب  يراگیـسریز 
ات دـندرب  یم  رگید  فرط  ار  ناشتـسد  دوش ؛ یم  فیثک  دـنزیرب ، نآ  رد  ار  دوخ  يوکاـبنت  رتسکاـخ  رگا  دـندرک  یم  ناـمگ  هک  دوب 

! دتفین يراگیسریز  رد  رتسکاخ 

ار لولس  رد  يالاب  هچیرد  نارهت  عماج  دجسم  ياه  يربنماپ  نآ  زا  یکی  هک  دوب  تابیقعت  نتفگ  لاح  رد  برغم ، زامن  زا  سپ  يزور 
ياقآ اب  یـسنُا  .وا  زج  دـندوب ، هدرک  دازآ  ار  همه  .دوب  ناوج  ياه  يربنماپ  نآ  زا  هدـنامزاب  اهنت  وا ، .متـشگرب  نم  تفگ : درک و  زاـب 
کی .ربص  هشیدـنا و  زا  رود  هب  اما  شیالآ ، یب  لد و  هداس  دوب  یمدآ  .دـشاب  وا  اب  اذـغ  ماگنه  تشاد  تسود  .دوب  هتفرگ  يا  هنماـخ 

دوجوم نیا  تمحازم  ندز  سپ  يارب  راوتـسا  درک و  هفـالک  ار  وا  هک  دـش  شدوخ  يدازآ  يارب  يراوتـسا  چـیپاپ  يا  هزادـنا  هب  راـب ،
یتقو .دناجنر  یم  ار  نانآ  درک و  یم  رسک  ار  یسایس  ناینادنز  نأش  ناوج ، نیا  راتفر  يدازآ ! هدعو  نداد  زج  دیدن  يا  هراچ  جمس ،

يا هنماخ  ياقآ  دزن  ار  دایرف  شرپ و  نیا  هک  وا  دش ! مهاوخ  دازآ  هدـنیآ  هبنـشود  دز : دایرف  دـیرپ و  اوه  هب  دینـش  ار  شا  يدازآ  ربخ 
نفلت هرامش  يا  هنماخ  ياقآ  هک  درک  رارصا  يردق  هب  ینک ]؟ فراعت  ادابم  [ ؟ يرادن یـشرافس  نادنز  نوریب  تفگ : دوب ، هدرک  ارجا 
هکلب هبنـشود ، نآ  هن  .دتـسرفب  شیارب  وتپ  کی  لوپ و  يرادقم  دـیوگب  دریگب و  سامت  هک  تفگ  داد و  وا  هب  ار  شنایانـشآ  زا  یکی 

ياه هبنشود  زا  یکی  متشگرب ، نم  تفگ : دمآ و  هک  مه  زور  نآ  .دوب  نادنز  رد  نانچمه  وا  دنتفر و  دندمآ و  زین  دعب  ياه  هبنـشود 
فرخزم دنرچ و  هداعلا  قوف  يرعـش   » وا تارطاخ  هچرتفد  رد  .دوب  وا  مرج  شیدنا ، کیدزن  درم  نیا  یتفگـش  .دوب  هدش  هداد  هدـعو 
.يروتسد ياه  طلغ  زا  هدنکآ  هرخالاب  فیعـض و  رایـسب  هیفاق  نزو و  رظن  زا  صقان و  ینابز  ياهراتخاس  رظن  زا  يرعـش  دندوب ؛ هتفای 

: دوب نیا  رعش 
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ياراد هیفاق و  نزو و  دقاف  لوا  عارصم  ...ریبک  هاشاضر  هللا  تنعل  ریپ / انرب و  زا  دییوگب  هلمج 

نآ ربخ  تسا و  ادتبم  هللا  تنعل  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛ يراکشآ  ياه  طلغ  تسا  یبرع  حالطصا  هب  هک  مود  عارـصم  تسا و  تکس 
هک تسا  یتفـص  ریبک  هملک  هک  نیا  رگید  .دریگ  رارق  نآ  ربخ  دیاب  ریبک » هاشاضر  یلع   » هلمج هکلب  دشاب ، ریبک  هاشاضر  دناوت  یمن 

رطاخ هب  ...میخفت  میظعت و  هن  تسا  ریقحت  نعل و  اج  نیا  رد  مـالک  قایـس  دور و  یم  راـک  هب  بطاـخم  تشادـگرزب  میظعت و  تهج 
میژر و یتابث  یب  یگیاپ و  یب  قمع  هلئـسم  نیا  دـندنکفا و  نادـنز  هب  ار  حول  هداس  هراـچیب  نآ  بوغرماـن  هرـسان و  رعـش  تیب  کـی 

(1)« .دهد یم  ناشن  ار  نآ  مکاحم 

اه همانزور  رد  يدازآ  زا  سپ  هک  يرگید  ربخ  .دینش  يدازآ  زا  دعب  لاس  کی  ار  نیا  .دنام  هعلق  لزق  نادنز  رد  لاس  کی  ناوج  نیا 
شوخ هلاس  رـسپ 30  نآ  یبعک و  بارهظ  رـصان ، لآ  دوب : ناتـسبرع  ریرحت  ههبج  ياضعا  زا  نت  هس  مادعا  دش ، نیگهودنا  دـناوخ و 

.تفر دوخ  مراهچ  دهاش  دزن  دش و  دازآ  رطف  دیع  ندیسرارف  زا  شیپ  شنح ، خیش  هک  نیا  هفرط  .امیس 

هعلق لزق  ياهراوتسا 

یماظن جنپ  نیا  زا  نت  ود  يرومیت  ینادنکسا و  .تشاد  مان  یقاس »  » اهنآ تسرپرس  هک  دندوب  هعلق  لزق  یلـصا  نانابهگن  راوتـسا ، جنپ 
یقاس دوخ  .بلق و  شوخ  نابرهم و  یلباق ، ینامز و  ینعی  رگید ، نت  ود  اما  دندوب ، تکازن » یب  تخمز و  خاتـسگ و  رایـسب   » نابهگن
هجهل هب  لیام  یـسراف  نابز  اب  دوب و  تیـصخشاب  ممـصم و  هدارااب ، هناـشراهچ ، هینب ، يوق  مادـنا ، تشرد  تماقدـنلب ، یماـظن  کـی  »

ییوجزاب قیقحت و  يارب  هک  راب  کی  .درک  یم  یهن  رما و  هیجوت و  ار  نارسفا  يو  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  .تفگ  یم  نخـس  یکرت 
نودـب یقاس  ناهگان  .متفگ  یم  خـساپ  نم  درک و  یم  حرطم  یتالاوئـس  تشاد ، یگنهرـس  هجرد  هک  وجزاب  مدوب ، هدـش  هدـناوخارف 
تبسانم کی  رد  نینچمه  .درک  تبحـص  يو  اب  هناریگ  تخـس  دنت و  ینحل  یهن و  رما و  اب  هارمه  يا  هجهل  اب  دش و  قاتا  دراو  هزاجا 
نارـسفا زا  نت  هد  .دوب  هدمآ  نادنز  دـیدزاب  يارب  كاواس  سیئر  ناورکاپ ، زور  کی  .مدرب  یپ  نارـسفا  نیب  رد  يو  هاگیاج  هب  رگید 

یتقو .داد  یم  شرازگ  نادنز  عاضوا  هرابرد  یقاس  طقف  اهنآ  همه  نیب  رد  .دندوب  يو  هارمه  دوبن ، یگنهرس  زا  رتمک  اهنآ  هجرد  هک 
ییادص اب  دراذگ و  نایم  هب  اپ  یقاس  اجنیا  رد  .مداد  خساپ  نم  درک و  ییاه  شسرپ  نم  زا  دیسر  نم  لولس  هب  ناورکاپ 
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ینادنز نیا  راسمیت ] :"] تفگ درک ، یم  هراشا  نم  هب  هک  یلاح  رد  رورغ ، اب  هتخیمآ  نشخ و  دنلب و 

یم مارتـحا  جرا و  ناـنآ  هب  تشاد و  یم  تسود  ار  مواـقم  ناینادـنز  دوـب و  تمهدـنلب  درمناوـج و  یناـسنا  يو  .تسا " مارآ  رایـسب 
(1)« .دوب نشخ  ریگ و  تخس  راکشزاس ، تمه و  نود  سفنلا و  فیعض  ناینادنز  اب  لباقم ، رد  تشاذگ و 

ماما اب  رادید 

هب يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  رارق  هک  تشون  كاواس  سیئر  هب  يا  همان  لاسرا  اـب  دنفسا 1342  مهدراهچ  رد  شترا  یناتسداد  هرادا 
(3) .دش دازآ  هعلق  لزق  نادنز  زا  زور  نامه   (2) .تسا هدش  لیدبت  نارهت  یئاضق  هزوح  زا  جورخ  مدع  هب  مازتلا 

شآ ای  پوس  هیبش  يزیچ  زور  نآ  ياذغ  .دوب  راهان  ندروخ  لوغـشم  دوب و  هتـسشن  اهنت  نادـنز ، يورهار  رد  .دوب  رهظ  زامن  زا  سپ 
نابهگن رسفا  .تفر  نارسفا  رتفد  هب  تخادنا و  شود  هب  ار  شیابع  .دنراد  راک  وت  اب  تفگ : درک و  شیادص  یماظن  کی  ناهگان  .دوب 

ربخ یماظن  نامه  هک  دش  مزاول  كدنا  نآ  ندرک  روج  عمج و  لوغـشم  لخاد و  دمآ  .ورب  رادرب و  ار  تا  بابـسا  يدازآ ، هک  تفگ 
اه یناتـسزوخ  .دندرک  شکمک  .دندمآ  وا  لولـس  رد  هب  ناینادـنز  همه  .درک  مالعا  ورهار  رد  دـنلب  يادـص  اب  راب  نیا  ار  شا  يدازآ 

[ .تسا ام  اب  وت  دج  دیس ! .اناّیِو =[  كُّدَج  دیس ! دیس  دنتفگ : یم  دندوب و  اجنآ  مه 

دنوخآ نیرخآ  ناونع  هب  دنام و  وا  زا  دعب  هک  یسک  اهنت  .دندوب  هدرک  دازآ  وا  زا  شیپ  ار  هدش  راتفرگ  ياه  يربنم  نانارنخس و  همه 
.دش دازآ  دادرخ 1343  رد 25  يو  .دوب  رنهاب  داوجدمحم  دیشک ، سبح  هام  راهچ  ناضمر ، هام  هدش  ریگتسد 

هب زونه  .دندوب  نارگن  همه  هک  یناسک  دندوبن ؛ مک  نارهت  رد  وا  نایانشآ  ناتسود و 

ص:187

زین یقاـس  راوتـسا  یـسایس ، ياهنادـنز  ناـنکراک  زا  یعمج  يریگتـسد  لاـبند  هب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ   » .اـج ناـمه  - 1
اـضعا همه  ًابیرقت  دیـسر ، اروش  هب  یقاس  بویا ]  ] يریگتـسد ربخ  یتقو  .مدوب  بالقنا  ياروش  وضع  اهزور  نآ  رد  نم  .دش  ریگتـسد 

دندوب و هدرک  يرپس  هعلق  لزق  رد  ار  یتدـم  اهنآ  رثکا  اریز  دـنکفا ، هیاس  سلجم  رب  هودـنا  رثأت و  زا  هدـنکآ  ییاضف  .دنتـشاد  روضح 
یماظن نآ  زا  ار  دوخ  رطاخ  تیاضر  نآ  یط  هیهت و  يا  هینایب  میتفرگ  میمـصت  ءارآ  قافتا  هب  هسلج  نامه  رد  .دنتخانـش  یم  ار  یقاس 

(. ص 25 نامه ، « ) .دش نینچ  مییامن و  ءاضما  ار  هیمالعا  لیذ  یگمه  مالعا و 
خروم 14/12/42. مش 7759/27833/1117 ، كاواس ، سیئر  هب  ناراتشترا  گرزب  داتس  همان  كاواس ، دانسا  - 2

خروم مش 3099 و 4000 ، شترا ، یناتسداد  یسرپزاب  هبعش 7  تسایر  كاواس و  موس  لک  هرادا  هب  هعلق  لزق  نادنز  همان  نامه ، - 3
.14/12/42
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هک دوب  يا  هثداح  ههام ، کی  ياه  نادنز  .دوب  هدشن  يداع  زرابم  نایناحور  نداتفا  نادنز 

.دز یم  نماد  اه  ینارگن  اه و  هرهلد  هب  هزادـنا  نامه  هب  درک و  یم  ادـص  ناتـسود  ناشیوخ و  هداوناـخ ، ناـیم  رد  پوت  لـثم  شربخ 
هک نادـنز  لئاسم  زا  دوب  ییاـغوغ  دـنتفرگ و  ار  اـم  رب  رود و  ...ینارهت  ياـقفر  ...منک  یمن  شومارف  نوریب ، مدـمآ  نادـنز  زا  یتقو  »

« .مدرک یم  لقن  ناشیارب 

هللا تیآ  ندـید  هب  دـنا  هتفر  دـندش ، دازآ  وا  زا  شیپ  یگمه  هک  ناضمر  هام  هدـش  ریگتـسد  ناـیناحور  هک  دینـش  ناتـسود  ناـمه  زا 
ياقآ ندید  دنا  هتفر  دندوب ، نادنز  زور  هدزناپ  هد  دیاش  نانیا ؟ ارچ  .دش  میدوسح   » .تاقالم نیا  هب  دنا  هدرب  نادنز  نامه  زا  ینیمخ ؛

؛ مینیبب ار  ینیمخ  ياقآ  میورب  میهاوخ  یم  ام  دـنا  هتفگ  دـنا ، هدوب  مه  اب  یعمج  هتـسد  اـهنیا ...  هک  دـش  مولعم  نم ... ]  ] اـما ینیمخ ،
« .منیبب ار  ینیمخ  ياقآ  مورب  دیاب  مه  نم  متفگ  ...ینیمخ  ياقآ  شیپ  هدرب  ار  اهنآ  مه  كاواس  هاگتسد 

دادرخ مهدزناپ  هاگرحس  رد  يریگتسد  زا  سپ  ینیمخ  ماما  .تسا  هیرطیق  هلحم  رد  هک  دنتفگ  .دیـسرپ  ار  ماما  تنوکـس  لحم  یناشن 
اجنآ رد  زور  و 19  لقتنم ، رـصق  نادـنز  هب  بش  نامه  .دوب  هدرب  رـسب  نارـسفا  هاگتـشادزاب  رد  بش  زا  یـساپ  ات  نارهت ، هب  لاـقتنا  و 

رد تعاس  دوب و 24  هدش  هدرب  دابآ  ترـشع  ناگداپ  نادنز  هب  رـصق  ناگداپ  نادـنز  زا  هامریت 1342  مراهچ  زور  .دوب  هدش  ینادـنز 
رد دادرم 1342  ات 11  هدیدرگ ، لقتنم  ناگداپ  قرش  رد  ینادنز  هب  سپس  .دوب  هدنام  ناگداپ ، یبرغ  رد  تمس  يدارفنا ، لولـس  کی 

يارب مدرم  ررکم  تاعجارم  زین  ماما و  يریگتسد  هب  ضارتعا  يارب  تختیاپ  رد  اهرهـش  گرزب  ياملع  عامتجا  .دوب  هدش  سبح  اجنآ 
لزنم هب  ار  ناـشیا  دادرم  .دـنک 11  رود  دوخ  رـس  زا  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  ندوب  ینادـنز  رـش  دوب ، هدرک  راداو  ار  تموکح  وا ، يدازآ 

ناینادنز هک  دوب  یمهافت  يانبم  رب  نادنز  زا  ینیمخ  ياقآ  جورخ  هک  دوب  هدرک  دومناو  نینچ  دـندوب و  هدرب  هیدواد  رد  یتاجن  ياقآ 
گنر دوز  یلیخ  گنرین  نیا  .دـننکن  تلاـخد  یـسایس  روما  رد  رگید  اـت  دـنا  هدرک  تموکح  اـب  یمق ) یتـالحم و  ینیمخ ، ناـیاقآ  )

یتـینما هاگتـسد  يارب  ار  تراـظن  تبقارم و  ناـکما  هک  دوب  هتفاـی  شیازفا  يا  هزادـنا  هب  ماـما  زا  ناگدـننکدیدزاب  رامـش  .دوب  هتخاـب 
ناسرپ  » (1) .دوب هدـش  لـقتنم  هیرطیق  رد  يا  هناـخ  هب  هک  دوب  هتـشذگن  هیدواد  رد  ناـشیا  تماـقا  زا  زور  هس  .دوـب  هدوـمن  نکممریغ 

ناشیا لزنم  ِرد  نآ  هک  دوب  رد  کی  نیمز  ياهتنا  .دوب  یگرزب  هداتفا  نیمز  کی  ...اج  نیا  هب  مدیسر  مدمآ  ناسرپ 
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؟ تساجک ینیمخ  ياقآ  لزنم  هک  مدیسرپ  اهنآ  زا  یکی  زا  ...دندوب  هداتسیا  نابساپ  ات  ود  ...دوب 

نم متفگ : .هن  تفگ : ...دـیهدب  هزاجا  متفگ : ...ینیبب  دوش  یمن  تفگ : .ناـش  منیبب  مهاوخ  یم  متفگ : راـک ؟ هچ  یهاوخ  یم  تفگ :
« .ما هدوب  نادنز 

ار اهنآ  كاواس  دنا ؛ هدمآ  ینیمخ  ياقآ  رادید  هب  دنا  هدش  دازآ  رتدوز  هک  ینادـنز  نایناحور  رگید  هک  نیا  نتفگ  هب  درک  عورـش  و 
ار وا  دیابن  ارچ  دراد ؛ يدایز  هقالع  وا  هب  تسا ؛ ینیمخ  ياقآ  درگاش  هک  تفگ  .تسا  هتـسناوتن  هدـش  دازآ  رترید  نوچ  وا  و  هدروآ ،

؟ دنیبب

اب تـفر و  .تشادـن  وا  تقادـص  تحارــص و  ربارب  رد  یباوـج  .دــش  مرن  نابــساپ  .دوـمن  رارکت  ار  دوـخ  ياـضاقت  درک و  شهاوـخ 
.دشکن لوط  رتشیب  هقیقد ؛ هد  يارب  طقف  اما  يورب ، تاقالم  هب  یناوت  یم  دنتفگ  .درک  تروشم  شراکمه 

زاب ار  رد  یفطـصمدیس  دـعب  یتاظحل  .دز  رد  .دـسرب  يدورو  رد  هب  نامز  نیرتمک  رد  ات  تفر  ود  هب  .دـیود  درک و  هاگن  شتعاـس  هب 
لیدبت هک  يا  ییانشآ  تشذگ ؛ یم  نانآ  ییانشآ  زا  یلاس  جنپ  .دیسوب  درک و  لغب  دوشگ ، شوغآ  دید  هک  ار  يا  هنماخ  ياقآ  .درک 

یم رس  شدنبرد  ردپ  رانک  رد  کنیا  هک  اسراپ ، روپ  نیا  هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم  بوخ  ار  یفطـصمدیس  .دوب  هدش  تقافر  هب 
هب .تفرگ  ار  اقآ  جاح  غارـس  .دیامیپ  یم  هار  دراذگ و  یم  ردپ  ياپ  ياج  هب  اپ  یگدازاقآ ، هاگتـسد و  تیب و  يادوس  زا  یلاخ  دنک ،

.تسشن دش و  ییامنهار  یقاتا 

لد رد  هشیمه  درم  نیا  تبحم  بیجع  ًاعقاو  .مدوب  ینیمخ  قشاع  سب  زا  مسوبب ! ...اقآ  جاح  ياپ  هب  مداتفا...دش  دراو  اقآ  جاح  مدـید 
تحاران .منزب  فرح  متسناوت  یمن  ...تفرگ  ما  هیرگ  نم  .میتسشن  ...مسوبب  ار  ناش  ياپ  نم  هک  نیا  زا  دندش  تحاران  ناشیا  .دوب  ام 

ناشیا رادـید  قوش  رطاـخ  هب  هک  دـنک  یمن  روصت  هدـمآ ؛ ما  هیرگ  ما  هدوب  نادـنز  نم  نوچ  دـننک  یم  لاـیخ  ناـشیا  ـالاح  هک  مدوب 
[ .متـسناوت  ] دایز تمحز  اب  هرخـالاب  .دـش  یمن  منزب ، فرح  متـساوخ  یم  یه  .دـش  یمن  ...مراد  هگن  ار  مدوخ  متـساوخ  یم  .تسا ] ]

هام لاسما  اقآ  متفگ  مدز  هک  یفرح  اهنت  .تسا  روطچ  نات  لاوحا  هک  درک  یتفطالم  .دـندرک  یم  اشامت  دـندوب و  تکاس  مه  ناـشیا 
زا نام  هدنیآ  مرحم  هک  دـیزیرب  يا  همانرب  منک  یم  شهاوخ  .تفر  ردـه  دـش ، فیح  تفر ، نیب  زا  امـش  ندوبن  رطاخ  هب  ام ، ناضمر 

.مدرک یلقع  یب  .ما  هتفرگن  تقو  رتشیب  هقیقد  هد  متفگ  ...درک  قیوشت  ًـالثم  تفگ ؛ هچ  ناـشیا  تسین  مداـی  ...تسا  فیح  دورن ؛ نیب 
.میایب هقیقد  هد  رس  نم  تشادن  راظتنا  مه  نابساپ  نآ  .دش  یمن  يروط  چیه  متسشن  یم  مه  تعاس  کی 
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ار نامز  یگنت  يور ؟ یم  اجک  الاح  هک  دیسرپ  یفطصماقآ  .درک  یظفاحادخ  .دش  دنلب 

اهنت .تسا  اـقآ  جاـح  فرط  زا  تفگ  داد و  وا  هب  دروآ و  یلوـپ  تشگرب  رد  تفر و  یفطـصماقآ  .دورب  دـیاب  تـفگ  دـش و  روآداـی 
تبحم نآ  دور  یمن  مدای  تقو  چیه   » .دوبن ینتشذگ  هک  دوب  نآ  هارمه  یتبحم  اما  دوب ، شداتسا  زا  لوپ  نتفرگ  تشادن  هک  يراظتنا 

(1)« .دوب ناشیا  رادید  رد  هک  ییافص  فطل و  اه و 

اهدنب مه  اب  رادید 

تاقالم زور  نیتسخن  .دورب  دوخ  هتشذگ  هام  کی  نادنب  مه  ناینادنز و  رادید  هب  تفرگ  میمصت  دوش ، دهـشم  یهار  هک  نآ  زا  شیپ 
نآ همه  هویم ؛ لیجآ ، ینیریـش ، باتک ، .هیدـه  ندـیرخ  هب  درک  عورـش  دوب ، هتفرگ  ماما  زا  هک  یلوپ  نامه  اب  دـیاش  .تفرگ  هناشن  ار 

، دوب هدنارذگ  رس  زا  راب  ود  ار  نادنز  هبرجت  وا  .درک  یم  شلاحشوخ  دندروآ ، یم  دوخ  اب  دندمآ و  یم  شتاقالم  هب  رگا  هک  يزیچ 
یتقو  » .زورما هدـننک  تاـقالم  زورید و  ینادـنز  دوب ؛ يا  هزاـت  هرظنم  .دوب  اـه  هلیم  تشپ  زا  ناینادـنز  اـب  رادـید  هبرجت  نیلوا  نیا  اـما 

« .دنداد هار  ...دنتخانش  ارم  اجنآ  نیرومأم  اما ] ، ] دنهد یمن  هار  فرط  نآ  زا  ار  اه  یتاقالم  ًالومعم  هک  يا  هطقن  نآ  هب  مدیسر 

داد لیوحت  مسا  هب  ار  مادک  ره  هیده  .دوب  هدیرخ  مه  اه  نابنادنز  يارب  .دنک  یم  لمح  راب  راگنا  هک  دوب  هدیرخ  هیده  يا  هزادـنا  هب 
.تشگرب و 

ینمرا دنب  مه  هداوناخ  اب  تاقالم 

یمن تسرد  ار  نارهت  .دهد  ربخ  شا  یتمالس  زا  دنزب و  شا  هداوناخ  هب  يرس  يدازآ  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  شرافـس  وا  هب  نایـسناوآ 
.درک زاب  ار  رد  یمناخ  .دز  رد  .دنک  ادیپ  دندوب ، نکاس  نآ  رد  نایسناوآ  هداوناخ  هک  ینامتراپآ  تسناوت  ناوارف  تمحز  اب  تخانش ،

هدوب و تسود  شرهوش  اب  نادنز  رد  هک  تفگ  .درک  یفرعم  ار  شدوخ  .دینش  تبثم  خساپ  تساجنیا ؟ نایسناوآ  ياقآ  هناخ  دیـسرپ :
.تسا بوخ  مه  نایسناوآ  ياقآ  لاح  درخب ، دیهاوخ  یم  يزیچ  دیامن ، هیهت  دیهاوخ  یم  یلوپ  دهد ، ماجنا  دیراد  يراک  رگا  هدمآ 

و دز ، یم  ار  اهنآ  هناخ  رد  دنوخآ  کی  هک  دوب  يراب  نیلوا  .دوب  هداتسیا  توهبم  نز ،
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اب  » .دنک کش  دنکن ، رواب  تشاد  قح  .تشادن  ار  شندینش  راظتنا  هک  تفگ  یم  ییاه  فرح 

« .مهدب ماجنا  ار  ما  هفیظو  هک  ما  هدمآ  لاح  ره  هب  متفگ  مرادن ... ]  ] يراک ریخ ، هن ، هن  هک  درک ... ؛ دروخرب  نم  اب  ...يدرس 

ترسمه تا ، هناخ  رد  متفر  هک  تفگ  وا  هب  تفر  هعلق  لزق  هب  شنادنب  مه  رادید  يارب  یتقو  .دناسر  نایـسناوآ  شوگ  هب  ار  عوضوم 
(1) .تسا هدرک  تمالم  دروخرب  نآ  هطساو  هب  ار  شنز  نایسناوآ  هک  دینش  اهدعب  يا  هنماخ  ياقآ  .درک  بجعت 

ص:191

یبایزاب 1235. مش  نامه ، - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 225 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
http://www.ghaemiyeh.com


دهشم هب  تشگزاب 

ردپ نامشچ 

رد ردپ  دوب ، هک  مق  .تشادن  ربخ  دوب  هدش  دراو  ردپ  نامـشچ  رب  هک  يا  هضراع  تدش  زا  .تشگزاب  دهـشم  هب  لاس  لیوحت  زا  شیپ 
مـشچ داوجدیـس  جاح  .دوب  ریثأت  یب  هک  دـندوب  هدرک  یتاـجلاعم  زین  نیا  زا  شیپ  .دوب  هدرک  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  اـه ، هماـن  لـالخ 
.دسر یم  دهشم  هب  ناضمر  هام  يادتبا  شرسپ  درک  یم  نامگ  .دورب  کشزپ  مشچ  هب  وا  اب  تساوخ  یم  .دوب  یلعدیـس  ندمآ  راظتنا 
تـسد دیاب  الاح  .دوب  هدش  رتوس  مک  ردپ  مشچ  .دروآ  یمرد  هعلق  لزق  زا  رـس  دوش و  یم  ریگتـسد  هتفر ، نادهاز  هب  تسناد  یم  هچ 

.ددرگرب دورب و  دریگب ، شیپ  ار  مرح  هار  ییاهنت  هب  تسناوت  یمن  رگید  .دنتفرگ  یم  نتفر  هار  يارب  ار  داوجدیس  جاح 

نیا ...دشاب  وا  يولهپ  هک  هدوب  یـسک  جاتحم  ردقچ  مردپ  مدید  یم  هک  دوب  راب  لوا  يارب   » .تشاد یلعدیـس  اب  يا  هژیو  سنُا  ردـپ ،
یلیخ و  هدنام ؛ اهنت  ناشیا  هک  هدش  روط  هچ  میتشادن  ربخ  میا و  هدوب  هزرابم  يوت  میا ، هدوب  مق  میا ، هدوب  نادنز  هک ، ریخا  لاس  کی 

« .دمآ راوگان  تخس و  نم  يارب 

ادـج وا  زا  دـشاب ؛ رود  دهـشم  زا  شرـسپ  دوبن  لیام  نامز ، نیا  رد  هچ  تفرگ و  شیپ  مق  هار  یلعدیـس  هک  لاس 1337  رد  هچ  ردـپ ،
تدش زا  .دنک  تفلاخم  شدهتجم  رـسپ  اب  تسناوت  یمن  کنیا  دـنک ، تفلاخم  دروآ و  نابز  هب  تسناوت  یم  لاس  نآ  رد  رگا  .دـشاب 

زا رـسپ ، .دوب  هداتفا  رود  مه  هعلاطم ، دوخ ، نهک  قشع  زا  نونکا  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  .تشاد  عالطا  مق  هب  یلعدیـس  هقالع 
یتخس باذع  هچ  راچد  ردپ  هک  دیمهف  یم  دوب و  هاگآ  نیرید  هقلع  نیا 
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دیاب .دنربب  شیپ  زا  يراک  نارهت  رد  دندوب  راودیما  .دوب  هدادن  باوج  دهشم  ياه  نامرد  .دنوش  نارهت  یهار  دنتفرگ  میمـصت  .تسا 
.دندش یم  دیع  تالیطعت  نایاپ  رظتنم 

نادـیم هکنآ  یب  .دـنک  رارکت  دهـشم  رد  ار  مق  لاس 1342  دـیع  هبرجت  تفرگ  میمـصت  دنیـشنب ، راک  یب  تسناوت  یمن  هک  یلعدـیس 
هیلع ییاهراعـش  اه و  هیمالعا  هیهت  هب  دنتـسشن  درک و  تروشم  نارکفمه  ناکیدزن و  زا  یخرب  اب  دـبای ، دومن  راک  نیا  يارب  وا  يراد 

هک يروط  هب  تشاد  دهشم  رد  يا  هدنهد  ناکت  رثا   » .مدرم رس  دنتخیر  فارطا  ياه  ماب  مرح و  ماب  تشپ  زا  ریثکت ، زا  دعب  .تموکح 
هک دنداد  یم  ربخ  نم  هب  دندمآ  یم  دندوب ؛ عالطا  یب  راک  نیا  رد  نم  تلاخد  زا  هک  مدید  ار  يدایز  دارفا  شیادرف  سپ  ادرف  زا  نم 

!« میا هدرک  ام  ار  راک  نیا  هک  دنداد  یم  تبسن  ناشدوخ  هب  مه  اه  یضعب  هتفرگ ؛ ماجنا  راک  نیا 

.دندرک یم  ییامن  گرزب  اما  دنتشاد ، تسد  رد  ار  راک  زا  يا  هشوگ  مه  دیاش 

مق رد  ماما  اب  رادید 

لزنم نارهت  دابآ  یناخ  هقطنم  رد  ینارکنل ، رفعجازریم  .دوب  ینارکنل  رفعجازریماـقآ  ناـنآ ، ناـبزیم  .دـندش  نارهت  یهار  رـسپ  ردـپ و 
مشچ دنچ  بطم  هب  ار  داوجدیـس  جاح  .تخادرپ  یم  مدرم  داشرا  نید و  غیلبت  تعامج ، زامن  هماقا  هب  رتفدریزو  دجـسم  رد  تشاد و 

ربخ هک  دوب  اهزور  نیمه  رد  .تسین  جالع  لباق  دنتشاد  داقتعا  .دندرک  فسأت  زاربا  يو  ییانیب  تشگزاب  زا  یگمه  دندرب و  کشزپ 
زیچ همه  .دـندروآ  مق  هب  ار  ماما  نیدرورف  بش 15  تعاس 10  كاواس  نارومأم  .دـش  شخپ  مق  هب  ناشیا  تشگزاـب  ماـما و  يدازآ 

.دنوشن ور  هبور  يا  هبقرتمریغ  هثداح  اب  یماظتنا  یتینما و  ياهورین  هک  دوش ، رـشتنم  يوحن  هب  مق  هب  ماما  دورو  ربخ  هک  دوب  هدش  ایهم 
.دش ناور  وا  هناخ  تمس  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  رادید  يارب  ناقاتـشم  لیـس  .تفرگ  زرد  دوشب  هک  دوبن  يربخ  اما ، مق  هب  ماما  تشگزاب 

رازاب و اه ، نابایخ  عوضوم  زا  یهاگآ  زا  سپ  مدرم  .دنتفاتـش  ماما  رادـید  هب  رفن  رازه  راـهچ  دودـح  شیادرف  بش و  ات 12  زور  نآ 
اب  » ماما .دندش  مق  یهار  ردپ  یلعدیـس و  نارهت  هب  ربخ  ندیـسر  اب   (1) .دندوب هتفرگ  نشج  ناهنپ ، ادیپ و  .دـندرک  نییزت  ار  اه  هزاغم 

میدش دراو  مردپ  اب  نم  یتقو  ...دندوب  تسود  ناشیا  اب  ...یناوج  نارود  زا  .تشاد  يدایز  قباوس  مردپ 
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نم هب  ...یـصاخ  تبحم  ماما ... ]  ] رادید نیا  رد  .دندش  تحاران  يردـق  مردـپ  مشچ  عضو  زا  ناشیا  هک  مدرک  ساسحا  ناشیا ، قاتا 
...مدرک ساسحا  نم  .ناشدوخ  تسد  يوت  دـنداد  يراشف  هتـشاد و  هگن  ار  نم  تسد  یتدـم  مدیـسوب ، یتقو  ار  ناش  تسد  .دـندرک 

« .تسا یصاخ  فطل  راهظا  یقیوشت و  تبحم و 

دهشم ای  مق 

نتفرگ هک  دوب  یمیمصت  راجنلک  رد  تشگزاب  دهشم  هب  تفر و  مق  هب  دمآ ، نارهت  هب  ردپ  هارمه  يا  هنماخ  ياقآ  هک  یتدم  لوط  رد 
یملع و ياضف  اب  نانچ  وا  .دشاب  ردپ  سنوم  ددرگزاب و  دهشم  هب  ای  دنامب  مق  رد  دوب : زاس  تشونرس  نامز ، نآ  دیاش  و  تخـس ، نآ 
؛ تشادـن یتیباذـج  نینچ  دهـشم ، شهاگداز  .دـنک  هسیاقم  تسناوت  یمن  يرگید  ياـج  اـب  ار  نآ  هک  دوب  هتفرگ  سنُا  مق  یتازراـبم 

يدوز هب  دنچ  ره  .دروایب  ماود  هدش  نوکـس  توکـس و  هب  روبجم  هک  يرهـش  رد  دناوت  یمن  هک  درک  یم  روصت  نامز  نآ  ات  لقادح 
هب دهشم  رد  هک  تشاذگ  یم  شیامن  هب  شربارب  رد  یتازایتما  مق  هب  وا  هاگن  اما  دش ، ضوع  دهشم  یسایس  ياضف  هرابرد  شا  هدیقع 

.مق ای  ردپ  باختنا ؛ یهارود  نایم  رد  دوب  هدنام  .دش  یم  تفای  یتخس 

چیه ترـشاعم و  هعلاطم و  هب  رداق  دنیـشنب و  هناخ  رد  يا  هشوگ  دوب  روبجم  ناشیا  مدـمآ ، یم  مق  هب  مدرک و  یم  اـهر  ار  مردـپ  رگا 
سنُا ردـق  نیا  رگید  ياهردارب  اـب  تشاد ؛ یـصوصخب  سنُا  کـی  مه  نم  اـب  ناـشیا  .دوب  تخـس  یلیخ  نم  يارب  نیا  دوبن و  يراـک 

نیا زا  میدرک و  یم  یملع  ثحب  مه  اب  مدناوخ و  یم  باتک  ناش  يارب  مدوب  ناشیا  دزن  یتقو  هدنب  تفر ...  یم  رتکد  نم  اب  .تشادن 
رد ار  ناشیا  رگا  هک  مدرک  ساسحا  نم  لاح  ره  هب  .دـش  یمن  ای  دنتـشادن و  ار  تصرف  نیا  رگید  ياـهردارب  .دوب  سونأـم  نم  اـب  ور 

يارب هلئـسم  نیا  دوش و  یم  لیدبت  هداتفا  راک  زا  لطعم و  دوجوم  کی  هب  ناشیا  مورب  مق  هب  مدرگرب و  مدوخ  منک و  اهر  اهنت  دهـشم 
تـسد مق  زا  منک و  یهارمه  ار  ناشیا  متـساوخ  یم  رگا  رگید  فرط  زا  .دوب  راوگاـن  یلیخ  مه  نم  يارب  .دوب  تخـس  رایـسب  ناـشیا 

زا منامب و  مق  رد  رمع  رخآ  ات  مدوب  هتفرگ  میمـصت  مدوب و  هتفرگ  سنا  مق  اب  هک  اریز  دوب ، لمحت  لـباقریغ  نم  يارب  مه  نیا  مرادرب ،
رگا دنتفگ  یم  .مورن  مق  زا  نم  هک  دنتشاد  رارصا  اهنآ ، زا  یضعب  صوصخ  هب  متشاد ، نامز  نآ  زا  نم  هک  يدیتاسا  .موشن  جراخ  مق 

.یشاب دیفم  هدنیآ  يارب  هک  تسا  نکمم  ینامب  مق  رد  وت 
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دیدرت لاح  رد  نم  ار  یتخـس  ياـهزور  ...مدوب  هدرک  ریگ  یهارود  کـی  رـس  رب  .مناـمب  مق  رد  هک  مدوب  هتـسبلد  یلیخ  مه  نم  دوخ 
(1) .مدنارذگ

، شا یناحور  ناتسود  زا  یکی  غارس  هب  تروشم  يارب  .دوب  مق  هب  تشگزاب  دهـشم و  ات  ردپ  تعیاشم  تشاد ، هبلغ  وا  لیم  رب  هچ  نآ 
حرطم ار  عوضوم  .تخانش  یم  یهاگآ  لد  تفرعم و  هب  ار  وا  .تفر  تشاد  لزنم  نارهت  دابآ  نسح  هارراهچ  رد  هک  یلمآ ، ءایـضاقآ 

ناسآ شیارب  ار  يریگ  میمصت  هک  ییاج  ات  درب ؛ رکف  هب  ار  وا  هک  دینـش  یخـساپ  .تفگزاب  دوب ، هدروخ  هرگ  شبلق  رد  هچنآ  درک و 
ادخ اما  ینک  اهر  ار  اهنآ  یناوت  یمن  تسا و  مق  رد  تترخآ  ایند و  هک  مناد  یم  ورب ؛ دهـشم  هب  شکب و  تسد  مق  زا  تفگ : وا  .درک 

ور نآ  هب  ور  نیا  زا  درک  سح  دش ؛ زاب  دش ، یم  روک  تشاد  هک  يا  هرگ  .دنک  لقتنم  دهـشم  هب  مق  زا  ار  وت  ترخآ  ایند و  دناوت  یم 
.تشادن ار  یگتفرگ  نآ  رگید  شا  هرهچ  .هدوسآ  تحار و  تسا ؛ هدش 

راگدنام دـیایب و  دهـشم  هب  هتفرگ  میمـصت  هک  داد  ربخ  شردام  ردـپ و  هب  یتقو  .دـندش  وا  ینوگرگد  هجوتم  دوز  یلیخ  شناکیدزن 
هدوب یفیاظو  هب  لمع  اه و  یکین  اه ، يونـش  شوگ  زا  یـشان  هتـشاد ، یگدنز  رد  یقیفوت  رگا  هک  تفگ  اهدعب  .دشن  ناشرواب  دوش ،
تسا ییاه  یبوخ  زا  یشان  هک  تسا  نیا  مداقتعا  متشاد ، یقیفوت  یگدنز  رد  هدنب  رگا   » .دوش ادا  ردام  ردپ و  قح  رد  تسیاب  یم  هک 

(2)« .ما هداد  ماجنا  مردام  ردپ و  هب  هکلب  ردپ ، هب  هک 

لاس 1343 رد  دهشم  یسایس  ياضف 

، وا لامآ  .دنک  تماقا  دهـشم  رد  دهاوخب  هک  دسرب  ینامز  درک  یمن  نامگ  وا  .دـش  ضوع  دوز  یلیخ  دهـشم ، هرابرد  وا  ضرف  شیپ 
رد هک  يزور  دنچ  نادهاز  هار  رس  رب  .داد  یم  حیجرت  تماقا  يارب  ار  نارهت  نآ ، زا  دعب  .دوب  مق  رهش  رد  وا  یـسرد  یـسایس و  لامآ 

درس و يرهش  دادرخ 1342  زا 15  سپ  دهشم ، وا ، روصت  رد  .دوب  هتسناد  حجرا  دهشم  هب  تبـسن  زین  ار  رهـش  نآ  دوب ، هدنام  نامرک 
اهنآ زا  ار  هزرابم  هب  طوبرم  ياهرظن  مدید ، ار  دارفا  مدرک ، ترـشاعم  يرادقم  و ]  ] مدـش دهـشم  دراو  لاـس 43  یتقو   » .دوب حور  یب 

نم و لد  رد  تخادنا  ار  دهشم  تبحم  ادخ  ...دش  ضوع  نم  رظن  رد  دهشم  هرهچ  ناهگان  ...مدرک  تکرـش  ناش  عماجم  رد  مدینش ،
« .تسا دهشم  نم  يارب  رتهب ، ناریا ، ياج  همه  زا  هک  مدید  نم 
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دازآ نیدرورف 1343  يو 17  .دوب  هدرک  کمک  رهش  نیا  یسایس  ياضف  ندش  گنررپ  هب  دهشم ، هب  یمق  نسحدیس  ياقآ  تشگزاب 
مهدرگ يارب  یلحم  شا  هناخ  یبهذم  سلاجم  دوز  یلیخ  .دوب  هدش  وا  زا  یهوکشاب  لابقتسا  .دوب  هتشگزاب  دهشم  هب  نارهت  زا  هدش ،

، هزرابم ناروک  هب  دورو  زا  دـنتفرگ ، یم  رارق  یبسن  یهدـنامزاس  بسانم و  ناـمز  رد  رگا  دهـشم ، بـالط  رتشیب  .دـش  نازراـبم  ییآ 
زا هک  يریوصت  لاس 43  رد  .دندوب  یتموکحدض  ياه  تکرح  رد  تکراشم  رادتسود  زین  راجت  هبسک و  زا  یهورگ  .دنتـشادن  غیرد 

نایم رد  ار  هزرابم  هک  هچنآ  اـما  دـش ، یمن  هدـید  دـنک ، تیاـکح  تلود  اـب  لـباقت  رد  اـه  یهاگـشناد  نارکفنـشور و  لاـعف  روضح 
داقتعا راهب 1343  رد  كاواس  ناسانـشراک  .دوب  یمق  ینالیم و  نایاقآ  دوجو  درک ، یم  جـیار  یگنهرف  هب  لیدـبت  دهـشم  ناـیناحور 

ياقآ تیصخش  ههجو و  هتبلا   » .دوب دهاوخ  یناحور  ود  نیا  هیحان  زا  دهد  يور  دهشم  رد  یسایس  یقافتا  دشاب  رارق  رگا  هک  دنتـشاد 
، ناسارخ رادناتسا   (1)« .تسا ینالیم  ياقآ  زا  دعب  فیدر  رد  یمق  ياقآ  دراد و  يرترب  اجنآ  ءاملع  مامت  زا  دهـشم  مدرم  دزن  ینالیم 
ات دنراذگن  رهش  نیا  هب  اپ  زگره  دنوش و  هدنار  دهشم  زا  دیاب  یمق  ینالیم و  نایاقآ  هک  دوب  دقتعم  زین  يزیزعریما ، قداصدمحمدیس 

(2) .دوش رارقرب  یسایس  تینما 

ینالیم هللا  تیآ  عضاوم 

هللا تیآ  یـسایس  جازم  دوب ، كرحت  روش و  رـس  کی  و  دوب ، هدرک  قشم  ینیمخ  ماما  دزن  ار  هزرابم  يابفلا  هک  اما ، يا  هنماـخ  ياـقآ 
دنت و ياهدروخرب  هب  اهنآ  زا  هک  دوب ، هدرک  دروخرب  اهدـعب  یتح  وگو و  تفگ  ناشیا  اب  هراب  نیا  رد  اهراب  .دیدنـسپ  یمن  ار  ینالیم 
ّالُم و دوب  يدرم  .دوب  يزیگنا  مارتحا  تیـصخش  .ملئاق  مارتحا  یلیخ  ناشیا  يارب   » .دوتـس یم  ار  وا  تیـصخش  اما  دـنک ، یم  دای  خـلت 

لها ...يونعم  ینافرع و  لئاسم  ...لها  لاجر ، لها  رعـش ، لها  خـیرات ، لـها  قوذ ، شوخ  عماـج ، دوب  یمدآ  هدـناوخ ؛ سرد  ًـالماک 
اب مأوت  زیمآ و  مارتحا  ًاـبلاغ  شدروخرب  .مرتحم  یلیخ  میـالم و  رایـسب  دوب  يدرم  ...يوق  یـسردم  مه  دوب و  یبوخ  هیقف  مه  هفـسلف ؛
هب لـیامتم  ياهرادمتــسایس  ...تـشاد  مـه  يرکفنــشور  هـبنج  کـی  اـهنیا  رب  هوـالع  ناـشیا  ...یمرن  یناـبرهم و  اــب  مأوـت  یگتخپ ،

ههبج تالیامت  ...دنتشاد  لیامت  ناشیا  هب  یشنمدازآ  یشیدنادازآ و 
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يارب ار  ینیمخ  ياقآ  ماـغیپ  و ]  ] دهـشم مدـمآ  مق  زا  نم  هک  لوا 42  نم ...  هب  ناـشیا  هچ  رگا  دـش ؛ یم  هداد  تبـسن  ناـشیا  هب  یلم 
داح و دنت و  مدآ  ...هزرابم  تسایـس و  راک  رد  ...دـیهدب  تبـسن  یلم  ههبج  هب  ارم  هک  متـسین  یـضار  نم  هک  دـنتفگ  ...مدروآ  ناشیا 

« .دوبن یعطاق 

یمق هللا  تیآ  عضاوم 

ياه تسایـس  اب  هراومه  دهـشم  رد  یمق ، نیـسحدیس  هللا  تیآ  يو ، ردپ  .دوب  روهـشم  زرابم و  يا  هداوناخ  زا  یمق  نسحدیـس  ياقآ 
اب هزرابم  رد  دـنچ  ره  یمق  ياقآ  .دومن  خر  داشرهوگ  دجـسم  نینوخ  هثداح  رد  نآ  جوا  هک  دوب  ریگرد  هاشاضر  اهدـعب  ناخاضر و 

یـسایس شنیب  اما  تشادن ، هار  وا  یـسایس  یـشم  رد  تمیالم  دوب ، روهتم  سرتن و  درک ، یم  دروخرب  يدنت  اب  دوب ، بصعتم  هاگتـسد 
ناشیا ًالثم   » .دوبن لوبق  لباق  یهاگـشنادریغ  یهاگـشناد و  زا  معا  دـندوب ، هزرابم  داوس و  هعلاطم و  لـها  دوخ  هک  یناـسک  يارب  شا 

ناشن هک  میدرک  یم  يراک  ره  ...تسا  ندرک  زاب  نوناق  ناکد  ادخ ، نوناق  لباقم  رد  هک  دوب  دـقتعم  ...تشادـن  لوبق  ار  تیطورـشم 
هب ...دوشب  عضو  ییاج  کی  دـیاب  و ]  ] تسین نآرق  رد  هک  دـنهاوخ  یم  مدرم  مه  یگدـننار  نوناق  یهلا  نیناوق  بوچراچ  رد  میهدـب 

.تشاد يراکفا  دـیاقع و  نینچ  کـی  .دوب  دـب  ...دوب  هطورـشم  رادـفرط  هک  یناـسارخ  دـنوخآ  موحرم  اـب  ...تفر  یمن  ناـشیا  جرخ 
نوچ مه  ناشیا  دوخ  ...دندوب  دنم  هقالع  ناشیا  هب  مدرم  هماع  اما ...  دندش ، یمن  ناشیا  بذج  ...هدرک  لیصحت  رشق  اه و  رکفنـشور 

(1)« .دوب رتمرگ  ناشیا  دوجو  شوح  لوح و  رد  ناشیا و  هناخ  رد  هزرابم  نوناک  دوب ، غاد  داح و 

ود ره  هب  هک  دوب  یسک  اهنت  دهشم  رد  شنافیدر  مه  ناتسود و  نیب  رد  .دوب  طبترم  دهشم  حرطم  ملاع  ود  ره  تیب  اب  يا  هنماخ  ياقآ 
هاگتسد ود  ره  لوبقم  هک  اجنآ  زا  .دنتسیرگن  یم  نیـسحت  مشچ  اب  ار  وا  راتفر  نیا  یمق  ینالیم و  نایاقآ  .درک  یم  دمآ  تفر و  تیب 

هک دوب  هدش  بجوم  هاگیاپ  ود  نیا  دوجو  .دـندوب  ناوتان  نآ  ماجنا  زا  نارگید  هک  دـش  یم  اضاقت  وا  زا  ییاهراک  هاگ  دوب ، یناحور 
هتبلا .دـندوب  طبترم  اـه  هاـگیاپ  نیا  اـب  يوحن  هب  ناـنآ  همه  هک  ارچ  دنـشاب ، هتـشادن  هزراـبم  رما  زا  يا  یفنم  یقلت  دهـشم  ناـیناحور 
هعماج زا  یـسک  رد 1343  لقادـح  اما  دـندوب ، رامـش  تشگنا  هکلب  دودـحم ، يدارفا  یـسایس  ياه  تیلاعف  رداـصم  ناـنادرگراک و 

نافلاخم تضهن ، لاح  نیا  اب  تفگ ، یمن  دب  دوش ، یم  هدیمان  ینیمخ  ماما  تضهن  کنیا  هک  هچنآ  هیلع  دهشم  تیناحور 
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.دندنویپب نازرابم  فص  هب  هک  تفر  یمن  راظتنا  نانآ  زا  هک  تشاد  ار  دوخ 

ییافک دمحاازریم 

.دوب دهـشم  کی  هجرد  ياملع  رامـش  رد  يو  .دوب  ییافک  دـمحاازریم  جاح  یناسارخ ، هداز  هللا  تیآ  هزرابم  ناـفلاخم  نیرتروهـشم 
رد تماقا  هقباس  یگداوناخ ، تلاـصا  هطـساو  هب  زین  ءاـملع  هیقب  نیا ، زا  ریغ  .دنتـشاذگ  یم  مارتحا  ناـشیا  هب  یمق  ینـالیم و  ناـیاقآ 

.دندرمش یم  مرتحم  ار  وا  هاگیاج  دایز ، رایسب  تناتم  دهشم و 

هاـگیاج ور  نیا  زا  .درک  یمن  زورب  وا  زا  تموکح  اـب  تفلاـخم  زا  یناـشن  هک  دوب  یناـیناحور  زا  هتـسد  نآ  رامـش  رد  ییاـفک  ياـقآ 
تأرج سک  چیه  .تشاد  مارتحا  یلو  درک ، یمن  مالس  وا  هب  مه  رفن  کی  تفر  یم  هار  هک  رازاب  رخآ  ات  لوا  دیاش   » .تشادن یمدرم 

« .دنک یمارتحا  یب  ...وا  هب  درک  یمن 

يراوزبس نیسحازریم 

فورعم نازامنـشیپ  زا  دهـشم و  کی  هبتر  ياـملع  زا  زین  وا  .دوب  يراوزبس  هیقف  نیـسحازریم  جاـح  ياـقآ  هزراـبم  ناـفلاخم  رگید  زا 
هدید رتمک  ام  هک  دهـشم  رد  دوب  يوق  فرـصتم  دـنوخآ  کی   » .طسوتم یگدـنز  اب  عناق و  اسراپ ، دوب  يدرم  .دوب  داشرهوگ  دجـسم 

« .میا

زاغآ دهـشم و  هب  یمق  ياقآ  تشگزاـب  زا  سپ  .دنتخانـش  یمن  ار  وا  هک  یناـسک  دهـشم ؛ مدرم  اـت  دـندوب  راوز  زا  رتشیب  وا  نیمومأـم 
هماقا يارب  اج  هک  دش  هدرتسگ  يدح  هب  وا  تعامج  ناکم  مدرم ، لابقتـسا  هطـساو  هب  داشرهوگ ، دجـسم  رد  تعامج  تماما  هرابود 

.دمآ گنت  يراوزبس  ياقآ  تعامج 

فرط یب  تیرثکا 

.دـنتفرگ یم  عضوم  نآ  هیلع  هن  دـندوب و  هزرابم  لها  هن  یمق ] ینالیم و  نایاقآ  زا  رت  نییاپ  یحطـس  رد   ] دهـشم حرطم  ياملع  رتشیب 
يارب يا  هزیگنا  .دوب  نانآ  يارب  هدشن  لح  يا  هلئـسم  داتـسیا  نآ  يور  رد  ور  و  تخادنا ، تموکح  هجنپ  رد  هجنپ  دـیاب  ارچ  هک  نیا 
یمزاب هک  يا  هدیشک  نادنز  زرابم  دندرک ، یم  تکرش  دش  یم  دقفت  نازرابم  زا  هک  یسلاجم  رد  هتبلا  .دنتـشادن  هصرع  نیا  هب  دورو 

تفلاخم دش ، یم  تعامج  زامن  لیطعت  رب  رارق  دنتفر ، یم  شندید  هب  تشگ ،
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.دندوشگ یم  نازرابم  يور  ار  تمالم  نابز  هک  دیسر  یم  مه  ینامز  دندرک ؛ یمن 

یتلود تیلقا 

هیقف ییاـفک و  دـمحاازریم  ناـیاقآ  اـب  هبتر ، هنیـشیپ و  یملع ، هاـگیاج  ظاـحل  هب  هک  دـندوب  مه  دهـشم  ناـیناحور  زا  یکچوک  هورگ 
ادیپ رد  ناشرنه  .دندید  یم  كاواس  سیئر  ای  ینابرهش  سیئر  اب  تقافر  هتسیاش  ار  دوخ  اما  دنتـشاد ، یهجوت  لباق  هلـصاف  يراوزبس 

یتیرثکا اه ، تکاس  اـه و  فرط  یب  هدـع  دـندوب ، یتیلقا  صخاـش ، ياـملع  حوطـس  رد  نیزراـبم  هدـع   » .دوب یتابـسانم  نینچ  ندرک 
زرابم ناشدوخ  هچ  رگا  نوچ  .دندوب  نیزرابم  هب  لیامتم  رتشیب  اه  یطـسو  دح  نیا  هتبلا  .دندوب  یتیلقا  زاب  مه  اه  هتـسباو  هدع  دندوب ،

« .دنتسناد یم  ...نأش  رسک  قسف و  بجوم  هشیمه  هدوب ، ملع  لها  بأد  هک  نانچمه  ار  هاگتسد  اب  طابترا  اما  دندوبن 

دهشم هیملع  هزوح  بالط 

لها مادـقا و  هدامآ  باکر ، هب  اپ  بالط  رامـش  دـنچ  ره  .دـندوب  یـسایس  روما  هب  دـنم  هقالع  اما ، دهـشم  ینید  مولع  ياه  هبلط  رتشیب 
هجوت یـسایس  هدیـشک و  نادـنز  زرابم ، نایناحور  هب  نانیا  .دـنداد  یم  ناشن  هقـالع  تاـعوضوم  نیا  هب  ًاتدـمع  اـما  دوب ، مک  هزراـبم 

ار لاس 43  ياه  شالت  ام  یتقو  ...دوب  روط  نیا  تیعضو  لاس 43  .دندوب  يدودعم  هدع  بالط  نایم  رد  اه  نادرگراک  هتبلا   » .دنتشاد
[ میرکلادبعدیـس  ] موحرم ...دندوب  دودعم  رفن  دنچ  دندرک  یم  هرادا  ار  اه  شالت  نیا  هک  یناسک  مینیب  یم  مینارذگ  یم  ...نامدای  زا 
...دـندوب و مه  رگید  رفن  ود  یکی  .دوب  یماحم  اضردـمحم ]  ] ياقآ مدوب ، هدـنب  دوب ، یـسبط  ظعاو ] سابع   ] ياقآ دوب ، داژن  یمـشاه 

« .دشاب هتشاد  ینادرگراک  لئاسم ، نیا  يوت  هک  دیآ  یم  مدای  یسک  رتمک  رگید  نم 

یبهذم روما  یتنس  غیلبت  هب  طقف  کچوک ، ياهرهـش  اهاتـسور و  هب  نتفر  اب  رفـص  مرحم و  ياه  هام  رد  دهـشم  ياه  هزوح  ياه  هبلط 
ياپ رد  دهـشم  بالط  یمومع  نایرج  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  قح  .دنتـشاد  یم  هاگن  نشور  ار  هزراـبم  شتآ  دـندرک ؛ یمن  هدنـسب 

نایناحور هب  ندـناسر  يرای  تسدرود ، طاقن  رد  ینارنخـس  اب  هیمالعا ، شخپ  اب  دـیدرگن ؛ عطق  زگره  ینیمخ  ماـما  تضهن  هب  يدـنب 
هزرابم يا  هظحل  دوب و  هزرابم  لوغشم  ًامئاد  نایلاس  نیا  لوط  رد  مییوگ  یم  ام  هک  یتیناحور  نآ   » .تشاد همادا  هراومه  ...و  یسایس 

« .دوب بالط  یمومع  نایرج  نیمه  ...دشن  عطق  شا 
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اه يربنم 

املع رانک  رد  نایناحور  يدنب  هقبط  فرع  رد  هک  یناسک  اه ، يربنم  زا  یـصخش  لاس ، نیا  رد  هک  دروآ  یمن  دای  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
تـشگنا هدع  نامه  زا  .دنـشاب  هدوب  یـسایس  مادقا  كرحت و  لها  دنور ، یم  رامـش  هب  نایناحور  وزج  اما  دنریگ ، یمن  رارق  بالط  و 

(1) لیف دجسم  هثداح  زا  سپ  داژن  یمشاه  ياقآ  دوب ؛ ربنملا  عونمم  تشادن ؛ ینارنخس  هزاجا  لاس 43  رد  یسبط  ظعاو  ياقآ  رامش ،
ًالصا مه  یماحم  ياقآ  .متفر  یمن  ربنم  دهشم  رد  ًالصا  هدنب   » .دنارب نخس  دهـشم  رد  تسناوت  یمن  دوب ؛ ور  هبور  تیعونمم  نیمه  اب 

« .دوبن ربنم  لها 

هک يزیچ  اهنت  هب  دوخ  ياه  هتفگ  لالخ  رد  دنتـشادن ، تضهن  هب  ییانتعا  هک  یتیرثکا  .دوب  هورگ  هس  تسد  دهـشم  یـسایسریغ  ربانم 
رادـفرط هک  یتـیلقا  مود ، .دـهد  یمن  خر  روـشک  رد  یثداوـح  نـینچ  ییوـگ  .دوـب  یتموکحدـض  ياـه  شـالت  دـندرک ، یمن  هراـشا 

یمسر ياه  هاگتسد  اب  یتبـسن  هک  رگید  یتیلقا  موس ، .دنداد  یم  نخـس  داد  نازرابم  هیلع  داد  یم  تسد  نامز  ره  دندوب و  تموکح 
هگن نشور  نازرابم  اب  ار  دوخ  گنج  نیسدقم ، نیا  .دننک  موکحم  ار  یسایس  ياه  تیلاعف  دنتـسناد  یم  ضرف  دوخ  رب  اما  دنتـشادن ،

یم قد  ناشاه  یـضعب  هصغ  زا  دـیاش  دـش  یم  هدز  اهنیا  هب  هاگتـسد  كاواـس و  اـب  طاـبترا  تمهت  رگا   » .دـندماین هاـتوک  دنتـشاد و 
هاگتـسد فرط  زا  هک  تسا ، یعیبط  میقتـسمریغ ، روط  هب  هتبلا  ...دـندوب  هداتـسیا  صرق  اهنیا  روج  نیا  هزرابم  لـباقم  رد  اـما  دـندرک ،

« .دندش یم  تیوقت 

نابایخ نییاپ  هسلج 

زا یناسک  هارمه  هب  نانیا  .دنداد  یم  ناشن  هقالع  یسایس  روما  هب  لاعف ، نایناحور  كدنا  رانک  رد  زین  دهـشم  نارجات  هبـسک و  یخرب 
هـسلج رد  دـش ، یم  هدـید  ناش  نایم  رد  ...و ] لصحم  ، ] هزاغم درگاش  رادـن ، رادـلوپ ، دـندش  یم  دـصر  رگا  هک  مدرم  تاقبط  رگید 

دش و عورش  لاس 1343  زا  اه  تسـشن  نیا  .دوب  رثؤم  یـسایس  یعامتجا و  ياه  یهاـگآ  هعـسوت  رد  هک  دـندمآ  یم  مه  درگ  ییاـه 
...فلتخم حوطس  زا  یهللا ، بزح  ًاعقاو  دنم ، هقالع  روشرپ  ياه  ناوج  هدع  کی   » .تفای ترهش  نابایخ » نییاپ  هسلج   » هب دوز  یلیخ 

ياهراک هک  ...دوب 
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« .دنداد یم  ناماس  نامزاس و  اهنیا  ًاعقاو  ار  هزرابم 

هام اب  فداصم  نیا  و  دـنک ؛ ینارنخـس  نانآ  يارب  دـندرک  توعد  يا  هنماخ  ياقآ  زا  هک  دـش  عورـش  ینامز  زا  تسـشن  نیا  لیکـشت 
هباطخ ظعو و  رگید  ياهرهـش  رد  درک و  یم  ترفاسم  یبهذـم  ياه  تبـسانم  رد  .دورب  ربنم  دهـشم  رد  تشادـن  انب  وا  .دوب  ناـضمر 
توعد بترم  ...دیایب  ناش  شوخ  ...دوب  نکمم   » .دش دهاوخ  وا  لیصحت  همادا  زا  عنام  نایرهشمه  توعد  تباجا  دوب  دقتعم  .تشاد 

« .مورن ربنم  ...مدوب  هتفرگ  میمصت  دهشم  رد  نم  هک  دوب  نیا  .ربنم  يارب  دننک 

دعب لاس  شـش  .دوب  هدئام  هروس  زا  ریـسفت  عورـش  .تفریذپ  یطیارـش  اب  وا  دنک و  ریـسفت  ار  نآرق  دندرک  توعد  يا  هنماخ  ياقآ  زا 
رایـسب دـیماجنا و  لوط  هب  ناضمر ] هاـم   ] هاـم کـی  هک  هسلج  نیا  : » تشون نینچ  كاواـس  ییوجزاـب  هگرب  رد  اـه  هسلج  نآ  هراـبرد 

مورن ربنم  دهشم  رد  ما  هدرک  دهع  نوچ  .ما و  هدرک  داریا  دهشم  رد  هک  تسا  ییاه  ینارنخس  نیرخآ  نیلوا و  دش  یم  مه  تیعمجرپ 
رارق ار  ینالف  هک  دوب  هدـش  عیاـش  ...یـضعب  ناـیم  ناـضمر ]  ] هاـم رخاوا  ...متفر  یمن  ربنم  هب  متـسشن و  یم  نیمز  يور  هسلج  نآ  رد 

(1)« .دنتفرگن ارم  دش و  مامت  هسلج  نآ  هام و  نآ  هتبلا  .دنریگب و  تسا 

ینیوزق یبتجم  خیش  جاح 

خیش جاح  دنک ، یم  میسرت  لاس 1343  رد  ار  دهشم  یـسایس  يرکف  ياه  نایرج  اه و  هورگ  لاجر ، ولبات  هک  ینامز  يا  هنماخ  ياقآ 
زا ار  شهاـگیاج  هک  دـنک  یم  فیـصوت  ینیوزق  موحرم  رد  ار  ییاـه  یگژیو  وا  .دـهد  یم  ناـشن  رگید  یگنر  زا  ار  ینیوزق  یبتجم 

یمومع تخانش  .دوب  دهـشم  ياملع  نیب  هجوم  يدرف  اما  دنتخانـش ، یمن  ار  ناشیا  مدرم  هماع  دنچ  ره  .دنایامن  یم  توافتم  نارگید 
هدینـشن مه  ار  وا  ماـن  دهـشم  مدرم  رتشیب  .دوب  درک ، یم  هماـقا  زاـمن  نآ  رد  هک  يا  هداـتفارود  رقحم  دجـسم  ناـمه  هب  روصحم  وا  زا 
تـشذگ لها  .تشاد  يزاتمم  قالخا  .دش  یم  هتخانـش  افـص  صولخ و  اوقت ، لضف ، هب  رهـش  صخاش  نایناحور  نایم  رد  اما  دندوب ،

زا ًـالثم   » .داد یم  یـصاخ  یگدـنُّرب  یگدازآ و  وا  هب  اـه  تلـصخ  نیا  .دـش  یمن  هدـید  يرثا  وا  رد  تـینم  یهاوـخدوخ و  زا  دوـب و 
، فوسلیف هیقف  کی  ینیمخ ]  ] ماما هک  دوب  فورعم  فرط ] نآ  زا   ] .دوب ...نافرع  هفـسلف و  اب  فلاخم  ناشیا  ...میوگب  نم  وا  تشذگ 

فراع هکلب 
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جیورت ناشیا  زا  هک  میراد  هفیظو  همه  اـم  تسا و  ینیمخ  ياـقآ  تسد  مچرپ  زورما  تفگ  دـش  حرطم  هزراـبم  هک  یتقو  اـما  ...تسا 
« .مینک

نارهت یهار  دهشم  زا  هک  دوب  یملاع  نیتسخن  نارهت ، هب  املع  ترجه  رد  ماما ، يریگتسد  زا  سپ  ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  موحرم 
دهـشم رد  تماقا  هب  یـس  ههد  ار  ینالیم  هللا  تیآ  هک  ومه  .تفر  ناشیا  ندـید  هب  تشگزاب  مق  هب  دـش و  دازآ  ماما  هک  یناـمز  .دـش 

ار وا  زا  تیامح  تفر و  شا  هناخ  هب  تضهن  عورـش  ماـگنه  دومن ، هطبار  عطق  وا  اـب  تسا  هفـسلف  رادـفرط  دـید  یتقو  و  درک ، قیوشت 
« .دوب هزرابم  هب  دقتعم  مه  نادند  نب  زا  دوب و  یتشذگاب  تیصخش  نینچ  کی   » .تسناد دوخ  فیلکت 

نتشاذگ يارب  ار  وا  تیاضر  هک  تفر  تفر ؛ ینیوزق  یبتجم  خیش  جاح  هناخ  هب  لاس 1343  رد  هک  دروآ  یم  دای  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
دنهاوخ نایاقآ  رگید  اما  منک ، یم  ءاضما  هک  تفگ  .دیدنـسپ  .دـناوخ  ار  هیمالعا  ینیوزق  ياـقآ  .دریگب  يا  هیمـالعا  ياـپ  شیاـضما 

هناهب درک ؛ دنهاوخن  ءاضما  تسین ، نآ  نداد  رییغت  ناکما  رگید  هدرک و  اضما  ینیوزق  نوچ  دراد و  لاکشا  هیمالعا  ياج  نالف  تفگ 
وا ءاضما  مان و  دریگب ؛ ار  اهءاضما  دنک ، دایز  مک و  دهد ، ناشن  نانآ  هب  ادتبا  ار  هیمالعا  درک  هیصوت  .دننک  یمن  ءاضما  دنریگ و  یم 
مه نارگید  تشاذـگ  دـهاوخن  دـنک و  یمن  اضما  وا  دربن ؛ ملاع  نالف  دزن  ادـتبا  درک  هیـصوت  یتح  .تسا  ظوفحم  هیمـالعا  نیا  ياـپ 

ًارهاظ .اقآداوجازریم  لزنم  مدرب  نم   » .دـنک عورـش  دـیراورم  یلعنـسح  ینارهت و  اقآداوجازریم  ناـیاقآ  زا  هک  تفگ  .دـننک و  ءاـضما 
 ... دـیهدب رظن  هک ...  ار  هیمالعا  دـیناوخب  متفگ  .میتفگ  تامدـقم  میدرک ، حرطم  ًالـصفم  ار  هیمالعا  ...دوب  اجنآ  مه  دـیراورم  ياقآ 

، دینک ضوع  ار  شیاج  نیا  بوخ ، یلیخ  میتفگ  ...دنتفرگ  ...یظفل  یترابع و  ییاهداریا  ندـناوخ و  درک  انب  اج  نآ  مه  ییاقآ  کی 
چیه ياپ  ...میفلاخم  ءاضما  اب  ًالصا  ام  دنتفگ  ارچ ؟ متفگ  .مینک  یمن  ءاضما  ام  دنتفگ  دش  مامت  هک  دعب  .دینک  تسرد  ار  شیاج  نآ 

ارچ سپ  .هیضق  نیا  رس  دیا  هدرک  لطعم  ارم  ...ما  هتسشن  اجنیا  تسا  یتدم  ...متفگ  .مینک  ءاضما  میتسین  رضاح  مه  ار  یمومع  ذغاک 
هزرابم راک  رد  هک  اهام  هب  تشاد  فطل  یلیخ  صوصخ  هب  اقآداوجازریم  دینک ... ؟ ءاضما  دیتساوخ  یمن  هک  امش  دیدرک  شحالصا 

نیا مروظنم  ...نایاقآ  نیا  اب  میتشاد  تالکـشم  یلیخ  يراـکمه  ءاـضما و  رـس  اـما  ...تشاد  تبحم  هتبلا  مه  دـیراورم  ياـقآ  .میدوب 
دندوبن رـضاح  دـندوب ، دهـشم  رد  ام  هقالع  دروم  راکزیهرپ و  بوخ و  هرهچ  ود  دـیراورم  ياقآ  اقآداوجازریم و  هک  یلاـح  رد  تسا 

« .دننک اضما  ار  هیمالعا 
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زا و  دینش ، یم  ار  اه  هیالگ  لد و  درد  وا  .دوب  یمرگلد  دیما و  أشنم  دهشم  رهـش  نازرابم  كدنا  يارب  ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  اما 
.درک یم  يریگولج  نانآ  ناج  هب  يدرسلد  دوکر و  ذوفن 

ناگرگ هب  رفس 

هب دوب  هتفرگ  میمصت  ناگرگ ، ات  شا ، يرارف  تسود  یمق ، ییابطابط  رفعجدیـس  تعیاشم  زا  سپ  هتـشذگ  لاس  يا ، هنماخ  یلعدیس 
.دهد رارق  گرزب  هثداح  نیا  نایرج  رد  ار  هحفص  نآ  مدرم  ناریا ، رد  هدش  زاغآ  یمالسا  تضهن  نییبت  اب  دنک و  ترفاسم  رهـش  نیا 

ات نارهت ، هار  رس  رب  دوب ، هدروآ  هانپ  يا  هنماخ  ياقآ  يردپ  هناخ  هب  دوب و  يریگتسد  زا  نارگن  رایسب  هک  ار  رفعجدیساقآ  لاسراپ ، وا 
نیا هب  دادرخ  جاوما 15  هک  دوب  هدید  دوب و  هدـنام  ناگرگ  ّریخ  یلاها  زا  یکی  هناخ  رد  ار  يزور  دـنچ  .دوب  هدرک  یهارمه  ناگرگ 

.تفگ يزیچ  دوش  یمن  اج  نیا  دنتفگ : .دیتفگن  يزیچ  ربنم  رد  ارچ  امـش   » هک دوب  هدیـسرپ  اجنآ  ياه  يربنم  زا  .تسا  هدیـسرن  رهش 
.هدش یهاتوک  هیـضق  نیا  رد  هک  مدیمهف  .دش  خلت  متاقوا  یلیخ  ...تسا  تخـس  .تسا  طلـسم  هاگتـسد  اج  نیا  دنتفگ : ارچ ؟ میتفگ :

(1)« .منک حرطم  ار  ...دادرخ  هیضق 15  ات  ...ناگرگ  میآ  یم  رگید  لاس  هللاءاش  نا  متفرگ ...  میمصت  مدوخ  اب  اج  نامه 

هب نانبل ، ياملع  زا  هللا ، لضف  نیسحدمحمدیس  کچوک  ردارب  هللا ، لضف  داوجدمحمدیـس  .دوب  هدنام  رفـص  هام  زاغآ  هب  يزور  دنچ 
درک داهنشیپ  .دوب  نیشن  مه  رشاعم و  وا  اب  دهشم  رد  شتماقا  تدم  رد  اما  دوبن ، يا  هنماخ  ياقآ  نامهیم  داوجدیس ، .دوب  هدمآ  دهشم 

زا نارهت  رد  دـعب  دنتـشگ و  ار  نـالیگ  سپـس  ناردـنزام و  .دـنتفر  .دـنورب و  نـالیگ ، ناردـنزام و  ناریا ، زبس  راون  ندـید  هب  مه  اـب 
ار یناگرگ  ياقفر  نیا ، زا  شیپ  .دناسر  ناگرگ  هب  ار  دوخ  دادرخ 43   22 رفص / هام  لوا  زور  يا  هنماخ  ياقآ  .دندش  ادج  رگیدکی 

فرح بلج  يدایز  ياه  وگ ش  لوا ، ههد  رد  دش و  مهارف  شیارب  ینارنخس  سلاجم  دوز  یلیخ  .دوب  هتشاذگ  دوخ  رفـس  نایرج  رد 
شکور شیاه  هتفگ  دنچ  ره  .تفر  ربنم  هدوب ، رهش  مهم  دجسم  يوفص  رصع  زا  هک  یلصم ، دجسم  رد  ار  مود  ههد  .دیدرگ  وا  ياه 

هدرک يزیر  همانرب  شنانخـس  ياوتحم  يارب  نادـهاز  ای  دـنجریب  ربانم  نوچمه  .دوب  هزات  ناگرگ  ناناوج  يارب  اما  تشادـن ، یـسایس 
تلحر درگلاس  اب  نامزمه  موس ، ههد  رخاوا  يارب  ار  نتفگ  شاف  .دوب 
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هـسردم نینوخ  ثداوح  ییوگزاب  هب  ات  دـیچ  یم  ار  اه  هنیمز  .دوب  هتـشاد  هگن  (ع ) اضر ماما  و  (ع ) نسح ماـما  تداهـش  (ص ،) ربماـیپ
تکرح ناجیه و  هب  دندش  وا  نادرگاش  رامـش  رد  اهدـعب  هک  وا  يربنماپ  ناناوج  زا  یخرب  .دـسرب  هتـشذگ  لاس  دادرخ  و 15  هیضیف 

اه هناخ  رد  هاگ  دنار ، یم  نخس  مدرم  يارب  هچرازاب  کی  رد  هاگ  دوبن ، یلصم  نهک  دجـسم  هب  رـصحنم  وا  ياهربنم  .دندوب  هدمآرد 
زا دش ، یم  هتسب  اه  نیشام  ولج  .دمآ  یم  دنب  نابایخ  متفر ، یم  ربنم  نم  هک  ...يژاساپ  رد   » .دوب هداعلا  قوف  مدرم  لابقتسا  .دجاسم  و 

« .دمآ یم  تیعمج  سب 

نیا زا  شیپ  هک  دهد  یم  ناشن  همان  .تشون  ناگرگ  رد  دوخ  تیعقوم  زا  داتسرف و  شردپ  هب  يا  همان  يا  هنماخ  ياقآ  اهزور  نیا  رد 
! هن ای  دیسر  ردپ  تسد  هب  تسین  نشور  داتفا و  كاواس  روسناس  هب  همان  نیا  اما  تسا ؛ هتشاد  هبتاکم  داوجدیس  جاح  اب  زین 

یلاعت هللا  مسب 

هلـصوح رگا  یلو  متـسین  همان  باوج  راظتنا  رد  نادنچ  نم  هتبلا  .دش  ینارگن  عفر  دیـسر و  امـش  همیقر  لبق  زور  دنچ  .مکادف  تلعج 
سلجم هس  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  هدرک  قرف  يا  هزادنا  ات  لبق  همان  نتـشون  تقو  زا  نم  عضو  نآ ؟ زا  رتهب  هچ  دیتشون  دـیتشاد و  يا 
ناگرگ سلاجم  نیرتهب  زا  هیقب  سلجم  ود  یکی  زج  هک  ما  هدـش  توعد  اه  حبـص  مه  سلجم  کی  اهرـصع و  سلجم  کی  اـهبش و 

لاح ره  هب  تسین  هجوت  لباق  نادنچ  يدام  ءاذـحبام و  تهج  زا  نینچمه  عضو و  ظاحل  زا  ناگرگ  سلاجم  یلک  روط  هب  هتبلا  .تسا 
مه عضو  یلو  منزن  يراتفرگ  بجوم  فرح  هک  مراد  هجوت  دیدوب  هداد  رکذت  هک  بلاطم  يدنت  هب  عجار  .دوش  هچ  ًادعب  ات  تسین  دـب 

هناهب چیه  نودب  مه  ار  یضعب  دندرک و  دازآ  ار  نارهت  نیسوبحم  یضعب  ًاریخا  هک  يروط  هب  تسین  لکـشم  دیا  هتـشون  هک  يروط  هب 
هفیظو ّلحم  دـنوادخ و  ياضر  دروم  ًانئمطم  هک  ار  یقیرط  یـشمم و  کی  دـیاب  درادـن  یباسح  نادـنچ  راک  هصالخ  .دـنا  هتفرگ  يا 

رگید .دوشن  يراتفرگ  بجوم  تهج  یب  تفم و  ات  دوب  مه  تاهج  بظاوم  ناکما  دودـح  اـت  ًانمـض  تفرگ و  شیپ  رد  تسا  یعرش 
همه هب  مالـس  .تسا  لاـحلا  فلتخم  اوه  .دروخ  دـیابن  يدوـخ  یب  هصغ  درک و  دـیابن  لاـیخ  رکف و  تسا  یهلا  ریدـقت  تسد  هب  هیقب 

.دیناسرب

هنماخلا ینیسحلا  یلع  رقحالا 

همه ياپ  ناعمتسم ، زا  یخرب  .تفای  یم  همادا  بش  همین  زا  یـساپ  ات  هک  تشاد  ینارنخـس  ناکم  جنپ  ای  راهچ  رد  بش  ره  رخآ ، ههد 
ینارنخس نایاپ  زا  دعب  .دنتسشن  یم  وا  ربانم 

ص:204

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


دوجو يرگید  زیچ  هنرگو  دـش ، یم  هدز  هک  دوـب  ییاـه  فرح  رطاـخ  هب  هقـالع  نیا   » .يدـعب ربـنم  اـت  دـنداتفا  یم  هار  شلاـبند  لوا 
« .تشادن

نارهت زا  ار  شدوخ  هدمآ ، ناگرگ  هب  يا  هنماخ  یلعدیس  دش  هاگآ  یتقو  دوب ، يرارف  هتشذگ  لاس  دادرخ  زا 15  هک  یمق  رفعجدیس 
تواـفتم هرهچ  .درک  یم  تکرـش  ینارنخــس  سلاـجم  رد  رهاـظ  نـیمه  اـب  .تـشاد  لدـبم  يا  هرهچ  زوـنه  .دـش  وا  هارمه  دـناسر و 

نامگ نیا  هب  زین  ار  یخرب  يا  هنماخ  ياقآ  اب  وا  تیمیمـص  تسا ! تلود  رومأم  دنکن  هک  دوب  هتخادنا  دیدرت  هب  ار  نارگید  رفعجدیس 
...مه ام   » .دنشیدنا یم  هچ  نانآ  دروم  رد  هک  دندوب  هدیمهف  اه  هیانک  اه و  هاگن  زا  .تسا  كوکـشم  مه  دیـس  نیا  دوخ  هک  تخادنا 

[« .اه ینز  هنامگ  نیا  هب   ] میدیدنخ یم  میتفگ و  یم 

هراپ ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هیمالعا  هک  داشرهوگ  دجـسم  لباقم  ینابـساپ  ندـش  هتـشک  زا  .هیـضیف  هسردـم  هب  دوب  هدـناسر  ار  اه  فرح 
رد وا  ینارنخـس  .تسا  هتـشذگ  هچ  ناش  تسد  رانک  ناتـسا  زکرم  رد  دننادب  اه  یناگرگ  ات  دوب  هتفگ  .دوب  هدـنار  نخـس  دوب ، هدرک 

متفهو تسیب  بش  هک   » تفگ نارـضاح  هب  بش  نآ  ربـنم  ناـیاپ  رد  وا  .دوب  دـنت  ینـالوط و  ریت  مهدزناـپ  رفـص / مشـشو  تسیب  بش 
« .دیشاب رظتنم  .تفگ  مهاوخ  امش  يارب  ار  يدایز  لئاسم 

نانخـس عامتجا  نارادـمامز  هب  تبـسن   » هک ارچ  دوب ، ینارنخـس  نیا  زا  سپ  دیـسر ، ناگرگ  كاواـس  هب  وا  زا  هک  یـشرازگ  نیتسخن 
هدـنب و : » دوب هتفگ  .دـنداد  یم  هزینرـس  اب  ار  شباوج  دز ، یم  باسح  فرح  هاگره  هک  دوب ، هتفگ  رذوبا  زا  .دوب  هدز  يزیمآ » نیهوت 

« .دیرادنرب غیلبت  زا  تسد  هک  تفگ  ام ] هب   ] میدوب ینیمخ  ياقآ  تمدخ  رخآ  زور  هک  نادرگاش  مامت 

ياقآ تساوخ ، ینابرهـش  زا  زین  و  دـناسر ؛ يراس  تینما  تاعالطا و  نامزاس  عالطا  هب  ار  عوضوم  ناگرگ ، كاواـس  سیئر  یقفوم ،
هدـمآ ناگرگ  هب  دهـشم  مق و  زا  هک  یناغلبم  رگید  رد  يراکـشآ  ریثأت  وا  ياه  ینارنخـس  .دـهد  رکذـت  وا  هب  راضحا و  ار  يا  هنماـخ 

ار مدرم  تاـساسحا  هدوـمن و  داریا  ینیمخ  زا  تیاـمح  تقو و  تلود  هیلع  رب  یبلاـطم   » زین ناـنآ  هـک  يروـط  هـب  تشاذـگ ، دـندوب ،
(1)« .دنک یمن  يریگولج  ینابرهش  لامعا  نیا  زا  ارچ  تسین  مولعم  دنا و  هدومن  کیرحت 

هنماخ ياقآ  .دوب  هدرک  بهتلم  ار  رهش  هک  دنتشگ  یم  یسک  لابند  ناگرگ  یتینما  یماظتنا و  ياهورین  ریت ، مهدزناش  زور ، نآ  حبص 
یگتـسخ دـننک ؛ ضوع  ییاوـه  دنـشاب ، هدرک  یتـحارتسا  اـت  دـنتفر  تفر ؛ رهـش  نوریب  هب  شا  هبلط  ناتـسود  زا  یکی  داهنـشیپ  هب  يا 

ياه ینارنخس 
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.دوش رد  هب  ریخا  ياهزور  یپایپ 

هدرک ادیپ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  یقلعت  زور  نیا 25  رد  هک  ییاه  یناگرگ  .دندز  رس  دش  یم  ادیپ  دیـس  زا  يدر  هک  اج  ره  هب  نارومأم 
ياقآ هناـخ  هب  دـندمآ  شناـهاوخاوه  تشگرب ، رهـش  هب  یتقو  زور  نآ  رـصع  .دـشاب  هدرک  رارف  وا  هک  دـندوب  اـعد  هب  تسد  دـندوب ،

یـسدق ياقآ  .تسین  حالـص  هب  شندـنام  هک  دـنتفگ  دورب ؛ رهـش  زا  دـندرک  رارـصا  و  دوب ، نکاس  اـجنآ  رد  هک  نیریخ ، زا  یـسدق ،
یمن وت  هب  ناش  تسد  دـنیایب ؛ نم  هناخ  يوت  دـننک  یمن  مه  تأرج  نامب و  ًامتح  ینامب  یلیام  امـش  رگا  تفگ  یم   » اـما رادرـضحم ،

« .مشاب هدش  هتشک  نم  هک  نیا  رگم  دسر ،

هنماخ ياقآ  .تموکح  نیا  هرابرد  تسا  ینتفگ  هچ  نآ  دیوگب  دورب و  ار  متـشهو  تسیب  بش  ربنم  دـنامب ، تفگ  یم  مه  رفعجدـیس 
یف نولتاـقی  هنجلا  مهل  َّناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  دوشگ : ار  ینامـسآ  باـتک  دـش و  هراختـسا  هب  تسد  يا 

هب متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورشبتساف  هللا  نم  هدهعب  یفوا  نم  نآرقلاو و  لیجنالاو  هاروتلا  یف  ًاقح  هیلع  ًادعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لیبس 
شیاجک دنتفگ  دـندوبن  قفاوم  شندـنام  اب  هک  اهنآ  .تسا  بوخ  هراختـسا  .دـنام  یم  هک  تفگ  (. 9/111) میظعلا زوفل  اوه  کـلذ  و 

رد و  دندروآ ، لیلد  دندرک ، رارصا  نیا ؟ زا  رتهب  يزیچ  هچ  دهد ، یم  تشهب  هدعو  هیآ ، هک  تفگ  .تسا  ندش  هتـشک  تسا ؛ بوخ 
هیلا يوا  فسوی  یلع  اولخد  املف  دوشگ : ار  دیواج  باتک  نک ! هراختسا  مه  تنتفر  يارب  يدرک ، هراختسا  تندنام  يارب  دنتفگ  رخآ 

(. 12/99) نینمآ هللاءاش  نا  رصم  اولخدا  لاق  هیوبا و 

رفعجدیس یلعدیـس و  دندروآ ، ییوردوخ  .دنداد  تکرح  ناگرگ  زا  هنامرتحم  هراختـسا ، برـض  هب  ار  وا  عقاو  رد  .دوب  هدمآ  بوخ 
تکرح نارهت  فرط  هب  دـندش و  سوـبوتا  راوـس  ناوـخ  سورخ  .رهـشهب  دندیـسر  بـش  هـمین  .دـندرک  یهار  دـندناشن و  نآ  رد  ار 

زا دندرک  یم  دای  ...دندمآ و  یم  مدوب  دهشم  هک  نم  .دوب  ناشدای  هب  مایا  نآ  هرطاخ  ...یلاوتم  ياه  تدم  ات  ناگرگ  مدرم   » .دندرک
« .هدنب مسا  هب  نالف ، ًالثم  ناناوج  تأیه  مان  هب  دوب  هدش  تسرد  یتأیه  اجنآ  ...اه  هرطاخ  نآ 

هب هتفرگ ، رارق  بیقعت  تحت  ناـگرگ  رد  هک  داد  ربخ  تشون و  شردـپ  هب  يا  هماـن  ریت ،  17 نارهت ، هب  ندیـسر  زور  يا  هنماخ  ياقآ 
مگ ار  شقاتا  دیلک  اما  دروایب ، دهشم  هب  ار  دوخ  بابسا  دورب و  مق  هب  دراد  دصق  .تسا  نارهت  رد  کنیا  هدش و  جراخ  اجنآ  زا  عقوم 

ياقآ دنتسناوتن  ناگرگ  یتینما  یماظتنا و  ياهداهن  هک  اجنآ  زا  اما  دش ، فشک  كاواس  طسوت  همان   (1) .تسا هدرک 
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رد دیاش  تفرگن و  رارق  وا  تاماهتا  رامـش  رد  فارتعا ، عقاو  رد  و  همان ، نیا  دنهد ، لیکـشت  يا  هدنورپ  هدرک ، ریگتـسد  ار  يا  هنماخ 
.دشن دانتسا  نآ  هب  يدعب  ياه  يریگتسد  رد  هک  دوب  شلابقا 

يوـس هب  ار  رهـش  کـی  دـکار  ياـضف  تسا  هتـسناوت  ناوـج  يا  هبلط  هک  نیا  زا  ینابرهـش و  نارومأـم  فـیفخت  تهج  هـب  هماـن  نـتم 
.تسین هبیاطم  زا  یلاخ  دهد ، قوس  یسایس  تاعوضوم 

[13  ] 84/ رفص حبص 28 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لاـمک رد  دـمحلا  هل  مه  ریقح  .دـشاب  هدوب  تیفاـع  نیع  رد  قح  تیاـمح  فنک  رد  تاسدـقم  تادوجو  تسا  دـیما  .كادـف  تلعج 
ظعاو لابند  هب  ناگرگ  ینابرهـش  نیرومأـم  هک  دـندروآ  ربخ  زوریرپ )  ) رفـص هاـم  زور 26  .متـسه  ییوگاعد  هب  لوغـشم  تمـالس و 

.دـنریگ یم  يربخ  دـننز و  یم  يرـس  دور ، یم  سیفن  سفن  نآ  دوجو  لامتحا  هک  اج  ره  هب  دـنتکرح و  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  مرتحم 
یم ناماس  نآ  هنـشت  مدرم  يارب  دابآرتسا  تیمها  اب  ساسح و  سلجم  ود  یکی  رد  هک  ربنم  دنچ  رد  هل  مظعم  هک  دوب  نآ  تلع  ایوگ 

وا نتفرگ  هب  هتخیگنارب و  وا  هیلع  ار  ناـنآ  هدوبن و  دـنیآ  شوخ  یتـلود  نیرومأـم  هنوگراـمیب  خـلت و  ماـک  رد  هک  هتفگ  یبلاـطم  هتفر 
اج ره  .دتفا  ریجنز  رد  دـنراذگن  دـننک و  وحم  ار  ریـش  ياپدر  ات  دـنداتفا  وپاکت  هب  هیلا  يزعم  نادـنمتدارا  ناتـسود و  .تسا  هتـشاداو 

تسا و هدومن  رارف  هک  دـندرک  دومناو  هاـگ  تسین و  رهـش  رد  دـنتفگ  هاـگ  .دـنداد  ناـشن  یـضوع  ار  هار  دـندرک  دروخرب  نیرومأـم 
هدش یم  لیکشت  بش  تعاس 11  هک  یسلجم  هب  شوپ  مروفینوا  یکی  یـصخش و  یکی  رومأم  ود  هک  دروآ  ربخ  رفن  نیرخآ  هصالخ 

فیثک نت  زا  وا  نتفای  یپ  رد  حبص  زا  ام  ناج  هک  دشاب  هتفر  هدرک و  رارف  ینالف  شاک  هک  دنا  هتشاد  راهظا  ناوارف  یتحاران  اب  هتفر و 
دوخ رادـنامهم  لزنم  زا  دـیمهف  ار  عوضوم  هک  هام  رهظ 26  زا  صلخم  هک  دـنامن  هتفگان  درادـن ! تدوع  دـصق  رگید  هدـش و  جراخ 
یمن فیرـشت  دـنا و  ضیرم  اقآ  هک  دـش  هداد  رکذـت  ریقح  سلاجم  رد  .تفرن  تداـفا  يارب  یـسلجم  هب  بش  رـصع و  دـش و  جراـخ 

رد ناتـسود  زا  یعمج  بش  هصالخ ، .دنتـسین  اقآ  هک  دندوب  هدینـش  باوج  هدـمآ و  مه  لزنم  رد  هب  هبترم  ود  نیرومأم  هتبلا  .دـنروآ 
ود نآ  هب  یسأت  هدناوخ و  ار  بقرتی  ًافئاخ  یسوم  جورخک  ًافئاخ  هنیدملا  نم  نیـسحلا  جرخ  هک  دنتـسناد  حالـص  هدش و  عمج  لزنم 

ار دیدرت  نینمآ  هللاءاشنا  رصم  ولخدا  لاق  هفیرـش  هیآ  میدرک و  هراختـسا  یلو  مدوب  تحاران  تخـس  راک  نیا  زا  هدنب  .مینک  راوگرزب 
.درک فرطرب 
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زا یکی  ات  میدـش  جراخ  رهـش  زا  هک  تشذـگ  یم  بش  همین  زا  تعاـس  هس  دروآ و  ار  شا  نیـشام  نیمرتحم  زا  یکی  تعاـس  ناـمه 
مق نارهت و  رد  يزور  هس  ود  لاح  .میتشگ  دراو  نارهط  هب  سوبوتا  اب  نآ  زا  سپ  میدـمآ و  نانچنآ  یعـضو  اـب  ناردـنزام  ياـهرهش 
مه ًالعف  یلو  مروایب  مق  زا  ار  ما  هیثاثا  متساوخ  یم  .یلاعت  هللاءاشنا  میآ  یم  دهشم  هب  تارـضح  سوب  تسد  هب  سپـس  دنام و  مهاوخ 

يارب دشاب  اذل  .ما  هدرک  مگ  ار  مق  قاطا  دـیلک  مه  مهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  لاب  غارف  لایخ و  تحارتسا  اب  هک  تسین  نانچنآ  معـضو 
.هنماخلا ینیسحلا  یلع  رقحالا  .دیسوبب  نم  فرط  زا  ار  اهیباسحان  تروص  دیناسرب و  مالس  یباسح  ياهمدآ  هب  .هدنیآ  رد  یتصرف 

(1) .داتـسرف نارهت  موس  لک  هرادا  هب  ار  نآ  دهـشم  رد  نامزاس  نیا  سیئر  یمارهب  .داـتفا  ناـسارخ  كاواـس  تسد  هب  ادـتبا  هماـن  نیا 
يدوس تاعالطا ، نیا  ییاج  هباج   (2) .درک هاگآ  همان  ياوحف  زا  ار  ناردنزام  كاواس  ًابقاعتم  زین  موس  هرادا  لکریدم  مدـقم ، رـصان 

عقوم هب  دوب  هتـسناوتن  هک  ناگرگ  ینابرهـش  .دوب  هدـش  رود  ناگرگ  زا  دوب  اهزور  اـهنآ  هژوس »  » هک ارچ  تشادـن ، كاواـس  لاـح  هب 
، یقثاو بلاطوبا  جاح  یبجر و  دـمحم  جاـح  ناـیاقآ  كاواـس ، روتـسد  يارجا  رد  دوش ، لـمع  دراو  يا  هنماـخ  ياـقآ  راـضحا  يارب 

لاس  (3) .دننادب فلاخم ، نایناحور  هب  تبسن  ار  ناش  فیلکت  سپ  نیز  ات  درک  یفرعم  كاواس  هب  ار  ناگرگ  نشلگ  دجسم  نالوئسم 
مق زا  ینیمخ  فرط  زا  [ 43  ] لاس 42 رد  هک  يا  هنماخ  خیش   » هک ار  دوخ  نامگ  عوضوم ، نیا  يروآدای  رد  ناگرگ  كاواس  دعب ، اه 

.دوب هدیدرگ  ماجنا  يا  هنماخ  ياقآ  دوخ  صیخشت  هب  رفس  نیا  هک  یلاح  رد  درک ؛ نایب  دوب » هدیدرگ  مازعا  ناگرگ  هب 

رگید يرادید 

دوب هدینش  .دنک  وگو  تفگ  يو  اب  اهرهش  نایناحور  رتشیب  هچ  ره  بلج  هرابرد  ات  تفر  ماما  ندید  هب  هک  دوب  رفس  نیمه  رد  ًالامتحا 
داوجدمحم ینیمخ ، هللا  تیآ  هناخ  هار  رد  .دندوب  هدرک  هلگ  ناشدوخ  هب  ماما  یهجوت  یب  زا  اه  ناتسرهش  تاعامج  ناماما  زا  یخرب 

، یعناص نسح  خیش  .دوب  بش  ای 8  تعاس 7  .دش  هارمه  وا  اب  زین  ینامرک  یتجح 
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دییوگب دیورب  .مسرب  ناش  تمدخ  دیاب  نم  متفگ  .دنتسه  هتـسخ  اقآ  : » دنتفگ یم  .دید  اجنآ  ار  رگید  نت  دنچ  ینیمارو و  دمحمدیس 
« .هدمآ ینالف 

مراد يراک  متفگ   » دش مامت  هک  ناشراک  .دـندوب  اجنآ  يرفن  دـنچ  .دوب  هدـناشک  هناخ  نیمزریز  هب  ار  ماما  مق  مرگ  ياوه  .داد  هزاجا 
« .هقیقد  20 متفگ : دشک ؟ یم  لوط  ردقچ  دنتفگ : دیراد ؟ ار  شلاح  نات ؛ تمدخ 

زور ره  تاعامج  ناماما  اما  دشاب ، راب  راهچ  هس  یلاس  دیاش  مدرم  اب  امش  ندش  وربور  هک  نیا  نتفگ  هب  درک  عورـش  يا  هنماخ  ياقآ 
اهنیا اب  يرادقم   » .دنرب یم  مه  شیپ  و  دـنناوت ، یم  دـنهد ، ناشن  یتقفاوم  امـش  اب  دـنهاوخن  اهنیا  رگا  .دنتـسه  هجاوم  مدرم  اب  راب  هس 

« .دینک دروخرب  رت  نابرهم  رت و  مرگ 

ماما دشاب ، هدرک  هراشا  یساسح  هطقن  هب  هک  راگنا  .دیـشک  ازارد  هب  عبر  هس  هب  کیدزن  دشکب ، لوط  هقیقد  دوب 20  رارق  هک  يرادید 
مرگ دیابن  هک  دارفا  نیا  زا  یخرب  اب  منک ؟ راتفر  ما  هیور  قالخا و  هقیلـس و  فالخرب  دیاب  ردقچ  هک  تفگ  دـش و  نداد  خـساپ  مرگ 

؟ منکب دیاب  هچ  رگید  .مونـشب  دنیوگب ، دننزب ، فرح  دنیایب  ما ، هتـشاذگ  تقو  اه  تعاس  .دنوش  بذج  دـیاش  ما ، هتفرگ  مرگ  مریگب ،
یم مالسالا  تجح  مه  ناشیا  زا  رتمک  هب  الاح  منک ؛ یم  باطخ  مالسالا  تجح  ار  ناشیا  مسیونب ، همان  مهاوخب  ینالیم  ياقآ  هب  رگا 

(1)« .دنجنرن هک  منک  یم  ار  مدوخ  شالت  مه  زاب  نم  دنتفگ  لاح  نیع  رد   » .میوگ

يرئاح ياقآ  اب  رادید 

هب دهاوخ  یم  هک  تفگ  .درک  ربخاب  دوخ  هزات  میمـصت  زا  ار  وا  تفر و  شا  هقف  داتـسا  يرئاح ، یـضترم  خیـش  جاح  رادید  هب  مق  رد 
رد وا  .ندرک  خیبوت  ندز و  رشت  هب  درک  عورش  هک  يا  هزادنا  هب  دش ، تحاران  ربخ  ندینش  زا  يرئاح  ياقآ  .دنامب  ددرگزاب و  دهـشم 

یملع یلاع  بتارم  هب  دنامب  مق  رد  رگا  .تسا  راودـیما  شا  هیتآ  هب  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  .دـید  یم  ار  وا  هدـنیآ  شدرگاش ، لاح  هنییآ 
هدرک بورغ  ردپ  نامشچ  دراد ، زاین  رسپ  هب  ردپ  هک  دینش  یتقو  اما ، .ینابـصع  مه  دش و  تحاران  مه  يرئاح ، ياقآ  .دیـسر  دهاوخ 

نکاس یلمآ ، ءایضاقآ  یناحور ، قیفش  نآ  سَفَن  دیوگب ؟ تسناوت  یم  هچ  دنیبن ، ار  ینشور  گنر  زگره  دیاش  و 
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.دوب هدز  تخات  ردپ  يروف  ياهزاین  اب  ار  شا  هدنیآ  همه  يا  هنماخ  ياقآ  دوب و  هدرک  ار  شراک  نارهت ، دابآ  نسح  رد 

یمالسا غیلبتلاراد 

یمالـسا غیلبتلاراد  عوضوم  يوج  یپ  ات  درک  رادـید  ینیمخ  ماما  اب  یمق  ياقآ  تساوخ  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  مق ، هب  يرگید  رفـس  رد 
ماهبا یب  یمالـسا  غیلبتلاراد  هب  تبـسن  يا  هنماخ  ياقآ  هاگدـید  .دوب  سیـسأت  لاح  رد  يرادمتعیرـش  ياقآ  طسوت  هک  يزکرم  دوش ؛
زراـبم ناـیناحور  رتـشیب  .تسا  هدـناباوخ  كاـخ  مادـک  رد  هشیر  تسناد  یم  دوب و  هدرک  لـیلحت  ار  زکرم  نیا  شیپ  سپ و  وا ، .دوب 

ار نآ  يزاریش  ینابر  ياقآ  .دنتسناد  یم  هیملع  هزوح  ندرک  یتلود  يارب  یلپرس  ار  غیلبتلاراد  نانآ  .دندوب  نیبدب  زکرم  نیا  هب  تبسن 
فیـصوت يراد  نید  يارب  تموکح  يرگاوغا  ار  نآ  یلاخلخ  قداـص  ياـقآ  ؛(1)  دناوخ یم  هتشذگ  ياه  تبیـصم  رب  هزات  یتبیـصم 

؛(3) تسناد یم  هیملع  هزوح  حالـصا  يارب  میژر  فرط  زا  یتسیمرفر  یتـکرح  ار  نآ  یناـسارخ  ییاـبع  دـمحم  ياـقآ  ؛(2)  درک یم 
یمالـسا غیلبتلاراد  هب  عجار  ار  يو  رظن  تفر و  ماـما  تاـقالم  هب   (4) .دـناوخ یم  هزرابم  هار  رـس  رب  يزادـنا  تسد  ار  نآ  رکاف  ياقآ 

لیالد منیبب  امش  تمدخ  ما  هدمآ  نم  هک  متفگ   » .درادن هدیدپ  نیا  هب  یتبثم  رظن  ینیمخ  ماما  هک  دوب  هتـسناد  نیا  زا  شیپ  وا  .دیـسرپ 
« .میوگب يرادمتعیرش  ياقآ  هب  ار  لیالد  نیا  مورب و  ات  تسیچ  غیلبتلاراد  ّدر  يارب  امش 

يا هنماـخ  ياـقآ  .كاـنرطخ  مه  تساـطخ و  مه  زکرم  نیا  سیـسأت  هک  تفرگ  هجیتن  درمـش و  غیلبتلاراد  یفن  رد  لـیلد  تشه  ماـما 
هزوح همه  دوش  رارق  رگا  هتبلا  .دـش  دـهاوخ  هیملع  هزوح  هیزجت  هب  رجنم  غـیلبتلاراد  هک  نیا  لوا  دروآ : یم  داـی  هب  ار  اـهنآ  زا  یخرب 

مق هیملع  هزوح  بالط  غیلبتلاراد و  نالـصحم  .درک  دهاوخ  داجیا  یگتـسدود  هک  نیا  مود  .مرادـن  یفرح  نم  دوش ، غیلبتلاراد  لماش 
هیاـم راـک  نیا  ساـسا  هک  نیا  موس  .دـش  دـنهاوخ  مهتم  ینید  یب  هب  يرگید  يداوس و  یب  هب  یکی  .درک  دـنهاوخ  یفن  ار  رگیدـکی 

هک نیا  مراهچ  .تسا  فالتخا 
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هک تسا  يوحن  هب  مق  هیملع  هزوح  راتخاس  اما  دیامن ، يراذگ  هیامرس  نآ  رد  دوش و  راوس  غیلبتلاراد  رب  دناوت  یم  یتموکح  هاگتسد 
لکـشم نآ  رد  بیرخت  ذوفن و  تسا ؛ هاگتـسد  يارب  یفیرعت  لباقریغ  گرزب و  طـیحم  هزوح  .دـنک  هداـیپ  ار  روظنم  نیا  دـناوت  یمن 

اه لوپ  نیا  یطیارـش  نینچ  رد  زورما و  میناوت  یمن  ام  .هدـش  تخادرپ  غیلبتلاراد  ناکم  دـیرخ  يارب  يدایز  لوپ  هک  نیا  مجنپ  .تسا 
ناموت رازه  داتـشه  دودـح  درک  یم  تخادرپ  بالط  هب  عجرم  کی  هک  يا  هنایلاس  هیرهـش  دیـشیدنا ؛ يا  هنماخ  ياقآ  .مینک  جرخ  ار 

متفر نم  « ...؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  یموهفم  هچ  غیلبتلاراد  ناکم  دیرخ  يارب  ناموت  نویلیم  ود  دودح  تخادرپ  طیارـش  نیا  رد  .دوب 
امـش هب  .مدیـسرپ  غیلبتلاراد  اب  تفلاخم  يارب  ار  ناشیا  لیالد  و  ینیمخ ، ياقآ  تمدخ  ما  هتفر  هک  متفگ  يرادمتعیرـش و  ياقآ  لزنم 
اهنیا تفگ : دش ، هک  مامت  .درک  شوگ  يرادمتعیرـش  ياقآ  .نتفگ  یکی  یکی  مدرک  عورـش  .تسیچ و  امـش  باوج  منیبب  میوگ  یم 

تاومـسلاداکت هک  ییاـه  تمهت  نم ، هب  دـننز  یم  تمهت  هک  تفگ  .دادـن  خـساپ  مه  دروم  کـی  .نیمه ]  ] .تسا تـالایخ  شا  همه 
اهنامـسآ هک  درک  یم  گرزب  ناـنچ  دـش  یم  هدز  ناـشیا  هیلع  هک  یفرح  ( 19/90  ) اّدـه لاـبجلا  ّرِخت  ضرـالا و  قشنت  هنم و  نرّطفتی 

!« تمهت نیا  زا  دفاکشب  تسا  نکمم 

جاودزا

هک ار  يرتخد  دش و  راک  هب  تسد  دوب ، شمود  رسپ  جاودزا  هشیدنا  رد  هک  هجیدخ  وناب  .تشذگ  یمن  دهـشم  هب  تشگزاب  زا  یتدم 
ار يراگتـساوخ  تامدقم  تشاذگ و  شیپ  اپ  ومه  .درک  داهنـشیپ  وا  هب  دوب ، هتفای  شرورپ  یبهذم  قئالع  اب  یتنـس و  يا  هداوناخ  رد 

.دومیپ یلعدیس  يارب  راب  نیا  دوب ، هتفر  دمحمدیس  يارب  شیپ  لاس  جنپ  راهچ  هک  ار  یهار  نامه  .دومن  مهارف 

هبلط دقع  هب  شرتخد  هک  تفریذپ  وا  .دوب  دهشم  داوساب  راد و  نید  نابساک  زا  سورع ، ردپ  هدازرقاب ، هتسجخ  لیعامـسادمحم  جاح 
یم ار  وا  دهشم  ملع  لها  ناگرزب  رگید  ینالیم و  هللا  تیآ  دوش ، نکاس  دهـشم  رد  دراد  میمـصت  هک  دیآرد  يا  هتـشگرب  مق  زا  هزات 

.دنراد هقالع  وا  هب  دننک و  یم  دییأت  دنسانش و 

لباق غلبم  هک  دـش  نیمأت  يا  هنماخ  داوجدیـس  جاح  هللا  تیآ  طـسوت  دوب ، داـماد  هدـهع  هب  قفاوت  قبط  هک  یـشخب  نآ  جاودزا ، هنیزه 
دنتـسناوت و یم  دـندوب ، هفرم  اـهنآ   » .دوب هجوت  لـباق  ًاـمتح  هک  سورع  هداوناـخ  هدـهع  هب  دنتـشاذگ  ار  دـقع  جراـخم  .دوبن  یهجوت 

ینالیم هللا  تیآ  طسوت  دقع  هبطخ  .دنتسب  ییوشانز  دنویپ  هتسجخ  مناخ  يا و  هنماخ  یلعدیس  زییاپ 1343  لیاوا  .دندرک »
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رد هک  تشاذگ  يا  هنماخ  ياقآ  يایند  هب  اپ  تشادن ، شیب  راهب  هدفه  هک  هزات ، یهارمه  رسمه و  مدمه ، نامز ، نیا  زا  .دش  هدناوخ 
.دوب نابرهم  یتسود  راوخ و  مغ  يرای  راگزور ، نآ  رد  نآ  ياهزارف  کت  دـیاش  یـسایس و  یگدـنز  تخـس  درـس و  ياـهدورف  همه 

بش نآ  .دندرک  نییعت  دش ، یم  رازگرب  نابایخ  نییاپ  رد  سورع  ردپ  هناخ  رد  هک  ار  نشج  زور  دنداد و  شرافـس  ار  توعد  تراک 
ياه هداوناخ  موسرم  هک  روط  نآ  مسارم ، .درک  یم  لابقتـسا  نانامهیم  زا  دوب و  هداتـسیا  هناـخ  يدورو  هناتـسآ  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ 

.دش رازگرب  دوب ، نامز  نآ  دیقم  یبهذم و 

.دراد هزرابم  نادـیم  رد  اپ  شا  هلاس  يوش 25  هک  دـش  ربخاب  يا  هنماخ  هداوناـخ  سورعون  ندـش ، هناـخ  مه  زا  شیپ  دـقع و  زا  سپ 
مه ًالبق  دیاش  ...دش  حرطم  ناشیا  يارب  مدوخ  هلیسو  هب  نم  یـسایس  لئاسم  دوب ، نام ... ] ] دنویپ ياه  هتفه  ای  ...و  اهزور  نیلوا  دیاش  »

...دیتاسا ناگرزب و  ...هقالع  هجوت و  دروم  هک  يا ...  هبلط  مشچ ]  ] هب ارم  نکل  متـسه ، یـسایس  لئاسم  نیا  يوت  نم  هک  دنتـسناد  یم 
« .دندرک یم  هاگن  ...متسه 

ماما دیعبت 

ناکما ربخ  .دـش  دـیعبت  هیکرت  هب  ینیمخ  هللا  حور  اقآ  جاـح  نابآ 1343  رد 13  هک  تشذـگ  یمن  جوز  نیا  دـنویپ  زا  يا  هتفه  دـنچ 
نیب رد  هژیو  هب  یـسایس ، روما  هب  دنم  هقالع  لفاحم  رد  دوب و  هدیـسر  دهـشم  هب  مکح  يارجا  زا  شیپ  زور  دنچ  هیکرت ، هب  ماما  دیعبت 
وغل هرابرد  دـنهاوخب  ینـالیم  هللا  تیآ  زا  ناـیناحور  زا  يا  هدـع  هک  دـش  بجوم  عوضوم  نیمه  .دـش  یم  هدینـش  هتفگ و  ناـیناحور 

دهشم رد  تینما  نویسیمک  نابآ  مهدزیس  زور  رصع  .دهدب  هیمالعا  نویـسالوتیپاک ] اکیرمآ =[  یماظن  ناراشتـسم  یـسایس  تینوصم 
(1) .تخادرپ عاضوا  یسررب  هب  نایناحور  یلامتحا  تامادقا  اب  هلباقم  يارب  دش و  لیکشت 

زا یتینما  نارومأم  .دوش  اپرب  یمق  نسحدیـس  هللا  تیآ  هناخ  رد  مهم  رایـسب  يا  هسلج  ماما ، دـیعبت  يادرف  ناـبآ ، مهدراـهچ  دوب  رارق 
ینالیم و یمق و  ياقآ  فرط  زا  ینویـسیمک  تعاس 15  زا   » هک تشون  كاواس  ربخم  .دندوبن  ربخ  یب  یـسایس  تسـشن  نیا  لیکـشت 

زا یکی   (2)« .تفای نایاپ  تعاس 2000  رد  دوب و  اپرب  یمق  ياقآ  لزنم  رد  ءاملع  زا  يا  هدع 
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رگید ...تسا  نکمم  ...مورب و  دـیاب   » هک تفگ  شرـسمه  هب  باـطخ  زور  نآ  .دوب  يا  هنماـخ  ياـقآ  هسلج  نیا  هب  ناگدـش  توـعد 
نیا هک  تسا  هداـمآ  تسا و  یـصرق  مدآ  مدـید  .مدرک  تاـنایرج  دراو  ار  وا  اـجنآ  زا  .دنـشکب  ار  اـم  اـی  موش ، ینادـنز  اـی  مدرگنرب ؛

(1)« .دشاب اریذپ  ار  ثداوح 

تـشادزاب هرابود  ینیمخ  ماما  هک  يزور  نامه  تسرد   » ار هتفگ  نیا  شرهوش  هک  دـیوگ  یم  دروم  نیا  رد  هتـسجخ  هروصنم  مناـخ 
رد نارگید  يا و  هنماخ  ياقآ  زور  نآ  رد  .دومن  حرطم  دـندرک ، دـیعبت  هیکرت  هب  سپـس  هدروآ و  نارهت  هب  مق  زا  ار  ناـشیا  دـندش و 

يریگتسد هلئـسم  اب  دروخرب  رد  نم  زا  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  دندوب و  هدش  هدامآ  رما  نیا  اب  ناش  تفلاخم  نداد  ناشن  يارب  دهـشم 
شیپ مرـسمه  تازرابم  هار  رد  هک  یتارطخ  اب  ییوراـیور  هداـمآ  يرکف  ظاـحل  زا  ار  مدوخ  نم  زور  ناـمه  زا  .دـندرک  لاوئـس  ناـش 

(2)« .مدومن دمآ ، دهاوخ 

هک دوب  یمق  ياقآ  هناخ  رد  .دـناسرب  ار  شدوخ  دوب  هتـساوخ  دوب و  هدـناسر  يا  هنماخ  ياقآ  هب  ار  تسـشن  نیا  ربخ  یمق  ياقآ  رـسپ 
(3)« .دنا هتفرگ  ًاددجم  ار  ینیمخ  ياقآ  هک  دوب  ییازع  لثم  ام  يارب   » ...دینش ار  ماما  دیعبت  يریگتسد و  ربخ 

يزیربت نیـسحمالغ  خیـش  یناغماد و  مظاک  خیـش  ینیوزق ، یبتجم  خیـش  نوچ  دهـشم  فیراعم  همه  ًابیرقت  ینـالیم ، هللا  تیآ  زا  ریغ 
يزیربت نیـسحمالغ  خیـش  دـش و  عورـش  اهرظنراهظا  .مینکب  یمادـقا  دـیاب  هک  تفگ  داد و  ار  ربخ  یمق  ياقآ  .دـندوب  هدرک  تکرش 

مادقا و زا  ماکحتسا  تیعطاق و  اب  نانچ  درواین و  بات  ینیوزق  یبتجم  خیـش  .دش  یم  هدید  رذع  زا  یگنر  نآ  رد  هک  تفگ  يا  هلمج 
ناـما درک ، مادـقا  دـیاب  تفگ  یم  مکحم  صرق و   » .تفرگ ار  توکـس  نوکـس و  هب  هیـصوت  تأرج  نارـضاح  زا  هک  تفگ  تکرح 

« .تسا نارگید  تبون  ادرف  دنا ، هتفرگ  ار  ینیمخ  ياقآ  زورما  .داد ] ناشن   ] لمعلا سکع  کی  دیاب  ...درک  هزرابم  دیاب  دادن ،

داشرهوگ دجسم  رد  نصحت  رارق 

دنورب ادرف  دنتـشاذگ  رارق  .دـندز  فرح  ینیوزق  یبتجم  خیـش  تانایب  لوط  رد  مه  رگید  یخرب  یـسبط و  ظعاو  يا و  هنماخ  ناـیاقآ 
دـشاب و مسارم  نآ  نارنخـس  هک  تفریذـپ  يا  هنماخ  ياقآ  .دـنیامن  كرحت  هب  توعد  ار  مدرم  دـننک ، ینارنخـس  داشرهوگ ، دجـسم 

مالعا نانخس  نایاپ  رد  تفگ 
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يارب ییاهتنم  هک  منک  یمن  مه  نامگ  ...دش  یم  حرط ...  هدننکـش  ماخ و  اه  رکف  اه  تقو  نآ   » .دنوش یم  نصحتم  هک  درک  دهاوخ 
دنهاوخ دازآ  هک  دـنهدب  لوق  ای  دـننک ، دازآ  ار  ینیمخ  ياقآ  دوشب ؟ هچ  بوخ  هک  میـشاب  هدرک  نیعم  داشرهوگ  دجـسم  رد  ندـنام 

« .تشادن يا  هلابند  درک ... ؟

دهشم ینابرهش  .دنتفریذپ  یمق  نسحدیس  ینیوزق و  یبتجم  خیش  دنداد و  ار  داهنشیپ  نیا  یمق  ياقآ  هناخ  رد  رـضاح  ناوج  يالـضف 
عبنم ًامتح  .يدـش  هن  دوب و  یتفر  هزاجا  هن  .درک  قرق  ار  داـشرهوگ  دجـسم  حبـص ، ناذا  زا  شیپ  ناتـسا  تینما  نویـسیمک  روتـسد  هب 
میدش دنلب   » .دندوب هداد  یتینما  هاگتسد  هب  ار  هسلج  میمصت  ربخ  تسـشن  زا  سپ  ای  دوب ؛ هدرک  تکرـش  یمق  ياقآ  لزنم  رد  كاواس 

لبق .دوب  مردپ  لزنم  نامهیم  ...يرتسبش  هللارـصن  ياقآ  مسا  هب  زیربت  ياملع  زا  اهزور  نآ  میتشاد  ینامهیم  .داشرهوگ  دجـسم  میورب 
ار مرح  مامت  ...یماظن  نابساپ و  حبص  ناذا  زا  شیپ  زا  هک  دش  مولعم  دوش ...] دراو   ] دندوب هتشاذگن  ار  ناشیا  مرح ، دوب  هتفر  ناذا  زا 
، هداتسیا نابـساپ  رازاب  رد  زا  هلب ، مدید  نوریب  مدمآ  ...ورن  هک  دش  یم  عنام  مردپ  لاح  نیع  رد  .مدرکن  نانیمطا  نم  ...دندرک  هطاحا 

« .دش یثنخ  بیترت  نیا  هب  ام  هشقن  ...دنک  روبع  هک  دنهد  یمن  هزاجا  ار  سک  چیه 

ینالیم هللا  تیآ  شنکاو 

، دشاب ینیمخ  ياقآ  دیعبت  هب  ضارتعا  زا  ناشن  هک  یهار  ندرک  ادـیپ  يارب  یمق  ياقآ  هناخ  رد  ناگدـننک  تکرـش  رتشیب  نآ ، يادرف 
ياقآ رگا  هک  دـندوب  هدـش  گنهامه  ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  اـب  وا  نارکفمه  يا و  هنماـخ  ياـقآ  .دـنتفر  ینـالیم  ياـقآ  هناـخ  هب 
بوخ یلیخ  ًالوا  ...ینالیم  ياقآ  راظتنا ، فالخرب   » .دنهد ناشن  شنکاو  درذگب  عوضوم  رانک  زا  كاکطـصا  نودب  تساوخ  ینالیم 
شوخ درم  ...دوب  هسلج  نآ  درک  تبحص  بوخ  هدرمش و  نیتم و  حیـصف و  رایـسب  ینالیم  ياقآ  هک  یتاسلج  هلمج  زا  .درک  تبحص 

[« .دز یم  فرح  تشاد   ] هک یمب  يادص  اب  ابیز و  هدرمش و  یلیخ  دوب  شقوذ  لیم و  قبط  رب  بلطم  هک  ییاج  نآ  .دوب  يریرقت 

وخ ش مکحم و  نحل ، شوخ  دوب  يا  همان  .دناوخ  نارـضاح  يارب  دوب  هتـشون  ینیمخ  ماما  هب  هک  ار  يا  همان  سپـس  ینالیم  هللا  تیآ 
میدوب هدرک  هک  ییاه  ینیب  شیپ  نآ  يارب  ییاج  رگید  .میدـش  نونمم  ینالیم  ياقآ  زا  لد  هت  زا  همه  ًاعقاو  .میدروآ  رد  رپ  ام   » .انعم

.دنامن یقاب »

هک تسین  نشور  .نارهت  مق و  عجارم  هب  باطخ  تسا  يا  همان  هدمآ ، تبسانم  نیا  هب  ینالیم  هللا  تیآ  هماخ  زا  دانسا  نایم  رد  هچ  نآ 
ای تسا  روظنم  همان  نامه  همان ، نیا  ایآ 
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هبلط عامتجا  رد  باون و  هسردم  رد  نابآ  مهدراهچ  حبـص  تعاس 9  ار  هدشدای  هتـشاگن  ینیوزق  یبتجم  خیـش  هک  میناد  یم  اما  ریخ ،
هدومن دیعبت  روشک  زا  جراخ  هب  ار  یلاعلا  هلظدم  ینیمخ  هللا  تیآ  ياقآ  ترضح  هک  دیسر  راوگان  رایسب  ربخ  زورما  : » دوب هدناوخ  اه 
دنـشاب یم  یمالـسا  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  دـنراد و  ینوناق  تینوصم  دـیلقت و  عجارم  زا  یکی  هک  هل  مظعم  هب  تبـسن  ابجع  .دـنا 

همه قطان  ناسل  هکلب  دنتـسین ، اهنت  ناشیا  دـننادب  روما  هنوگ  نیا  يایلوا  .دـنیامن  یم  یمارتحا  یب  دـننز و  یم  ییاوراـن  ياـه  تمهت 
زا .دییامرف  مرـضحتسم  دوخ  تامیمـصت  زا  مدنمـشهاوخ  .تسا  تقیقح  قح و  مالک  ناشیا  هتفگ  دنتـسه و  ینید  یناحور و  عماجم 

(1)« .میامن یم  تلئسم  ار  هل  مظعم  ترضح  زا  تمحازم  عفر  ءادفلا  هل  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  هانپ  رد  تیدحا  ترضح 

مق هب  ترجه  يارب  ینالیم  ياقآ  زا  توعد 

يارب هک  دندیـسر  میمـصت  نیا  هب  مق  هزیگنااب  نایناحور  زا  یهورگ  هک  تشذگ  یمن  هیکرت  هب  ینیمخ  ماما  دیعبت  زا  یهاتوک  تدـم 
هب يزاریـش  ینابر  میحرلادـبع  ياقآ  .تسین  ینالیم  هللا  تیآ  زا  رتهب  یماـقم  رهـش ، نیا  هیملع  هزوح  رد  ماـما  یلاـخ  ياـج  ندرک  رپ 
هک تفگ  ام و  غارـس  دمآ   » .دراذگب نایم  رد  ینالیم  ياقآ  اب  ار  عوضوم  ات  دش  دهـشم  یهار  نایناحور ، زا  هورگ  نیا  هدنیامن  ناونع 

« .میورب مه  اب  ایب  مه  امش  منکب و  یصوصخ  هنامرحم و  رادید  کی  ینالیم  ياقآ  اب  مهاوخ  یم  ما و  هدمآ  مق  زا  نم 

نیا مود  .تسا و  اجنآ  رد  رارقتـسا  مق و  هب  نتفر  يارب  ینالیم  ياقآ  زا  توعد  يزاریـش  ینابر  دصق  هک  دـش  هجوتم  يا  هنماخ  ياقآ 
.دنتفرگ شیپ  رد  ار  ینالیم  ياقآ  هناخ  هار  مه  اب  .دنراد  هگن  هدنز  ار  هزرابم  حور  دـننک و  رـشتنم  مق  رد  هک  دـسیونب  يا  هیمالعا  هک 

هناخ تشپ  هب  تشپ  يا  هناخ  يو ، رـسپ  ینالیم ، یلعدمحمدیـس  .دـندشن  دراو  یمومع  رد  زا  دـشاب ، هنامرحم  رادـید  دوب  رارق  نوچ 
هب هناخ  نیا  .دوب  ینالیم  ياقآ  هناخ  هب  یهتنم  ياـه  هچوک  زا  ریغ  ییاـه  هچوک  زا  رگید و  ییاـج  زا  نآ  يدورو  رد  هک  تشاد  ردـپ 

.ردپ يوش  تسش و  راک  رد  رسپ  دندوب و  مامح  رسپ  ردپ و  .دوبن  هاگآ  نآ  زا  یسک  تشاد و  هار  ینالیم  ياقآ  هناخ 

نیا .درک  يزاریش  ینابر  ياقآ  زا  یمرگ  لابقتسا  ینالیم  ياقآ  دش ، مامت  هک  ناشراک 
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زا هک  يا  هیمالعا  اما  داد ، یفنم  خساپ  تفریذپن و  ار  مق  هب  نتفر  تسشن  ود  ره  رد  ینالیم  هللا  تیآ  .تشاد  مه  یمود  هسلج  هسلج ،
.درب مق  هب  دوخ  اب  يزاریش  ینابر  ياقآ  تشون و  دندوب ، هتساوخ  وا 

ینالیم ياقآ  اب  خلت  يرادید 

، دـندوب هدرک  باختنا  هک  یهار  همادا  یگنوگچ  يارب  دنتـسشن و  یم  مه  رود  ناوا ، نیا  رد  وا  نارکفمه  دودـعم  يا و  هنماخ  ياـقآ 
دمحم خیـش  .دـندوب  هتـشگزاب  دهـشم  هب  کـنیا  دـندناوخ و  یم  سرد  مق  رد  هـک  دـندوب  ییاـه  هـبلط  ناـنیا  .دـندومن  یم  تروـشم 

هب هک  دنسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اه  هسلج  نیا  زا  یکی  رد  .دندوب  هسلج  نیا  ياضعا  زا  شردارب ، دمحمدیـس ، يا  ههرب  رد  و  يدنواهن ،
.دماجنیب مدرم  كرحت  هب  هک  يراک  ره  ای  دـهدب و  يا  هیعالطا  دـهد ، ماجنا  یمادـقا  دـنهاوخب  يو  زا  هتفر ، ینالیم  هللا  تیآ  رادـید 

اب مدرک  انب   » .تفرگ تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  يا  هنماخ  ياقآ  رارق ، قبط  دـندمآدرگ و  ینالیم  ياقآ  هناخ  باتک  رد  دوعوم ، ناـمز 
نم اـب  مدرم  .مرادـن  ار  یـسک  نم  تفگ : ناـشیا  دـینک ؟ یمن  ارچ  دـینکب و  دـیناوت  یم  ار  اـهراک  نیا  امـش  هک  ندرک  ثـحب  ناـشیا 

« .دش دنت  هدرخ  کی  مه  ناشیا  میدش ، ینابصع  شاوی ...  شاوی  ...هن  تفگ : .دنتسه  امش  اب  مدرم  هن ، میتفگ : ...دنتسین 

مد ونازراهچ  .دوب  شمرگ  .تشاد  رسب  یگرزب  همامع  نانچمه  .دمآ  .دنداد  ار  يدیعس  اضردمحمدیـس  ياقآ  دورو  ربخ  نیب  نیا  رد 
یناسک همه  نم و   » .داد همادا  ار  دوخ  نانخس  يا  هنماخ  ياقآ  .تشاذگ  نیمز  هب  ار  شا  همامع  تسشن و  يا  هنماخ  ياقآ  يولهپ  رد 

.امـش يارب  میهدب  ماجنا  ام  ات  دییوگب  ام  هب  دینکب  دیهاوخ  یم  امـش  هک  يراک  ره  .میتسه  امـش  رایتخا  رد  ام  دـنراد ، طبر  نم  اب  هک 
« ...مرادن امش  هب  یجایتحا  چیه  نم  تفگ  و ]  ] نم هب  درک  ور  ...ینالیم  ياقآ 

هب ربمغیپ  نینمؤملاب ؛ هرـصنب و  كدـیا  يذـلاوه  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هک  تفگ  دروآ و  شیپ  ار  شرـس  اـج  نیا  رد  يدیعـس  ياـقآ 
تخس ياهرادید  زا  ...رادید  نیا   » .دادن همادا  درک و  توکس  ینالیم  ياقآ  دیرادن ؟ ناشیا  هب  يزاین  امـش  ایآ  تسا ؛ دنمزاین  نانمؤم 

« .دوب ینالیم  ياقآ  اب  ام  خلت  و 

كرتشم یگدنز  زاغآ 

، جوز نیا  هناخ  نیتسخن  .دوب  هدش  عورش  هتسجخ  مناخ  يا و  هنماخ  ياقآ  كرتشم  یگدنز 
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خیشاقآ...میدوب مرهاوخ  لزنم  یهام  دنچ   » .دندرک هراجا  ینارهت  یلع  خیـش  زا  قاتا  ود  .دوب  يا  هنماخ  یلعدیـس  رهاوخرهوش  لزنم 
(1)« .دروآ یمن  يراشف  وا  نوچ  متشادن ، يا  هغدغد  هتبلا  .تفرگ  یم  هراجا  ام  زا  ناموت  یهام 50-60  ...اقآ  یلع 

نیا زا  دـیاش  هک  دوب  هتفگ  شرـسمه  هب  .داتفین  یقافتا  یمق  ياـقآ  هناـخ  هسلج  رد  ناگدـننک  تکرـش  يارب  ماـما  دـیعبت  زور  يادرف 
داد ناشن  يدعب  ياهدادخر  رگید  دـیعبت و  توکـس ، اوزنا ، اه ، زیرگ  بیقعت و  اهیرد و  هبرد  اه ، نتفر  نادـنز  اما  ددرگنرب ، تسـشن 
هب اراد  يا  هداوناـخ  زا  هک  ینز  دراد ؛ رارق  نز  نیا  يرادـیاپ  ربـص و  ياـه  نوتـس  يور  كرتـشم  یگدـنز  نیا  فقـس  ینیگنـس  هـک 

نادب هک  یهار  همادا  رد  ار  هداوناخ  درم  دنک ، یم  دروخرب  ییور  هداشگ  اب  یگدـنز  ثداوح  اب  و  هدـمآرد ، رادـن  يا  هبلط  يرـسمه 
نم قوشم  یتح  هدرکن ، نم  تسد  زا  يدنم  هلگ  ینارگن و  راهظا  تقو  چیه   » مرسمه .درک  رتراوتـسا  درـشف  یم  ياپ  تشاد و  نامیا 

يالاب حطـس  مهم و  صاخـشا  زا  یفخم  ياـه  هورگ  دارفا و  زا  یـضعب  هک  دوب  یعقاوم ...  .تسا ]  ] هدوب مه  يا  هدـیدع  ياـیاضق  رد 
دیمهف یم  ...دمآ  تفر و  هوحن  زا  وا  اما  دنتسه ، یک  اهنیا  هک  متفگ  یمن  مرـسمه  هب  هتبلا  نم  .دندرک  یم  دمآ  تفر و  ام  لزنم  ناش 

یتفلاـخم هنوگ  چـیه  ...دـنک  چـیپ  لاوئـس  تساوـخ  یمن  ارم  درک ، یمن  لاوئـس  نم  زا  .دنتـسه  ساـسح  مهم و  یـصاخشا  اـهنیا  هک 
(2)« .درک یم  مه  کمک  هکلب  تشادن ،

مدوب و هدرک  هدامآ  نکمم  تالکـشم  مامت  يارب  ار  مدوخ  نم  دوب و  یهلا  ناحتما  راب و  تقـشم  نارود  : » دـیوگ یم  هتـسجخ  مناـخ 
هک يروط  دوب ؛ هناـخ  رد  شمارآ  ّوج  ظـفح  نم  شقن  نیرتـگرزب  منک  یم  رکف  ...مدوـشگن  هوکـش  هب  بل  زیچ  چـیه  هراـبرد  زگره 

هگن رود  منادـنزرف  دوخ و  دروم  رد  ینارگن  زا  ار  ناشیا  ات  متـشاد  یعـس  نم  .دـنهد  همادا  ناشراک  هب  تحار  لایخ  اب  دـنناوتب  ناشیا 
« .مراد

رقف و  ... 

مه دهـشم  رد  مق ، رد  تماقا  هرود  یلوپ  یب  .يدـعب  يراتفرگ  يرادـن  رقف و  دوب ، بئاصم  زا  یکی  مکاح  هاگتـسد  اب  هزرابم  بقاوع 
.دوب اجرباپ  نانچمه  یلوپ  یب  ياه  یتخس  .دوبن  انشآ  نآ  خلت  معط  اب  هک  يرسمه  رانک  رد  راب  نیا  و  تفای ؛ همادا 
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دش یم  دوخ  یمیدق  لزنم  یهار  اه  حبص  .تفرگ  یپ  ردپ  اب  ار  دوخ  یهقف  ثحابم  دهـشم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  يا  هنماخ  یلعدیس 
هک حبص  .دوب  كرتشم  یگدنز  لیاوا  .تفر  یم  باون  هسردم  هب  سیردت  يارب  ردپ ، یناتـساب  قاتا  رد  یملع  لفحم  نایاپ  زا  سپ  و 

هچوک سپ  هچوک  رد  نونکا  .نکب و  يرکف  میرادـن ؛ يزیچ  رهظ  يارب  هک  دوـب  هتفگ  شرـسمه  دـیآ ، نوریب  هناـخ  زا  تساوـخ  یم 
چیه هک  ـالاب  ياـهبیج  .مبیج  يوـت  مدرک  تسد   » .تسا هدـش  وا  هب  یـشرافس  هـچ  هـک  دـمآ  شداـی  باوـن  هسردـم  هـب  یهتنم  ياـه 

...هللادـمحلا متفگ  ...تفرگ و  ما  هدـنخ  رایتخا  یب  ...دوب  ...یهاش  هد  لایر و  راهچ  ای  لایر  راـهچ  دودـح  ...نییاـپ  بیج  ...تشادـن 
لاـیر کـی  هن  .هن  مرادرب ، کـناب  يوت  زا  اـی  مریگب  سک  نـالف  زا  مورب ] مناوتب   ] ًـالثم هک ...  دوبن  روـط  نیا  ...متـشادن  یچیه  ًاـعقاو 

« .دمآ یم  راشف  نم  هب  یلیخ  یعقاوم  نینچ  رد  ...ناکما  کی  هن  هریخذ ،

یم يربنم  رگا  هاگ  .تفای  یم  شیازفا  مئاد  نوید  نیا  دادـعا  دوب و  ضورقم  هشیمه  .دـشاب  هتـشادن  شاـعم  هغدـغد  هک  دوبن  يزور 
عـضو مه  زاب  دـش ، یم  مامت  ملوپ  مه  زاـب   » و دـش ، یم  اـه  ضرق  تخادرپ  فرـص  داد ، یم  ناـشن  یتمارک  سلجم  بحاـص  تفر و 

(1)« .دوب روط  نامه  ما  یگدنز 
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یبتک یبلُص و  نادنزرف 

تاعالطا يروآ  عمج 

كاواس تسد  هب  یتسپ  روسناس  رد  داتسرف و  شردپ  هب  نارهت  هب  ندیسر  ناگرگ و  زا  جورخ  زا  سپ  هک  يا  هنماخ  ياقآ  همان  دیاش 
وا زا  مهبم  یمـسا  هدـنورپ ، نآ  ناگدشریگتـسد  زا  یخرب  هک  یمق  ییابطابط  رفعجدیـس  هدـنورپ  يریگ  یپ  دـیاش  و  داتفا ، ناـسارخ 

شخب .دشاب  وا  نتفای  يوپاکت  رد  هامرهم  زا  كاواس  موس  لک  هرادا  هک  دش  بجوم  دندوب ، هدرب  يا ) هنماخ  دیس  يا /  هنماخ  دیعس  )
، قرـش بونج  برغ ، بونج  بعـش  تاناریمـش و  يررهـش ، نیمارو ، دـنوامد ، كارا ، نیوزق ، مق ، جرک ، ياـه  كاواـس  هب  يا  هماـن 

مق كاواس  زا  ریغ   (1) .دنهد ربخ  دنراد ، وا  زا  یعالطا  ره  یناشن و  هقباس ، دش  هتساوخ  هداتسرف ، نارهت  قرش  لامـش  برغ و  لامش 
راهظا هیقب   (2) ،« تسین مق  رد  ًالعف  هتشادن و  يا  هرضم  تیلاعف  نونکات  هعلق ] لزق   ] نادنز زا  صالختسا  زا  سپ  ...هدربمان   » تشون هک 

یپ كاواس ، موس  لک  هرادا  ارچ  هک  نیا  .درادن  دوجو  كاواس  نیا  رد  هدـشدای  درف  زا  يا  هقباس  هک  دنتـشون  دـندرک و  یعالطا  یب 
هنماخ ياقآ  روضح  زا  ناشن  هک  دشاب  ییاهربخ  هب  طوبرم  اسب  هچ  دومن ، نآ  فارطا  ياهرهـش  نارهت و  هب  دودحم  ار  دوخ  ياهدرگ 

مق هب  مه  يرس  تسا و  نارهت  رد  هک  داد  ربخ  داتـسرف  شردپ  هب  ناگرگ  زا  جورخ  زا  سپ  هک  يا  همان  رد  وا  .درک  یم  نارهت  رد  يا 
.دز دهاوخ 

هیمالعا رشن  عبط و  هب   » مهتم رفن  جنپ  زا  یکی  هک  اما ، یمق  ییابطابط  رفعجدیس  هدنورپ 
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هب 103 هامریت 43  طساوا  ات  هدـنورپ  نیا  .دوب  هدـش  روطق  رایـسب  دوب ، تکلمم » سیئر  هب  نیهوت  لاتق و  گنج و  هب  مدرم  کیرحت  و 
هام هناتسآ  ات  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  همان  بیوصت  يارجام  زا  دش ، هراشا  نیشیپ  عطاقم  رد  هک  نانچ  .دوب  هدیـسر  گرب 

اه و همان  زا  اـه  هیمـالعا  نیا  .دوب  هیمـالعا  عیزوت  پاـچ و  وا  يرکف  ناراـطق  مه  يا و  هنماـخ  ياـقآ  یـسایس  تیلاـعف  هدـمع  مرحم ،
عیزوت نارهت  رد  دـیلوت و  مق  رد  اه  هیمالعا  .دـش  یم  لماش  ار  شروش  مایق و  هب  شترا  نارـسفا  قیوشت  ات  ینیمخ  ماما  ياه  هیعـالطا 

هک راگنا  ناوا ، نیا  رد  .تشاد  هاش  هیلع  يدنت  رایسب  عضاوم  هک  درک  دایرف  هدیرج  رشن  هب  مادقا  یمق  رفعجدیس  دعب  يدنچ  .دش  یم 
کی لام   » .دراد غارـس  نارهت  رد  ار  یکی  هک  تفگ  داد و  ار  ریثکت  هاگتـسد  دـیرخ  داهنـشیپ  رفعجدیـس  دـشاب ، هتفرگ  الاب  ناـشراک 

ای درک  یم  تلاخد  ای  درک  یم  تنامـض  يرگید  سک  یتسیاب  تخورف و  یمن  رفعجاقآ  هب  دوب  يّرِـس  هچ  مناد  یمن  ...دوب  ...یخیش 
لام یپک  یلپ  ...میدیرخ  ار  نآ  رادیرخ و  ناونع  هب  مدـش  یفرعم  نم  وا و  شیپ  میتفر  رفعجاقآ  نم و  لاح  ره  هب  .دوب  شـشوپ  يارب 

يراوتم دوب و  هدـش  جراـخ  ناریا  زا  هک  دوب  یناـسک  وزج  شدوخ  صخـش  نآ  ...دوب  يرگید  سک  لاـم  دوـبن ؛ مه  خیـش  نآ  دوـخ 
ياه يذـغاک  نیا  يور  درک ؛ یم  پیات  شدوخ  تشون ، یم  شدوخ  درک ... ] یم  رـشتنم   ] ار دایرف  هیرـشن  نآ  اب  رفعجدیـس ]  ] ...دوب

هسردم کیدزن  دوب  یشورف  نهاریپ  ...دوب  هدرک  ادیپ  کمک  اهدعب  ریثکت .]  ] نیشام يوت  تشاذگ  یم  ار  نآ  مه  شدوخ  .لیـسنتسا 
؛ دوب نیدواعم  زا  دیاش ]  ] مناد یمن  .دوب  برع  هک  ینیکشم  ياقآ  مه  یکی  و  یتمعن ،] يدهمدمحم  تقادص =[  يدهم  ياقآ  يورم ،

خیش .دندرک  ریگتسد  دننک ، رارف  دنتـسناوتن  هک  ار  ناراکردنا  تسد  زا  يدادعت  و  داتفا » ریگ  همانزور  دعب  ...یناهفـصا  اضر  ياقآ  و 
هاگتسد دیرخ  ماهتا  ناظم  رد  یلعدیس  دعب  هب  نآ  زا  داد و  رارق  طبر  يذ  تاماقم  رایتخا  رد  ار  یتساوخرد  تاعالطا  هدش ، ریگتـسد 

يا هنماخ  دیعس  ای  يا  هنماخدیس  زا  دیدرت  اب  تسناد و  یمن  ار  وا  تسرد  مان  ریثکت ، هاگتـسد  هدنـشورف  .تفرگ  رارق  بیقعت  تحت  و 
فیدر نامهتم  رگید  رانک  رد  شمان  دـنچ  ره  دوبن ؛ یمق  رفعجدیـس  تظلغ  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ماهتا  گنر  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدرک  دای 

.دوب هدش 

: تسا هدش  رکذ  نینچ  نامهتم  مان  شترا ، یسرداد  هرادا  سیئر  یناورسخ ، یضترم  دبهپس  همان  رد 

( یقداصریما ای  یقداص  هب  فورعم   ) ینارهت قداص  ترهش  رغصا  یلع  دنزرف  یلعدمحم  خیش  - 1»
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( تسا يراوتم   ) یمق ییابطابط  ترهش  نیسحدیس  دنزرف  رفعجدیس  - 2

( تسا يراوتم   ) يا هنماخدیس  - 3

( تسا يراوتم   ) یمق هبلط  - 4

(.« شورف نهاریپ   ) یتمعن ترهش  اضر  دنزرف  يدهمدمحم  - 5

لومعم ینوناق  تامادـقا  تسا  هدـنام  حوتفم  ناشمان  هب  هدـنورپ  هک  نیمهتم  ریاس  بیقعت   » رد تساوخ  كاواس  زا  هماـن ، نیا  رد  يو 
(1)« .دنراد

وا هرابرد  تاعالطا  يروآ  عمج  ددصرد  دـشاب ، يا  هنماخ  ياقآ  يریگتـسد  راتـساوخ  هک  نآ  زا  شیپ  یتینما  هاگتـسد  نامز  نیا  رد 
زا ریغ  زین  ناتسیس  ناتسچولب و  كاواس  زا  مالعتسا  یتح  .تشاد  دیدرت  يا » هنماخدیـس   » اب وا  تیوه  قیبطت  رد  ًالامتحا  هک  ارچ  دوب ،

نارهت هب  يا  هنماخ  ياـقآ  هارمه  نمهب 1343  مهدزاود  رد  هک  يا  هدـنورپ  گرب  تشه  هب  هراشا  يا و  همانـسانش  تاـعالطا  لاـسرا 
لزق رد  لقتنم و  نارهت  هب  امیپاوه  اب  هدـشدای  زور  نادـهاز ، رد  يریگتـسد  زا  سپ  يو   (2) .دوزفین اه  یهاگآ  هب  دوب ، هدش  هداتـسرف 

.دوب هدش  ینادنز  هعلق 

مـشچ زا  دهـشم ، رد  هاـگ  نارهت و  رد  هاـگ  يرئاـح ، یلع  راعتـسم  مسا  اـب  دوب ، يرارف  لدـبم  ساـبل  هرهچ و  اـب  هک  یمق  رفعجدـیس 
(3) .درب یم  رسب  ناهنپ  كاواس ، نارومأم 

سیردت

تاثحابم سیردت و  لوصا ، هقف و  عبانم  اب  تسرامم  يزومآ و  سرد  همادا  .تشذگ  یم  دهـشم  هب  شتـشگزاب  زا  لاس  کی  زا  شیب 
نآ رامش  رد  دش و  یم  رضاح  ینالیم  هللا  تیآ  جراخ  سرد  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .دش  زاغآ  دهشم  رد  رارقتـسا  زا  سپ  ردپ ، اب  یملع 

مک و سیردت  رد  مامتها  یملع و  هجرد  يانبم  رب  اه  هیرهـش  .تفرگ  یم  هیرهـش  ناموت  دص  کی  هام  رد  هک  دوب  ییالـضف  زا  هتـسد 
سیردت هک  یلـضاف  بالط  يارب  نیا  اهدعب  داد و  یم  شدوخ  سرد  لضاف  بالط  هب  ناموت  یهام 50   » ینالیم ياقآ  .دش  یم  دایز 

« .ناموت دش 100  دندرک  یم  مه 

سرد هب  نانچمه  لاس 1349ش  ات  وا  .دریگب  ار  هیرهـش  نیرتالاب  تسیاب  هک  دوب  لضاف  یـسردم  شداتـسا ، رظن  زا  يا  هنماخ  ياـقآ 
وا سیردت  هدمع  .داد  همادا  هقف  جراخ  يزومآ 
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زا يردـیح  یقن  یلعدیـس  رثا  هقفلا  لوصا  یف  طابنتـسالا  لوـصا  باـتک  وا  یهد  سرد  نوـتم  زا  یکی  .دوـب  رفعجازریم  هسردـم  رد 
، بساکم نینچمه  .دـش  یم  هداد  سرد  لوصالا  ملاعم  ياج  هب  دهـشم  رد  باتک  نیا  .دوب  ییوخ  مساقلاوبادیـس  هللا  تیآ  نادرگاش 

کین ار  نآ  تشاد و  دای  هب  ردپ  زا  ار  سیردت  تاداع  یخرب  .داد  یم  سرد  ینید  مولع  بالط  هب  ار  لوصالاهیافک  اهدـعب  لئاسر و 
یم دنتـسشن و  یم  وا  سرد  ياـپ  رفن  داتـشه  اـت  هاـگ  .همه  زا  هـن  دیـسرپ ؛ یم  ار  لـبق  زور  سرد  اـه  هـبلط  زا  زور  ره  .تشادـنپ  یم 

لاس 1356 ات  رخاوا 1344ش  زا  دهـشم  رد  وا  سیردت  .درک  یم  رورم  ار  هدش  هتفگ  سرد  هبلط  هس  ای  ود  نابز  زا  زور  ره  .دنتـشون 
.دیرب یم  هاگ  زا  ره  ار  سیردت  هتشر  هک  اهنادنز  غیت  رگم  دیدرگن ؛ عطق  زگره  دش  دیعبت  رهشناریا  هب  هک 

نیمه مه  لئاسر   » .دوب دهشم  گرزب  فورعم و  یملع  ياه  هقلح  زا  دروآ ؛ یم  دوخ  درگ  ار  درگاش  ات 120  هاگ  وا ، بساکم  سرد 
یم سرد  ًالثم  هیافک  تفای ...] شیازفا   ] دعب هک  دوب  هدـش  عورـش  رفن  رفن و 20  زا 15-16  متفگ  یم  لـئاسر  هک  یتقو  اـت  نم  .روط 

(1)« .رفن يارب 30-40  متفگ 

دنزرف نیتسخن 

، دوب مهارف  دازون  یتمالـس  يادص  ندینـش  يارب  زیچ  همه  .دوب  دلوت  هناتـسآ  رد  ناشدنزرف  نیتسخن  رادراب و  شرـسمه  ناوا  نیا  رد 
دوب هدش  هداد  ياج  یتکاپ  نایم  هک  ناموت  دصکی  هام  ره  وا  .تشادن  ینالیم  ياقآ  هنایهام  زج  يا  هیکت  درک ؟ یم  دیاب  هچ  .لوپ  زج 

دیروایب فیرـشت  اقآ  تفگ  یم  هنامرتحم  یلیخ  نحل  اب  و  نابایخ ، راـنک  درک ؛ یم  ادـیپ  ار  هدـنب   » مسقم .رتشیب  هن  درک ، یم  تفاـیرد 
یم درک و  یم  ادـیپ  دوب ] هدـش  هتـشون  نآ  تشپ  نم  مسا  هک   ] ار یتکاپ  تشگ ؛ یم  دروآ و  یمرد  شبیج  زا  ار  اه  تکاپ  .رانک  نیا 

(2)« .تشاد ینالیم  ياقآ  دنتشادن و  یمیسقت  نینچ  نارگید  هک  دوب  يا  هنامرتحم  لوپ ...  میسقت  عون ، نیا  .داد 

نیتـسخن هک  دـیوگب  دراذـگب ؛ ناـیم  رد  دوب  تسود  يردـپ و  هناـخ  هیاـسمه  هک  وا  اـب  ار  عوـضوم  دورب و  مسقم  غارـس  هب  دیـشیدنا 
زور هد  تسا  رارق  هک  يا  هیرهش  دنک  اضاقت  دوش ؛ مزال  لوپ  نآ  ره  دراد  ناکما  تسا و  ایند  هب  ندوشگ  مشچ  هناتـسآ  رد  شدنزرف 

هب رگید 
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شرسمه مود  بلق  يادص  ندینش  يارب  ار  همه  ات  دیازفیب  نآ  هب  مه  ار  هدنیآ  هام  کی  هیرهش  دهاوخب  دهدب ؛ کنیا  دسرب ، شتـسد 
نتفرگ يارب  .تسا  هدیـسرن  متـسد  هب  زونه  هام  نیا  هیرهـش  یفطاع : ات  تشاد  یمـسر  هبنج  هک  داد  یخـساپ  مسقم  .دـنک  روخ  شیپ 
.تفرگ دیهاوخ  مه  ار  هام  نآ  هیرهـش  دهدب ، طختـسد  درک ، تقفاوم  رگا  دـینک ؛ هعجارم  ینالیم  ياقآ  هب  ناتدوخ  رگید  هام  هیرهش 

هن مسیون و  یم  يزیچ  ینـالیم  ياـقآ  هب  هن  متفگ ] دوخ  اـب   ] ...مدرکن هعجارم  ناـشیا  هب  ...رگید  مدـش و  تحاراـن  فرح  نیا  زا  نم  »
« .مهاوخ یم  ار  هیرهش 

هب یفطـصمدیس  .متفرگ » ضرق  ناتـسود  زا  یکی  زا  دیاش  ای   » .ردام تفرگ ؛ ار  دوخ  ینیمز  سرداد  غارـس  ًالامتحا ]  ] يا هنماخ  ياقآ 
.تخاون ار  ردام  ردپ و  شوگ  شیادص  دمآ و  ایند 

یتدم یلام  رهق  نیا  .تفرگن  درک ، رارـصا  .تفرگن  دمآ ، يا  هنماخ  ياقآ  غارـس  هب  هیرهـش  میدقت  يارب  مسقم  یتقو  دعب ، زور  دـنچ 
.تفای همادا 

دولوم نیمود 

هب مه  ار  بطقدیس  رثا  نیدلااذهل  لبقتسملا  باتک  همجرت  يا  هنماخ  ياقآ  لاس 1344ش  رد  .دوبن  هداوناخ  نیا  دولوم  اهنت  یفطصم 
.مالسا ورملق  رد  هدنیآ  درک : همجرت  نینچ  ار  نآ  ناونع  .تشاذگ  نیمز  هب  ار  نآ  دناسر و  نایاپ 

لاس مود  همین  رد  یناوارف  تابتاکم  دنچ  ره  .دنارذگ  كاواس  ینابرهـش و  بیقعت  زا  یگدوسآ  رد  ار  لاس 1344  ياه  هام  رتشیب  وا 
هک يا  همان  اما  تفرگ ، ماجنا  كاواس  نوگاـنوگ  بعـش  ناـیم  شیاـه  تیلاـعف  زا  هزاـت  تاـعالطا  يروآ  عمج  وا و  نتفاـی  يارب   43

هراـبرد شترا  یـسرداد  هرادا   » هک تشون  داتـسرف و  لاس 44  تشهبیدرا  رد  زکرم  ناتـسا  كاواـس  تساـیر  هب  موس  هرادا  لکریدـم 
تمحازم یب  هک  دـش  بجوم  تسا » هدـیدرگ  مالعا  نآ  تیعطق  رداـص و  درگ  یپ  عنم  رارق  یفاـک  لـیلد  دـقف  تلع  هب  ـالاب  هدربماـن 

دهشم نارومأم  دصر  زا  وا  هتبلا  .دوب  هدیسر  وا  تسد  هب  یقافتا  باتک  نیا  .دشاب  نیدلااذهل  لبقتسملا  همجرت  راک  رد  ینوریب  لماوع 
یم شرازگ  هقیقد  تعاس و  زور ، هب  اج ، نآ  رد  رقتـسم  یفخم  رومأم  هطـساو  هب  ینالیم ، هللا  تیآ  هناخ  هب  اهدمآ  تفر و  .دوبن  رود 

تـشون ینالیم  ياقآ  هناخ  هب  اهدش  دمآ و  زا  یتسرهف  هیهت  نایم  رد  نیدرورف 44  موس  رد  ناسارخ  رکشل  نکر 2  هنومن  يارب  .دش 
هاگدورف هب  یسکات  هلیسو  هب  يا  هنماخ  قافتا  هب  جراخ و  لزنم  زا  ینالیم ] هللا  تیآ  رسپ   ] ینالیم یلعدمحمدیـس  تعاس 1630   » هک

هب یلعدمحمدیس  تفر و  نارهت  هب  امیپاوه  اب  يا  هنماخ  .تمیزع 
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تعاس 1140 دراو و  يا  هنماخدیـس  تعاس 1040   » هک نیا  هب  هراشا  نمـض  هاـم  نیمه  مجنپو  تسیب  رد  اـی  و  .دومن » تعجارم  لزنم 
هب راهب و  نیموس  ناونع  تحت  هیمالعا  گرب  کی  باون  هیملع  هسردم  رد  يراج  زور  تعاس 2100   » هک تسا  هدمآ  دیدرگ » جراخ 

هدنک راوید  زا  نیرومأم  هلیـسو  روبزم  هیمالعا  .دندوب  نآ  هعلاطم  لوغـشم  هبلط  رفن  دـنچ  هدـهاشم و  راوید  هب  مق  هیملع  هزوح  ءاضما 
فیک کی  هک  یلاح  رد  كارا  لها  هداز  سیئر  اضرمالغ   » هک هدش  هتشون  تشهبیدرا 44  مهدزون  زور  شرازگ  رد  .تسا » هدش ... 

ترصن هچوک  ون ، يورـسخ  نابایخ  هب  هدایپ  جراخ ، لزنم  زا  تعاس 0855  دراو و  ینـالیم  لزنم  هب  تشاد  تسد  هب  یگرزب  یکـشم 
ولج روبزم  لزنم  زا  جورخ  زا  سپ  .دومن  نفلت  ینابرهش  تاعالطا  هب  ینالیم  لزنم  رومأم  نابساپ  .تفر  يا  هنماخدیـس  لزنم  کلملا ،

مازعا ینابرهش  هب  يراوس  نیشام  اب  بلج و  ینابرهش  نیرومأم  هلیـسو  دوب ، شهارمه  زین  يا  هنماخدیـس  هک  بآ ] هکلف   ] یقیقد هکلف 
« .دش

روبع رـصم  ياهزرم  زا  شراکفا  اما  دوب ، ینادـنز  بطقدیـس  هک  درک  مامت  ار  نیدـلااذهل  لبقتـسملا  همجرت  ینامز  يا  هنماـخ  ياـقآ 
رد هلاس  یناحور 26  کی  هک  دش  بجوم  بطقدیس  يرکف  ياه  یگژیو  مادک  .دوب  هدیسر  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  هب  هدرک ،

رـس و هک  دز  یم  مد  یمالـسا  زا  بطقدیـس  هک  نیا  لوا  دـنزب ؟ يرـصم  يرکفتم  ياه  هشیدـنا  همجرت  هب  تسد  ناریا ، قرـش  لامش 
و برغ ، ناهج  وا  .دید  یم  نآ  ورملق  رد  ار  هدنیآ  تشاد و  داقتعا  مالسا  یـسایس  تیمکاح  هب  وا  .دوب  تسایـس  عامتجا و  اب  شراک 
رد برغ ، گنهرف  هتخآ  ياه  هغیت  تسناد  یم  تشاد ، یمالسا  ياهروشک  زا  هک  یتخانـش  اب  دوب و  هدید  ار  اکیرمآ  نآ ، هدنپت  بلق 

یمرب یمالـسا  تموکح  داجیا  ياه  هنیمز  زا  یکی  ار  برغ  اب  زیتس  بطقدیـس ، .تسا  ناناملـسم  يداقتعا  ياـه  هشیر  رب  دورف  لاـح 
یمارگ رتالاو و  رتهب ، تیناسنا  رظن  زا  یلو  رت ، تحار  مه  تسا و  رتذیذل  مه  کش  نودب  برغ  تایح  : » تسوا زا  هلمج  نیا  .درمش 

؛ ندـب يدازآ  هکلب  حور ، يدازآ  هن  اـما  تسا ، يدازآ  هلب ، ...دـنمان  یم  يدازآ  ار  نـیا  تـسین و  يدـیق  چـیه  برغ  رد  ...تـسین  رت 
« .تیناسنا يدازآ  هن  تیناویح ، يدازآ 

ناهج شوخ  يور  هک  دوب  هدـیمهف  وا  .تشاد  داقتعا  مسینومک  اب  هزرابم  هب  هک  دوب  نمؤم  برغ  اب  زیتس  هب  هزادـنا  ناـمه  بطقدـیس 
یمن یمالـسا  اهنآ  : » زین .تسا و  ناملـسم  ياـهروشک  رد  نآ  ذوفن  زا  يریگولج  مسینومک و  اـب  شتفلاـخم  دـح  رد  مالـسا  هب  برغ 

تموکح مالسا  یتقو  هک  ارچ  دنرادن ، ار  یمالسا  تموکح  لمحت  ًالوصا  دنک و  تموکح  هک  دنهاوخ 
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ضرف رامعتـسا  یفن  درط و  تسا و  بجاو  هوق  تردق و  هیهت  هک  دزومآ  یم  اه  تلم  هب  دنک و  یم  داجیا  تیبرت و  رگید  یتما  تفای ،
هب تبـسن  يدـج  ياهرادـشه  بطقدیـس  .راکزواجت » دنتـسه و  نمـشد  ود  ره  تسا و  یتفآ  رامعتـسا  دـننام  مه  تسینومک  تسا و 

ار مسینویهـص  تسد  دومن ، یم  خر  حلـص  هیلع  یگنج  اـج  ره  تفرگ ، یم  ماـجنا  قـالخا  هیلع  یتوعد  اـجک  ره  .تشاد  مسینویهص 
مالـسا ورملق  رد  هدـنیآ  اه ، ینکـشراک  اه و  ینمـشد  نیا  مغر  یلع  تسین  یکـش  : » تشون ییاج  تیاـهن  رد  .تسناد و  یم  لـیخد 

زوریپ هریت و  ياهربا  هوبنا  يال  هبـال  زا  ترطف  تاـجن  يارب  داـهج  نیا  .میراد  رطخرپ  راوشد و  ینـالوط ، يداـهج  کـنیا  اـم  تسا و 
طقف داهج  نیا  يارب  مزال  تازیهجت  .میزاس  هدامآ  ناوارف  ياوق  میوش و  زهجم  داهج  نیا  يارب  دـیاب  .تساـه  یگریت  رب  نآ  نتخاـس 

(1)« .نآ یلاع  حطس  رد  نید  نتفرگارف  مالسا و  قیاقح  اب  لماک  ییانشآ  تسا : زیچ  کی 

اب مالسا  ندنایامن  ترورـض  زا  همدقم  نیا  رد  يو  .تشون  نیدرورف 1345  رد  ار  نآ  همدـقم  همجرت ، نایاپ  زا  سپ  يا  هنماخ  ياـقآ 
دنچ ره  هک  تشون  تفگ و  نخس  دنتـسه  بلطون  زیارغ  ندوبر  لاح  رد  هدنبیرف  دیدج  ياه  هشیدنا  هک  ینامز  رد  مه  نآ  ون ، لکش 

يراج دوش ؛ ام  يراگنا  لهس  هب  رجنم  دیابن  رواب  نیا  اما  تسـشن ، دهاوخ  ناهج  ینارمکح  گنروا  رب  مالـسا  هک  تسین  دیدرت  ياج 
مالسا همانرب  زا  ندنام  ربخ  یب  یصخش و  تاررقم  هب  افتکا  تسین ؛ نآ  تخانش  يارب  یفاک  لیلد  ناناملـسم ، نایم  نید  رهاظم  ندوب 

هنابـصاغ ياـه  يزادـنا  تسد  رامعتـسا و  عوـضوم  همادا ، رد  .تسا  ینامـسآ  نید  نیا  نتخانـشن  اـنامه  یگدـنز ، نوئـش  همه  يارب 
نکمم هک  ناملسم  ياهروشک  رد  يونعم  ياهورین  بوکرس  اب  اه  تردق  نیا  .درک  نییبت  ار  یقرش  کلامم  هب  يرامعتسا  ياهروشک 

قرش یمالسا  ياهروشک  رد  : » تشون وا  .دننک  یم  نیمـضت  ار  دوخ  روضح  هنیمز  دیآ ، راک  هب  نانآ  عفانم  هیلع  يا  هبرح  ناسب  تسا 
تیعمج اه و  تما  همه  زا  هک  دنک  یم  نیقلت  ناناملسم  هب  یصاخ  تامیلعت  اب  مالسا  اریز  دوبن ، مالـسا  زج  يزیچ  يونعم  يورین  نیا 

یم نانآ  هب  و  دنک ؛ یم  یفرعم  راگتـسر  دـنمزوریپ و  بزح  اهنت  ار  ادـخ  بزح  دـمان و  یم  ادـخ  بزح  ار  نانآ  دـنرتالاب ؛ رترب و  اه 
نانمـشد ربارب  رد  ینوبز  فعـض و  راهظا  زا  دنهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تیـصخش و  یجراخ  نانمـشد  ربارب  رد  هک  دزومآ 

ماکحا اب  نینچمه  .دنا و  نایناهج  ناهج و  تشونرس  هدنریگ  تسد  رد  تما و  نیرخآ  هک  دهد  یم  دیون  و  دنزیهرپب ؛
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نانمـشد هب  کمک  تیعونمم  و  داـحتا ، یگتـسبمه و  بوجو  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  نوچمه  یکرحم  یبـالقنا و 
رب شقن  ار  اهنآ  ياه  هشقن  دوب و  نارگرامعتـسا  يارب  ریذپان  یتشآ  گرزب و  ینمـشد  اهنآ ، ربارب  رد  تنوشخ  تدـش و  موزل  نید و 

نانآ زا  ار  هدنُرب  حالـس  نیا  دننک و  بلـس  یقرـش  للم  زا  ار  يونعم  يورین  نیا  دنیآرب  ددصرد  هک  دوب  یعیبط  اذل  .تخاس  یم  بآ 
« .دنناتسب

يرازبا هک  یهت  نایم  ینید  درک ؛ فیصوت  نارگرامعتسا  هقالع  دروم  نید  ار ، یتافیرشت  یـشیامرف و  نید  همادا ، رد  يا  هنماخ  ياقآ 
زاغآ زا  سپ  هک  هچ  نآ  اب  ار  بطقدیـس  هشیدنا  لوصا  مجرتم ، هک  دهد  یم  ناشن  تاحیـضوت  نیا  .تسا  نانآ  دصاقم  دربشیپ  يارب 

.تسناد یم  وسمه  دوب ، هتسشن  راب  هب  وا  نارادفرط  نارای و  رکفت  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  تضهن 

زا یـشخب  ندـشن  فذـح  رب  دـیکأت  نمـض  درک و  هئارا  زین  دوخ  همجرت  هویـش  زا  هاتوک  یحیـضوت  همدـقم  نایاپ  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
ندـشن ادا  اـی  قـالغا  زا  زیرگ  تهج  هلمج ، هب  هلمج  هاـگ  هملک و  هب  هملک  همجرت  زا  ناور  نتم  کـی  هئارا  يارب  هک  تشون  باـتک ،

.تسا هدرک  بانتجا  نخس  حور 

اب نآ  قیبطت  رد  ییاه  یقرواپ  شراگن  اب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  یـسایس  مالـسا  نییبت  يارب  يرظن  لاجم  کی  نیدلااذهل  لبقتـسملا 
.دش وا  يراتفرگ  بجوم  زین  نیمه  و  داد ، زورب  ار  دوخ  یسایس  شرگن  قیداصم  عامتجا ، زور  لئاسم 

هدیپس تاراشتنا 

نـسحم نآ ، لماعریدـم  هتفگ  هب  هک  درک  تکراشم  یتاراـشتنا  هاـگنب  کـی  سیـسأت  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  لاس 1344ش  لـیاوا  رد 
نآ يارب  هدام  رد 43  يا  همانساسا  ور  نیا  زا  دنک ، تیلاعف  یناهنپ  هسسؤم ، نیا  دوبن  انب  .دوب  نآ  هریدم  تأیه  سیئر  يو  ناینـسحم ،

تبث هب  اه  تکرـش  تبث  رتفد  رد  خیرات 9/2/1344  رد  هرامش 541  اب  هدیپس ، تاراشتنا  یماهـس  تکرـش  ناونع  تحت  دش و  نیودت 
.تفای تیمسر  دیسر و 

ناراد ماهس  .دیسر  شورف  هب  دش و  هیهت  تشاد  تمیق  لایر  دصکی  کی  ره  هک  ییاه  ضبق  .تفرگاپ  ماهس  شورف  قیرط  زا  تکرش 
.دندرک باختنا  ار  ناسرزاب  لماعریدم و  هریدم ، تأیه  یمومع ، عمجم  لیکشت  اب 

یلعدیس تسا : هدش  دای  نینچ  راظن  تأیه  ناسرزاب و  هریدم ، تأیه  مان  همانساسا ، رد 
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دمحا یسدق ، اضرمالغ  یسوط ، یلع  جاح  ناینغ ، اضرلادبع  جاح  هتسیاش ، میهاربا  نیدت ، مظاک  جاح  ناینـسحم ، نسحم  يا ، هنماخ 
.هدازربکا دومحم  اه ، يورس  مساق  ناینادزی ، میهاربادمحم  جاح  یمساق ، نسح  یسوط ،

ماجنا ینید و  یعامتجا ، یقالخا ، یتیبرت ، یملع ، دیفم  تالجم  بتک و  رشن  تکرـش ، عوضوم  تفگ : یم  همانـساسا  مود  هدام  زین  و 
.دوش لمع  دیاب  تراجت  نوناق  ربارب  یشورف ، باتک  داجیا  هناخ ، پاچ  ندرک  ریاد  لیبق  زا  نآ  هب  طوبرم  روما  هیلک 

هتشون جح  یمالسا  هرگنک  یتعیرش ؛ یقتدمحم  رثا  ، (1) نید موزل  هدیاف و  .درک  باتک  دنچ  پاچ  هب  مادقا  رورم  هب  هدیپس  تاراشتنا 
، ریخا باتک  زا  ریغ   (2) .دوب مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  نیمراهچ  و  ییابطابط ؛ همالع  رثا  تماعز  تیالو و  يروفغ ؛ هدازلگ  یلع 

یگتفه ياه  تسـشن  زا  دندیـشوک  یم  دندوب و  ربخاب  هدیپس  تاراشتنا  سیـسأت  زا  كاواس  ياه  نیچربخ  .دندوب  پاچ  دیدجت  هیقب 
، دـندرک یم  يریگولج  دوخ  نیب  رد  مرحمان  دارفا  روضح  زا  اه  هسلج  رد  اه  هدـننک  تکرـش  هک  اج  نآ  زا  .دـننک  هیهت  شرازگ  نآ 
، ناینـسحم نسحم  يا ، هنماخ  یلعدیـس  هک  دوب  نشور  كاواس  يارب  .دوب  میقتـسمریغ  مک و  اه ، تسـشن  نآ  زا  هدـش  هیهت  ياهربخ 

فلتخم لئاسم  هرابرد  هک  دنتسه  یگتفه  ياه  هسلج  رد  هدننک  تکرـش  دارفا  زا  هدازربکا  دومحم  نیدت و  مظاک  یـسدق ، اضرمالغ 
يوجشناد دنسرخ  زیورپ  نایاقآ  هلیسو  هب   » هدیپس تاراشتنا  هک  دوب  هدش  هجوتم  كاواس  رگـشرازگ  .دننک  یم  وگو  تفگ  یعامتجا 

ياقآ ایفارغج و  خیرات و  هتشر  لوا  لاس  يوجشناد  ناگرزاب  رصان  ياقآ  دهـشم و  تایبدا  هدکـشناد  یـسراف  تایبدا  هتـشر  لوا  لاس 
نایوجشناد ياه  هلاسر  راشتنا  پاچ و  ناونع  هب  دننک و  یم  رارقرب  سامت  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  اب  راک  یب  هملپید  نایاپ  دیعس 

یم بلج  هسسؤم  دوخ و  يوس  هب  ار  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  رگید  قرط  نارهط و  زا  اهنآ  رظن  دروم  ياه  باتک  نتـساوخ  ای  و 
نیـسحدیس هک  ارچ  تسا ؛ فالتخا  راچد  هیتجح ] نمجنا  يداجـس =[  سدنهم  اب  هورگ  نیا  هک  دندوب  هتفایرد  نیا  زا  ریغ   (3)« .دننک

تاراشتنا رد  هدـش  پاچ  باتک  نیمراـهچ  .دـننک  یم  يراددوخ  تموکح  اـب  هزراـبم  هب  ناـناوج  قیوشت  زا  شنارکفمه  يداـجس و 
ورملق رد  هدنیآ  دوب ؛ مه  نآ  نیرخآ  هدیپس ،
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.دندش ریگتسد  زین  نآ  ناراکردنا  تسد  يروآ ، عمج  نمض  دش و  هتخانش  هرضم  ياه  باتک  رامش  رد  مالسا 

همانساسا فشک  ياهدمآ  یپ 

، دوـش شخپ  رهـش  نیا  رد  لاـس 1345ش  لـیوحت  ماـگنه  دوـب  اـنب  هک  مق  رد  ینیمخ  ماـما  زا  تیاـمح  رد  يا  هیمـالعا  هـیهت  یپ  رد 
یناـبر میحرلادـبع  یناـمرک ، یتجح  یلع  يرظتنم ، یلعنیـسح  ناـیاقآ  هاـم  نیدرورف  مهد  رد  ًاـبقاعتم  ریگتـسد و  بـالط  زا  يدادـعت 

هناخ هب  هدـش  ریگتـسد  دارفا  زا  اهوجو  تسج  .دـندش  تشادزاب  دـندوب  هیمالعا  نیا  هیهت  ناظم  رد  هک  یمق  يرذآ  دـمحا  يزاریش و 
.داتفا كاواس  تسد  هب  دوب ، هدش  هیهت  سیونتسد  هحفص  شش  رد  هک  يا  همانـساسا  یمق  يرذآ  ياقآ  لزنم  زا  دیـسر و  ناشیا  ياه 

یـسایس و يارگ  لمع  تالیکـشت  کی  راک  زاس و  نآ  رد  هک  ارچ  درک ، هولج  تیمهااـب  رایـسب  یتینما  هاگتـسد  يارب  همانـساسا  نیا 
هک دوب  يرس  تالیکشت  نامه  نیا  .دوب  هدش  ینیب  شیپ  نایاوشیپ » هریس  نآرق و  سدقم  باتک  مالسا و  نید  میلاعت  يارجا   » رب ینتبم 

يارب نآ  شرازگ  هک  دوب  مهم  يا  هزادـنا  هب  عوضوم  .دوب  هدـش  سیـسأت  مق  ورـشیپ  ناـیناحور  زا  نت  هدزاـی  طـسوت  زییاپ 1342  رد 
کی رد  تهج و  کی  رد  ار  هزرابم  ياه  شالت  هیلک  دناوتب  هک  دوب  میظع  تالیکـشت  کی  حرط   » .دیدرگ لاسرا  يولهپ  اضردمحم 

(1)« .میتشاد هدهع  رب  ار  يراک  مه  مادک  ره  میتخادرپ و  یم  تیوضع  قح  میدوب و  هتشون  مه  يا  همانساسا  .دهدب  رارق  طخ 

يزمر رتافد ، رد  تیعمج  ءاضعا  مان  هدام 19 - : » دوب اهنیا  داد  هولج  مهم  یتینما  هاگتـسد  رظن  رد  ار  عوضوم  هک  همانـساسا  زا  يداوم 
هتشاد و دوخ  هب  صوصخم  زمر  هبعـش ، نامزاس و  ره  هدام 20 - .تخانـش  دهاوخ  ار  دوخ  دارفا  طقف  يا  هبعـش  ای  نامزاس  ره  هدوب و 
( دنـسانشب رگا   ) رگید دـحاو  هب  یگتـسویپ  يراکمه و  هب  زاجم  اهدـحاو  زا  کـی  چـیه  هداـم 21 - .دوب  دـهاوخ  نآ  فشک  لوئـسم 
اه و نامزاس  ياسؤر  اروش و  ءاـضعا  يارب  لاـیر و  هناـیهام 50  تیوضع  قح  هدام 24 - .قوفام  صاخ  ياهروتـسد  هب  رگم  دنتـسین ،

ناـمزاس هب  عوـجر   ) دوـب دـهاوخ  یفخم  روـط  هب  يرادلیـصحت و  هلیـسو  هب  هوـجو  لیـصحت  هداـم 32 - .تسا  لاـیر  دـصکی  بعش 
رادلیصحت و زج  هب  دوب و  دهاوخ  راعتسم  رتافد  مامت  رد  ءاضعا  مان  هدام 33 - تاعالطا .)
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 – یـسراف  ) یفخم اـی  ینلع  هیرـشن  داوـم  تیعمج  تاراـشتنا  هریاد  هداـم 37 - دـنب 1  .تشاد  دـهاوخن  یعـالطا  نآ  زا  هبعـش  سیئر 
« .ویدار هدنتسرف  هار  زا  تیعمج  راکفا  رشان  ییویدار ، تاغیلبت  هریاد  هدام 37 - دنب 2  .دیامن  یم  هیهت  ار  تیعمج  یجراخ )

روما هبعـش  زا  و  تاطابترا ، تاعالطا و  نامزاس  ات  هتفرگ  ناسـسؤم  یلاع  ياروش  زا  هک  تالیکـشت  يدنب  نامزاس  رانک  رد  داوم  نیا 
تیعمج کی  زا  تیاکح  زیچ  همه  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  كاواس  تفرگ ، یم  ربرد  ار  هاگداد  يراشتسم و  هریاد  ات  هتفرگ  یلام 

(1) .دنک یم  یفخم 

یلع ینارهت ، يرئاح  يدـهم  ینیکـشم ، یلع  نوچ  یناسک  زا  تالیکـشت ، یقیقح  تیهام  هب  ندرب  یپ  يارب  هک  دوب  نآ  كاواس  رظن 
.دوش قیقحت  ینیما  میهاربا  يا و  هنماخ  دمحمدیس  يا ، هنماخ  یلعدیس  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  یسودق ،
هدرک غالبا  يو  هب  هاش  هک  دوب  يروتسد  نامه  ًالامتحا  تشون ، شرازگ  نیا  هیـشاح  رد  كاواس ، سیئر  يریـصن ، هللا  تمعن  هچ  نآ 
تفرگ رظن  رد  اهنآ  يارب  نوناق  قبط  یتیموکحم  ناوت  یم  دنـشاب و  یم  بیقعت  لباق  رگا  شترا  یناتـسداد  اـب  هرکاذـم  نمـض  « ؛ دوب

رفن ود  یکی  دنیامن ؛ یـسررب  راضحا و  مق  كاواس  سیئر  درادن ، دوجو  اهنآ  بیقعت  يارب  یکرادـم  رگا  .دـنریگ  رارق  بیقعت  تحت 
(2)« .دندرگ قرفتم  مق  زا  دیاب  هیقب  دنوش و  عنم  مق  هب  نتفر  زا  دیدهت  نمض  هتفرگ و  رارق  ییوجزاب  تحت  هتفرگ و  اهنآ 

يور هدشدای  تالیکشت  زا  یتاعالطا  ات  دندناکت  ار  یمق  يرذآ  ياقآ  دنتسناوت  ات  نامزاس  نیا  نایوجزاب  .دش  راک  هب  تسد  كاواس 
»؟ دییامن موقرم  ًاحورشم  يا  هنماخ  یلع  ياقآ  اب  ار  دوخ  طباور  ییانشآ و  يانبم  : » دوب نیا  اهشسرپ  هلمج  زا  .دزیرب  ییوجزاب  هحفص 

ماجنا مدش  فرشم  دهشم  هب  هک  لبق  لاس  هد  دودح  رد  يا  هنماخ  یلع  ياقآ  اب  ام  ییانشآ  لصا  : » دوب نینچ  یمق  يرذآ  ياقآ  حرش 
ییانـشآ تقافر و  هنیمز  يور  دندوب و  انـشآ  دوب  هدـناوخ  سرد  نم  دزن  مق  رد  هک  یناجنز  يریبش ]  ] رفعجدیـس ياقآ  اب  ناشیا  .دـش 

هب لیصحت  همادا  يارب  ناشیا  هک  لبق  لاس  دنچ  ات  .مدیدن  ار  ناشیا  متشگرب  دهشم  زا  هک  زور  دنچ  زا  سپ  .میدش  انشآ  مه  ام  ناشیا 
هب دهشم  قباس  ییانشآ  نامه  يور  .درک  ترفاسم  مق 
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، مهدزناش باتک  يزاریـش ،) ینابر  هللا  تیآ  ترـضح  تازرابم  حرـش  يرادـیاپ –  تیاور   ) كاواس دانـسا  تیاور  هب  ماما  ناراـی  - 1
.تسا هدمآ  همانساسا  لماک  نتم  عبنم  نیا  رد  ات 78 . صص 60  ، 1379 یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ،
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هب ناشیا  ای  تفرگ  یم  تروص  ناشیا  هرجح  رد  ًانایحا  هک  دیدزاب  دید و  رد  رتشیب  ام  ییانشآ  طباور  نآ  زا  سپ  متفر و  ناشیا  ندید 
(1)« .درک یم  تکرش  یهاگ  هاگ  دوش ، یم  هدش و  یم  لیکشت  بناجنیا  لزنم  رد  هعمج  ياه  بش  هک  هضور  سلجم 

ار همانساسا  : » دوب هدیسر  یمق  يرذآ  ياقآ  تسد  هب  يا  هنماخ  ياقآ  طسوت  هک  دوب  تالیکشت  همانـساسا  هرابرد  یلـصا  شـسرپ  اما 
زا یعالطا  نم  نیاربانب  .دندومنن  تسا  یناسک  هچ  رکف  هدـییاز  هک  نیا  دروم  رد  يراهظا  چـیه  دـنداد و  نم  هب  يا  هنماخ  یلع  ياقآ 

(2)« .تسا هتشاد  طابترا  یتیعمج  دارفا و  هچ  هب  مناد  یمن  مرادن و  همانساسا  هدنروآ  دوجو  هب 

یم یطخ  تسد  بحاـص  لاـبند  هب  دوبن و  نک  لو  كاواـس  اـما  تفر ، هرفط  تساررـس  خـساپ  نداد  زا  یمق  يرذآ  ياـقآ  دـنچ  ره 
وحن هب   » تساوخ ناسارخ  كاواس  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  موس ، لک  هرادا  سیئر  مدقم ، رـصان  .تسا  هتـشاگن  ار  همانـساسا  هک  تشگ 

(3)« .دنراد لاسرا  ًاروف  ذخا و  ملق  اب  ار  دهشم  نکاس  هبلط  هنماخ ، یلعدیـس  دمحمدیـس و  طخ  زا  يا  هنومن  سوسحمریغ  یـضتقم و 
ياقآ زا  دادرخ 1342  رد  هک  ییوجزاب  ياه  هگرب  لاسرا  اب  دیاش  دعب ، زور  کی  ناسارخ  كاواس  .دوب  يروف  یلیخ  هنامرحم و  همان 

(4) .دوش یم  هداتسرف  ًابقاعتم  زین  يا  هنماخ  دمحمدیس  طخ  تسد  هک  تشون  داد و  خساپ  تساوخرد  نیا  هب  دوب ، هتفرگ  يا  هنماخ 

وا .دوب  هدش  عورش  يا  هنماخ  یلعدیـس  یفخم  یگدنز  هن ، ای  تشذگ  ریخب  .دوبن  یکی  يا  هنماخ  ياقآ  طخ  اب  همانـساسا  طخ  تسد 
فیقوت مالسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  هک  دندوب  هداد  ربخ  دهشم  زا  اما  دوب ، ربخ  یب  همانساسا  هرابرد  كاواس  ياه  يریگ  یپ  ریس  زا 

تیـساسح و دوب ، هتـشاگن  نآ  رب  هک  ییاـه  یقرواـپ  همدـقم و  اـب  هدـش ، همجرت  وا  ملق  هب  هک  یباـتک  دـندرگ ؛ یم  وا  لاـبند  هدـش و 
.دوب هتخیگنارب  ار  تموکح  تینابصع 

مامتان تحایس 

دنتفر .درک  كرت  نارهت  دصق  هب  ار  دهـشم  شا ، هزور  لهچ  دازون  رـسمه و  ردام  رـسمه ، هارمه  هب  نیدرورف 1345  يا  هنماخ  ياقآ 
ناهفصا هب  اجنآ  زا  مق ، هب  نارهت  زا  .شدرگ  يارب 
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يریگتـسد ناسارخ و  هناخ  پاچ  رد  ار  باتک  فیقوت  ربخ  هک  دوب  نارهت  ياهریذـپ  نامهیم  زا  یکی  رد  .دنتـشگزاب  نارهت  هب  زاـب  و 
عاضوا دندرگزاب ، دهشم  هب  داد  داهنشیپ  .تشاذگ  نایم  رد  شنزردام  رسمه و  اب  ار  عوضوم  .درک  تفایرد  ار  هدیپس  تاراشتنا  ریدم 
ناتسود زا  یکی  هداوناخ ، تشگزاب  زا  سپ  زور  دنچ  .دنتفریذپ  .ددرگزاب  دهـشم  هب  مه  وا  دوب ، بسانم  رگا  دنجنـسب ، کیدزن  زا  ار 
ناتـسد زا  رود  باتک  زا  هخـسن  دـصکی  .تشاد  هارمه  هب  ار  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  زا  هخـسن  هاجنپ  وا  .دـمآ  شهاـگتماقا  هب 

پاچ .دوب  هدیسر  پاچ  هب  نم  زا  هک  دوب  يرثا  نیلوا  اریز  مدش ، نامداش  رایـسب  باتک  ندید  زا   » .دوب هدنام  ناهنپ  كاواس  نارومأم 
زا یکی  دزن  ار  هیقب  مدومن و  هیده  ناتسود  هب  ار  نآ  زا  هخسن  دنچ  .دوب  بلاج  رایسب  زین  نآ  دلج  يور  حرط  ریذپلد و  رایسب  مه  نآ 

« .تسا نیرفآرطخ  هعونمم و  بتک  زا  باتک  نیا  هک  متفگ  مداهن و  تعیدو  هب  نادنواشیوخ 

.دنک هماقا  تعامج  زامن  دوش ، هتخاس  يدجسم  نآ  رد  تسا  رارق  هک  ییاج  رد  درک  توعد  وا  زا  شناتسود  زا  یکی  دعب ، زور  دنچ 
اب لحم  نآ  .دننک  رازگرب  ار  لاس  نآ  يرادازع  مسارم  تبـسانم  نیا  هب  دنتـشاد  لیامت  دجـسم  ناراذـگناینب  دوب و  کیدزن  مرحم  هام 

مرحم 1386 لوا  تشهبیدرا 1345 / مراهچ  .تفریذپ  .دندوب  هدیشک  نآ  فقـس  رب  مه  يرداچ  هدش ، یـشکراوید  ینهآ  ياه  هقرو 
مود و ياه  ههد  يارب  .درک  یم  ینارنخـس  تفر و  یم  ربنم  هب  مه  زامن  زا  دـعب  .تفرگ  هدـهع  هب  ناـکم  نآ  رد  ار  تعاـمج  تماـما 
رد یقرـش ، ترـصن  ناـبایخ  یلاـها  نارهت و  هاگـشناد  یبرغ  علـض  نینکاـس  لاـس ، نآ  .درک  توعد  يرگید  ناـبیطخ  زا  مرحم  موس 

.تفرگ دوخ  هب  نینمؤملاریما  دجسم  مان  اهدعب  هک  دندوب  مسارم  نآ  دهاش  یناکم 

نایرارف تسشن 

ياقآ .تسشن  یناجنـسفر  یمـشاه  ربکا  ياقآ  هاگن  رد  ًافداصت  یلعف ] یمالـسا  بالقنا   ] اضرهاش نابایخ  زا  رذگ  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
يوربور ياه  یـشورف  باتک  دـصر  لاح  رد  هدوسآ ، یلاـیخ  اـب  شتـسود  هک  دوب  هدـید  دـحاو ، تکرـش  سوبوتا  رب  راوس  یمـشاه 

نیمه وت  تفگ  دیـسر  هک ]  ] نم هب  ...دیآ  یم  ناود  ناود  دراد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  مدـید  هبترم  کی   » .تسا نارهت  هاگـشناد 
ياقآ هتفر و  ول  هرفن  هدزای  هورگ  تفگ : تسیچ ؟ هیضق  رگم ؟ روطچ  متفگ : .دنریگ  یم  نآلا  ار  وت  يور ، یم  هار  فاص  فاص  روط 

مه ام  هدش و  ینادنز  ریگتسد و  یمق  يرذآ 
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نم هک  هدـیمهف  .مور  یم  لایخ  یب  مراد  نم  هک  هدـید  هدـش ، یم  در  سوبوتا  اب  هتـشاد  ناشیا  وگن  ...میتسه  بیقعت  تحت  نارهت  رد 
« .میتسه بیقعت  تحت  ام  دیوگب  هک  نم  هب  هدیناسر  ار  شدوخ  .متسه  بیقعت  تحت  هک  مرادن  ربخ 

تاقالم رارق  رگیدـکی  اب  تالیکـشت  نآ  ياضعا  رگید  زا  یـسودق  یلع  ینیما و  میهاربا  نایاقآ  هک  دوب  یناکم  یهار  یمـشاه  ياقآ 
هتفگ تاقالم  نیا  رد  ییوجزاب  ياهربخ  دوب  رارق  .دندرک  یم  اهر  دندرب و  یم  ییوجزاب  يارب  هاگ  زا  ره  ار  یـسودق  ياقآ  .دنتـشاد 
رارق .مینزب  مه  اب  ار  نامیاه  فرح  میوشب و  عمج  مه  رود  ام  هک  دوبن  قاتا  کی  یگرزب  نیا  هب  نارهت   » .رفن راهچ  دندوب  هدـش  .دوش 

« .دوب اجنآ  شبطم  ...یحور  هچوک  یلعف ] رویرهش   17  ] زابهش نابایخ  یظعاو ، رتکد  بطم  يوت  دندوب  هتشاذگ 

ضیرم ناوـنع  هب   » .دـنا هتـسشن  شراـظتنا  قاـتا  رد  یناـحور  راـهچ  تسناد  یمن  .تشادـن  ربـخ  تاـقالم  رارق  نـیا  زا  یظعاو  رتـکد 
[« .دز فرح   ] دنورب دنیایب و  دنهاوخ ] یم   ] بترم هک  ییاهضیرم  نیا  يولج  دوش  یمن  میدید  مینزب  فرح  مه  اب  میتساوخ 

(1) »؟ میورب اجک  مینک ؟ راک  هچ  هک  میتفرگ  ازع   » .دندرکن تینما  ساسحا  .دشن 

کی نآ  زا  يا  هناخ  مود  هقبط  رد  قاتا ، ود  .نارادرتش  هچوک  تسا ؛ دودح  نامه  رد  رنهاب  داوجدـمحم  ياقآ  هناخ  هک  داتفا  ناشدای 
قاتا زا  یکی  رنهاب  ياقآ  .دنراد  وگم  فرح  دنک ؛ یلاخ  ار  هناخ  دنتفگ  وا  هب  .اهنت  و  دوب ؛ هناخ  .دندز  رد  .دوب  هدرک  هیارک  یناحور ،

...ندز پگ  هب  میدرک  انب   » .تسب شرـس  تشپ  ار  رد  تفر و  نییاپ  اه  هلپ  زا  داد و  شیاقفر  لیوحت  ياچ  دـنق و  روامـس و  اـب  ار  اـه 
نیا لابند  دنا و  هدوب  نایرج  نیا  رد  یناسک  هچ  هک  دنناد  یم  ...تساهنیا  تسد  يرفن  هدزای  ...تسیل  ...هک  درک  لقن  یـسودق  ياقآ 

« .دنریگب دنهاوخ  یم  مه  ًادج  دنتسه و 

وا هب  دوب  هدش  هتـشون  نآ  يادـتبا  رد  يا  هنماخ  یلعدیـس  مسا  هک  ار  هرفن  هدزای  تسرهف  تشادزاب ، ماگنه  هک  تفگ  یـسودق  ياقآ 
ار وا  ات  هدرک  دازآ  ار  یـسودق  ياقآ  ًادمع  كاواس  هک  دـیهد  یمن  لامتحا  متفگ  ...و  مداتفا  تشحو  هب  ربخ  نیا  زا   » .دـنا هداد  ناشن 

دریگب و رظنریز 

ص:232

تفرگ درد  یتحاران  زا  شرس  ...میتسشن  امش  بطم  يوت  میدمآ  ام  هک  متفگ ]  ] ...یظعاو رتکد  موحرم  هب  یتقو  کی  نم  اهدعب  - » 1
دینامب و دیناوتن  مه  اج  نآ  دیروآ ؛ هانپ  نم  بطم  هب  دعب  دیـشاب ، اج  یب  ردـق  نیا  نارهت  رهـش  نیا  رد  امـش  هک  نم  رب  ياو  تفگ : و 
« .تفرگ شا  هیرگ  .تفرگ  درد  شرس  .درک  یخلت  تاقوا  یلیخ  .درک  تمالم  ار  شدوخ  یلیخ  دییوگب ؟ نم  هب  دیدماین  ارچ  .دیورب 

(. یبایزاب 1238 مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  )
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(1) »؟ دشاب ام  تبقارم  لاح  رد  نونکا  مه  كاواس  دینک  یمن  روصت  دنک ؟ فشک  ار  شتاطابترا 

دهشم هب  یناهنپ  تشگزاب 

میمـصت .تشادـن  ندـش  ناهنپ  يارب  ییاج  نارهت  رد  اجک ؟ .دـنک  یفخم  ار  دوخ  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دـش  نیا  هسلج  جـیاتن  زا  یکی 
هدیسرن .دنشاب  شرظتنم  دهشم  رد  نارومأم  داد  یم  لامتحا  .تفر  دش و  سوبوتا  راوس  .تفگن  یسک  هب  .ددرگزاب  دهـشم  هب  تفرگ 

بش .دوب  هلصاف  اتـسور  هب  ندیـسر  ات  رتمولیک  هد  زا  شیب  .دش  هدایپ  تفر ، یم  دَمَلْخَا  ياتـسور  هب  هک  يا  هداج  يادتبا  رد  رهـش ، هب 
رـس تشپ  ار  هداج  خالگنـس  یناتـسهوک و  ياه  هندرگ  .تفر  .تفر و  یم  هدایپ  ار  یعرف  هار  نآ  غارچ ، یب  یکیرات ، رد  دیاب  دوب و 

زا یلاخ  ار  اتسور  دیسر ، یتقو  .تخانش  یم  ار  نآ  یلاها  .تفر  یم  یقالیی  ياتسور  نآ  هب  اهناتـسبات  .دوب  انـشآ  دملخا  اب  .تشاذگ 
هزاغم .تفر  نایانشآ  زا  یکی  غارس  هب  .دندوب  هدشن  اتـسور  یهار  یناتـسبات  نارفاسم  دوب و  هدیـسرن  نایاپ  هب  زونه  راهب  .تفای  هنکس 
يردپ هناخ  رد  ار  لوا  بش  .دش  دهشم  یهار  .دوش  راکشآ  اتـسور  رد  شروضح  تساوخ  یمن  .دنام  وا  دزن  بش  ود  یکی  .دوب  راد 

بش رخآ  ياه  تعاس  ای  دوز  ياه  حبص  ای  .تشادن  رارقتسا  يارب  یلقتسم  هناخ  .درک  رـس  شنزردپ  لزنم  رد  ار  مود  بش  .دنارذگ 
.دوب ناهنپ  يردپ  هناخ  رد  رفن ، هدزای  نآ  زا  یکی  دمحمدیس ، شردارب ، .دمآ  یم  نوریب  هناخ  زا 

نارهت رد  یفخم  یگدنز 

هتفرگ میمصت  یناجنسفر  یمشاه  يا و  هنماخ  نایاقآ  .دش  نارهت  یهار  دروآ و  گنت  هب  ار  شزور  لاح و  دهشم  رد  یناهنپ  یگدنز 
هچوک هنطلسلا ، بیان  نابایخ  رد  [ ؛ میدش هناخ  مه  مه ، اب   » .مق دهـشم و  زا  رود  ییاج  دننامب ؛ نارهت  رد  هدرک  هیارک  يا  هناخ  دندوب 

« .میدروآ ار  نام  ياه  هچب  و  وژپ ] هاگریمعت  کیدزن  این ، قازر 

ار یلام  طیارـش  نیرتدـب  هک  یناسک  طسوت  مه  نآ  دـش ، هیارک  ناموت  یهام 420  هناخ  نیا  .تسـشن  یم  الاب  هقبط  يا  هنماخ  ياـقآ 
هناخ 200 هیارک  نیا  زا  .دش  یم  رـضاح  دوخ  بلط  نتفرگ  يارب  هام  رـس  هک  دوب  یمظنم  مدآ  دبال  هناخ  بحاص  .دـندرک  یم  هبرجت 

مهس ناموت 
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تشذـگ و 200 یم  هام  يدز  یم  مه  هب  هک  مشچ  ...دوب  یتبیـصم  ًاعقاو   » .یمـشاه ياقآ  مهـس  ناـموت  دوب و 220  يا  هنماخ  ياـقآ 
وا .دوبن  بوخ  شعضو  یلیخ  مه  یمشاه  ياقآ  اه  تقو  نآ  .نامیارب  دوب  تخس  ًاعقاو  .میتشادن  يدمآرد  .مداد  یم  دیاب  نم  ناموت 

قافتا .مدوب و  هدرک  ضرق  یمشاه  ياقآ  زا  ناموت  نم 10  هک  دوب  هداتفا  قافتا  اهراب  .دوب  نم  زا  رتهب  یمک  .دوب  نم  لثم  ًاـبیرقت  مه 
راهان و جراخم  يارب  هک  تسادـیپ  دـنک ؟ یم  ضرق  یچ  يارب  مدآ  ار  ناموت  .دوب 10  هدرک  ضرق  نم  زا  ناـموت  هد  وا  هک  داـتفا  یم 

(1)« .دوب یکمک  شدوخ  نیا  میدوب و  مه  شیپ  هناتخبشوخ  بوخ  اهتنم ، ...تسا  ریگ  شماش 

ص:234
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موس نادنز 

مجرتم بیقعت  رد 

ینابرهـش زا  هام  نیمه  مراـهچو  تسیب  وا  .دوب  يا  هنماـخ  ياـقآ  یپ  رد  دادرخ 1345  زا  ناـسارخ ، كاواـس  سیئر  یمارهب ، پیترس 
اما (1) و  .دنک یفرعم  كاواس  هب  ار  شدوخ  دهاوخب  وا  زا  دتـسرفب و  يا  هنماخ  یلعدیـس  غارـس  هب  ار  شرومأم  دوب  هتـساوخ  دهـشم 

يرجم دـمحا  هک  یماگنه  دادرخ ، لوا  زور  هک  دـیدرگ  زاغآ  اجنآ  زا  زیچ  همه  .دـیماجنا  شمجرتم  بیقعت  هب  هک  یباـتک  يارجاـم 
روت نهیم  ژاراگ  هب  ار  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  هدش  پاچ  باتک  زا  يدادعت  هدـیپس ، تاراشتنا  ناراذـگناینب  زا  یکی  یـسوط ، نازاس 

نآ و ياوتحم  یسررب  دیـسر و  كاواس  شوگ  هب  یِک  باتک  پاچ  ربخ  .دش  تشادزاب  دتـسرفب ، نارهت  هب  ار  نآ  هک  درب  یم  دهـشم 
هیضق ناینسحم  ياقآ  دنتفرگ ؟ هاگنزب  رس  ار  یسوط  دمحا  هک  دش ، یط  نامزاس  نیا  رد  یلحارم  هچ  اب  نآ  ندوب  هرـضم »  » صیخـشت
اهدعب .دنا  هتـسشن  اجنآ  رفن  ود  مدید  متفر ، ناسارخ  هناخ  پاچ  هب  باتک  نتفرگ  لیوحت  يارب  هک  زور  کی  : » دیوگ یمزاب  نینچ  ار 

زا نت  ود  اب  یـسوط  ياقآدمحا  زور  نآ  رـصع  .مدمآ  نوریب  متفرگ و  ار  باتک  دلج  نم 100  .دندوب  یکاواس  اهنآ  هک  مدـش  هجوتم 
ییاجنآ زا  اما  دریگ ، یم  ار  اهنآ  مه  اه و  باتک  مه  كاواس  .دنتفر  باتک  دلج  نتفرگ 900  لیوحت  يارب  نادمچ  ود  اب  شنادرگاش 

(2)« .دومن شخپ  دلج  رازه  دادعت 5  هب  درک و  تسفا  مه  نارهت  مداتسرف ، نارهت  هب  حبص  نامه  ار  باتک  دلج  نم 100  هک 

ص:235
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یگدیسر شمرج  هب  ات  دنراپـس  یم  شترا  يارـسداد  هب  ار  يو  دهد ، یم  سپ  كاواس  رد  یـسوط  دمحا  هک  ییاه  ییوجزاب  یپ  رد 
هدنیآ باتک  یفرعم  نمض  دسیون ، یم  ناسارخ  رکشل 6  هب  ناسارخ ، كاواس  سیئر  یمارهب ، پیترس  هک  يا  همان  رد  نینچمه  .دوش 

زا هک  يا  هنماخ  یلعدیس  همجرت  بطقدیس و   » رثا باتک  نیا  هک  دوش  یم  روآدای  هدش » هداد  صیخشت  هرـضم  هک   » مالـسا ورملق  رد 
ماقم هب  تبـسن  زیمآ  تناها  یبلاطم  هیانک  هب  هدومن  یعـس  اه  یقرواپ  رد  مجرتم  هدوب و  دـشاب  یم  تلود  فلاخم  یطارفا  نویناـحور 

راکشآ بلطم  نیا  یبوخ  هب  نآ  بلاطم  یفاکشوم  قیقد و  هعلاطم  اب  هک  دراد  نایب  تموکح  نیفلاخم  زا  يرادفرط  تنطلـس و  خماش 
يا هنماخ  یلعدیـس  و  ناینـسحم ، نسحم  هدیپس ، یتاراشتنا  تکرـش  لماعریدم  هک  دوش  یم  هداد  ربخ  همان  نیا  همادا  رد  .ددرگ » یم 

(1) .دنا هدش  راضحا 

يا همان  لاسرا  اب  روشک ، كاواس  سیئر  يریصن ، دبهپس  ًابقاعتم  دوش و  یم  لاسرا  زین  نارهت  كاواس  هب  اه  بیقعت  يریگتسد و  ربخ 
هچنانچ  » دـهاوخ یم  هدرک ، یفرعم  تحلـصم » فالخ  بلاطم   » يواح ار  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  رنه ، گـنهرف و  ترازو  هب 
ترازو نآ  هک  يوحن  ره  هب  نآ  عیزوت  زا  يریگولج  هب  تبـسن  هدـیدرگ ، رـشن  عبط و  ینوناق  زوجم  ذـخا  نودـب  ثحب  دروم  باـتک 

(2)« .دنیامرف رضحتسم  ار  نامزاس  نیا  هجیتن  زا  مادقا و  دننادب  یضتقم  هناخ 

هک دوب  هدرک  تفایرد  يا  همان  ورین  نیا  تاعالطا  هرادا  زا  ناسارخ  ینابرهـش  .دوب  هدـش  هداد  دهـشم  رد  باتک  يروآ  عمج  روتـسد 
ياه هناخ  باتک  مامت  دوب  هدش  فظوم  دهـشم  ینابرهـش  .دوب  هدـیدرگ  یفرعم  تحلـصم » فالخرب  بلاطم  يواح   » هدـشدای باتک 

رد هدنیآ  زا  يا  هخسن  ره  ددرگب و  ار  اه  یشورف  همانزور  طاسب  درگ و  هرود  ناشورف  باتک  یـشورف ، همانزور  ياه  کسویک  رهش ،
(3) .دنک يروآ  عمج  دید  مالسا  ورملق 

يرامعتـسا و ياه  هاگتـسد  میدـید  رگا  لثملا  یف  : » دوب هحفـص 164  بلاطم  دـمآ ، نارگ  كاواس  يارب  هک  باـتک  تاـکن  هلمج  زا 
رودقم یلم و  ههجو  بلج  بجوم  هک  اجنآ  ات  هکلب  دنراد  یمن  زاربا  یتفلاخم  اهنت  هن  ینید  حالطصا  هب  رئاعش  زا  یخرب  اب  يدادبتسا 

يارب مه  ریشمش  اه و  یناوخ  هیزعت  يارب  مه  بسا  یتح  ًالثم  دننک و  یم  کمک  مه  نآ  هب  تسا  نانآ 

ص:236

خروم 21/3/45. مش 1335/9 ه ،  ناسارخ ، رکشل 6  یهدنامرف  راسمیت  هب  ناسارخ  كاواس  سیئر  همان  كاواس ، دانسا  - 1
خروم 11/4/45. مش 14667/324 ، رنه ، گنهرف و  ترازو  هب  روشک  كاواس  سیئر  همان  نامه ، - 2
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دننک یم  يراکمه  اه  یندیشوپ  هایس  خرس و  رد  تلم  اب  یبهذم  ياه  يراوگوس  اه و  نشج  مسارم  رد  ای  دنتسرف و  یم  اه  ینز  همق 
رهاوظ و نیا  هک  مینک  فشک  دیاب  دـنزاس ، یم  اپرب  لیبق  نیا  زا  یـسلاجم  دوخ  ای  دـنیوج  یم  تکرـش  يداش  گوس و  لفاحم  رد  و 
اب اهنت  هن  هک  تسا  هتـشگ  فرحنم  هدـنام و  رود  تقیقح  عقاو و  زا  يردـق  هب  تسه  رگا  ای  تسین و  بهذـم  زا  ًاـساسا  اـی  تافیرـشت 

رگا سکع  هب  .تسا و  اه  هشقن  زاس  هنیمز  راکددم و  یتح  هکلب  درادـن  یتفلاخم  بهذـم  فلاخم  رـصانع  نیا  ینیددـض  ياه  هشقن 
یتامیلعت اب  اج  ره  نید  زا  تیامح  روآ  هدنخ  ياعدا  اب  هناراکایر و  هناروزم و  تارهاظت  نآ  اب  اه  هاگتسد  نیمه  هک  میدرک  هدهاشم 

درس و هحلسا  اب  ملق ، نابز و  اب  دننک ، یم  ساسحا  یبهذم  شورخ  كرحت و  زا  يا  هولج  اج  ره  دنوش ، یم  هجاوم  هدنزومآ  قیمع و 
...و  ] دنزاس یم  هراوآ  نطو  زا  ار  نادرم  دـننک ، یم  رپ  ار  اه  نادـنز  دـنزیخ ، یمرب  تفلاخم  هب  رودـقم  هلیـسو  ره  اب  هصالخ  مرگ و 

(1) [« .تسا هدش  کیدزن  دوخ  تقیقح  هب  نید  هک  مینادب  دیاب 

اـضرمالغ هتـشون  نادرمناوج  نامیپ  نوچ  ییاه  باتک  .دوبن  هدش  فیقوت  یبهذم  باتک  اهنت  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  لاس 1345  رد 
یلعدیس هتشون  اه  هرطاخ  نیمزرـس  سلدنا  ردص ، اضردیـس  فیلأت  يدازآ  نز و  یتاضور ، دمحادیـسریم  رثا  هزور  هفـسلف  يدیعس ،

هعیش طوقس و  رطخ  رد  ایند  مالسا ، هدنیآ  لین ، كدوک  ياه  باتک  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  همجرت  رامعتسا  هایـس  همانراک  ققحم ،
یقلت مدرم  لاح  هب  رضم  تموکح  رظن  زا  هک  دندوب  ییاه  باتک  زا  ینامز  یفطصم  ياه  همجرت  اه و  هتشاگن  رـسدوخ  نارادمامز  و 

.دنتفرگ یم  رارق  سرتسد  رد  دیابن  دندش و  یم 

هب هک  دنک  یم  رهاظت  اما  تسا  دهـشم  رد  يو  درک  نامگ  ادتبا  كاواس  .دوب  هدش  عورـش  يا  هنماخ  ياقآ  نتفای  يارب  اهوجو  تسج 
هتفگ كاواس  هب  طلغ ، هب  ای  هدینش  هب  هدیپس ، تاراشتنا  هدنشورف  نایاپ ، دیعس  .تسا  هدومن  ناهنپ  راظنا  زا  ار  دوخ  هدرک ، رارف  نارهت 

سیئر توتلـش ، دـمحا  رتـکد   » زا یباـتک  همجرت  لوغـشم  دـیآ و  یمن  نوریب  اـهزور  تسا ، دوخ  لزنم  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  دوـب 
زا ییاه  هخسن  هک  دیسر  ناسارخ  كاواس  عالطا  هب  نینچمه  .تسا  رهزالا ] هاگشناد  سیئر  توتلش  دومحم  خیش  رصم =[ » هاگشناد 

دهشم رد  نیمهتم   » دنک و رشتنم  رهش  نآ  رد  ار  باتک  يو  ات  هدش  هداتسرف  مق  هب  يا  هنماخ  دمحمدیس  يارب  باتک  نیا 

ص:237
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(1)« .دنیامن هئربت  ار  دوخ  تسا ، هدش  عیزوت  پاچ و  طاقن  ریاس  رد  ارچ  دوب  هرضم  باتک ]  ] رگا هک  نآ  دانتسا  هب  دنناوتب 

داتـسرف و ینابرهـش  هب  ار  وا  سکع  هعطق  ود  دـنک ، رتناسآ  نارومأم  يارب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ییاسانـش  هک  نیا  يارب  یتینما  هاگتـسد 
نیا اما   (2) .ددرگ لیوحت  كاواس  هب  تشادزاب و  دـیاب  تسا و  یگدیـسر  نایرج  رد  یماظن  هاـگداد  رد  وا  هدـنورپ  هک  درک  دـیکأت 

هت اب  همامع ، نودـب  تشادـن ؛ يا  هنماخ  ياقآ  هب  یتهابـش  هک  ارچ  درکن ، نامرد  وا  نتفای  رد  ینابرهـش  یناوتاـن  زا  يدرد  اـه  سکع 
.تشاد باتفآدض  ياه  هشیش  هک  یکنیع  شیر و 

تفگ یم  اه  شرازگ  زا  یکی  .تسا  هدشن  هدید  دهشم  رد  يو  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  يوپاکت  زا  سپ  ینابرهـش  نارومأم 
رد عقاو  شرهاوخرهوش ، ینارهت ، یلع  خیـش  هناخ  رد  وا  دـنزرف  نز و  هک  دـندش  هجوتم  لاح  نیا  اـب  .تسا  دـملخا  ياتـسور  رد  هک 

يربخ شدوخ  زا  اما  ، (3)« .دیامن یم  نیمأت  یلعدیس  ردپ  ار  اهنآ  جراخم  و   » دنتـسه نکاس  يراشتـسم  هچوک  ون ، يورـسخ  نابایخ 
.تسین

فجن زا  يا  همان 

، دـش یم  هداتـسرف  وا  يارب  تسپ  قیرط  زا  هک  ییاه  همان  .دوب  كاواس  تبقارم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هب  یهتنم  ياهریـسم  نامز  نیا  رد 
ناگرگ هب  وا  رفسمه  هتشذگ ، لاس  ود  رفـص  هام  رد  هک  ومه  ینانبل ، تسود  هللا ، لضف  داوجدمحمدیـس  .تشاد  رارق  روسناس  تحت 

 – دهـشم ناریا –   » نآ یناشن  و  یبرع ، همان  نتم  .داتفا  كاواس  تسد  هب  هک  داتـسرف  شا  یناریا  تسود  يارب  فجن  زا  يا  همان  دوب ،
؛ دسرب هظفح ،» ماد  یئ  هنماخ  یلعدیسلا  همالعلا  خالا  هلیضف   » تسد هب  همان  دوب  رارق  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  يردپ  هناخ  كرا ،» هچوک 
، دنروآردرـس نآ  ياوتحم  زا  ات  دنداتـسرف  نارهت  هب  ای  دـندرک  همجرت  دهـشم  رد  ار  همان  .تسوا  بیقعت  رد  كاواس  هک  نامه  ینعی 

سیئر هب  هک  دوب  مدقم  رـصان  موس ، هرادا  لکریدم  نیا  تفرگن و  میمـصت  نآ  هرابرد  ناسارخ  كاواس  دوب  هچ  ره  اما  تسین ، مولعم 
تشون ناسارخ  كاواس 

ص:238

خروم 22/4/45. مش 6072/9 ه ،  ناسارخ ، كاواس  شرازگ  نامه ، - 1
خروم 14/6/45. مش 6561/9 ه ،  ناسارخ ، ياه  ینابرهش  تسرپرس  هب  ناسارخ  كاواس  همان  نامه ، - 2

خروم 21/6/45. مش 5-59-108 ، ناسارخ ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسایر  هب  ناسارخ  ینابرهش  سیئر  همان  نامه ، - 3
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(1)« .دشاب یمن  تحلصم  هب  الاب  هدربمان  هب  روکذم  همان  میلست  »

ای یـساسح ، بلاطم  همان  نیا  دیوگب  هک  يا  هناشن  .دوب  هداتـسرف  يا  هنماخ  ياقآ  همان  هب  خساپ  رد  ار  همان  هللا ، لضف  داوجدمحمدیس 
اب هک  یترفاسم  دهـشم و  رد  شتماقا  زا  داوجدیـس  .دوش  یمن  هدـید  دـسرب  نآ  هدـنریگ  تسد  هب  تسیاـب  یمن  دراد و  یتینما  تاـکن 
هک هدرک  هیده  وا  هب  يرـسپ  دنوادخ  یگزات  هب  هک  دهد  یم  ربخ  دنک و  یم  دای  یکین  هب  دوب  هدرک  ناردنزام  هب  شا  یناریا  تسود 

ياضعا زا  یکی  هک  دنک  یم  هراشا  فجن  رد  يا  هسلج  هب  وا  يا ، هحفص  کت  همان  نیا  هنایم  رد  .تسا  هتشاذگ  يداهلادبع  ار  شمان 
ینیمخ و یفطـصماقآ  .يدوب  یم  دـش  اپرب  ام  هناخ  رد  بشید  هک  يا  هسلج  رد  دوب  بوخ  هچ  ...ردارب   » .تسا ینیمخ  یفطـصم  نآ 

هرطاخ دای و  تشاد و  همادا  حبص  کیدزن  ات  گنشق  هسلج  نیا  دندوب و  دیمع  خیش  یناشاک و  يوفطصمدیس  یناگیاپلگ و  داوجاقآ 
مالـس نارگید  ینالیم و  یلعدمحمدیـس  ینایتشآ ، لالج  هب  زین  نایاپ  رد  .دـش » هدـنز  میتشاد  ناردـنزام  هب  مه  اب  هک  يرفـس  امش و 

هب دراد و  هگن  ناـمزاس  نآ  روسناـس  رد  ار  نآ  هک  درک  راداو  ار  كاواـس  هماـن ، نیا  رد  ینیمخ  ماـن  دوـجو  اـسب  هچ  .تـسا  هدـناسر 
داوجدمحمدیـس  ) هژوس یلـصا  مان  رکذ  ياج  هب  درک و  يریگ  یپ  قارع  رد  دوخ  یگدـنیامن  زا  ار  عوضوم  كاواس  دـسرن ! دـصقم 

لضف داوجدمحم  هناخ  رد  هک  داد  خساپ  مه  قارع  رد  كاواس  هدنیامن  .دش  لضف » داوجدمحم   » تیعقوم نییعت  راتساوخ  هللا ،) لضف 
هتبلا .درب  یم  رـسب  ناریا  رد  ًـالعف  هک  دوش  یم  اـپرب  یناـجنز  دـیمع  خیـش  هناـخ  رد  اـه  هسلج  نیا  .دوش  یمن  رازگرب  يا  هژیو  هسلج 

(2) .تشاد دهاوخ  همادا  قیقحت  .دراد  یکوکشم  ياه  تیلاعف  تسا و  یناگیاپلگ  دمحمدیس  دنزرف  هک  تسه  مه  يرگید  داوجدیس 
هللا لضف  داوجدمحمدیـس  درک و  مق  نارهت و  هب  يرفـس  شا  هداوناخ  اب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  ینامز  رد 1347ش ، دعب ، لاس  ود  دیاش 

.دنشاب هدرک  ییوگو  تفگ  مه  همان  نیا  هرابرد  دید ، دندوب ، هدمآ  یترایز  رهش  نآ  هب  شردارب  ردپ و  اب  هک  ار 

نارهت جرک و  رد  ینارنخس 

نابز زا  هک  هچ  نآ  ربانب  لقادـح  .دـشن  يا  هنماخ  ياقآ  یـسایس  توخر  بجوم  نارهت  رد  یناهنپ  یگدـنز  كاواس و  تسد  زا  رارف 
يارب ناضمر  كرابم  هام  تیفرظ  زا  جرک ، نارهت و  رد  ییاه  ینارنخـس  اب  لاس 1345  ینایاپ  ياه  هام  رد  يو  تفگ  ناوت  یم  دانـسا 

نایب

ص:239

خروم 23/7/45. مش 39695/316 ، ناسارخ ، كاواس  تسایر  هب  موس  هرادا  لکریدم  همان  نامه ، - 1
خروم 15/9/45. مش 2541/7/1 ، هب 316 ، راعتسم ] مسا   ] ساویر زا  نامه ، - 2
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ریگتسد هدرک ، مهارف  نارهت  رد  ار  ردپ  مشچ  یحارج  تامدقم  تسناوت  وا  نیا  زا  ریغ  .تسا  هدرب  هرهب  مالـسا  یعامتجا  ياه  هزومآ 
اب  » هک دـش  ربخ  نیا  هئارا  هب  رجنم  تیاهن  رد  وا  تشادزاب  يارب  ناتـسا  نیا  ینابرهـش  زا  ناسارخ  كاواـس  ياـه  يریگ  یپ  .دـشاب  وا 

شردپ ًانمض  هدماین ؛ تسد  هب  یعالطا  يو  تنوکس  لحم  زا  تسین و  دهشم  رد  ًالعف  هدربمان  هدمآ ، لمع  هب  سوسحمریغ  تاقیقحت 
دوب يراب  نیموس  نیا   (1)« .تسا هتفر  نارهت  هب  مشچ  یحارج  تهج  رد 4/8/45  اه  كرت  دجسم  زامنشیپ  يا  هنماخ  داوجدیس  ياقآ 
دمآ نارهت  هب  شرسپ  هارمه  لاس 1343  لیاوا  رد  رابود  .دـش  یم  نارهت  یهار  مشچ  نامرد  يارب  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  هک 

دح ات  ار  وا  ییانیب  موس ، رفـس  رد  اه  مشچ  یحارج  اـما  تشادـن ، یپ  رد  يا  هدـننکراودیما  خـساپ  اـه ، کـشزپ  مشچ  صیخـشت  هک 
.دنادرگزاب يدایز 

تیامح و  جرک ، عماج  دجسم  زامن  شیپ  یـسردم ، ياقآ  طسوت  ًارهاظ  .دش  عورـش  هامرذآ  رخاوا  زا  اما ، جرک  رد  وا  ياه  ینارنخس 
.دـش توعد  جرک  هب  يا  هنماخ  ياقآ  دـندوب ، فورعم  یتموکح  هاگتـسد  زا  دـیقنت  هب  هک  زرواشک  نیـسح  جاح  یناخ و  یکز  جاح 

زین راب  نیا  ییوگ  .تفای  همادا  هام  يد  طساوا  ات  هدـیدرگ ، زاغآ  عماـج  دجـسم  رد  كراـبم  هاـم  لوا  رذآ ، زا 23  وا  ياـه  ینارنخس 
ار شنانخـس  هلعـش  هام ، مکیو  تسیب  هب  ندش  کیدزن  اب  تشاد ؛ يزیر  همانرب  دوخ  ياه  ینارنخـس  يارب  نادهاز  دنجریب و  نوچمه 
، يد ندـش 17  کیدزن  تبـسانم  هب  يو  هک  دوب  ییاهزور  نینچ  هناتـسآ  رد  .دریگب  داقتنا  داب  هب  ار  یتموکح  هاگتـسد  دـشکب و  الاب 

دندرک ساسحا  ینابرهش  نارومأم  هک  دوب  اج  نیا  .تفگ  نخـس  دش  یم  هدیمان  نز  يدازآ  هک  هچ  نآ  هیلع  باجح ، فشک  زورلاس 
سلجم و ناـیناب  هب  دـش و  راـک  هب  تسد  جرک  ینابرهـش  .ددرگ  یم  کـیدزن  دوش ، هتفگ  دـیابن  هک  هچ  نآ  هب  دیـس  نیا  ياـه  هتفگ 
رد هک  ییاه  ینارنخس  اب  دیامن  غیلبت  نید  دروم  رد  یتسیاب  هک  يا  هنماخ  یلعدیس  ياقآ   » نانخـس هک  داد  رکذت  وا  ناگدننک  توعد 

« .دهدن ماجنا  يرگید  ینارنخس  ینید  دراوم  رد  زج  هک  دوش  فیلکت  يو  هب  .تسا  ریاغم  دیوگ  یم  نانز  يدازآ  زا  دیقنت  دروم 

زا شیپ  يد  زور 17  هک  ارچ  درکن ، یهجوت  نآ  هب  ًاعطق  يدعب  ياهربنم  رد  زین  وا  دیسر و  يا  هنماخ  ياقآ  شوگ  هب  ًامتح  رکذت  نیا 
.دیامن ذخا  يو  زا  دـهعت  مه  هداد و  يو  هب  رکذـت  مه  هک   » دـندرک تلالد  ینابرهـش  هب  ار  وا  دـسرب ، عماج  دجـسم  هب  شیاپ  هک  نآ 

هیلاراشم

ص:240

خروم 7/8/45. مش ،  یب  ناسارخ ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسایر  هب  ناسارخ  ناتسا  ياه  ینابرهش  سیئر  همان  نامه ، - 1
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هب ار  يو  هدومن ، يریگولج  شربنم  هب  نتفر  زا  كاواـس  نیا  هب  عـالطا  اـب  زین  جرک  ینابرهـش  دـیامن و  یم  يراددوخ  دـهعت  نداد  زا 
(1)« .دیامن یم  راپسهر  نارهت 

هفافل رد  مه  هبترم  کی   » وا دوبن ؛ یتموکح  هاگتسد  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  دنیآ  شوخان  فرح  اهنت  باجح ، فشک  نالماع  زا  داقتنا 
.دوب هدرک  اعد » ار  ینیمخ  ياقآ 

جرک كاواـس  زا  وا  یعقاو  تیوـه  زا  ندـش  نئمطم  يارب  تسا ، بیقعت  تحت  يا  هنماـخ  یلعدیـس  تسناد  یم  هـک  نارهت  كاواـس 
قیقد تاـعالطا  لاـسرا  نمـض  جرک ، كاواـس  سیئر  يویدـخ ، .دـنک  مـالعا  ار  وا  تنوکـس  لـحم  لـماک و  تاصخـشم  تساوـخ 

یم نخـس  جرک  رد  راب  ود  زور  ره  يا  هنماخ  ياـقآ   (2) .درک رکذ  هنطلسلا ، بیان  نابایخ  نارهت ، ار  وا  ناکـسا  لحم  يا ، همانـسانش 
.دوب هدرک  راکشآ  نارهت  رد  ار  وا  تنوکس  لحم  ییاسانش  ررکم ، ياهدمآ  تفر و  نیا  دبال  .تشگ  یمزاب  نارهت  هب  اهبش  دنار و 

مادـعا ای  تیعمج  نیا  یلـصا  رـصانع  .دوب  هفلتؤم  ياه  تأیه  يرکف  ياه  تسـشن  رد  تکرـش  نارهت  رد  يو  ياه  تیلاـعف  رگید  زا 
.دندیشوک یم  نآ  نابرض  ظفح  رد  یتاسلج  لیکشت  اب  نادنز  زا  نوریب  ءاضعا  كدنا  لاح  نیا  اب  .دندرب  یم  رسب  نادنز  رد  ای  هدش ،

يرکف ثحابم  تاـسلج ، نیا  زا  یـضعب  رد  لاـس 45  رد  دوخ  نم  .دوب  یتالیکـشت  هتـسه  یعون  لاس 45  زا  ناـنآ  يرکف  تاـسلج  »
لمحت مه  ار  یهاتوک  ياه  نادـنز  هک  رگید  يرایـسب  یلکوت و  یلیلخ ، يدروجـال ، یمالـسا ، لـیبق  زا  يدارفا  .مدرک  یم  سیردـت 

(3)« .دندش یم  بوسحم  رازاب  هژیو  هب  نارهت ، یمومع  طیحم  رد  تازرابم  روحم  دندوب ، هدرک 

وا زا  ینید » تامیلعت  هسلج   » ناونع تحت  تأیه  نیا  .دـندوب  نارهت » میقم  ياه  يا  هنماـخ  ، » يا هنماـخ  ياـقآ  رباـنم  يدـعب  یـضاقتم 
رد زین  يا  هیعالطا  .دـنک  ینارنخـس  هدـش  دای  تأیه  ياضعا  زا  نت  هناخ 9  رد  دنفـسا ، نمهب و  هاـم  ود  هعمج  ياـهزور  درک  توعد 
زا دوب ] دهاوخ   ] رهظ زا  دعب  یلا 8  تعاس 4  زا  هسلج  عورش   » هک حیـضوت  نیا  اب  و  پاچ ، هسلج  نایناب  یناشن  ینامز و  لودج  بلاق 

یعالطا اه  تسشن  نیا  رتشیب  تایئزج  زا  .دش  عیزوت  دییامرف » هدافتـسا  هنماخ  اقآ  یلعدیـس  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد  تاشیامرف 
.تسین تسد  رد 

ص:241

خروم 21/10/45. مش 25189/20 ه 3 ، ربخ ، شرازگ  نامه ، - 1
خروم 19/10/45. مش 1267/20/ه ك ، نارهت ، كاواس  تسایر  هب  جرک  كاواس  سیئر  همان  نامه ، - 2

چ یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، (، 1320-1357  ) ناریا یـسایس  یبهذـم  ياه  نامزاس  اه و  ناـیرج  لوسر ، ناـیرفعج ، - 3
ص 324. 1385ش ، مشش ،
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همجرت نیمود 

هب یبرع  زا  ار  نآ  نادرگرب  هک  دوـب  لاس 1345  رخاوا  .دوب  دـنهلا  ریرحت  یف  نیملـسملا  حافک  همجرت  نارهت ، رد  وا  شـشوک  رگید 
نارهت رد  ناهنپ  يولهپ ، میژر  یتینما  نارومأم  مشچ  زا  ندنام  رود  هزیگنا  هب  يراچان و  رس  زا  هک  یماگنه   » .دناسر ماجنا  هب  یـسراف 

و دهشم ) ياهاتسور  زا   ) هدربا رد  دهـشم ، رد  ءافتخا  ههام  دنچ  نارود  رد  سپـس  مدرک و  زاغآ  ار  باتک  نیا  همجرت  مدرب ، یم  رـسب 
« .مدناسر ماجنا  هب  ار  نآ  نارهت  رد  هرابود  زاب 

دنه و رد  ترفاسم  هام  زا 26  سپ  وا  .دوب  رهزالا  هاگشناد  ياملع  زا  یکی  رمنلا ، معنملادبع  هتشون  دنهلاریرحت  یف  نیملـسملا  حافک 
یف مالـسالا  خـیرات  يرگید  و  هدـش ، دای  رثا  یکی  هک  دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  باتک  ود  يا ، هناخ  باـتک  ینادـیم و  ياـه  شهوژپ 
نآ رد  نم  هزیگنا   » .تسناد نایناریا  هعلاطم  همجرت و  هتـسیاش  ار  نآ  تسخن ، باتک  هعلاطم  زا  سپ  يا  هنماخ  ياقآ  .تشاد  مان  دنهلا 

هطلس اب  زارد  ینایلاس  زین  نانآ  هک  رگید  یتلم  یگدنز  هرازگ  زور و  نآ  زرابم  لسن  یـسایس  یهاگآ  شیازفا  هایـس ، قانتخا  راگزور 
شقن میسرت  و  دنا ، هدیسر  يزوریپ  هب  تیاهن  رد  هدینارذگ و  رس  زا  ار  هزرابم  راوشد  ياه  نومزآ  اه و  یخلت  هدرک ، هزرابم  هناملاظ 

« .دوب یخیرات  شیامزآ  نیا  رد  ناناملسم  مالسا و  هتسجرب 

رد ناناملـسم  شقن   » مسا هب  اهدـعب  و  دوب ؛ فیلأت  همجرت و  ییاه ، شخب  ندرک  هفاضا  همجرت و  هب  ندرکن  افتکا  تلع  هب  باتک  نیا 
، دوب یلاخ  باتک  نیا  ياج  ناریا  رد  .دوب  يدـیفم  باتک  .راک  زا  دـمآرد  یبوخ  باـتک   » (1) .دش پاچ  ناتـسودنه » يدازآ  تضهن 

یفلؤم یتح  .دش  یم  لقن  دنه  ناملسم  دض  نافلؤم  ياه  فرح  هبناج  کی  دش  یم  ثحب  هچ  ره  ناتـسودنه  هب  عجار  ناریا  رد  اریز 
...دوب دنه  ياه  ناملسم  نایز  هب  هکلب  دوبن ، دنه  ياه  ناملـسم  عفن  هب  شتواضق  دازآ ، مالکلاوبا  لثم  دوب ، مه  ناملـسم  شدوخ  هک 
لفاحم رد  یلیخ  درک و  هتسجرب  ار  اه  ناملسم  شقن  راب  لوا  باتک  نیا  .دوب  لاور  نیا  رد  دش  یم  همجرت  ای  هتـشون  ناریا  رد  هچ  ره 
ناملسم ...مدرم  هب  درک  یفرعم  شیاه  ینارنخس  رد  ار  باتک  نیا  اهراب  يرهطم  موحرم  .داتفا  اج  ...یمالسا  يرکفنشور  یمالـسا و 

(2)« .دندرک شخپ  دندرب ، دندش و  دنم  هقالع  مه  دنه  ياه 

دمحم زا  یباتک  همجرت  يارب  وا  مادقا  نیتسخن  هتبلا  .دوب  وا  لماک  همجرت  نیمود  نیا 

ص:242

نامه هامریت  رد  زین  نآ  همدقم  .دیدرگ  رشتنم  ایـسآ  تاراشتنا  طسوت  لاس 1347ش  رد  ناتسودنه  يدازآ  تضهن  رد  ناناملـسم  - 1
.دش هتشون  لاس 

یبایزاب 1227. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 2

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 276 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_242_2
http://www.ghaemiyeh.com


پاچ و ار  نآ  نآرق  ناـهرب  ماـن  اـب  یغـالب  نیدلاردصدیـس  هک  دینـش  هک  دوب  نآ  نادرگرب  يادـتبا  رد  .دوب  بطقدیـس  ردارب  بطق ،
ناربج راثآ  زا  يا  همجرت  وا  رگید  مادـقا  .دـشاب  هتـشاذگ  نآ  يور  یناشن  يرـصم ، هدنـسیون  ماـن  زا  هک  نآ  یب  تسا ؛ هدرک  رـشتنم 
نوتم همجرت  يارب  ینیرمت  ار  نآ  دیاب  دـنچ  ره  دوب ؛ هدـش  رـشتنم  يرگید  مجرتم  طسوت  پاچ  زا  شیپ  مه  نآ  هک  دوب  ناربج  لیلخ 

.تسناد برع  رصاعم 

یـسک نارهت و  میدوب  هدنام  یتدـم  نوچ   » .ددرگزاب دهـشم  هب  تفرگ  میمـصت  دنفـسا 1345  ياهزور  نیرخآ  رد  يا  هنماخ  ياـقآ 
.مینک یم  یترایز  دهـشم ، میور  یم  متفگ  هدش ، یفتنم  مالـسا ] ورملق  رد  هدنیآ  باتک   ] هدنورپ مدرک  رکف  نم  دوب ، هدـماین  ام  غارس 

(1)« .دهشم میتفر  .دنام  نارهت  نام  ثاثا  .میتشادرب  ار  هچب  نز و 

.دوب ههام  ود  یضترم ، .دنتشاد  شوغآ  رد  زین  ار  رسپ  نیمود  نامز  نیا  رد  شرسمه  يا و  هنماخ  ياقآ 

تشادزاب نیموس 

یمن نم  نوچ  یـصخش   » .درک زاـغآ  ار  دوخ  یـسایس  تاـکرحت  دنفسا 1345 ، ینعی 28  دهـشم ، هب  دورو  ودـب  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ 
زا ناسارخ  كاواس  دایز  لاـمتحا  هب   (2)« .دـشاب توافت  یب  درذـگ  یم  هعماج  رد  هچنآ  هب  تبـسن  دریگ و  رارق  هیـشاح  رد  تسناوت 

ینارنخس کی  زا  كاواس  عبانم  .دش  یتینما  هاگتـسد  یهاگآ  بجوم  هک  دوب  وا  راکـشآ  تامادقا  دوبن ؛ علطم  دهـشم  هب  وا  تشگزاب 
یتینما عبانم  یبایزرا  اما  تسین ، تسد  رد  ینارنخس  نیا  دافم  .دنداد  ربخ  داشرهوگ  دجـسم  رد  نیدرورف  متـشه  رد  يا  هنماخ  ياقآ 

(3)« .دیامن یم  تکلمم  یلخاد  تینما  هیلع  مادقا  هب  جییهت  کیرحت و  ار  بالط  هدومن و  ینارنخس  روشک  حلاصم  هیلع   » هک دوب  نآ 

عوضوم بیذکت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .درک  بیذکت  ار  ینارنخـس  لصا  يریگتـسد ، زا  سپ  دوخ  ییوجزاب  نیمود  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
دجـسم زا  ریغ  یلحم  رد  سلجم  نـیا  ًـالامتحا  دـشاب ، تسرداـن  دـناوت  یمن  ناعمتـسم  ناوارف  دوـجو  نآ و  ندوـب  ینلع  هطــساو  هـب 

داشرهوگ

ص:243

یبایزاب 1238. مش  نامه ، - 1
ص 31. اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  نامه ، - 2
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كاواس هک  داد  یم  یـسک  تشگزاب  زا  ربخ  دشاب ، هدوب  هچ  ره  ارجام  .تسا  هدـش  طبخ  راچد  كاواس  رگـشرازگ  ًاساسا  ای  و  هدوب ،
.دوب وا  بیقعت  رد 

رد نیدرورف  مهن  زور  يو  .دـش  دـیعبت  ریگتـسد و  داـشرهوگ  دجـسم  رد  ینارنخـس  لاـبند  هب  یمق  نسحدیـس  ياـقآ  ناوا  نیمه  رد 
زین هداوناخ و  زا  تیامح  هحیال  دش و  یم  یقلت  تیناحور  لالقتـسا  هیلع  يدیدهت  هک  گنهرف  ترازو  دـیدج  همان  نییآ  هب  ضارتعا 

شاخ هب  اج  نآ  زا  دـش و  نادـهاز  یهار  نارومأم  تبقارم  تحت  یمق  ياـقآ  مهد  زور   (1) .تفگ نخس  يولهپ  حرف  تنطلـس  تباین 
(2) .دیدرگ دیعبت 

زا شیپ  هک  تسا  نشور  .دناسر  ینالیم  هللا  تیآ  هناخ  هب  ار  دوخ  نیدرورف  مهدزیـس  هبنـشکی  زور  حبـص  تعاس 8  يا  هنماخ  ياقآ 
هچ نآ  .دوب  هدیسر  یجیاتن  هب  هدرک ، تروشم  یمق  ياقآ  دیعبت  هب  تبـسن  یـشنکاو  هب  ندیزای  رد  دوخ  نارکفمه  زا  يدادعت  اب  نیا 

تسد رد  یعالطا  نآ  ياوتحم  زا  اما  هدوب ، وگموگب  هب  اهوگو  تفگ  ندش  هدیشک  هدش ، نایب  هسلج  نیا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  نابز  زا 
هک يزیچ  ره  هیعالطا و  رودص  رظن ، زاربا  يارب  تساوخ  ینالیم  ياقآ  زا  وا  هک  دنا  هتـشون  اما ، كاواس  رگـشرازگ  نارومأم  .تسین 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هتفگ ، یمق  ياقآ  هچنآ  هک  دنا  هتـشون  وا  نابز  زا  .دیامن  مادقا  دـنک ، یمق  ياقآ  دـیعبت  تیموکحم  زا  ناشن 
هللا تیآ  دیاش  تعاس ، ود  دودح  دشک ؛ یم  ازارد  هب  هراب  نیا  رد  اهوگو  تفگ  .درادـن  دـیعبت  ربارب  یتازاجم  راک ، نیا  هدوب و  رکنم 

یمن تقفاوم  تعامج  ياهزامن  لیطعت  داهنـشیپ  اب  یتح  .دور  یمن  راب  ریز  يو  اما  دیامن ، یمادـقا  هک  دریذـپب  دوش و  باجم  ینالیم 
ار ناـشیا  صالختـسا  ـالاب  تاـماقم  زا  هک  ما  هتـساوخ  نارهت  رد  مراد  هک  یلیاـسو  اـب  نم   » هـک دوـب  نآ  ینـالیم  ياـقآ  فرح  .دـنک 

تسا نکمم  نوچ  تسین  تسرد  مه  تاعامج ] زامن  یلیطعت   ] ...تسین تحلصم  چیه  هیمالعا  تارهاظت و  جنشت و  داجیا  دنهاوخب و 
دنم هلگ  نم  زا  اهنآ  دنیایب ، دجسم  دنراذگن  ار  تعامج  همئا  زا  يا  هدع  اه  زامن  لیطعت  زا  دعب 

ص:244

ص 1381ش ، یخیرات ، دانسا  یـسررب  زکرم  نارهت ، ج 3 ، كاواس ، دانـسا  تیاور  هب  ینالیم  يداهدمحمدیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  - 1
.10

، یمالسا بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، یلالج ، اضرمالغ  شـشوک  هب  یمالـسا ،) بالقنا  ات  تیطورـشم  زا   ) ناسارخ خیرات  میوقت  - 2
تـسایر هب  نانز  نامزاس  طسوت  هک  دهـشم ، رد  هداوناخ  زا  تیامح  هحیال  بیوصت  ساـکعنا  زا  یهاـگآ  يارب  ص 211 . 1377ش ،

ياهدمایپ هداوناخ و  زا  تیامح  هحیال  هب  تیناحور  هعماج  شنکاو  ، » نسح يدابآ ، سمـش  ك.ر : دوب ، هدش  نیودت  يولهپ  فرـشا 
ات 89. صص 80  نمهب 1389 ، یهوژپ ، خیرات  همان  لصف  همیمض  یمالسا ، بالقنا  رد  دهشم  شقن  دهشم ،» رد  نآ 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 278 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_244_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_244_2
http://www.ghaemiyeh.com


داجیا مه  نارگید  يارب  دوش و  رتدب  یمق  ياقآ  يارب  تسا  نکمم  دنک ؛ یم  هاگتـسد  يارب  تینابـصع  داجیا  هوالع ، دش و  دـنهاوخ 
(1)« .دوش تمحازم 

هک داد  یم  ناـشن  اـه  هرهچ  .دـنداد  یم  شوـگ  اـهفرح  هب  تقد  اـب  هک  دـش  يا  هبیرغ  دارفا  هجوـتم  يا  هنماـخ  ياـقآ  هـسلج  نـیا  رد 
نانیمطا لباق  ًارهاظ  هکدندوب  ام  رب  رود و  ...دندوب  اجنآ  رفن  ود  یکی  ...میدرک  لدج  ...میدرک  ثحب  ناشیا  اب  یلیخ   » .دنا كوکشم 

« .دنهد یم  شرازگ  هک  نیا  لثم  .دندوبن 

زامن دـیراورم  ياقآ  طقف  نیب ، نیا  رد  .اـه  باوج  ناـمه  اـه و  فرح  ناـمه  اـب  دـش ؛ رارکت  زین  رهظ  زا  دـعب  تعاس 8  تاـقالم  نیا 
.درک لیطعت  رفعجازریم  هسردم  رد  ار  دوخ  تعامج 

هطـساو هب  وا  هدـنورپ  نانچمه  اما  دوزفا ؛ يا  هنماخ  ياقآ  تاماهتا  هب  اـه ، تساوخ  اـه و  تاـقالم  نیا  ییاذـک و  ینارنخـس  شرازگ 
.دوب زاب  شترا  يارسداد  رد  نیدلااذهل  لبقتسملا  باتک  همجرت 

زا ناسارخ ، كاواس  سیئر  یمارهب ، پیترس  .دوب  هدش  رداص  نیدرورف ) مهدزاود   ) لبق زور  کی  يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  روتسد 
ًاعقاو اما ]  ] دوب زیت  یلیخ  شمسا  كاواس ، هاگتسد   » (2) .دنهد كاواس  لیوحت  هدرک ، تشادزاب  ًاروف  ار  وا  هک  دوب  هتـساوخ  ینابرهش 

(3)« ...تخادنا یم  ریگ  ار  ام  هک  دوب  ام  دوخ  تاهابتشا  ...دنتشادن  یتاعالطا 

يا هنماخ  ياقآ  يارب  راوگرزب  ملاع  نیا  نادقف  تبیصم  .تفگ  عادو  ار  ینافراد  ینیوزق  یبتجم  خیـش  جاح  نیدرورف  مهدراهچ  زور 
خیـش جاح  نیفدـت  عییـشت و  مسارم  رد  .مباین » روضح  وا  گوس  رد  منامب و  هناـخ  هشوگ  رد  متـسناوت  یمن  نم   » .دوب نیگنـس  رایـسب 

تکرح ردپ  هناخ  فرط  هب  يداهدیـس ، شردارب  هارمه  .دندش  قرفتم  مدرم  .دیـشک  لوط  رهظ  ات  مسارم  .دوب  رـضاح  ینیوزق  یبتجم 
دـندرک و شا  هرود  كاواس  نارومأم  هار  نایم  رد  .دوب  هتفر  جـح  رفـس  هب  شردام ، هجیدـخ ، وناـب  .دوب  اـهنت  داوجدیـس  جاـح  .درک 
، كاواس رقم  رد  .دـنتخادنا  وردوخ  لخاد  ار  يداهدیـس  وا و  سیلپ ، روضح  برـض  هب  .درک  عاـنتما  .دورب  اـهنآ  اـب  دـیاب  هک  دـنتفگ 

.دندرک اهر  ار  شردارب 

شیاه بیج  زا  هچ  نآ  .دندوب  وا  یندب  یسرزاب  لاح  رد  كاواس  نارومأم  تعاس 13:20 

ص:245
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زا يا  هدیرب  دوب ، هدـش  هتـشون  نآ  يور  يراعـشا  هک  گرب  کی   (1)، هریـصبلا جهن  باتک  تیزیو ، تراک  يدادعت  دـندروآ ، نوریب 
.دوب نآ  نیا و  ياـه  هرامـش  زا  رپ  نآ  نفلت  هچرتـفد  هک  یمیوقت  يزابرـس و  تیفاـعم  گرب  نیدرورف 46 ، مشـش  تاعالطا  همانزور 
.دوب يا  هنماخ  ياقآ  نیطبترم  عقاو  رد  نفلت و  ياه  هرامـش  تشاد ، تیمها  كاواس  يارب  هچ  نآ  نیب  نیا  زا  .دـندرک  هسلج  تروص 

/ سرپ هدشلد  نمز  یتیگ  هتسبرس  زار  دوب : هتشون  ار  یسدق  اضرمالغ  زا  یتیبود  نیا  رخآ ، هحفـص  رد  .دندرک  هیهت  نآ  زا  يا  هخـسن 
.دراد مغ  زا  شپت  طاشن و  رادیب  لد  يوج / نادرد  یب  رغاس  زا  یگدوسآ  یم  دراد / مدآ  هنیس  فدص  ار  رهگ  نیا 

: دوب هدرک  تشاددای   (2) ییامسک ناخ  نیسحازریم  زا  یکلیگ  يرعش  زین  لوا  هحفص  رد 

رس هَنَشُْرف  رو ، هَنَجوم  رانکایرد ، میشیب  ایب 

شود هب  مارحا  هنَجوم  یند َا  یهاگ  هاگ 

گنفج فرح  کی  يونِشن  نورد ، ایرد  هِلپ  َا 

رن هدام و  هبن  ادیپ  رشب  سنج  زک  هیو  َا 

ربخ مارحا  هن  جوم و  زا  هن  هظحل  کی  دعب 

تعیبط قیلری  ریغ 

رَو هب َا م  ینید  ِهن 

ییوجزاب نیموس 

نیموـس نیدرورف ، مهدزناـپ  تعاـس 9:45  دوـب  هـچ  ره  دـش ؟ لـقتنم  شترا  نادـنز  هـب  اـی  درب  رـسب  كاواـس  لـحم  رد  ار  بـش  نآ 
نانخس زا  هک  ییاه  شرازگ  اب  هدناوخ ، ًالماک  ار  وا  هدنورپ  .دوب  یجمس  مدآ  وجزاب  .دش  عورـش  كاواس  رد  وا  یـسایس  تساوخزاب 

دنجریب و ياهربنم  يروآدای  اب  تساوخ  یم  .دوب  یلدج  وجزاب  ياه  شسرپ  .دوب  هدش  انـشآ  دوب ، هدش  هیهت  نادهاز  دنجریب و  رد  وا 
، لومعم قبط  .تسا  هتشاذگن  يریثأت  وا  شنم  هیور و  رد  كاواس  تفأر  هدرک و  مادقا  روشک  حلاصم  هیلع  هک  دنالوبقب  وا  هب  نادهاز 

یبتجم خیـش  تشذگرد  تهج  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  درب  نامگ  ناوت  یم  اما  دـش ؛ عورـش  يا  همانـسانش  تاصخـشم  زا  اه  شـسرپ 
دنچ ره  هلصوح ؛ مک  دح  هچ  ات  اه  خساپ  يارب  هدوب و  نیگمغ  دح  هچ  ات  دوب ، دهشم  زرابم  نویناحور  كدنا  هاگ  هیکت  هک  ینیوزق ،

تینابصع زین  و  تسا ؛ نشور  ًالماک  دهدن  وجزاب  تسد  هب  يزیوآ  تسد  هک  ییاه  خساپ  نداد  يارب  وا  زکرمت 
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.دنز یمن  وا  تساوخ  قفاوم  یفرح  لباقم  فرط  هک  یتقو  وجزاب ،

.دییامن نایب  ار  دوخ  لماک  تیوه  س :

کی نز و  ياراد  دهـشم ، زا  هرداص  هرامش 217 ، همانسانش  دلوتم 1318 ، يا ، هنماخ  ترهش  داوجدیـس ، جاح  دنزرف  یلعدیـس ، ج :
تیآ لزنم  كرا ، هچوک  ون ، يورـسخ  نابایخ  دهـشم ، نکاس  داوساب ، ناریا ، یهاشنهاش  تلود  عبات  يرفعج ، بهذم  ياراد  دنزرف ،

.سردم لغش  مردپ ، يا  هنماخ  داوجدیس  جاح  هللا 

؟ دیوش یم  ییوگ  تسار  هب  دهعتم  س :

.هلب ج :

.ینادنز تدم  خیرات و  تلع و  دیا ؟ هدش  تشادزاب  یماظتنا  یئاضق و  تاماقم  فرط  زا  لاح  هب  ات  س :

مدش صخرم  دهشم  رد  ینادنز  هتفه  کی  زا  سپ  تشادزاب و  ربنم  رد  یبهذم  ینارنخـس  تلع  هب  دنجریب  رد  لاس 1342  رد  .هلب  ج :
.مدش صخرم  زور  زا 45  سپ  تشادزاب و  نادهاز  رد  تلع  نیمه  هب  ناضمر  كرابم  هام  لاس 1342  رد  و 

؟ دیا هدش  تشادزاب  هک  دیا  هدومن  دروم  هچ  رد  ینارنخس  ربنم ، يور  نادهاز  دنجریب و  رد  س :

.یبهذم یعامتجا  لئاسم  دروم  رد  ج :

تـشادزاب ار  وا  و  تسین ؛ مرج  هک  دیامن  ینارنخـس  دـشابن  روشک  حـلاصم  فالخ  هک  یبهذـم  یعامتجا  لئاسم  هرابرد  سکره  س :
.دیا هدش  تشادزاب  هک  دیا  هدومن  ینارنخس  روشک  حلاصم  هیلع  ًاملسم  .دننک  یمن 

.تسا یتیعقاو  بناجنیا  تشادزاب  هنافسأتم  یلو  مدقتعم  مه  هدنب  ار  یبهذم  ینارنخس  ندوبن  مرج  ج :

مدرم غیلبت  تیاده و  ینید و  روما  یبهذم و  لئاسم  هرابرد  ظاعو  نویناحور و  املع و  زا  سک  ره  هک  مهد  یم  لوق  امـش  هب  نم  س :
عنام مه  سک  چیه  دیامن و  لئاسم  نیا  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  مامت  دناوت  یم  تسا و  دازآ  دـیامن  ینارنخـس  بهذـم  نید و  هرابرد 

روشک حلاصم  هیلع  رب  ینانخـس  ربنم  يور  نادهاز  دنجریب و  رد  امـش  تسا  یکاح  امـش  هدنورپ  تسا و  ملـسم  هچ  نآ  .دش  دهاوخن 
.تسا هتشادن  یطبر  ینید  بهذم و  روما  هب  ًادبا  هک  هدومن  داریا 
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.دیراذگب تشگنا  ناترظندروم  طاقن  يور  ج :

.دیهد حرش  دیا ؟ هتفگ  هچ  ربنم  يور  ناضمر )  ) لاس 1342 رد  نادهاز  رد  لاس 1342 و  رد  دنجریب  رد  س :

.مرادن رطاخ  هب  يزیچ  ًالعف  ج :

امش نانخـس  .يراددوخ  تقیقح  نتفگ  زا  دییامن و  یم  هطـسفس  دوش  یم  مولعم  سپ  .دیـشاب  هتـشادن  رطاخ  هب  تسا  نکممریغ  س :
تـشادزاب هب  تردابم  یماظتنا  تاماقم  فرط  زا  هک  تسا  هدوب  روشک  حـلاصم  هیلع  متفگ  هک  روط  نامه  تسا و  طبـض  هدـنورپ  رد 

.تسا هدش  امش 

تـشگنا رظندروم  طاـقن  يور  مدرک  ضرع  هک  روط  ناـمه  .تسا  هدـش  عقاو  هنافـسأتم  دـیآ  یم  نکممریغ  امـش  رظن  هب  هچ  نآ  ج :
.دیراذگب

تـسار هب  مزلم  ار  دوخ  رگا  .دـینک  یم  داریا  هباطخ  ظـعو و  مدرم  يارب  ربنم  يور  هک  دـیتسه  ظـعاو  سردـم و  درف  کـی  امـش  س :
يربنم ره  رد  يدروم  هچ  رد  هک  دیراد  رطاخ  هب  ار  دوخ  ینارنخـس  هوحن  هتفر  مه  يور  ربنم و  يور  هچ  نآ  ًاملـسم  دیناد  یم  ییوگ 

نایب نادـهاز  دـنجریب و  ربنم  رد  هچ  نآ  ِالا  دیـشاب و  هدـش  راـچد  نایـسن  ضرم  هب  هدرکن  يادـخ  هک  نیا  رگم  دـیا ، هدومن  ینارنخس 
.تشاد دیهاوخ  نایب  تسا ، هدش  امش  يریگتسد  هب  رجنم  هدوب و  روشک  حلاصم  فالخ  دیا  هدرک 

بلطم ربنم  هوحن  یلو  مروذعم ، ربنم  بلاطم  يروآدای  زا  اذل  ما و  هدش  راچد  نایـسن  ضرم  هب  يدودح  ات  هک  تسا  یتدـم  ًاقافتا  ج :
.منک شومارف  مناوت  یمن  ار  دوخ  ربنم  هوحن  هک  تسا ]  ] یهیدب تسا و  يرگید 

نامه دیا و  هدش  تشادزاب  هک  دیا  هدومن  ینارنخـس  روشک  حلاصم  هیلع  نادهاز  دنجریب و  ربانم  رد  امـش  هک  دینادب  ملـسم  سپ  س :
هیلع رب  امـش  هتـشذگ  رد  هک  نیا  اب  لاح  ره  هب  .دنیامن  یمن  ریگتـسد  یبهذم  ینارنخـس  ماهتا  هب  ار  یـسک  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  يروط 

هدیدرگ دازآ  صخرم و  نادنز  زا  یتلود  نیرومأم  كاواس و  تدعاسم  اب  دیا  هدومن  هرـضم  تاغیلبت  هدومن و  مادـقا  روشک  حـلاصم 
روشک حـلاصم  هیلع  هرـضم و  ياه  تیلاعف  هب  تردابم  هراومه  هتـشادنرب و  تاررقم  فـالخ  تامادـقا  زا  تسد  هنافـسأتم  یلو  دـیا ،

.دییامن یم  هدومن و 

زا سپ  .مرادـن  لوبق  مه  ار  نآ  ندوـب  ملـسم  ما و  هتفگ  ینخـس  روـشک  حـلاصم  هیلع  هک  مریذـپب  لـیلد  نودـب  مناوـت  یمن  زگره  ج :
هیلع رب  هک  يراک  چیه  مه  نادنز  زا  يدازآ 

ص:248

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


.ما هدادن  ماجنا  دشاب  روشک  حلاصم 

امش ًانمض  .دشاب  یم  دیا ، هدومن  داریا  نادهاز  دنجریب و  رد  ربنم  يور  رد  هک  تسا  امش  فالخ  نانخس  زا  رت  حیرـص  یلیلد  هچ  س :
.دییامن یم  مادقا  روشک  هیلاع  حلاصم  هیلع  هتشاد و  يراکمه  يدازآ  تضهن  یلم و  ههبج  هب  هتسباو  دارفا  اب 

.مرکنم ًادیدش  مه  ار  قوف  دارفا  اب  يراکمه  .دینک  نیعم  تسا  فالخ  امش  لوق  هب  هک  ار  نادهاز  دنجریب و  نانخس  ج :

دنا و هتـشک  ار  اه  هچب  دـنا ، هتخوس  ار  اه  همامع  مق  رد  دـیا : هتـشاد  راهظا  ربنم  يور  دـنجریب  رد  یبغار  لزنم  یناوخ  هضور  رد  س :
تـسا نیا  مدرم  یگراچ  یب  رقف و  تلع  .دیزادنا  راک  هب  ار  اهزغم  دینک و  زاب  ار  دوخ  مشچ  .دننز  یم  نتاب  بوچ  ار  اهدیفـس  شیر 
يراوس هب  ار  نانآ  هدروخ و  ار  مدرم  قوقح  هک  تسا  يا  هدع  کی  رایتخا  رد  همه  تاعوبطم و  دیارج و  ویدار ، یتح  مدرم  امش  هک 

میوگ یم  ار  قیاقح  مسرت و  یمن  نم  یلو  دیسرت  یم  اهامش  دیوگب و  ار  قیاقح  هک  درادن  تأرج  یـسک  .دنا  هداد  تداع  يربراب  و 
جییهت کیرحت و  تلود  هیلع  ار  مدرم  نانخـس  نیا  اب  دـنا ؟ هدروخ  امـش  زا  یقح  هچ  ایآ  .ما  هتـشذگ  دوخ  ياـهوزرآ  رتشیب  زا  نم  و 

؟ ریخ ای  تسا  هدوب  روشک  حلاصم  هیلع  امش  ینارنخس  هدوب و  ندش  تشادزاب  راوازس  هک  دیراد  لوبق  الاح  .دیا  هدومن 

تـسا نیا  نآ  رکذ  زا  روظنم  .تسا  هدش  هتفگ  تمـسق  ود  رد  درادن و  يدعب  بلاطم  هب  یطابترا  ...و  اه  همامع  ندنازوس  هلئـسم  ج :
فقاو نانآ  صولخ  يرظن و  یب  هب  هدـش و  انـشآ  دـنک  یم  لمحت  ملع  لیـصحت  هار  رد  تیناحور  هک  ییاـه  جـنر  هب  رتشیب  مدرم  هک 
نیمه هب  زین  ما  هتـشذگ  دوخ  ياهوزرآ  همه  زا  نم  هک  ما  هتفگ  هک  نیا  .دـنریذپب و  لد  يور  زا  ار  نانآ  یبهذـم  نانخـس  دـندرگ و 
لئاسم غیلبت  ياـج  هب  تاـعوبطم  ویدار و  ناگدـننادرگ  هک  دـینک  یم  راـکنا  اـیآ  ...دـیارج  ویدار و  هلئـسم  اـما  .تسا و  هدوب  روظنم 

، ییاـنج راـبخا  یقـشع ، ياـه  ناـمر  هب  ار  مدرم  شوگ  مشچ و  تسا  مدرم  ترخآ  اـیند و  تداعـس  بجوـم  هک  یلئاـسم  یبهذـم و 
یم جـنر  عوضوم  نیا  زا  یتسرپ  نطو  ناملـسم  ره  نم  رظن  هب  دـنراد ؟ یمزاب  قیاقح  كرد  زا  ار  نانآ  دـننک و  یم  رپ  ...و  یقیـسوم 

.درب

ًاملسم هک  امش  زا  رتریصب  رتالاب و  یلیخ  دارفا  صاخـشا و  دراد ؟ یطبر  هچ  امـش  هب  .دیتسه  یناحور  سردم  ظعاو و  کی  امـش  س :
هنوگچیه امـش  هب  تسا و  مدرم  تیادـه  یبهذـم و  روـما  غـیلبت  امـش  هفیظو  .دنتـسه  دـصرتم  دـنریگ  یم  رظن  رد  ار  روـشک  حـلاصم 

یطابترا
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.درادن روشک  یسایس  لئاسم 

.تسا ناگمه  هفیظو  دازآ  تکلمم  کی  رد  راکفا  داشرا  هفیظو  .دننک  رکف  امش  لثم  یتلود  تاماقم  همه  منک  یمن  رکف  ج :

نیا رد  هک  تسین  امش  هفیظو  ًادبا  .دراد  يا  هفیظو  سک  ره  .تسین  روط  نیا  ًادبا  دیراد ؟ صـصخت  یـسایس  روما  رد  امـش  رگم  س :
.دییامن کیرحت  ار  مدرم  یبهذم  غیلبت  ششوپ  رد  دییامن و  تلاخد  لئاسم  هنوگ 

.دیرادن یلیلد  چیه  تسامش و  ياعدا  مه  غیلبت  ششوپ  رد  کیرحت  هلئسم  .درادن  تسایس  هب  طابترا  چیه  بلاطم  نیا  ج :

دناوت یمن  ار  قیاقح  یـسک  .دنا  هدز  نتاب  بوچ  ار  اهدیفـس  شیر  مق  رد  دیا : هتفگ  مدرم  هب  باطخ  ربنم  يور  رد  امـش  بجع ! س :
ار دوخ  زغم  مشچ و  .دنروخ  یم  ار  مدرم  قح  هک  تسا  صاخـشا  زا  هدـع  کی  تسد  رد  هریغ  ویدار و  تاعوبطم ، دـیارج ، .دـیوگب 

دراد یطبر  هچ  امـش  هب  تسین ؟ مدرم  کیرحت  بلاطم  نیا  ایآ  تسا ؟ یبهذم  لئاسم  نیا  ایآ  .مسرت  یمن  زیچ  چیه  زا  نم  .دـینک  زاب 
صصخت يروما  رد  امش  دراد ؟ سردم  ممعم و  کی  هب  یطبر  هچ  ًالوصا  و  دراد ؟ یبهذم  لئاسم  اب  یطابترا  هچ  بلاطم ؟ هنوگ  نیا 

مدرم هدوب و  روشک  حلاصم  هیلع  دصرددص  دیا  هدومن  نایب  ربنم  يور  رد  هک  امـش  نانخـس  نیا  .دیتسه  عالطا  اب  نامه  زا  هک  دیراد 
.دراد یمیخو  رایسب  بقاوع  هک  تسا  هدومن  کیرحت  زین  ار 

.تسا هدش  هتفگ  دروم  ود  رد  درادن و  طابترا  رگیدکی  هب  تمسق  ود  نیا  هک  دش  ضرع  ج :

دیا و هدومن  غیلبت  روشک  حلاصم  هیلع  هتـشاد و  هرـضم  تیلاعف  امـش  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  دشاب  هدش  هتفگ  مه  دروم  ود  رد  س :
.دنیامن یمن  تشادزاب  ار  یسک  تهج  نودب  یتلود  نیرومأم  و  دیا ، هدشن  ریگتسد  تهج  یب 

.دیا هدومرف  تعانق  لوا  ياعدا  نامه  هب  دیدرکن  ادیپ  یلیلد  نوچ  هک  دینک  یم  هظحالم  ج :

تـشگنا دیتفگ  دـیدرکن و  لوبق  هدوب ، روشک  حـلاصم  هیلع  ربانم  يور  رد  امـش  ینارنخـس  دـش  هتفگ  امـش  هب  .تسین  نینچ  ریخ  س :
تسا هدوب  روشک  حلاصم  هیلع  تسا و  تاررقم  فالخرب  ربنم  يور  نادهاز  دنجریب و  رد  امش  ینارنخس  دش  هتفگ  امش  هب  .دیراذگب 

هب .هدوبن  فالخ  ریخ  دیتشاد  راهظا  تسا  هدومن  امش  يریگتسد  هب  روبجم  ار  نیرومأم  هک 
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، هدش شومارف  تسا و  هدیـشوپ  هاگتـسد  رظن  زا  امـش  نانخـس  دیدرک  لایخ  دییامن ، نایب  دیا  هتفگ  ربنم  يور  هچ  نآ  دـش  هتفگ  امش 
نکمم هک  لاح  هنافسأتم  دیتشاد  راهظا  .دیشاب  هتـشادن  رطاخ  هب  تسا  نکممریغ  دش  هتفگ  امـش  هب  .مرادن  رطاخ  هب  دیا  هتـشاد  راهظا 

هیلع دـصرددص  هک  یبلاطم  روشک و  تاسدـقم  نیرومأـم و  هب  تناـها  تلود ، هیلع  مدرم  کـیرحت  ربنم  يور  هچ  نآ  سپـس  .هدـش 
.تسین یـسایس  دیراد  یم  راهظا  یلو  هدرک  لوبق  سپـس  دش ، وگزاب  نات  يارب  ًانیع  دیا  هتفگ  ربنم  يور  امـش  هدوب و  روشک  حـلاصم 

.تسین امش  فیاظو  زا  لئاسم  هنوگ  نیا  .دراد  یبهذم  روما  هب ]  ] یطبر هچ  دشاب  یمن  روشک  حلاصم  فالخ  تسین و  یسایس  رگا 

حیـضوت ناتیارب  هدـنب  دـیا ، هدرک  لایخ  روشک  تاسدـقم  نیرومأم و  هب  تناها  تلود و  هیلع  مدرم  کـیرحت  امـش  هک  ار  هچ  نآ  ج :
ویدار و ياه  همانرب  هب  هلمح  هک  دـینک  تباـث  دـیاب  امـش  .تسین  قبطنم  اـه  هتفگ  نآ  اـب  نیواـنع  نیا  ًاـساسا  هک  مدرک  ضرع  مداد و 

.تسا ...و  تاسدقم  هب  تناها  نیرومأم و  هب  نیهوت  هریغ  دیارج و 

یعدم ادتبا  رد  امـش  هک  یبهذم  روما  هب  هدوب و  روشک  حلاصم  هیلع  ًامامت  دـیا  هتفگ  هک  ینانخـس  .تسا  ملـسم  نآ  ندرک  تباث  س :
زج ربنم  يور  امـش  تسین ، طوبرم  دـیا  هدرکن  یمادـقا  روشک  حـلاصم  هیلع  دـیا و  هدـش  تشادزاب  يریـصقت  تهج و  نودـب  دـیدوب 
دیا هتفگن  يزیچ  مدرم  تیاده  بهذم و  هرابرد  ًالـصا  دیا و  هتفگن  يرگید  زیچ  روشک  تاسدقم  هب  تناها  زیمآ و  کیرحت  نانخس 

.سب تسا و  شاشتغا  بوشآ و  اولب و  داجیا  ررکم  ياه  ینارنخس  زا  ناترظن  و 

.دهد یمن  یهاوگ  هنوگ  چیه  اعدا  نیا  قدص  هب  هناتخبشوخ  هدنب  نانخس  دش و  اعدا  مه  زاب  ج :

؟ دیراد يا  هطبار  هچ  یسوط  نازاس  يرجم  دمحا  ناینسحم و  نسحم  ياقآ  اب  س :

.یتسود طباور  ج :

؟ دیا هتشاد  يراکمه  هریغ  هدیپس و  تکرش  دروم  رد  اهنآ  تامادقا  اب  ایآ  س :

؟ تسیچ هریغ »  » زا ناتروظنم  .ما  هتشاد  يراکمه  هدیپس  تکرش  دروم  رد  .یلب  ج :

.دراد تیلاعف  روبزم  تیعمج  عفن  هب  هک  تسا  یلم  ههبج  لاعف  دارفا  زا  هدربمان  س :

.مرادن ربخ  هدنب  .تسا  نکمم  ج :

فده دیا ؟ هدرک  یمادقا  هچ  لاح  هب  ات  دیراد و  یتیلاعف  هچ  هدیپس  تکرش  رد  س :
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؟ دراد تیلاعف  يا  هنیمز  هچ  رد  تسیچ ؟ شا  همانمارم  تسا ؟ هدش  سیسأت  یک  زا  تسیچ ؟ هدیپس  تکرش 

ترابع هدنب  تیلاعف  .میا  هدرک  رکذ  اج  نامه  رد  مه  ار  تکرش  فده  .تسا  سرتسد  رد  هدش و  رشتنم  هدیپس  تکرش  همانساسا  ج :
.پاچ لباق  ياه  باتک  یسررب  .هریدم 2 . تأیه  تیوضع  . 1 زا : تسا 

يدروم هچ  رد  هدومن و  فقوت  اـج  نآ  رد  تدـم  هچ  دـیا و  هتفر  يروظنم  هچ  هب  ینـالیم  هللا  تیآ  لزنم  هب  خیرات 13/1/46  رد  س :
؟ دیا هدرک  تبحص 

دهـشم هب  دیع  هب  زور  ود  هدنب  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  هدوب  یظفاحادخ  ناشیا و  ندید  روظنم  هب  ینالیم  هللا  تیآ  زا  هدـنب  رادـید  ج :
.ما هتشاد  نارهت  هب  تمیزع  دصق  مه  زورما )  ) مهدزناپ زور  هدمآ و 

نارهت رد  امـش  قـیقد  سردآ  دـیراد ؟ لاغتـشا  یلغـش  هچ  هب  نارهت  رد  دـیا ؟ هتـشاد  ار  نارهت  هب  تمیزع  دـصق  يروـظنم  هچ  هب  س :
؟ تساجک

هب طوبرم  ياه  باتک  پاچ  یهاگ  یبهذم و  تاسلج  هرادا  یهاگ  نارهت  رد  هدـنب  لغـش  .متـسه  نارهت  رد  تسا  لاس  کی  هدـنب  ج :
.یقازر هچوک  هنطلسلا ، بیان  نابایخ  نارهت ، زا : تسا  ترابع  هدنب  قیقد  سردآ  .تسا  هدیپس  تکرش 

يوگ و تقیقح  تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  دیتسه و  ناملسم  یناحور و  درف  یفرط  زا  دیا و  هدش  ییوگ  تسار  هب  دهعتم  امش  س :
.دینک نایب  هدش  تبحص  هچ  نآ  دیا ؟ هدومن  تبحص  ینالیم  هللا  تیآ  اب  يدروم  هچ  رد  دش  لاوئس  امش  زا  .دشاب  راک  تسرد 

.تفگ مهاوخن  مه  نیا  زا  دعب  هللاءاش  نا  ما و  هتفگن  تسار  زج  ج :

دـیا و هدومن  کیرحت  ار  مدرم  هدومن و  تیلاـعف  هدربماـن  عفن  هب  یمق  هللا  تیآ  يریگتـسد  زا  سپ  امـش  .دـیا  هتفگن  تسار  ریخ ؛ س :
هطساو هب  ار  زامن  هک  دیا  هتشاد  رارـصا  نینچمه  دهدب و  هیمالعا  دروم  نیا  رد  دیا  هتـساوخ  يو  زا  دیا و  هتفر  ینالیم  هللا  تیآ  لزنم 

غورد هب  تردابم  ارچ  ًانمض  دییامن ؟ تیلاعف  یمق  هللا  تیآ  عفن  هب  هک  دنا  هدرک  کیرحت  یـصاخشا  هچ  ار  امـش  .دنیامن  لیطعت  یمق 
هک تسا  مالسا  سدقم  عرش  روتـسد  یفرط  زا  تسا و  یناریا  صتخم  هدیدنـسپ  تافـص  زا  یکی  ییوگ  تقیقح  دییامن ؟ یم  ییوگ 

.دشاب وگتسار  یتسیاب  ناملسم  درف 

.مرکنم ًادیدش  ًادج و  ار  قوف  بلاطم  ج :
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؟ دییوگ یم  هچ  دیا  هتشاد  تیلاعف  یمق  هللا  تیآ  عفن  هب  امش  هک  دش  تباث  رگا  س :

.درادن تیعقاو  نوچ  دش ، دهاوخن  تباث  زگره  يزیچ  نینچ  ج :

؟ دییوگ یم  هچ  دش  تباث  رگا  .دیهدب  ار  لاوئس  باوج  .دش  دهاوخ  تباث  دراد و  تقیقح  س :

ررقم یتازاجم  لمع  نیا  يارب  نوناق  رد  رگا  مرضاح  دوش  تباث  امـش  لوق  هب  يزیچ  نینچ  ضرف  رب  .درادن  تیعقاو  مدرک  ضرع  ج :
!!! داد دیهاوخ  ماجنا  امش  مشابن  رضاح  مه  رگا  .مریذپب  ار  تازاجم  نآ  تسا  هدش 

؟ دییامن یم  یهاوگ  يا  هلیسو  هچ  هب  ار  دوخ  تاراهظا  س :

.منک یم  اضما  ج :

ار زیچ  همه  هک  تشون  داد و  دوخ  سیئر  یمارهب ، هب  ار  ییوجزاـب  زا  يا  هصـالخ  دهـشم ، كاواـس  تاـماقم  زا  يرفنـضغ ، دوـمحم 
ياقآ ناکرحم  زا  وا  هک  دنا  هداد  تداهش  دهشم  لوا  ياملع  نادنزرف  زا  نت  ود  هک  تشون  شرازگ  لیذ  رد  مه  یمارهب  .تسا  رکنم 

بیقعت تحت  دـیاب  هک  درک  دـیکأت  یمارهب  .دـنا  هدرک  بیغرت  زامن  یلیطعت  هب  ار  ینالیم  ياقآ  هک  تسا  ییاه  هبلط  هتـسدرس  یمق و 
نیا .هدومن  هارمگ  ار  نیرومأم  یفخم و  اهتدـم  ار  دوخ  هدرک و  رارف  هک  رگید  هاـگداد ،] يارب   ] دیـسیونب ار  وا  ياـهراک   » .دریگ رارق 

« .تسا تکلمم  هیلع  رب  مِدْقُم  صخش 

باوج یب  ياه  همان 

مادقا هب  هک  ار  دیدج  ینادنز  تساوخ  ناسارخ ، رکـشل  هدنامرف  این ، خرف  رکـشلرس  هب  يا  همان  رد  نیدرورف  مهدـفه  یمارهب  پیترس 
ياقآ ندش  تاقالملا  عونمم  هب  كاواس  دیکأت   (1) .دنک تشادزاب » تاقالم  نودب  یـضتقم ، رارق  اب   » تسا مهتم  روشک  حلاصم  هیلع 
مادقا نیدرورف  مششو  تسیب  رد  شترا  یسرداد  هرادا  .دوبن  وجزاب  ندرک  ینابصع  وا و  يالابرس  ياه  خساپ  اب  طابترا  یب  يا  هنماخ 

حلاصم هیلع  مادـقا  هب  مهتم  يا  هنماخ  یلعدیـس  یماـظنریغ  هراـبرد  مود  شترا  يداع 201  هاگداد  یناتـسداد  : » درک رارق  رودـص  هب 
يا هنماخ  ياقآ  هک  ییاج  دهشم ، ناگداپ  نابژد  یهدنامرف  هب  مکح  نیا   (2)« .ددرگ یم  مالعا  رداص و  تقوم  تشادزاب  رارق  روشک 

اج نآ  رد 
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: تشون مکح  نیا  نییاپ  رد  وا  .تشاد  ضارتعا  .دیوگب  دراد ، یضارتعا  هچ  نانچ  هدیـسر ، وا  تیؤر  هب  ات  دش  هداتـسرف  دوب ، ینادنز 
اب خیرات  ظاحل  زا  رارق  رودص  نیاربانب  .ما  هدـش  لیوحت  رکـشل  نادـنز  هب  تشادزاب و  كاواس  طسوت  خیرات 14/1/46  رد  بناجنیا  »

.يا 26/1/46»(1) هنماخ  یلعدیس  .درادن  تقباطم  بناجنیا  تشادزاب  تیعقاو 

یهاتوک همان  ناسارخ  كاواس  سیئر  هب  باطخ  تشذگ ، یم  وا  تشادزاب  زا  زور  هک 14  نیدرورف ، متفهو  تسیب  ینعی  نآ ، يادرف 
ًامرتحم .ناسارخ  تینما  تاعالطا و  نامزاس  مرتحم  تسایر  : » درک ضارتعا  شندوب  تاقالملا  عونمم  دوخ و  یفیلکتالب  هب  تشون و 

تلع چـیه  نودـب  بناجنیا  نونکات  هتفای ، ماجنا  خـیرات 15/1/46  رد  هک  بناـجنیا  زا  ییوجزاـب  نیتسخن  زا  سپ  دراد ؛ یم  ضورعم 
ماقم نآ  زا  هلیسو  نیدب  .معونمم  زین  کیدزن  ناگتسب  اب  تاقالم  زا  یتح  مرب و  یم  رسب  رکشل  نادنز  رد  فیلکتالب  ینشور  هجوم و 
ًایناث دسرب و  ییاهن  لحارم  هب  لیمکت و  ینوناق  بتارم  یط  بناجنیا  هدـنورپ  رتدوز  هچ  ره  ًالوا  دـییامرف  روتـسد  تسا  ینمتم  مرتحم 

.« .يا 27/1/46 هنماخ  یلعدیس  .دوش  هداد  بناجنیا  هب  تاقالم  هزاجا 

شیارب نامرک  زا  هتـشذگ  لاس  هک  يا  هیمالعا  ات  هتفرگ  ییوجزاـب  ياـه  هگرب  زا  هدـش ، تخادرپ  يا  هدـنورپ  دـعب  زور  ود  كاواـس 
قرب ار  وا  تاـماهتا  تسناوت  اـت  .داتـسرف  شترا  یـسرداد  هب  دوب ، هداـتفا  كاواـس  تسد  هب  هناـخ  تسپ  روسناـس  رد  هدـش و  لاـسرا 
هیشاح رد  مالسا ) ورملق  رد  هدنیآ   ) نیدلااذهل لبقتـسملا  باتک  همجرت  هک  تشاذگ  نآ  يور  مه  راد  بات  بآ و  يا  همان  .تخادنا 

ياه ینارنخـس  يارب  هک  هدش  دای  باتک  يارب  هن  شترا  یـسرداد  مکح  دوب  لیام  كاواس  هک  دـهد  یم  ناشن  همان  نیا  .تفرگ  رارق 
هدربمان  » .دوش رداص  یمق ، ياقآ  دیعبت  زا  سپ  دهـشم ، ریخا  ثداوح  زین  و  نادهاز ، دنجریب و  رد  كاواس  رظن  زا  هدنام  تازاجم  یب 

تیآ یلـصا  كرحم  قثوم  عبانم  تاشرازگ  قبط  هدیدرگ و  ریگتـسد  روشک  حلاصم  هیلع  مادقا  ماهتا  هب  خیرات 14/1/46  رد  هک  الاب 
نینچمه .دنک  یم  یفرعم  یمق  یلصا  كرحم  ار  يو  مه  یمق  هللا  تیآ  دنزرف  یمق  قداصدیس  یتح  تسا  یمق  نسحدیـس  جاح  هللا 

زامن یمق  دیعبت  تلع  هب  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  هعجارم و  هللا  تیآ  دنزرف  ینالیم  یلعدمحمدیس  یجاح  ینالیم و  هللا  تیآ  هب  هدربمان 
بالط هدومن و  ینارنخس  روشک  حلاصم  هیلع  مه  داشرهوگ  دجسم  رد  خیرات 8/1/46  رد  .دنیامن  داح  تامادقا  دنیامن و  كرت  ار 
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عمج و دوخ  رود  ار  بالط  زا  يا  هدع  یمق  دیعبت  زا  سپ  ًانمض  .دیامن  یم  تکلمم  یلخاد  تینما  هیلع  مادقا  هب  جییهت  کیرحت و  ار 
.دنیامنب يدیدش  تامادقا  یمق  عفن  هب  لیطعت و  ار  تعامج  زامن  یمق  هل  رب  هک  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  ًارـصُم  هعجارم و  تعامج  همئا  هب 
تاسدقم هب  مدرم  صیرحت  کیرحت و  نمض  ینارنخـس و  روشک  یلخاد  تینما  هیلع  ربنم  يور  نادهاز  دنجریب و  رد  لاس 1342  رد 

نیا بیقعت  تحت  زین  هرـضم  بتک  راـشتنا  تلع  هـب  هیلاراـشم  .ددرگ  یم  مازعا  نارهط  هـب  ریگتـسد و  هـک  دـیامن  یم  تناـها  روـشک 
.دـشاب یم  روشک  حـلاصم  هیلع  رب  و  رـضم ، درف ، نیا  تامادـقا  .تسا  هدومن  هارمگ  ار  نیرومأـم  یفخم و  ار  دوخ  هک  دوـب ، ناـمزاس 

تحت روشک  حلاصم  هیلع  رب  مِدْقُم  ماهتا  هب  ار  وا  دـنیامرف  ررقم  میدـقت ؛ تسویپ  هب  تسرهف  تروص  قبط  يو  هدـنورپ  هلیـسو  نیدـب 
(1)« .دنیامن مالعا  نامزاس  نیا  هب  ار  يو  یماهتا  هدنورپ  یگدیسر  ماجنارس  هداد ، رارق  ینوناق  بیقعت 

توافت هتـشذگ  تشادزاب  ود  اب  راب ، نیا  وا  سبح  .دوب  ینادـنز  رکـشل  هناخرادـساپ  يدارفنا  لولـس  رد  باـت ، یب  يا ، هنماـخ  ياـقآ 
نیتـسخن نوـنکا  هدیـشچن و  ار  شیاـسآ  شمارآ و  معط  هتـشذگ  لاـس  هس  رد  هک  شنارگن  لد  ناوـج و  رـسمه  نوریب ، نآ  .تـشاد 

.دندوب شراظتنا  مشچ  دندرب ، یم  رسب  ردام  برطضم  شوغآ  رد  هک  شدنزرف  ود  زین  و  درک ؛ یم  هبرجت  ار  شا  يوش  يریگتسد 

لولس يدادعت  هاگتشادزاب  .دنتفگ  یم  دیفس  لته  ای  دیفـس  خاک  نآ  هب  ناینادنز  .دوب  هدروخ  گنر  زیمت و  رت و  دیدج ، هاگتـشادزاب 
، ناینادـنز همه  هک  دـش  هجوتم  دوز  یلیخ  .دوب  اه  يدارفنا  زا  یکی  يا  هنماخ  ياـقآ  مهـس  تشاد و  یمومع  نلاـس  دـنچ  يدارفنا و 

ینیمخ هللا  تیآ  هیمالعا  يدادعت  قارع  زا  تشگزاب  رد  یمساق  .دوب  دهشم  نابساک  زا  یکی  هک  یمـساق  وا و  زا  ریغ  دنتـسه ؛ یماظن 
نتشون زا  شیب  يا  هتفه  .دوب  ینادنز  يدارفنا  لولس  رد  مه  یمساق  .دوب  هدش  ینادنز  تشادزاب و  مرج  نیمه  هب  هک  تشاد  هارمه  هب 

نایرج هب  شا  هدـنورپ  هک  تساوخ  رگید  راب  تشاگن و  ار  مود  هماـن  هک  تشذـگ  یمن  ناـسارخ  كاواـس  سیئر  هب  شا  هماـن  نیلوا 
یم ضورعم  ًامرتحم  .ناسارخ  تینما  تاعالطا و  ناـمزاس  مرتحم  تساـیر   » .ددرگ مهارف  شا  هداوناـخ  اـب  تاـقالم  ناـکما  دـتفیب و 

رد شیوخ  مرج  زا  ربـخ  یب  فیلکتـالب و  ناـنچمه  ( 2/2/46  ) نونکات ما  هدـش  تشادزاب  بناـج  نیا  هک  خـیرات 14/1/46  زا  دراد ؛
رد یتح  مرب و  یم  رسب  رکشل  نادنز 

ص:255
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خیراـت رد  .معـالطا  یب  یلک  هب  ناـنآ  لاـح  زا  ینارگن  دوجو  اـب  هدوب و  عوـنمم  ما  هداوناـخ  ياـضعا  اـب  تاـقالم  قـح  زا  تدـم  نیا 
هلیسو نیدب  .تسا  هدشن  یهجوت  لذب  نآ  يوتحم  ياه  تساوخرد  هب  نونکات  هک  ما  هدرک  لاسرا  راکرـس  روضح  يا  همان   27/1/46

هچ ره  ًایناث  دنریگب ؛ ار  ییاهن  میمـصت  هتخادنا و  نایرج  رد  ار  بناجنیا  هدنورپ  رما ، نیلوئـسم  دییامرف  روتـسد  ًالوا  تسا  ینمتم  ًادج 
اب .مرکـشتم  ًالبق  لوذـبم  هجوت  زا  .دـنزاس  جراخ  ینارگن  زا  ار  هدـنب  هداد و  بناجنیا  هب  ار  کیدزن  ناگتـسب  اب  تاقالم  هزاجا  رتدوز 

.« .يا 2/2/46 هنماخ  یلعدیس  مارتحا ، میدقت 

؟ دـیا هداتـسرفن  هاگداد  هب  ار  هدـنورپ  رگم  تشون : مود  همان  نییاپ  رد  راب  نیا  دوب ، هدادـن  يرظن  لوا  همان  هرابرد  هک  یمارهب  پیترس 
تاقالم هزاجا  اب  دوبن  انب  ًارهاظ  درک و  یم  ار  شدوخ  راـک  شترا  یـسرداد  .تشادـن  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  رد  يریثأـت  لاوئـس ، نیا 

الاح تشگ و  یم  يا  هنماخ  ياقآ  لابند  هب  كاواس  دوب  هام  دودح 10  هک  ارچ  دوش ، مهارف  وا  يارب  ینیکست  شا  هداوناخ  ینادنز و 
.درک یم  لمع  تموکح ، دنسپ  فالخ  تشاد  دوب ، هدش  ادیپ  هک 

راب نیا  .دیسر  ینادنز  تیؤر  هب  رگید  راب  تشهبیدرا  موس  رد  دوب ، هدش  عقاو  يا  هنماخ  ياقآ  ضارتعا  دروم  هک  لوا  تشادزاب  رارق 
هجوت دروم  يریگتسد  يادتبا  زا  سبح  هبـساحم  خیرات و  رییغت  هب  تبـسن  وا  ضارتعا  دسر  یمن  رظن  هب   (1) .تسین یضارتعا  تشون :

هبعش سرپزاب  هب  يا  همان  رد  دهـشم  میقم  مود  شترا  يداع 201  هاگداد  ناتسداد  یهللا ، بیبح  گنهرـس  هک  ارچ  دشاب ، هدش  عقاو 
هرداص رارق  هب  تبـسن  دیامن  غالبا  ًاتحارـص  روکذم  ینادنز  هب  دوش  میهفت  دهـشم  ناگداپ  نابژد  هب  دنیامرف  روتـسد   » هک تشون  مود 

مهدراهچ زور  زا  هن  ار  سبح  يادتبا  دندیرب ، ار  وا  مکح  هک  مه  ینامز   (2)« .دوشن هجاوم  لاکشا  اب  ًادعب  هک  درادن  ای  دراد  ضارتعا 
.دندرک هبساحم  هام  نیا  زا 26  هکلب  نیدرورف ،

داد رارق  شترا  یناتسداد  رایتخا  رد  ار  كاواس  زا  یلاسرا  هدنورپ  این ، خرف  رکشلرس  ناسارخ ، رکشل  هدنامرف  تشهبیدرا  مراهچ  زور 
(3) .دنک یگدیسر  ات 

.دنار یم  بقع  نانچمه  ار  وا  یگدوسآ  هدنورپ ، دنور  زا  يربخ  ندیـسرن  ناگتـسباو و  زا  يربخ  یب  .دش  یمن  هدـید  رییغت  زا  یناشن 
همان تفرگ  میمـصت  .دوب  هداد  هجیتن  تاقالم  يارب  شناکیدزن  ياـه  شـشوک  هن  دـندوب و  هتـشاذگ  یعقو  وا  ياـه  تساوخرد  هب  هن 

ار دوخ  ياه  يراگن 
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خروم 4/2/46. مش 399 ، مود ، شترا  يداع 201  هاگداد  مکی  سرپزاب  هب  دهشم  ناگداپ  نابژد  همان  نامه ، - 1
خروم 3/2/46. مش 6924 ، مود ، هبعش  سرپزاب  هب  دهشم  میقم  مود  شترا  يداع 201  هاگداد  یناتسداد  همان  نامه ، - 2

خروم 4/2/46. مش 758/45/46 ، يداع 201 ، هاگداد  یناتسداد  هب  دهشم  رکشل 6  هدنامرف  همان  نامه ، - 3
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خروم ياـه  هماـن  هب  فطع  .ناـسارخ  كاواـس  مرتـحم  تساـیر  راـسمیت  : » تشون مه  ار  نآ  نیموـس  .دـهد  همادا  كاواـس  سیئر  هب 
فـسأت لاـمک  اـب  هدـیدرگ  رارکت  قوف  ياـه  هماـن  یط  تبون  ود  رد  هک  ییاـه  تساوـخرد  دراد  یم  ضورعم  و 2/2/46   27/1/46

.مرب یم  رـسب  رکـشل  نادنز  رد  تاقالم  نودـب  فیلکتالب و  بناج  نیا  هک  تسا  زور  کنیا 25  هدـماینرد و  لمع  هلحرم  هب  نونکات 
رتدوز هچ  ره  دور  یم  راظتنا  یلاعبانج  صخـش  زا  .تسا  فسأت  بجعت و  لامک  بجوم  ینوناق  ياه  تساوخرد  نیا  هب  هجوت  مدـع 

.« .يا 9/2/46 هنماخ  یلعدیس  مارتحا ، میدقت  اب  .دنیامرف  رداص  ار  نآ  ماجنا  روتسد  یگدیسر و  بناجنیا  ياه  تساوخ  هب 

شترا هاگداد  سرپزاب  زا  درک و  ءاضما  مه  یمارهب  پیترـس  دنتـشون و  راب  نیا  .دـنیامن » یگدیـسر  يو  هدـنورپ  هب  رتدوز  دیـسیونب  »
(1) .دهد شرازگ  ار  هدش  ماجنا  تامادقا  هجیتن  تساوخ 

زامن ییاـپرب  هب  ار  یماـظن  ناینادـنز  .دوب  هدـیبلط  کـمک  هب  ار  یمـساق  .دوب  هدادـن  تسد  زا  ار  مرحم  هاـم  تصرف  يا  هنماـخ  ياـقآ 
هحون زامن  نایاپ  زا  سپ  مه  یمـساق  .درک  یم  ینارنخـس  مه  دناوخ و  یم  زامن  مه  .دوب  اهنآ  زامن  شیپ  .دوب  هدرک  قیوشت  تعامج 

هک دـید  دـش و  دراو  نادـنز  لوئـسم  رـسفا  اـه  بش  زا  یکی  رد  هک  دـش  یم  يرپس  لکـش  نیا  اـب  مرحم  ياـهزور  .درک  یم  یناوخ 
.دنتـشاد ریز  هب  رـس  دـندوب و  هداتـسیا  هلبق  هب  ور  یماظن ، مارتحا  ياج  هب  اهنآ  .دـنا  هتـسب  فص  نادـنز  یناحور  رـس  تشپ  ناـیماظن ،
تعامج زامن  يرادـن  قح  وت  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  نادـنز  نیلوئـسم  زا  یکی  زامن  نایاپ  زا  سپ   » .تفر اـجنآ  زا  دـش و  نیگمـشخ 

هب نم  .درک  رتشیب  نم  اب  ار  نایماظن  ییاونمه  یلدمه و  اریز  دوب  نم  تحلـصم  هب  تعنامم  نیا  .ینک  تبحـص  ناینادـنز  اب  یناوخب و 
زیورپ هتشون   ] (2) تسا زوریپ  قح  هک  اجنآ  باتک  زا  هحفص  دنچ  هسلج  ره  رد  دیهد و  همادا  بش  ره  ار  دوخ  ياه  هسلج  متفگ  اهنآ 

« .دیناوخب مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  بالقنا  زا  یلیلحت  دنسرخ ]

هتخادرپ هتخاس و  كاواس  تاماهتا  اب  هک  يا  هدنورپ  زا  ریغ  هک  دـش  هجوتم  کی ، هبعـش  سرپزاب  يدیعـس ، گنهرـس  تدـم  نیا  رد 
زا .تسیچ  هدنورپ  نیا  عوضوم  دوبن  نئمطم  وا  .تسا  زاب  ندوب  يرارف  تلع  هب  يا  هنماخ  یلعدیس  مسا  هب  مه  يرگید  هدنورپ  هدش ،

ص:257

خروم مش 1446/ه 1 ، دهشم ، میقم  مود  شترا  يداع 201  هاگداد  مکی  هبعـش  یـسرپزاب  هب  ناسارخ  كاواس  سیئر  همان  نامه ، - 1
.14/2/46

هک اج  نآ  .دوب  هارمه  یمیکح  اضردمحم  یتعیرش و  یقتدمحم  نایاقآ  همدقم  ود  اب  دوب و  هدش  رـشتنم  رد 1341ش  باتک  نیا  - 2
.دشک یم  ریوصت  هب  ار  البرک  نانامرهق  هسامح  تسا  زوریپ  قح 
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(1) .دنتسرفب شیارب  مه  ار  نآ  درک  تساوخرد  ور  نیا 

نسحدیس يا و  هنماخ  يداهدیس  اما  تسین ، زاب  يا  هنماخ  یلعدیس  يارب  یلقتسم  هدنورپ  هک  درک  مالعا  زین  رکـشل  یـسرداد  نواعم 
لاح رد  رظندـیدجت  هاگداد  رد  روشک ، حـلاصم  هیلع  مادـقا  ماهتا  هب  يداهدیـس  هدـنورپ  .دـنراد  هقباس  ود  ره  شناردارب ، يا ، هنماخ 
مکی ناوتس  .تسا  هدش  لاسرا  دهـشم  يارـسداد  هب  یمومع ، مظن  هیلع  مدرم  کیرحت  ماهتا  هب  نسحدیـس  هدنورپ  تسا و  یگدیـسر 

تیاهن رد   (2) .دوش لاسرا  نآ  قباوس  ات  دننک  مالعا  ار  هدشدای  هدنورپ  نیمهتم  رگید  مان  هک  دوزفا  رکشل  یسرداد  نواعم  رف ، يرذآ 
ماهتا ات  دنداتـسرف  یـسرپزاب  هب  ار  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  دلج  کی  هوالع  هب  یـسوط  نازاس  يرجم  دمحا  هدـنورپ  گرب   77

.ددرگ یگدیسر  كاواس  تاماهتا  رگید  رانک  رد  و  نشور ، هدش  دای  زاب  هدنورپ  رد  يا  هنماخ  ياقآ 

وا هب  باطخ  تشهبیدرا  مهدزناش  زور  درک و  ظفح  ناسارخ  كاواس  سیئر  اب  ار  دوخ  يراگن  همان  یگتفه  بوانت  يا  هنماخ  ياـقآ 
يریگ و یپ  روتـسد  هطوبرم  نایرجم  هب  هک  دوب  هدش  اضاقت  قوف  ياه  همان  رد  دراد ؛ یم  ضورعم   » هتـشذگ همان  هس  وریپ  هک  تشون 
هب خروم 9/2/46 )  ) هماـن نیموس  زا  سپ  .دوش  هداد  تاـقالم  هزاـجا  نینچمه  بناـج و  نیا  ییاـهن  فیلکت  نییعت  هدـنورپ و  لـیمکت 
ایآ .دـننک  یم  يراددوخ  زین  مزاول  ریاـس  باـتک و  اذـغ و  لوـبق  زا  یتـح  نیرومأـم  ینوناـق ، ياـه  هتـساوخ  نیا  هب  رثا  بیترت  ياـج 

هتـشادن ییاضاقت  نینچ  رگید  ات  دـیراذگب  نایرج  رد  زین  ار  هدـنب  ًافطل  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ ینوناقریغ  بناجنیا  ياـه  تساوخرد 
کی ینوناـق  ياـه  هتـساوخ  هب  لـیلد  هچ  هب  هک  تسه  لاوئـس  نیا  ياـج  تسا ، هنـالداع  ینوناـق و  اـه  تساوخرد  نیا  رگا  و  مشاـب ،

.« يا 16/2/46 هنماخ  یلعدیس  .خساپ  راظتنا  رد  .دوش  یمن  هجوت  ینادنز 

یماظن يارسداد  رد  ییوجزاب 

تشهبیدرا متفهو  تسیب  زور  .دوب  ندش  روجو  عمج  لاح  رد  شترا  يارسداد  رد  هدنورپ ، .دشن  هداد  یخـساپ  مه  همان  نیمراهچ  هب 
ات تساوخ  دهـشم  ناگداپ  ناـبژد  زا  مکی ، هبعـش  سرپزاـب  يدیعـس ، هللارـصن  گنهرـس  هک  دیـسر  ییاـج  هب  تاـعالطا  يروآ  عمج 

یلعدیس ینادنز  »
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.دش و  .دنیامن » تیاده  یسرپزاب  نیا  هب  زورما  فرظ  لماک  تبقارم  اب  ار  يا  هنماخ 

زاغآ شترا  یسرداد  هرادا  طسوت  تساوخزاب ، نیمراهچ  راب ، نیا  دنتشاذگ و  شربارب  رد  ار  مهتم » تاراهظا   » ياه هگرب  زور  نامه 
هب هیلوا  ياه  شسرپ  هتبلا  .دوب  زکرمتم  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  يور  هسلج  نیا  رد  يدیعـس  هللارـصن  گنهرـس  ییوجزاب  .دش 

.دش یم  طوبرم  نادهاز  دنجریب و  رد  وا  ياه  ینارنخس 

دوـخ تاـماهتا  هب  .تکلمم  سیئر  هب  تناـها  مدرم ، صیرحت  کـیرحت و  روـشک ، یلخاد  حـلاصم  هیلع  مادـقا  هـب  دـیتسه  مـهتم  س :
؟ دیراد فارتعا 

.مرادن فارتعا  .ریخن  ج :

؟ تشون دیهاوخ  ًاصخش  ار  نآ  ياه  باوج  دش  دهاوخ  امش  زا  هک  یتالاوئس  س :

.یلب ج :

یلخاد حلاصم  هب  رـضم  هک  دیا  هدومن  یتاراهظا  ربنم  رد  نادـهاز  دـنجریب و  رد  لاس 1342  هک  تسا  یکاح  هدـنورپ  تایوتحم  س :
هک مالسا  ورملق  رد  هدنیآ  مان  هب  یباتک  همجرت  رد  نینچمه  .دیا  هدومن  تناها  تکلمم  سیئر  هب  تبسن  دش و  هداد  صیخـشت  روشک 
هب تبـسن  زیمآ  تناها  یتاراهظا  مجرتم  زا  ینخـس  رد  دـیا و  هدومن  رـشتنم  پاچ و  هتـشاد ، روشک  یمومع  حـلاصم  هب  رـضم  یبلاطم 

زیمآ تناها  زیمآ و  کیرحت  هدوبن و  باتک  همجرت  ءزج  هک  دیا  هتـشون  روبزم  باتک  یقرواپ  رد  یبلاطم  .دـیا  هتـشون  تکلمم  سیئر 
سیئر هب  تبـسن  يزیمآ  تناها  بلاطم  داشرهوگ  عماج  دجـسم  رد  خیرات 8/1/46  رد  نینچمه  .دشاب  یم  تکلمم  سیئر  هب  تبـسن 

.دییامن نایب  ًاموزل  تسیچ ؟ امش  لیلد  .مرادن  فارتعا  دیراد  یم  راهظا  هنوگچ  .دیا  هدومن  نایب  مدرم  صیرحت  تکلمم و 

رد ًانیقی  هک  روبزم  باتک  رد  مه  نادهاز و  دنجریب و  ربنم  بلاطم  رد  بناجنیا  .تسا  یعدـم  هدـهع  هب  لالدتـسا  تابثا و  هشیمه  ج :
هس ود  ره  رد  یبهذم ، یبلاطم  ًافرـص  مرادن و  غارـس  دیا  هدومرف  موقرم  هک  هنوگ  نآ  زا  یبلاطم  تسه  یئاضق  مرتحم  تاماقم  رایتخا 

يربنم لحم  نآ  رد  هدـنب  تسیچ ؟ روظنم  هک  مریحتم  ًاساسا  ار  داشرهوگ  عماج  دجـسم  هلئـسم  اما  .تسا و  هدـش  نایب  ناونع و  دروم 
.ما هتفرن 

هچ هب  یخیرات و  هچ  اجک و  رد  دیا  هدـش  رگا  ریخ ؟ ای  دـیا  هدـش  تشادزاب  ریگتـسد و  یماظتنا  نیرومأم  هلیـسو  لاح  هب  ات  امـش  س :
؟ تسا هدوب  تلع 

رد مود  راب  لاس 42 و  مرحم  خیرات  رد  دنجریب ] نادهاز =[  رد  لوا  راب  .هبترم  ود  ج :
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زا سپ  هک  هدوب  مهافتءوس  ًافرـص  مه  هبترم  ود  ره  تلع  مرادـن .) رطاخ  هب  ار  یـسمش  خـیرات   ) لاس نامه  ناـضمر  هاـم  رد  نادـهاز 
.مدش دازآ  بناجنیا  تشگ و  رداص  بیقعت  عنم  رارق  هطوبرم  تاماقم  قیقحت  صحف و 

.دـنوش و یمن  یـسک  محازم  تهج  یب  نیرومأـم  دوشن  یمومع  حـلاصم  فـالخرب  يراـهظا  رگا  تسا ؟ هدوب  یمهاـفتءوس  هچ  س :
هدش هلاحا  یئاضق  عجارم  هب  هدنورپ  هک  دهد  یمن  ناشن  هقباس  اریز  تسا ، هدرک  هبنت  هب  دامتعا  هکلب  تسا ، هدوبن  مهافتءوس  عوضوم 

.دشاب

ضرع هب  یفاک  حیـضوت  اعدا  دروم  بلاـطم  تاـیئزج  زا  لاوئـس  اـب  مرـضاح  تسا و  مهاـفتءوس  منک  یم  ضرع  ًاددـجم  ریزگاـن  ج :
.مناسرب

؟ ریخ ای  دشاب  یم  امش  همجرت  ددرگ  یم  هئارا  امش  هب  هک  یباتک  ایآ  و  دیراد ؟ یتمس  هچ  هدیپس  تکرش  رد  امش  س :

.تسا بناجنیا  همجرت  باتک ، مشاب و  یم  روبزم  تکرش  رد  باتک  نارواد  تأیه  وضع  هریدم و  تأیه  وضع  بناجنیا  ج :

يروظنم هچ  هب  تسا  باـتک  دـلج  يور  هک  یمرآ  و  تسا ؟ هدوـب  هچ  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باـتک  رـشن  همجرت و  زا  روـظنم  س :
.دیهد حیضوت  ار  نآ  یعقاو  ینعم  هدش ؟ هدیشک 

نآ همجرت  زا  روظنم  اما  و  تسا ، هدشن  رشتنم  زگره  یلو  هدش  پاچ  همجرت و  طقف  روبزم  باتک  هک  دوش  ضرع  تسا  مزال  ادتبا  ج :
.میشاب یم  مدرم  یبهذم  تامولعم  حطس  ندرب  الاب  دنمزاین  دوخ  یلم  یبهذم و  تیدوجوم  تابثا  يارب  زورما  ام  .تسا  نشور  ًالماک 

اما .تسا و  هدوب  نیمه  مه  باتک  نیا  همجرت  زا  روظنم  .دریگ  یم  تروص  روظنم  نیا  هب  یبهذـم  ياـه  ینارنخـس  اـه و  باـتک  همه 
، هدـنیآ رد  ناهج  هک  دـیوگ  یم  ینعی  دـنک ؛ یم  مسجم  ار  باتک  مان  ًاـبیرقت  هدرک و  نآ  يارب  حارط  هک  تسا  یباـختنا  دـلج ، يور 

.دوب دهاوخ  مالسا  ورملق  رد  هدنیآ  تفریذپ و  دهاوخ  ار  مالسا  بتکم 

نآ فلؤم  لاوحا  عاضوا و  زا  یتاعالطا  هچ  راکرس  و  تسا ؟ هدرک  یم  یگدنز  اجک  رد  تسا و  یسک  هچ  فیلأت  روبزم  باتک  س :
؟ دیراد

موحرم نآ  هب  عجار  بناجنیا  تاعالطا  .هدرک  یم  یگدنز  رصم  رد  هک  تسا  ناملسم  دنمـشناد  بطقدیـس ، فیلأت  روبزم  باتک  ج :
باتک نیدنچ  همجرت  نونکا  مه  درک و  هضرع  مالسا  ناهج  هب  دنمشزرا  فیلأت  اههد  هدوب و  یگرزب  یمالسا  دنمشناد  هک  تسا  نیا 

وا
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.دراد رارق  نایناریا  رایتخا  رد 

؟ ریخ ای  دشاب  یم  امش  رایتخا  رد  باتک  یبرع  هخسن  ایآ  و  تسا ؟ هدرک  توف  یخیرات  هچ  رد  باتک  فلؤم  س :

ياه یـشورف  باتک  رتشیب  رد  تسه و  بناجنیا  رایتخا  رد  باتک  یبرع  هخـسن  .دش  مادعا  رـصم  رد  هتـشذگ  ناتـسبات  رد  فلؤم  ج :
.دوش یم  تفای  زین  مق  نارهت و  ربتعم 

رد تسا ؟ یلیـالد  هچ  رب  ینبم  تسا  هدـش  مادـعا  هک  نیا  دروم  رد  امـش  تاـعالطا  و  یـسایس ؟ اـی  تسا  هدوب  یناـحور  فـلؤم  س :
.دیراد موقرم  صوصخ  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت  ناکما  تروص 

مادعا دروم  رد  هدنب  عالطا  .مرادن  تسد  رد  یعالطا  شندوب  رادمتـسایس  یـسایس و  ياه  تیلاعف  زا  .دوب  یناحور  کی  ًانعم  يو  ج :
.دندرک رشتنم  هرامش  دنچ  رد  ار  نآ  تالیصفت  سکع و  هک  تسا  نامدوخ  روشک  دیارج  هب  دنتسم  يو 

.دینک نییعت  ار  همانزور  هرامش  ناکما  تروص  رد  دوب ؟ هدش  جرد  عوضوم  نیا  يدیارج  هچ  رد  س :

رد ار  اه  همانزور  هرامـش  یلو  مالـسا ، بتکم  هلجم  رد  مه  ناهیک و  تاعالطا و  ياه  هماـنزور  رد  تسه  مرظن  رد  هدـنب  هچ  نآ  ج :
(. ناتسبات 1345  ) دوب هتشذگ  ناتسبات  رخاوا  ای  طساوا  رد  مناد  یم  ًالامجا  .مرادن  رظن 

؟ دییامن هئارا  تسا  نکمم  ار  باتک  یبرع  هخسن  س :

.تسین دهشم  رد  ًاساسا  ینعی  .تسین  مرایتخا  رد  ًالعف  ج :

نییعت تسا  نکمم  .دروخ  یم  مشچ  هب  مجرتم  زا  ینخـس  مسا  هب  یبلاطم  تسا  هدـش  همجرت  امـش  ملق  هب  هک  یباـتک  همدـقم  رد  س :
؟ تسا هدوب  هچ  نآ  نتشون  زا  روظنم  دییامن 

یتاعوضوم ای  باتک  تاعوضوم  نوماریپ  نآ  رد  دوش و  یم  هتـشون  يا  همدـقم  باتک  بلاطم  اب  هدـنناوخ  ییانـشآ  يارب  ًالومعم  ج :
.تسا روظنم  نیمه  هب  تبسانم و  نیمه  هب  مه  هدنب  همدقم  .دوش  یم  هتشون  یبلاطم  باتک  عوضوم  اب  بسانم 

و دراد ...[ ؟ باتک  عوضوم  اب  یطابترا  هچ ] هک =[  دیا  هتـشون  مجرتم  زا  ینخـس  هحفص 5  رطـس 9  رد  هک  یبلاطم  دییامن  نییعت  س :
انشآ ینید و  حیحص  تامیلعت  شرتسگ  اب  سابل  ره  هب  لکش و  ره  هب  رامعتسا  نامداخ  ياه  ینکـشراک  یلـصا  تلع  هک  تساج  نیا 

؛ دیدرگ یم  راکشآ  یمالسا  موتکم  قیاقح  اب  هدوت  نتخاس 
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یم نشور  یبهذم  تافیرـشت  رئاعـش و  نتـشاد  اپرب  هب  تبـسن  نانآ  يراکمه  ینابیتشپ و  ًانایحا  ای  تعنامم  مدـع  هفـسلف  هک  نانچمه 
[ ...دوش

نآ طابترا  ات  تسین  لقتسم  هدش و  رکذ  يا  هطوبرم  بلاطم  نایب  نمض  رد  دیدومرف  تئارق  نونکا  مه  راکرـس  هک  روبزم  بلاطم  ج :
.دروآ تسد  هب  ناوت  یم  ار  نآ  طابترا  ًالماک  شدعب  لبق و  بلاطم  هب  نآ  مامضنا  اب  .دشاب  رظندروم  باتک  عوضوم  اب  ییاهنت  هب 

ایآ .دشاب  یم  یقرواپ  حالطصا  هب  تسین و  باتک  همجرت  ءزج  دناسر  یم  هک  هدش  هتـشون  طخ  ریز  باتک  تاحفـص  رد  یبلاطم  س :
؟ تسا هدش  هتشون  يروظنم  هچ  هب  تسه  رگا  و  تسا ؟ امش  هتشون 

نتـشون زا  روظنم  دـشابن ) نآ  رخآ  رد  فلؤم »  » هملک هک  يدراوم  رد  هتبلا   ) تسا بناجنیا  هتـشون  دـیا  هدومرف  هراشا  هک  یبلاـطم  ج :
.تسا باتک  نتم  لیمکت  ای  حیضوت  اهنآ 

هدش هتـشون  امـش  ملق  هب  دوش  یم  تئارق  تسا  هدش  هتـشون  باتک  هحفـص 5 و 6  لیذ  رد  هک  روبزم  ياه  هتـشون  زا  تمـسق  نآ  س :
(1)( دیدرگ تئارق  ( ؟ ریخ ای  تسا 

.تسا بناجنیا  ملق  هب  یلب ، ج :

؟ تسین تکلمم  یلخاد  حلاصم  هیلع  کیرحت  صیرحت و  بلاطم  لیبق  نیا  رشن  امش  رظن  هب  س :

.منک یمن  ساسحا  دیدومرف  تئارق  هک  یقرواپ  ود  نیا  رد  یکیرحت  هبنج  نیرت  کچوک  ج :

یم يراکمه  روبزم  تکرـش  اب  یبیترت  هچ  هب  دیتسه ؟ دنمراک  دیتسه ؟ ریگب  قوقح  دیتسه ؟ رادماهـس  هدـیپس  تکرـش  رد  امـش  س :
؟ دینک

تکرـش هب  رـشن  پاچ و  يارب  ییاه  باتک  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هدنب  يراکمه  .متـسین  ریگب  قوقح  یلو  مشاب  یم  رادماهـس  ج :
لیکشت یتاعوبطم  ياه  تیلاعف  یلام و  روما  رد  میمصت  ذخا  يارب  هک  مه  هریدم  تأیه  تاسلج  رد  ًانمض  منک و  یم  یفرعم 

ص:262

میلعت و لئاسو  هیلک  گنهرف و  داصتقا و  لیبق  زا  عامتجا  یتاـیح  ياـهورین  ماـمت  هتـشررس  هک  نآ  اـب  یمالـسا  کـلامم  رد  يرآ  - 1
تسا ییاه  تلود  همکاح و  ياه  هاگتسد  تسد  هب  همه ، همه و  اه ، هاگـشناد  سرادم و  ات  نویزیولت  ویدار و  تاعوبطم و  زا  تیبرت 

، تاوما نفد  نیفکت و  لیبق  زا  نید  زا  رثا  یب  تیمها و  مک  يرهاوظ  لاح  نیع  رد  یلو  دنـشاب  یم  فلتخم  ياه  تسایـس  يرجم  هک 
ياهتمسق نیرت  مهم  زا  ار  نید  یگناگیب  هک  نآ  نودب  مدرم  تسا و  اه  تلود  اه و  هاگتـسد  نامه  دییأت  دروم  ...نیذآ  دقع و  نییآ 

دنناد یم  ناملسم  ار  دیؤم  ًانایحا  محازمریغ و  ياه  هاگتـسد  دوخ و  هتخاس و  شوخلد  رهاوظ  نیمه  هب  دنروآ  رظن  هب  هعماج  یگدنز 
...دنناهاوخ ناج  لد و  زا  ار  عضو  نیا  ياقب  و 
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.میامن یم  تکرش  دوش  یم 

هسلج و خـیرات  تبثم ، تروص  رد  تسا ؟ هدیـسر  بیوصت  هب  تکرـش  هریدـم  تأیه  رد  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باـتک  همجرت  س :
.دینک نییعت  ار  هسلج  تروص  هرامش 

بیوصت هب  هلب ، .دریگ  یمن  تروص  تأیه  نآ  بیوصت  نودـب  نآ  پاچ  یلو  تسین ، هریدـم  تأیه  بیوصت  جاتحم  همجرت  لصا  ج :
.مرادن رطاخ  هب  ار  هسلج  تروص  هرامش  هسلج و  خیرات  یلو  دیسر ،

یفطصم اب  تاقالم 

رد يریوصت  هچ  یماظن  یئاضق –  تسشن  نیا  نایاپ  رد  تسین  مولعم  .درک  عطق  ار  ییوجزاب  همادا  گنهرـس  دش و  مامت  يرادا  تقو 
دنوخآ ربارب  رد  ار  دوخ  اما  دنک ، یم  یـسرپزاب  بیدا  دهتجم  کی  زا  هک  تسناد  یمن  وا  دـنچ  ره  .دـش  هتـسب  شقن  گنهرـس  نهذ 

.دناد یم  یبوخ  هب  ار  تاماهتا  زا  رارف  هار  دراد و  همجرت  نایب و  لالدتسا ، ناوت  هک  دوب  هتفای  يا  هدناوخ  سرد 

.دناسر شتسد  هب  دوب ، هتشون  يدیعس  گنهرس  هب  باطخ  هک  يا  همان  يا  هنماخ  ياقآ  نآ ؟ زا  سپ  ای  دوب  یـسرپزاب  عورـش  زا  شیپ 
هب تاقالم  هزاجا  دـییامرف  روتـسد   » .تسا هدوب  تاقالم  نودـب  زورما  ات  درذـگ و  یم  وا  تشادزاب  زا  مین  هاـم و  کـی  هک  دوب  هتـشون 

دوب هبنشراهچ  زور  نآ  .دادن  خساپ  اضاقت  نیا  هب  وا  دننام  .دوب  یمارهب  پیترـس  يانهپ  نامه  هب  گنهرـس  هدند  .دوش » هداد  بناجنیا 
رـصع هک  تسناد  یم  .دنتـشاذگن  .دنیبب  ار  شا  هداوناخ  دریگ ، یم  تروص  هعمج  هبنـش و  جـنپ  هک  ییاه  تاقالم  رد  تشاد  دـیما  و 

سح ندیـشک  شیپ  اب  تشون و  يدیعـس  گنهرـس  هب  ار  مود  همان  نآ ، زا  شیپ  زور  کی  .تسا  يدـعب  تاقالم  تبون  هبنـشود  زور 
نیلوا ندیـسر  زا  شیپ  دوش  یم  اعدتـسا  ًاررکم  ...تسا  یتدـم  مه  زور  کی  ینادـنز ، کی  يارب   » هک دـش  روآدای  وا  یتسود  ناسنا 

« .دییامرف ررقم  ار  بناجنیا  هتساوخ  ماجنا  هبنشود ) رصع   ) یتآ یتاقالم  زور 

يزابرس ار  ربخ  .دیآ  یم  شفرط  هب  يرـسفا  شوغآ  رد  یفطـصم  شدنزرف  دید  هک  دوب  تاقالم  نیـشیپ  ياهزور  ای  زور  نامه  دیاش 
سپـس .درک  یم  هاگن  نم  هب  هدمآدنب  نابز  هدز و  تریح  توهبم و  وا  اما  مدیـسوب ، متفرگ و  ار  هچب   » .دوب هدـناسر  وا  هب  ناود  ناود 

قح هک  ما  هداوناخ  هب  هک  مداد  رسفا  نآ  هب  ار  وا  هرابود  .منک  مارآ  ار  وا  متسناوتن  هک  داد  رس  يدنلب  هیرگ 
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(1)« .دنادرگرب دنتشادن  ار  نم  اب  تاقالم 

ییوجزاب همادا 

همان نداتسرف  اب  يدیعس  گنهرس  دش ، یم  زاغآ  دیاب  ییوجزاب  هسلج  نیمود  هک  هتفه  نآ  هبنشراهچ  .تفر  دمآ و  مه  هبنشود  رصع 
تاقالم دوخ  ناگتـسب  هداوناخ و  اب  نیرومأم  میقتـسم  رظن  تحت  دـناوت  یم   » ینادـنز هک  تشون  دهـشم  ناگداپ  نابژد  سیئر  هب  يا 

(2)« .دیامن

مالسا ورملق  رد  هدنیآ  باتک  يور  سپس  دش و  عورـش  دوب  هدرک  فیدر  كاواس  هک  یتاماهتا  زا  شـسرپ  دنچ  اب  زین  مود  ییوجزاب 
.دیدرگ زکرمتم 

یملع سرادم  زا  کی  مادک  رد  دیراد  مالعا  نییعت و  يا ) هنماخ  یلعدیـس   ) تسا زرحم  بناجنیا  دزن  هدنورپ و  رد  امـش  تیوه  س :
؟ دشاب یم  امش  هدهع  هب  همانرب  زا  يداوم  هچ  دیراد و  لاغتشا  سیردت  هب  دهشم 

( بساکم لئاسر و   ) هیلاع حوطس  بناجنیا  یسرد  داوم  یبرغ و  بونج  ناتسبش  رد  داشرهوگ  عماج  دجسم  رد  بناجنیا  سیردت  ج :
.تسا

؟ دیتشاد لاغتشا  يراک  هچ  هب  دیدوب و  اجک  رد  یلا 8/1/1346  خیرات 1/3/45  زا  امش  س :

هدامآ مدوب و  دهشم  رد  مود  خیرات  رد  متشاد و  لاغتشا  تعامج  زامن  هماقا  هب  يدجـسم  رد  مدوب و  نارهت  رد  خیرات 1/3/45  رد  ج :
هدش و دراو  دهشم  هب  ای 29 )  ) خیرات 28 رد  هدوب و  نارهت  رد  دنفسا 45  یلا 28  خیرات 1/3/45  زا  هک  نآ  حیضوت  .نارهت  هب  تکرح 

.مدوب دهشم  رد  تشادزاب ) زور   ) خیرات 14/1/46 ات 

.دینک نییعت  ار  نآ  دروم  دیراد  رگا  ریخ ؟ ای  دیراد  يا  هطبار  یمق  قداصدیس  ياقآ  اب  امش  س :

دهـشم گرزب  ياملع  زا  یکی  دـنزرف  ناشیا  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  رود  ییانـشآ  دودـح  رد  يا  هطبار  ناشیا  اـب  بناـجنیا  هطبار  ج :
.مراد کیلع  مالس و  دودح  رد  یطابترا  مسانش و  یم  تبسانم  نیمه  هب  ار  ناشیا  مه  هدنب  تسا و 

طوبرم ناشیا  اب  دیتشاد و  يدمآو  تفر  دندوب  دهشم  رد  ناشیا  ردپ  هک  یعقوم  رد  س :
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؟ ریخ ای  دیدوب 

.متشاد يرصتخم  دمآ  تفر و  .یلب  ج :

.دشاب یم  ناشیا  تاقالم  روظنم  دینک ؟ یم  دمآو  تفر  دیراد ؟ يا  هطبار  ینالیم  یلعدمحمدیس  یجاح  ياقآ  اب  س :

.ریخ لقتسم  میقتسم و  طابترا  دندهشم ؛ گرزب  ياملع  زا  هک  تسا  ناشیا  ردپ  ییانشآ  عبت  هب  روط ؛ نیمه  زین  ناشیا  اب  طابترا  ج :

هراب نیا  رد  یتاحیضوت  تسا  نکمم  .دیا  هتشاد  يرثؤم  لُر  هدربمان  تامادقا  یمق و  ياقآ  کیرحت  رد  امش  قثوم  عالطا  رارق  هب  س :
؟ دیراد موقرم  تسا  هدوب  ناشیا  امش و  نیب  هک  يا  هطبار  و 

.ما هتشادن  دشاب  بلاطم  هنوگ  نیا  روخ  رد  هک  یتاقالم  ناشیا  اب  ًاساسا  معالطا و  یب  یلک  هب  عوضوم  نیا  زا  ج :

داهنـشیپ زا  روظنم  دییامن  نشور  تسا  نکمم  .دیا  هدرک  یتاراهظا  تعامج  زامن  كرت  دروم  رد  ینالیم  هللا  تیآ  ياقآ  هب  امـش  س :
؟ تسا هدوب  هچ  امش 

.ما هدرکن  ناشیا  هب  يداهنشیپ  نینچ  ج :

بالط زا  يا  هدع  دیا و  هدومن  داریا  داشرهوگ  دجسم  رد  ینارنخـس  زور 8/1/46  رد  امـش  هک  دراد  تیاکح  هدنورپ  تایوتحم  س :
كرت و ار  تعاـمج  یمق ، ياـقآ  هل  رب  هک  دـیا  هدومن  تساوخرد  ًارـصم  اـهنآ  زا  تعجارم و  تعاـمج  همئا  هب  عمج و  دوـخ  رود  ار 

؟ دییوگ یم  هچ  صوصخ  نیا  رد  .دنیامن  لیطعت 

تعامج همئا  هب  يرگید  دروم  ره  رد  ای  هراب  نیا  رد  هدرکن و  ینارنخـس  داشرهوگ  دجـسم  رد  زگره  هدـنب  .تسا  ضحم  بذـک  ج :
.ما هدرکن  هعجارم 

نآ يور  هک  یسکع  ایآ  دیراد ؟ نآ  راشتنا  زا  یعالطا  هچ  امش  تسا و  هدش  رشتنم  اجک  رد  ددرگ  یم  هئارا  امـش  هب  هک  هیمالعا  س :
؟(1) ریخ ای  دیسانش  یم  هدید و  تسا  هدش  پاچ 

لیذ هیمالعا  زا  یلو  هدوب ، مق  هیملع  هزوح  لضاف  فورعم و  بالط  زا  یناـمرک ]  ] یتجح ياـقآ  مسانـش ؛ یم  ار  نآ  يور  سکع  ج :
.مرادن یعالطا  نیرتکچوک  نآ 

دیا هدرک  همجرت  مالسا  ورملق  رد  هدنیآ  يایند  مان  هب  هک  یباتک  همدقم  رد  امش  س :
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کیرحت ًامومع  هک  هتـشون  باتک  تاحفـص  لیذ  رد  یقرواپ  مان  هب  یبلاطم  نینچمه  .دیا و  هتـشون  مجرتم  زا  ینخـس  مسا  هب  یبلاطم 
.دییامن نایب  دشاب ؟ یم  هچ  تسا  هدوبن  مه  همجرت  ءزج  هک  بلاطم  نتشون  زا  روظنم  .دشاب  یم  زیمآ  تناها  زیمآ ،

زا مه  هدنب  روظنم  .تسا  نآ  هب  بسانم  بلاطم  ندوزفا  ای  باتک  بلاطم  رتشیب  حیضوت  ًالومعم  یقرواپ  همدقم و  نتشون  زا  روظنم  ج :
یـسک و هچ  کیرحت  مرکنم  ًادـیدش  ار  نآ  ندوب  زیمآ  نیهوت  زیمآ و  کیرحت  یلو  .تسا  هدوب  نیمه  اه  یقرواـپ  همدـقم و  نتـشون 

!؟ يدرف هچ  هب  نیهوت 

نیـشیپ تالاوئـس  رانک  رد   ] .دشاب یم  زیمآ  نیهوت  زیمآ و  کیرحت  بلاطم  نیا  .منک  یم  تئارق  ار  هحفص 6  یقرواپ  زا  یتمسق  س :
[ .تسا هدش  رکذ 

همانرب ایآ  .دنک  یم  دروخرب  نآ  هب  يودب  رظن  رد  یسک  ره  هک  یتیعقاو  تسا ؛ يا  هداس  رایسب  تیعقاو  دیدومرف  تئارق  ار  هچ  نآ  ج :
هدراذگ ارجا  هلحرم  هب  سرادم  رد  هک  تیبرت  میلعت و  ياه  همانرب  ایآ  و  تسا ؟ یمالـسا  یبهذم و  همانرب  امنیـس  نویزیولت و  ویدار و 

زا یمومع  تاسـسؤم  ياه  همانرب  ایآ  ًالوصا  و  دـنک ؟ یم  کیدزن  یبهذـم  قیاقح  كرد  هب  ار  نازومآ  شناد  ناـکدوک و  دوش ، یم 
يراج عضو  زا  یشرازگ  ناونع  هب  دیفقاو  اهنآ  هب  نامگ  یب  مه  راکرس  دوخ  هک  ار  قیاقح  نیا  ام  دریگ ؟ یم  همشچرس  مالسا  میلاعت 

زا رگا  ًاـنیقی  .میراد  اور  نیهوـت  یهاگتـسد  هب  اـی  مینک و  کـیرحت  یعـضو  دـض  رب  ار  یـسک  مـیا  هتـساوخن  زگره  .مـیا  هدرک  ناـیب 
لئاسم و هظحالم  اب  لثملا  یف  مالسا و  تاروتسد  يور  زا  امش  ياه  همانرب  اه و  حرط  ایآ  دیسرپب  مه  ...و  داصتقا  گنهرف ، نالوئـسم 
نیهوـت و هبنج  نیرتـکچوک  منک  یم  رارکت  .داد  دـنهاوخن  تـبثم  باوـج  هدـش ، مـیظنت  یقثولاـهورع  لـئاسملا و  حیـضوت  تاررقم 

.درادن دوجو  هدوبن و  روظنم  نآ  هباشم  ياه  هتشون  هتشون و  نیا  رد  کیرحت 

هبنج زا  شیب  ًاققحم  هک  نآ  یسایس  هبنج  دیا  هدرک  همجرت  مالسا  نیبم  نید  هب  دیفم  یمالسا و  هیرـشن  مان  هب  امـش  هک  ار  یباتک  س :
رد جردـنم  بلاطم  ًالثم  .دراد  يزیمآ  کـیرحت  ساـسح و  رایـسب  تاـکن  دراد ؟ یمالـسا  هعماـج  لاـح  هب  یعفن  هچ  تسا ، یمالـسا 

، دشاب ییادخ  همانرب  نانآ  یگدـنز  همانرب  رگا  لاح  [ ؟ تسیچ امـش  رظن  صوصخ  نیا  رد  .دوش  یم  تئارق  ًانیع  هک  هحفص 23 و 24 
هتخاس همانرب  نیا  رگا  یلو  دنشاب ، یم  تسرپادخ  ادخ و  نید  وریپ  مدرم  نیا  دشاب ، هتفرگ  هیام  ینامـسآ  رکف  زرط  هدیقع و  زا  ینعی 

يرشب هفسلف  ای  رکف  زرط  هدییاز  هصالخ  هاشداپ و  ای  بابرا  هتساوخ  دولوم  ای  تلم  لایما  ای  طیحم  هتخادرپ  و 
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هاش تسرپ و  باـبرا  تسرپ و  تلم  تسرپ و  طـیحم  ار  ناـنآ  تسا  رتهب  .دنتـسین  تسرپادـخ  هدوبن و  ادـخ  نید  رد  مدرم  نآ  دـشاب 
[ .دیمان تسرپ 

.یسایس هن  تسا و  یبهذم  ًافرـص  هناتخبـشوخ  دیدومرف  نایب  باتک  یـسایس  هبنج  زا  يا  هنومن  يارب  دیدومرف و  تئارق  هک  یبلطم  ج :
ریغ هب  ار  مدرم  عاـمتجا ، یلاـع  تاـماقم  دـینک  یم  رکف  اـیآ  و  دـشاب ؟ نآ  ياـنعم  رکنم  هک  تسه  یـسک  عاـمتجا  طـیحم و  رد  اـیآ 
یب نهذ  هب  مدـیما  ءاکتا و  ًافرـص  دـشاب ) باتک  رد  رگا   ) نآ ریظن  یبلاطم  بلطم و  نیا  هراـبرد  هدـنب  دـنهد ؟ یم  قوس  یـسانشادخ 

یلیخ زیمآ  کیرحت  نـالف  تسا و  زیمآ  نیهوت  بلطم  نـالف  هک  نیا  اـعدا ، ماـقم  رد  نوچ  .تسا  یئاـضق  تاـماقم  میقتـسم  فرط و 
تـسرپادخ ار  دوخ  یهلا  همانرب  رکف و  زرط  نتفریذـپ  اب  دـیاب  مدرم  مییوگب  میا  هتـساوخ  اـم  .درک  اـعدا  تفگ و  ناوت  یم  اـه  فرح 

.نیمه و  دننک ؛

تاحفـص 102(1) و 111(2) و 164(3) و رد  هک  يرگید  تالمج  یلیخ  دش و  تئارق  امـش  يارب  هک  باتک  رد  جردنم  بلطم  س :
زگره هدش  هتشون  165(4) و 170(5) و 171(6) و 181(7) 
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فارشا هقبط  هاشداپ و  ملاظم  اه و  يرگدادیب  ربارب  رد  هسنارف  مدرم  طسوتم  هقبط  دیدش  لمعلا  سکع  بالقنا  نیا  هحفص 102 : - 1
...تسا روشک  نآ 

هتخیگنارب ار  ناییاتـسور  نیعراز و  يدونـشوخ  نآ  مالعا  زاغآ  رد  هک  روطنامه  یـضرا  تاحالـصا  صقان  يارجا  هحفص 111 : - 2
...هیسور بالقنا  هب  طوبرم  دوب ، هدیدرگ  هقبط  نیا  ییاضران  ینیبدب و  مشخ و  بجوم  کنیا  دوب 

دنا هتسبلد  دنمقالع و  بهذم  هب  یتقو  ات  ینعی  دنروط  نیا  اج  همه  هشیمه و  اهـسلاد  هک  تسا  نآ  تقیقح  هحفص 164 : یقرواپ  - 3
نمـشد نایاقآ  نیمه  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  ناش  نانمـشد  ربارب  رد  يرپس  ناـنآ و  یـسایس  ضارغا ] ضارقا =[  هدـنروآرب  هک 

...دننآ نارادفرط  بهذم و  کی  هرامش 
یتفلاخم اهنت  هن  ینید  حالطصا  هب  رئاعـش  زا  یخرب  اب  يدادبتـسا  يرامعتـسا و  ياه  هاگتـسد  میدید  رگا  لثملا  یف  هحفص 165 : - 4

مه بسا  یتح  ًالثم  دـننک ؛ یم  مه  کمک  نآ  هب  تسا  نانآ  رودـقم  یلم و  ههجو  بلج  بجوم  هک  اجنآ  اـت  هکلب  دـنراد  یمن  زاربا 
دننک یم  يراکمه  اه  ندیشوپ  هایس  خرـس و  رد  تلم  اب  یبهذم  ياه  يراوگوس  اه و  نشج  مسارم و  رد  ای  دنتـسرف  یم  هیزعت  يارب 

.دنزاس اپرب  لیبق  نیا  زا  یسلاجم  دوخ  ای  دنیوج  یم  تکرش  يداش  كوس و  لفاحم  رد  و 
شپط و نآ  اـب  يرگ  هعیـش  یـسامح  حور  هـک  تـسا  نآ  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  ًاـمتح  هـک  یعوـضوم  اـما  هحفـص 170 : - 5

تموکح کلم و  بابرا  تمدـخ  رد  بهاذـم  ریاس  ینید  لاجر  نوچمه  هعیـش  ياملع  هک  تسا  هداد  هزاـجا  رتمک  یتاذ  يرگبوشآ 
هماکدوخ و نایامرفنامرف  تسد  هچیزاب  ار  ادـخ  ماکحا  دنـشورفب و  كولم  فاطلا  سخب  نمث  هب  ار  نید  ياهبنارگ  هعیدو  دـنیآرد ،

...دنزاس اه  تسایس  لالد 
حلاص فلـس  زا  يوریپ  هب  هعیـش  تیناحور  تسا  نایـصع  اـه و  شپط  نارحب ، راـگزور  هک  زین  راـگزور  نیا  رد  و  هحفص 171 : - 6

هب تفـصرذوبا  عیـشت  قاقحتـسالاب  میعز  تسـشنن و  مارآ  دوخ  نامز  شنم  رفاک  نامکاح  ياه  تعدـب  تایدـعت و  ربارب  رد  شیوخ 
( یقرواپ  ) دندش مدقمه  زیمآراختفا  مادقا  نیا  رد  ار  وا  يا  هنوگ  یلکش و  هب  کی  ره  نید  لاجر  رگید  داد و  رد  نت  دیعبت  نادنز و 
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قباوـس تابـسانم و  ياراد  مالـسا  اـب  ًـالوصا  تسا  دیفـس  داژن  زا  یبرغ و  يدرم  دوـخ  هکنآ  زا  هتـشذگ  زین  سلاد  هحفـص 181 : - 7
ناهج نارادمتسایس  نایم  رد  هدوبر و  تقبـس  يوگ  نانگمه  رگید  زا  مالـسا  اب  هزرابم  نادیم  رد  هک  تسا ؛ یـسک  وا  .تسا  يدتمم 

هدرامگ و نیمک  هب  نییآ  نیا  هب  ندز  تبرـض  يارب  ار  يدارفا  ناهج  هشوگ  ره  رد  هک  تسا  نامه  وا  هدـش ، زئاح  ار  ماـقم  نیرتـالاب 
.هدرک تیاهن  یب  ششوک  یفارخ  دیاقع  اب  نآ  ضیوعت  مالسا و  ینامسآ  دیاقع  هب  دربتسد  هار  رد 
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لوبق لـباق  دـشاب و  یم  نآ  یبهذـم  هجیتن  زا  شیب  بتارم  هب  هدـنناوخ  رد  نآ  ءوس  رثا  هدوبن و  نآ  یـسایس  هزادـنا  هب  نآ  ینید  هبنج 
يرتهب ياه  هار  یمالسا  ینابم ] نیدابم =[  هب  مدرم  تیاده  .دشاب  هتشادن  نآ  رشن  زا  یصاخ  رظن  باتک  مجرتم  هدنسیون و  هک  تسین 

هدش هداد  صیخشت  هعماج  لاح  هب  رضم  روبزم  باتک  كرادم  لیالد و  نیمه  هب  .دندرگن و  دیقنت  تسایـس و  رد  لخاد  هک  دراد  مه 
.دیناشوپب نآ  هب  یبهذم  سابل  هک  دیراد  رارصا  يروظنم  هچ  هب  امش  تسین  مولعم  تسا و 

رد هک  تسا  نامه  ًانیع  هدمآ  باتک  رد  هچ  نآ  .تسیرگن  هنافـصنم  فرط و  یب  هدید  اب  دیاب  ار  بلاطم  دش  ضرع  هک  يروط  هب  ج :
تاهج ًانایحا  ای  تیـساسح و  ینیبدـب و  زا  یـساکعنا  ًافرـص  نآ  یـسایس  هبنج  .دوش  یم  نایب  زین  ینید  تالجم  بتک و  رباـنم و  همه 
تسا یمالـسا  میلاعت  هب  طبترم  لاح  ره  هب  هک  ار  بلاطم  نیا  هک  هدش  بجوم  هتـشاد و  دوجو  یئاضق  نیطباض  رد  هک  تسا  يرگید 
ًالماک ات  مهد  هئارا  تسا  هدمآ  باتک  رد  هچ  نآ  قبط  رب  نآرق  زا  یتایآ  مرـضاح  دـشاب  مزال  رگا  .دـنرگنب  یـسایس  بلاطم  هدـید  اب 

.ددرگ نشور  نآ  ندوب  یبهذم 

دوخ یهاـنگ  یب  رب  ینبم  يراـهظا  هنوگره  .هرـضم  قاروا  رـشن  همجرت و  روشک و  یمومع  حـلاصم  هیلع  مادـقا  هب  دـیتسه  مهتم  س :
.دییامن نایب  عافد  نیرخآ  مان  هب  دیراد 

یباتک ما  هدرک  همجرت  هک  یباـتک  .دـنرادن  نم  تیمرجم  رب  یلیلد  نیرتکچوک  لوئـسم  تاـماقم  هک  تسا  نیا  نم  عاـفد  نیرخآ  ج :
نونکات مه  هرـضم  قاروا  .مدومن  راومه  دوخ  رب  ار  نآ  پاچ  همجرت و  جنر  یبهذـم  یناحور و  هفیظو  يادا  يارب  هک  یبهذـم  تسا 

ضرف هب  .تسین  دـعاسم  قفاوم و  لیبق  نیا  زا  يا  هنایوجارجام  ياهراک  رد  تلاخد  اب  نم  باصعا  حور و  ًاساسا  ما و  هتخاسن  رـشتنم 
یلو دش  پاچ  .ما  هدرکن  رشتنم  ار  نآ  عقاو ) فالخرب  تسا  یصیخشت  دیدرت  نودب  هک   ) دوش هداد  صیخشت  رضم  بناج  نیا  باتک 
لیلد .تسا  نم  تلم  نم و  حلاصم  نم ، روشک  حلاصم  .تسا  فیقوت  رد  مه  زونه  دنام و  فقوتم  دومن و  دروخرب  عنام  هب  نآ  راشتنا 

عفانم و هشیمه  یلک  یئزج و  ياهراک  رد  هک  مرختفم  دنلبرـس و  دوخ  نادجو  ادخ و  دزن  تهج  نیا  زا  منک و  مادقا  نآ  هیلع  درادـن 
هک تسا  نیا  تسا  فسأت  هیام  نم  يارب  ًادج  هک  یبلطم  .ما  هتشاد  رظن  رد  ار  مومع  حلاصم 
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دـض رب  تسا  هبرح  نیرتگرزب  باتک  نیا  دـنمهفب  دـنا  هتـساوخن  زگره  یئاضق  ياه  هاگتـسد  نآ  لابند  هب  تینما و  نامزاس  هاگتـسد 
لدتسم نیرت و  یقطنم  تسا  هدمآ  ات 122 ) هحفص 98  زا   ) نآ مراهچ  لصف  رد  هک  یبلاطم  .ام  تلم  روشک و  کی  هرامـش  نانمـشد 

هلمح نآ  رخآ  لصف  .دزاس  ناریو  ار  مسینومک  هیاپ  ساسا و  دناوت  یم  هک  تسا  یبلاطم  نیرت  مهف  سک  همه  هداس و  ًانمـض  نیرت و 
یم لـیمحت  راـکفا  هـب  برع » مسیلانویـسان   » شـشوپ تـحت  هـک  رـصم  هناراـکزواجت  هناـیوجارجام و  تسایـس  هـب  ینقتم  میقتــسم و 

نیرخآ رد  تروص  ره  رد  دریگ ؟ رارق  هدافتـسا  دروم  یبهذـم  یلم و  هریخذ  کـی  ناوـنع  هب  دـناوت  یمن  باـتک  نیا  اـیآ  ... (1) دوش
نهذلا یلاخ  روط  هب  يرظن و  یب  يور  زا  ًانیقی  دوش  هداد  صیخـشت  رـضم  باتک  بلاطم  يا  هراپ  هک  ضرف  هب  منک  یم  ضرع  هلمج 

نیرت غولـش  نیرتمهم و  یمـسر و  هناخپاچ  رد  .مدناسرن  پاچ  هب  هنایفخم  ار  باتک  هدنب  هک  نیا  مه  شا  نشور  لیلد  هدش و  هتـشون 
نآ بلاطم  هک  دـشن  راطخا  یتاعوبطم  ناراکمه  بناج و  نیا  هب  زگره  مدرک و  پاـچ  ار  نآ  ناـسارخ ) هناـخپاچ   ) دهـشم هناـخپاچ 

ار نآ  دنادب ، طرـش  ار  یتلود  تاماقم  روسناس  تبقارم و  هک  نیا  نودب  مه  هناخپاچ  دسرن و  پاچ  هب  باتک  ًاساسا  ای  دوش و  لیدعت 
.لکوتا هیلع  هللاابالا و  یقیفوت  ام  .تفریذپ  پاچ  يارب 

همان کی  دنلب  يادص 

گنهرـس .درادـن  لوبق  ار  نآ  هک  تشون  درک و  ضارتعا  تشادزاـب  رارق  خـیرات  هب  رگید  راـب  ییوجزاـب  ناـیاپ  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ 
ینعی يدـعب ، گنهرـس  یهاگآ  هب  ار  هیـضق  مه  وا  .داد  عالطا  ناتـسداد ، یهللا ، بیبح  گنهرـس  هب  ار  عوضوم  سرپزاـب ، يدـیعس ،
يدبع هللارصن  يرظنم و  لیعامسا   ) هناخ پوت  هدایپ و  گنهرس  ود  اب  زین  نشور  یلبج  گنهرس  .دناسر  هاگداد  سیئر  نشور ، یلبج 

.تسین دراو  ضارتعا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  اه  گنهرس  .تفرگ  هسلج  راجاق )

، سبح زور  زا 52  سپ  دادرخ ، مراـهچ  هبنـش  جـنپ  ًـالامتحا  وا  .دوب و  هدـش  هداد  تاـقالم  هزاـجا  يا ، هنماـخ  یلعدیـس  ینادـنز ، هب 
، هجح يذ  رخآ  زور  تشه  .دنک  رادید  دوخ  ناگتسب  اب  تسناوت 
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ریظن یمالـسا  یـسایس  ياه  شیارگ  مه  برع ، مسیلانویـسان  شـشوپ  تحت  هک  تسا ؛ رـصانلادبع  لاـمج  ياـه  تسایـس  روظنم  - 1
هب يولهپ ، میژر  هلمج  زا  اکیرمآ  هب  کیدزن  ياهروشک  ياـه  تسایـس  اـب  هقطنم  رد  مه  و  درک ؛ یم  بوکرـس  ار  نیملـسملا  ناوخا 

لامج يولهپ و  میژر  داضت  زا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  اجنیا  رد  .درک  یم  کیرحت  ار  وا  نافلاخم  هتـساخرب و  یتاـغیلبت  هزراـبم 
.دنا هدرک  هدافتسا  رصانلادبع 
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يارب دوب  هداد  ییاه  لوق  دوب ؛ هدرک  ییاه  رکف  رفص  مرحم و  هام  ود  يارب  ًامتح  وا  .دوب  سبح  رد  ار  رفص  زا  یمین  مرحم و  هام  مامت 
، رتمک ربنم  دننک : مک  هام  ود  نیا  رد  یسایس  نایناحور  دادعت  زا  نوریب ، نآ  دمآ ، یمن  ناشدب  شترا  یتینما و  هاگتسد  اما  ینارنخس ،

مهارف نوریب  اب  وا  ینفلت  سامت  ناکما  درک  اـضاقت  هداوناـخ ، اـب  تاـقالم  نیتسخن  زا  سپ  هتفه  کـی  يا  هنماـخ  ياـقآ  .رتشیب  تینما 
ماغیپ دش  ور  هبور  تساوخرد  نیا  اب  یتقو  يرهاط ، ایزوبماک  ناورـس  .دـناسر  نابهگن  رـسفا  شوگ  هب  ربرما  طسوت  ار  عوضوم  .دوش 
رـسفا هب  يا  همان  يروف  .دیباتنرب  ار  خساپ  نیا  هک  تشاد  نوریب  اب  يراک  هچ  تسین  نشور  .هناخ  نفلت  هن  تسا  نادنز  اج  نیا  هک  داد 

ناینادـنز باقرلا  کلام  ار  دوخ  یلاعبانج  هک  درک  تباث  هدـنب  رب  مرتحم  رـسفا  نآ  ییاطـسو  نورق  بیجع و  خـساپ  : » تشون نابهگن 
کی زگره  دـیا و  نابهگن  طـقف  راکرـس  ریخ ! هک  دراد  ضورعم  بدا  لاـمک  اـب  مناد  یم  مزـال  بناـج  نیا  .ناـبهگن  هن  دـیناد و  یم 

یـشومارف هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .دنک  يریگولج  تاررقم  قبط  رب  ینوناق و  هتـساوخ  ماجنا  زا  ینابهگن  هزوح  رد  دناوت  یمن  نابهگن 
هک تسا  یقح  نیا  مراد و  جایتحا  نفلت  هب  هک  دهد  یم  رکذت  ًاددجم  .منکن  يروآدای  یهدنامرف  مظعم  راسمیت  هب  حبص  دش  بجوم 

ار دوخ  تفلاخم  ای  تقفاوم  ًافطل  .دشاب  هتـشاد  ینفلت  سامت  جراخ  اب  دناوتب  جایتحا  تروص  رد  هک  هتخاس  ررقم  ینادنز  يارب  نوناق 
« .يا هنماخ  یلعدیس  .مارتحا  اب  .دییامرف  موقرم  همان  نیمه  لیذ  رد 

زا ندش  دیدهت  لاح  رد  هک  درک  ساسحا  راب  نیتسخن  يارب  دیاش  دـیدن و  لئود  هب  توعد  هب  تهابـش  یب  ار  همان  نتم  نابهگن  رـسفا 
تسد تشون و  ناسارخ  رکشل  نکر 2  تسایر  هب  باطخ  يا  همان  هلـصافالب  دنلب ! يادـص  نیا  اب  مه  نآ  تسا ؛ ینادـنز  کی  فرط 

، تسا زیمآدـیدهت  هدوب و  زیمآ  تناها  بناج  نیا  يارب  ذـغاک  مقر  هوحن  هک  نیا  هب  رظن   » .درک همیمـض  مه  ار  يا  هنماخ  ياقآ  طـخ 
رانک رد  هک  دنداتـسرف  شترا  یناتـسداد  هب  ار  اه  همان  .دوش » یگدیـسر  دروم  نیا  رد  دراد  اضاقت  تسایر  نآ  اـب  نفلت  هملاـکم  وریپ 

.دریگ رارق  وا  هدنورپ  ياه  گرب  رگید 

نادنز رد  همجرت 

نآ رد  .دراد  تفایرد  هداوناخ  قیرط  زا  ار  دوخ  زایندروم  ياه  کتـسد  رتفد  ناوارف  ياه  يریگ  یپ  زا  سپ  تسناوت  يا  هنماخ  ياقآ 
همجرت لیلد  هب  هک  یلاح  رد  وا  .دوب  بطقدیـس  تافیلأت  زا  یکی  مه  باتک  نیا  .دوب  زین  هراـضحلا  تالکـشم  مالـسالا و  باـتک  نیب 

راثآ زا  یکی 
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تولخ ییاهنت و  زا  دـناوت  یم  درک  یم  نامگ  .درک  زاغآ  نادـنز  رد  ار  باتک  نیا  نادرگرب  دوب ، همکاحم  لاـح  رد  هدنـسیون  نیمه 
.دوـبن ناـمرف  هـب  شملق  .دـنامزاب  راـک  زا  يا  هـهد  اـی  يا  هـتفه  تشذـگ  زا  سپ  اـما  .دـناسرب  ماـجنا  هـب  ار  نآ  دریگ و  هرهب  نادـنز 

.دنک همجرت  ار  باتک  مراهچ  هس  زا  شیب  تشاذـگن  گنت  هلـصوح  ییاهنت و  رارکت  نادـنز ، يراویدراچ  رد  يراگدـنام  یتخاونکی 
نینچ هفافل  رد  درک و  دای  اهزور  نیا  زا  باتک  همدقم  رد  دیسر  نایاپ  هب  يا  هنماخ  يداهدیس  کمک  اب  نآ  نادرگرب  هک  لاس 1349 

: تشون

تولخ زا  هک  دیما  نیدب  مدرک ؛ عورـش  ار  باتک  نیا  همجرت  ههام ، دنچ  رفـس  کی  نارود  يراک  یب  زا  هدافتـسا  اب  لاس 46  راهب  رد 
يایمیک هک  دش  هتسناد  هبرجت  هب  راک ، نیا  زاغآ  زا  دنچ  يا  هتفه  زا  سپ  نکیلو  .مشاب  هدرب  یتیده  ار  باحصا  ازگناج ، ياوزنا  نیا 

.دزاـس یم  لدـبم  یگفخ  داـجیا  هب  ار  دوخ  بوـلطم  تیـصاخ  تشذـگ  رـس  زا  نوـچ  هک  تسا  یناوـیح  بآ  زین  ییاـهنت  توـلخ و 
هلـصاف رتم  ود  زا  شیب  وس  راهچ  زا  هک  ییاهزادنا  مشچ  ندش  يرارکت  اه و  هام  اه و  هتفه  اهزور و  تاظحل و  تاعاس و  یتخاونکی 
همجرت هلباقم  رظندـیدجت و  نودـب  مه  نآ  باتک  مراهچ  هس  زا  شیب  درک و  بلـس  ار  راک  نیا  همادا  طاـشن  هلـصوح و  دنتـشاد  یمن 
همجرت باتک و  نتم  داتفا  نایرج  هب  یلومعم  یگدنز  هرابود  تفای و  نایاپ  زیچ  همه  دننام  زین  اههام  نآ  هک  نیا  زا  سپ  یتح  دشن و 

(1) .دماین نوریب  یشومارف  هیواز  زا  نم  ياه 

هلمج .دومن  اهر  هراک  همین  زین  ار  نآ  شبلق  رب  هدـش  راـب  یگنتلد  لـیلد  هب  هک  درک  عورـش  زین  ار  شتارطاـخ  نتـشون  همجرت ، زا  ریغ 
« .تسین بترتم  نآ  رب  يا  هدیاف  چیه  اریز  مراد ، یمرب  نتشون  زا  تسد  اج  نیا  رد  : » دوب ترابع  نیا  وا  ینایاپ 

هدنورپ شدرگ 

، ناینـسحم نسحمدیـس  نآ  زا  شیپ  .دوـب  هدـش  هداـمآ  شترا  یناتـسداد  هب  لاـسرا  يارب  سرپزاـب  طـسوت  يا  هنماـخ  ياـقآ  هدـنورپ 
تاماهتا یخرب  گنر  دیاش  دننک ؛ هدنورپ  همیمـض  زین  ار  وا  تاراهظا  ات  دندرک  راضحا  هاوگ  ناونع  هب  ار  هدیپس  تکرـش  لماعریدم 

هیریرحت تأیه  رد  يا  هنماخ  ياقآ  تیوضع  تشاد  یگزات  ناینسحم  ياه  فرح  رد  هچ  نآ  .دوش  ظیلغ 

ص:271

صص 14 و 15. 1349ش ، سوط ، دهشم ، برغ ، ندمت  هیلع  يا  هماناعدا  یلعدیس ، يا ، هنماخ  - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 307 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_271_1
http://www.ghaemiyeh.com


باتک پاچ  رد  و  هدوب ... ] هیریرحت  تأـیه  وضع   ] مه یـسدق  اـضرمالغ  ياـقآ  يا ، هنماـخ  ياـقآ  زا  ریغ   » هک تفگ  وا  .دوب  تکرش 
« .دنا هتشادن  صوصخب  دروم  نیا  رد  یتلاخد  هدوب و  ترفاسم  یسدق  ياقآ  مالسا ، ورملق  رد  هدنیآ 

وا تیمرجم  رارق  دادرخ  رد 22  دوب ، هدناسر  گرب  دودح 80  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هدنورپ  ياه  هگرب  دادـعت  هک  يدیعـس  گنهرس 
فاضم دش ؛ یم  هدـید  دوب ، هدرک  فیدر  ماهتا  ناونع  هب  كاواس ، سیئر  یمارهب ، پیترـس  هک  هچ  نآ  همه  رارق ، نیا  رد  .تشون  ار 

ورملق رد  هدنیآ  باتک  هک  ناینسحم  هتفگ  یتح  .دوب  هدش  هدوزفا  اهنآ  هب  ینـشاچ  ناونع  هب  زین  تکلمم » سیئر  هب  تناها   » هک نیا  رب 
داوجدمحم سکع  هک  نیا  جرد  زا  و  دیدرگ ، دیق  تاماهتا  هرمز  رد  هدیسر ، دییأت  هب  پاچ  يارب  یـسدق  اضرمالغ  بایغ  رد  مالـسا 

كاواس تسد  هب  هناخ  تسپ  روسناس  رد  وا  بایغ  رد  و   ] هدـش هداتـسرف  يا  هنماخ  ياقآ  یناشن  هب  يا  هیمالعا  هارمه  ینامرک  یتجح 
دراو ار  يا  هنماخ  یلعدیـس  مهتم  هب  هبـستنم  ماهتا   » درک دـیکأت  مه  تیمرجم  رارق  ناـیاپ  رد  گنهرـس   (1) .دیدرگن هقیاضم  .هداتفا ]

یتکلمم لالقتـسا  تینما و  هیلع  رب  نیمدـقم  تازاجم  نوناـق  هداـم 5  بجوم  هب  روشک  یلخاد  حـلاصم  هیلع  مادـقا  دروم  رد  هتـسناد 
وا تیمرجم  هب  رظن  هراشالا  قوف  نوناـق  هدام 79  بجوم  هب  مدرم  ضیرحت  کـیرحت و  دروم  رد  مراد و  هدربماـن  تیمرجم  رب  هدـیقع 

« .متسه دنم  هدیقع  وا  تیمرجم  هب  روبزم  نوناق  هدام 81  بجوم  هب  تکلمم  سیئر  هب  تناها  دروم  رد  مراد و 

هتـشونن يا  هلمج  تکلمم  لوا  صخـش  هب  تناها  ماهتا  شریذـپ  مدـع  ای  شریذـپ  زا  يا  هنماخ  ياقآ  عافد ، نیرخآ  رد  هک  اج  نآ  زا 
عافد نیرخآ  ناونع  هب   » هک تشون  دـنک و  عافد  زین  دروم  نیا  رد  ات  دـندروآ  یماظن  هاگداد  هب  نادـنز  زا  ار  وا  دادرخ  حبص 30  دوب ،

اب ًالوصا  منیب و  یمن  ماهتا  نیا  يارب  یبجوم  دوخ  یصخش  رکفت  زرط  رد  هچ  یغیلبت و  تاسلج  اهربنم و  رد  هچ  هدنب  منک  یم  ضرع 
قل یپ  رد  لولعم  نداد  رارق  فده  ياج  هب  هک  دوب  نشور  مه  وا  ياه  ینارنخس  رد  .متـسه  فلاخم » تخـس  لوا  صخـش  هب  نیهوت 
.دش هداتسرف  دهشم  رد  رقتسم  مود  شترا  ناتسداد  هب  يا  هنماخ  ياقآ  یگرب  هدنورپ 81  زور  نیمه  رد  .تسا  تلع  ياه  هیاپ  ندرک 

.درک تساوخرفیک  میظنت  هب  عورش  ناتسداد ، یهللا ، بیبح  گنهرس  نآ ، يادرف  زا 

ص:272

، یناـمرک یتـجح  داوجدـمحم  يریگتـسد  زا  ربـخ  دـش ، عـیزوت  پاـچ و  هیهت ، زکرم  میقم  ناـینامرک  فرط  زا  هک  هیعـالطا  نـیا  - 1
.داد یم  وا  هنیشیپ  یماظن و  هاگداد  رد  همکاحم 
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يا هنماخ  دیعس  لابند  هب 

یمق و رفعجدیـس  يریگتـسد  یپ  رد  نانچمه  موس  لک  هرادا  .دوب  هدـش  شرازگ  نارهت  كاواس  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  تشادزاـب  ربخ 
رفعجدیـس هک  دش  هجوتم  ناسارخ  كاواس  اهزور  نیا  رد  .دوب  يا  هنماخ  دیعـس  يا / هنماخدیـس  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  وا  اب  نیطبترم 

هرضم هیمالعا  رشن  عبط و   » هب دندوب  مهتم  رگید  يراوتم  ود  وا و  .دنتسناوتن  ای  دندرکن و  ریگتـسد  ار  وا  .تسا  هدش  دهـشم  دراو  یمق 
دهشم رد  تشهبیدرا  رد 27  ار  یمق  رفعجدیـس  ّدر  ناسارخ  كاواس  تکلمم .» سیئر  هب  نیهوت  لاتق و  گنج و  هب  مدرم  کیرحت  و 

، شردارب دـیعبت  يریگتـسد و  زا  سپ  هک  ارچ  تسا ، ینالیم  ياقآ  هیلع  يا  هیعالطا  هیهت  ددـصرد  وا  هک  دـش  ربخاب  نینچمه  .تفاـی 
تدش هب  اهزور  نیا  رد  یمق  ياقآ  نایفارطا  ناگتـسباو و  .دوب  هدرکن  زورب  ینالیم  ياقآ  فرط  زا  يا  هتـسیاب  مادقا  یمق ، نسحدیس 

.دز یم  نماد  نآ  هب  درک و  یم  لابقتسا  هدمآ  شیپ  راقن  نیا  زا  تینما  نامزاس  ًاعطق  .دندوب  هدش  نامگدب  ینالیم  هللا  تیآ  هب  تبسن 
يدیعبت ردارب  ندید  يارب  دناوتب  دیاش  ددرگزاب ؛ نارهت  هب  ًالامتحا )  ) ریت لیاوا  دنامب و  دهشم  رد  يزور  دنچ  تساوخ  یم  رفعجدیس 

(1) .دورب شاخ  هب  شا 

یلعدیـس اب  يا  هنماخدیـس  يا / هنماخ  دیعـس  تیوه  قیبطت  رد  تساوخ  ناسارخ  كاواس  زا  دادرخ  زور 18  كاواس  موس  لـک  هرادا 
(2) .دوش ییاسانش  دیاب  تسا و  يراوتم  يا ) هنماخدیس  ای  دیعس   ) درف نیا  هک  دوب  هدمآ  همان  نیا  رد  .دنک  مادقا  يا  هنماخ 

زا سپ  وجزاب  .دـش  هدرب  كاواس  هب  ییوجزاب  يارب  دادرخ   25 تشاد ، رارق  یماظن  همکحم  شترا و  رایتخا  رد  هک  يا  هنماخ  ياـقآ 
یمق رفعجدیـس  اب  هرـضم »  » ياه هیمـالعا  رـشن  رد  امـش  دـهد  یم  ناـشن  هک  میراد  یتاـعالطا  هک  تفگ  یتامدـقم ، ياـهوجو  سرپ 

تـساوخ یم  شـسرپ  نیا  اب  یتاعالطا  رومأم  تشادن و  تسد  رد  يرگید  زیچ  كوکـشم ، یمان  زج  كاواس  .دیدرک  یم  يراکمه 
هک تفگ  .درک  يا  هدیچیپریغ  ناور و  دروخرب  يا  هنماخ  ياقآ  .دجنسب  ار  وا  ياه  هتسناد  نزو  دنک ؛ یشک  نزو  ار  یـسایس  ینادنز 

یتموکحدـض هیمالعا  پاچ  ماـهتا  هب  هک  دـناد  یم  یتح  تسا ؛ يرارف  هک  دـناد  یم  تسا ؛ تسود  وا  اـب  دسانـش ؛ یم  ار  رفعجدـیس 
اهنت هن  هک  دوب  ینـشور  تاعالطا  اهنیا  همه  .تسا و  هدید  ار  وا  اهراب  افتخا  لاس  دنچ  لوط  رد  هک  تفگ  دـنک ؛ یم  یگدـنز  یناهنپ 

مق و رد  دارفا  زا  يرایسب  هکلب  وا ،

ص:273
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یم مه  تسرد  .درک و  در  ار  یمق  رفعجدیس  اب  هرضم » ياه  هیمالعا  قاروا و  رشن   » رد يراکمه  وا  اما  دنتسناد ؛ یم  دهـشم  نارهت و 
راب وجزاب  یتقو  .دوب  مق  رد  هیمالعا  عیزوت  پاچ و  رد  شیاهتیلاعف  همه  .دوب  هدرکن  يراکمه  وا  اب  نارهت  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .تفگ 
نیا رد  یلاعبانج  تاعالطا   » هک داد  خـساپ  يو  تسا ، نشور  راک  نیا  رد  امـش  تکراشم  دوجوم ، كرادـم  قباـطم  هک  تفگ  رگید 

یلیـصحت روما  مرگرـس  مق  رد  هدوبن و  نارهت  رد  مه  هتفه  کی  یتح  نارهت ، رد  ناـشیا  تماـقا  خـیرات  رد  هدـنب  .تسا  صقاـن  هنیمز 
، دننک یم  راک  هچ  دنتـسه و  اجک  هک  دیوگب  دربب و  ار  دوخ  ناردارب  مان  هک  تساوخ  يا  هنماخ  ياقآ  زا  وجزاب  یتقو  .مدوب » شیوخ 

یصخش امش  لیماف  رد  : » دیـسرپ هک  نآ  هژیو  هب  دوب ؛ یهاو  درک ، یم  دانتـسا  نآ  هب  هک  یتاعالطا  كرادم و  نآ  همه  هک  دش  مولعم 
يا هنماخ  شا  یگداوناخ  مان  اما  میراد ، دیعـس  هک  دوب  نیا  خـساپ  تسه ؟ مان » نیا  هب  يرگید  صخـش  ای  يا و  هنماـخ  دیعـس  ماـن  هب 

: دوـب نیا  وجزاـب  لاوئـس  نیرخآ  .دراد  دازآ  لغـش  مه  یکی  دنتـسه و  شترا  رد  شناردارب  دـنک ، یم  یگدـنز  اـکیرمآ  رد  تـسین ؛
»؟ داد دیهاوخ  باوج  هچ  دیا  هتشاد  يراکمه  ناشیا  اب  هیمالعا  رـشن  رد  امـش  هک  دنک  فارتعا  یمق ]  ] ییابطابط رفعجدیـس  هچنانچ  »

بناجنیا هب  ار  یگرزب  غورد  نینچ  تسا  لاـحم  تسا و  ییوگ  تسار  نم  تسود  نیا  زراـب  تیـصاخ  : » تفگ مه  يا  هنماـخ  ياـقآ 
عقاو فالخ  مرادن  مازلا  یقطنم  چیه  اب  هدنب  دنیامرفب  یعقاو  فالخ  بلطم  دـهاوخب  ناشلد  ناشیا  هک  مه  یتروص  رد  .دـهد  تبـسن 

« .مراذگب هحص  ار  ناشیا 

راکنا ار  یمق  رفعجدیـس  اب  يراکمه  يا  هنماخ  یلعدیـس  هدـمآ ، لمع  هب  ییوجزاب  رد  هک  دـناسر  نارهت  عالطا  هب  ناسارخ  كاواس 
یلعدیـس ناـمه  يا  هنماـخ  دیعـس  يا / هنماخدیـس  تسین  مولعم  دـماین و  تسد  هب  ود  نیا  يراـکمه  يارب  یلیلد  ینعی   (1) .دنک یم 

.دشاب يا  هنماخ 

تاـعالطا ندرک  لـیمکت  لاـح  رد  كاواـس  دـش و  یم  یــسررب  دراـگ  کـی  رکــشل  رد  ناـمهتم  رگید  یمق و  رفعجدیــس  هدـنورپ 
هیمالعا عیزوت  رد  یلعدیـس ) رفعجدیـس و   ) قیفر ود  نیا  ینادمچ » یتسدـمه   » رگا دز  سدـح  ناوت  یم  .دوب  رکـشل  نآ  یتساوخرد 

الاب يدعاصت  یلکـش  هب  يا  هنماخ  ياقآ  تیموکحم  نادنز و  هدـنورپ  ياه  هگرب  دـش ، یم  زرحم  كاواس  يارب  یتموکحدـض  ياه 
.دش یم  هتشون  دیاب  اهراسمیت  تسد  هب  نارهت و  رد  هکلب  اه ، گنهرس  تسد  هب  و  دهشم ، رد  هن  وا  تساوخرفیک  تفر و  یم 
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وا زا  یناشن  در و  هک  یمان  دوب ؛ كاواـس  يدـج  تاـعوضوم  زا  یکی  لاس 1346  نایاپ  ات  لقادح  يا  هنماخ  دیـس  يا / هنماخ  دـیعس 
! تشادن دوجو 

هاگداد هسلج  نیتسخن 

گنهرـس سرپزاـب ، هک  یتیمرجم  رارق  اـب  یقرف  تشون ، يا  هنماـخ  ياـقآ  يارب  یهللا ، بیبح  گنهرـس  ناتـسداد ، هک  یتساوخرفیک 
.داتفا هتسشنزاب  اما  رگید ، گنهرس  کی  مان  هب  نآ  هعرق  هک  دوب  يریخست  لیکو  باختنا  تبون  کنیا  .تشادن  دوب  هتشاگن  يدیعس ،
.دنک هعلاطم  ار  نآ  زور  جنپ  تدم  رد  ات  دندرپس  يریخست  لیکو  یعیفش ، گنهرس  هب  ار  هدنورپ  دش ، یم  یط  دیاب  هک  یلاور  قبط 

، مالـسا ورملق  رد  هدنیآ  باتک  هعلاطم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هاگداد  ءاضعا  .دش  رازگرب  ریت  متـسیب  زور  هاگداد  یتامدقم  هسلج 
ریت مراهچو  تسیب  هب  هسلج  ندش  لوکوم  اب  هاگداد ، سیئر  نشور ، یلبج  گنهرس  .تسا  يرورض  هدنورپ  دافم  قیقد  یسررب  يارب 

.درک تقفاوم 

، یـصخش میمـصت  اب  دیاش  و  وا ، اب  تروشم  زا  سپ  لیکو و  هیـصوت  هب  دیاش  .تشذگ  یم  يا  هنماخ  ياقآ  سبح  زا  هام  هس  زا  شیب 
هـسلج ییاپرب  زا  شیپ  .دوش  دازآ  ًاتقوم  دراذگب و  يا  هقیثو  دنهد ؛ رییغت  ار  وا  نیمأت  رارق  دهاوخب  هاگداد  زا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب 

دانتـسا هب  هک  تسا  هام  هس  زا  شیب  یتدم  بناجنیا  دـیراد  راضحتـسا  هک  نانچ  : » دوب هتـشون  نآ  سیئر  هب  يا  همان  هاگداد  یتامدـقم 
تشادزاب تابجوم  تسا و  هحنج  عون  اب  قبطنم  بناجنیا  هزب  تساوخرفیک ، قبط  نوچ  مرب و  یم  رسب  تشادزاب  رد  ساسا  یب  یماهتا 

یجازم و هداعلا  قوف  ياه  يراتفرگ  رطاخ  هب  یفرط  زا  تسا و  یفتنم  بناجنیا  دروم  رد  هریغ  مرج و  راثآ  ءاحما  ینابت و  میب  لیبق  زا 
هدام 38 ریخا  تمـسق  ربارب  تسا  ینمتم  مشاب ، یم  ناربج  لباقریغ  تاراـسخ  ضرعم  رد  فیقوت  تدـم  لوط  هطـساو  هب  یگداوناـخ 

.يا هنماخ  یلعدیس  .هجوت  لذب  راظتنا  رد  .دنیامرف  لیدبت  رگید  عون  زا  ینیمأت  رارق  هب  ار  بناجنیا  تشادزاب  يرفیک ، یـسرداد  نییآ 
.« 19/4/46

دوب يا  هناهب  .دور » یم  مهتم  هب  یـسرتسد  مدـع  ندـش و  ناهنپ  میب  : » تفگ .درکن  تقفاوم  نیمأـت  رارق  رییغت  تساوخرد  اـب  هاـگداد 
شیور شیپ  هعلاـطم  يارب  ار  هدـنورپ  هدروآ ، همکحم  هب  ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  هاـگداد ، هسلج  نیتسخن  زا  شیپ  .يریگ  تخـس  يارب 

.دندوب هتشاذگ 

یتقو تساوخرفیک ، تئارق  زا  سپ  هاگداد ، هسلج  نیتسخن  رد  ریت ، مراهچو  تسیب  زور 
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هک تفگ  ریخ »؟ ای  دیراد  فارتعا  دوخ  هب  بستنم  ياه  هزب  هب  ایآ  : » دیسرپ يا  هنماخ  ياقآ  زا  هاگداد  سیئر  نشور ، یلبج  گنهرس 
مادقا  ) ماهتا قیداصم  ناونع  هب  اهنآ  زا  مالـسا و  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  زا  یبلاطم  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  گنهرـس  .مرادـن » لوبق  »

.درک دای  تکلمم ) سیئر  هب  تناها  مدرم و  ضیرحت  کیرحت و  روشک ، یلخاد  حلاصم  هیلع 

رد هک  ار  ینتم  لیکو ، یعیفش ، گنهرس  سپس  .دیآ ] یم  هیعافد  هحیال  رد  نآ  لیصفت   ] داد خساپ  هدشدای  دراوم  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
هداتسرف هاگداد  هب  ماهتا  دراوم  ناونع  هب  كاواس  هک  یقاروا  کت  کت  هب  وا  .دناوخ  دوخ  لکوم  زا  عافد  رد  دوب  هتشاگن  هحفـص  ود 

بیبح گنهرس  .تفگ  نخس  دوخ  یمیظنت  تساوخرفیک  تابثا  رد  ناتسداد  سپـس  .تسنادن  هزب  قادصم  ار  اهنآ  درک و  هراشا  دوب 
ندوزفا اب  همجرت و  مهتم  طسوت  هدرک ، شمادعا  دنک و  لمحت  ار  وا  هتـسناوتن  رـصم  تلود  هک  بطقدیـس  زا  یباتک  هک  تفگ  یهللا 

میقتسم و هک  تسه  ییاه  هناشن  اه  یقرواپ  شراگن  رد  هچ  نتم و  همجرت  رد  هچ  هک  دوزفا  ناتسداد  .تسا  هدش  رشتنم  ییاه  یقرواپ 
سابل رد  اهنت  هک ]  ] تسین يدرف  رـضاح  مهتم   » .دـنک یم  تکلمم  لوا  صخـش  هب  تناها  مدرم و  کـیرحت  زا  تیاـکح  میقتـسمریغ 

؛ تسا مالسا  نوئش  فلاخم  هک  دنک  یم  یلامعا  هب  تردابم  تیناحور  کسام  ریز  رد  و  دشاب ؛ قلخ  حیحص  داشرا  یپ  رد  تیناحور 
مدرم کیرحت  تکلمم و  لوا  صخـش  هب  تناها  ناریا و  تیطورـشم  تنطلـس  هب  نیهوت  کیرحت و ...  تفلاخم و  تیدض و  مه  نآ 

یم هبنتم  یتسیاب  ناشیا  لقادـح   » هک تفگ  لاس 42  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  يدازآ  اـه و  يریگتـسد  هب  هراـشا  اـب  يو  .شروش » هب 
...ار دوخ  تفلاخم  ربانم  رد  رـضاح ، مهتم  تسا ، هدز  یم  یتامادقا  تاحالـصا و  هب  تسد  تلود  هک  عقوم  ره  هنافـسأتم  یلو  ...دش 

نیهوت بلاطم  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  راشتنا  اـب  هدومنن و  اـفتکا  زین  اـه  هتفگ  نیا  هب  یتح  تسا و  هتـشاد  یم  راـهظا  نلع  رد 
تسا و یبالقنا » راکفا   » يواح هک  درک  فیـصوت  رگید  باـتک  لـخاد  یباـتک  ار  اـه  یقرواـپ  ناتـسداد ، .تسا  هداد  هعاـشا  يزیمآ »

.دش يا  هنماخ  یلعدیس  ینادنز ، يارب  تساوخرفیک  رد  هدش  حرطم  تاماهتا  قباطم  یتازاجم  راتساوخ 

هاگداد هسلج  نیمود 

رد یعیفـش ، گنهرـس  عفادم ، لیکو  ادتبا  .دیـشک  ازارد  هب  تعاس  کی  دش و  رازگرب  هامریت  مجنپو  تسیب  زور  هاگداد  يدعب  هسلج 
تسد رد  ار  هیعافد  هحیال  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  تبون  .درک  در  ار  ناتـسداد  زورید  تاراهظا  دناوخ و  يا  هحیال  دوخ  لکوم  زا  عافد 

.تفرگ
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ار ناتـسداد  تساوخرفیک  و  دوب ، هدوـمن  بستنم  یمهفن  هب  هدرک ، ریقحت  ار  كاواـس  نارومأـم  يا  هحفـص  تفه  هتـشون  نیا  رد  يو 
ار باتک  بطقدیس ، زا  عافد  نمض  دوب و  هتخادرپ  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  هب  همه  زا  شیب  هیعافد ، هحیال  .دوب  هتـسناد  هناملاظ 
در دوخ و  زا  عافد  دـنچ  ره  هحیال  نیا  رهاظ  .دوب  هدرک  فیـصوت  هعماـج  دـیفم  ار  نآ  هکلب  هتـسنادن ، روشک  حـلاصم  رـضم  اـهنت  هن 

نیا يانبم  .درک  هظحالم  ار  رکفنـشور  ینادـنز  کی  طسوت  نابنادـنز  همکاحم  ياه  هگر  ناوت  یم  نآ  نورد  رد  اما  تسا ، تاماهتا 
طلسم و هدرمش ، هیعافد ، هحیال  ندناوخ  رد  يو  نحل  .تسناد  نآ  هدنزاب  فرط  دیاب  ار  اه  گنهرـس  هک  تسا  هشیدنا  گنج  هحیال 

.دوب مکحم 

يا هنماخ  یلعدیس  هیعافد  هحیال 

25/4/46

نیعتسا هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 

ار دوخ  تاعفادم  مرتحم ، ناسرداد  یئاضق  نادجو  لالقتسا و  تفارش و  ءاکتا  راهظتسا و  هب  راگدرورپ و  میمع  فطل  زا  دادمتـسا  اب 
زا تقادص  نامیا و  ياضتقم  هب  هک  اه  هتفگ  نیا  هک  دیما  نیا  هب  .دراد  یم  ضورعم  هاگداد  هزنم  رضحم  رد  زجوم  هصالخ و  روط  هب 

راهق راگدنوادخ  هاگداد  يارب  یتجح  مامتا  هنرگا  دزاس و  عفترم  ار  یملظ  قاقحا و  ار  یقح  دناوتب  دنیـشن و  لد  رب  دزیخ ، یمرب  لد 
...دشاب

دشاب یم  تساوخرفیک  يدانتسا  داوم  اب  قبطنم  ناتسداد  ياقآ  رظن  زا  هداد و  لیکشت  ار  بناجنیا  هب  هبـستنم  تاماهتا  هک  یتاعوضوم 
ورملق رد  هدـنیآ  باتک  هرـضم  بلاطم  لاس 1342 ، رد  نادهاز  دـنجریب و  ياه  ناتـسرهش  یبهذـم  ياه  ینارنخـس  زا : تسا  ترابع 

نوماریپ هک  یبلاطم  کنیا  .یمق  ینالیم و  هللا  تایآ  کـیرحت  هرخـالاب  نیدرورف 1346 و  رد 6  داشرهوگ  دجسم  ینارنخس  مالـسا ،
: مناسرب ضرع  هب  دیاب  تساوخرفیک  رد  دوجوم  لئالد  قوف و  تاماهتا 

دنا هدرک  نایب  تفگ  دیاب  ار  هچنآ  هتشذگ  هسلج  رد  مرتحم  عفادم  لیکو  راکرس  نوچ  لاس 42  یبهذم  ياه  ینارنخس  دروم  رد  - 1
زا سپ  بناجنیا  فیقوت  عفر  هک  تسا  نیا  نآ  مناسر و  یم  ضرع  هب  حیـضوت  دـیزم  يارب  ار  هتکن  کـی  طـقف  مرادـن  یـضرع  هدـنب 
هب ًافرص  هدنورپ  گرب 10  تداهـش  هب  هکلب  هدوبن  تشذـگ  قافرا و  روظنم  هب  ناتـسداد  راکرـس  روصت  فالخرب  لاس 42  يراتفرگ 

بناجنیا یهانگ  یب  تئارب و  رطاخ 
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نیرتکچوک کی  چـیه  هتفر  رامـش  هب  ماهتا  لئالد  زا  ناتـسداد و  ياـقآ  دانتـسا  دروم  هک  هدـنورپ  ات 19  ياـه 10  گرب  .تسا  هدوب 
اهنت نیا  .تسا  یهاـنگ  یب  تئارب و  هاوگ  گرب 18  روبزم و  گرب 10  دـننام  اهنآ  زا  یخرب  یتح  هتـشادن و  بناجنیا  هزب  رب  یتلـالد 

یچ هدافتساءوس  یناحورریغ و  ار  بناجنیا  نآ ، دانتسا  هب  لبق  هسلج  رد  مرتحم  ناتـسداد  راکرـس  هک  تسا  یئوس ! حالطـصاب  هقباس 
نیهوت هلدابم  لحم  هاگداد  رضحم  تسا و  مانشد  کی  طقف  هدوبن و  لیلد  هب  یکتم  نخس  نیا  نوچ  دندناوخ و  تیناحور  کسام  زا 

دوخ یناحور  تیـصخش  تابثا  يارب  ًالثم  هدمآرب و  ییوگخـساپ  ددصرد  هک  مناد  یم  نیا  زا  زاین  یب  ار  دوخ  هدـنب  تسین  مانـشد  و 
.منک رکذ  دهاش  لیلد و 

بطقدیـس هک  منک  ضرع  نآ  دنمـشناد  فلؤم  زا  عاـفد  ماـقم  رد  تسا  مزـال  ًءادـتبا  مالـسا » ورملق  رد  هدـنیآ   » باـتک دروـم  رد  - 2
هکلب هدوبن ؛ لمحت  لباقریغ  كانرطخ و  دوجوم  کی  هدوبن ؛ تحاران  وجارجام و  درف  کی  مرتحم ، ناتسداد  راکرس  روصت  فالخرب 
هدیدپ هصالخ  تسد و  هریچ  يا  هدنسیون  ماقم و  یلاع  يدنمـشناد  گرزب و  يرکفتم  وا  ...دوبن  یلومعم  يداع و  ناسنا  کی  ًالوصا 

راثآ راکفا و  اب  هزادنا  هچ  ات  دندومرف ، یتواضق  نینچ  دیقف  نآ  هرابرد  هک  ناتسداد  راکرس  مناد  یمن  نم  ...دوب  مالـسا  ناهج  رد  يا 
دلج رد 30  هک  ار  وا  نآرق  ریـسفت  ایآ  دـنا ؟ هدـید  تسا  باتک  ناونع  دودـح 20  رد  هک  ار  وا  ياهبنارگ  تافیلأت  ایآ  دنیانـشآ ؟ يو 

باتک نیمه  هعلاطم  جنر  ایآ  دنا ؟ هدرک  هعلاطم  هدش  همجرت  یسراف  هب   (1) ناریا نیمجرتم  نیرتفورعم  زا  یکی  طسوت  هدش و  نیودت 
هرابرد ار  تواضق  نآ  دوب  یم  نینچ  رگا  ًانیقی  دنا ؟ هدومرف  راومه  دوخ  رب  هدش  هدینادرگرب  یسراف  هب  هدنب  نیا  طسوت  هک  ار  رضاح 

.دندومرف یمن  بطقدیس 

ناونع هب  يو  تموکح  هاگتسد  زا  ناتسداد  ياقآ  هک  رصانلادبع ! لثم  یسک  يارب  هک ؟ يارب  یلو  دوب  لمحت  لباقریغ  بطقدیس  یلب 
ناناملـسم بیجع  تارهاظت  یلو  دننک  یم  بیوصت  ار  رـصان  لمع  دروم  نیا  رد  ناشیا  دش  روطچ  .دـندرب  مان  رـصم  یمالـسا  تلود 

يدردـمه و یتـح  تفرگ و  ماـجنا  بطقدیـس  عـفن  هب  هک  ار  ناـهج  رـسارس  یمالـسا  نادنمـشناد  هبطاـق  فسأـت  راـهظا  ناتـسکاپ و 
لیلد هب  هک  تسا  موصعم  رصانلادبع  رگم  دنروآ ؟ یمن  باسح  هب  ار  ناریا  تیناحور  هعماج  تاعوبطم و  تدعاسم 
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؟ مینادب راکهانگ  ار  بطقدیس  يو  اب  تفلاخم 

كاواس و نیزیمم  صیخـشت  هب  هک  ار  ییاه  ترابع  زا  تمـسق  کی  مریزگان  مالـسا ، ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  بلاطم  دروم  رد  اما  و 
: مهد حیضوت  تسا ، هدیدرگ  مضنم  هدنورپ  هب  هدش و  هتخانش  رضم  مرتحم  ناتسداد  راکرس 

مـشچ نایبرغ  اپورا ، رد  دـیدج  تاعونـصم  مظعم و  تاجناخراک  شیادـیپ  یتعنـص و  بالقنا  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  لوا : ترابع 
هعلاطم زا  سپ  هدنب  ص 2 .)  ) دنتخود تشاد  دوجو  ییاقیرفآ  ییایسآ و  ياهروشک  رد  هک  ینیمزریز  ماخ  داوم  ریاس  تفن و  هب  عمط 
تناها ای  تینما  دض  رب  کیرحت  ای  هیلاع  حلاصم  فالخرب  مادقا  نمضتم  نآ  هملک  مادک  ای  هلمج  مادک  هک  مدنام  ریحتم  ترابع  نیا 

ار نآ  دنا  هتساوخن  زگره  زین  نایبرغ  دوخ  هک  میا  هدرک  نایب  ار  ینـشور  هداس و  عوضوم  ترابع  نیا  رد  ام  .تسا  تکلمم  سیئر  هب 
هک تسا  یعیبط  یلیخ  تساقیرفآ و  ایـسآ و  رد  مه  داوم  نیا  تفن و  دراد و  مزـال  رگید  ماـخ  داوم  تفن و  هناـخراک ، .دـننک  راـکنا 

...دزودب راد  تفن  تفن  هب  عمط  مشچ  راد ، هناخراک 

ياهنویسیم دش و  زاغآ  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  یقرش  کلامم  هب  نایبرغ  هنابـصاغ  ياه  يزادنا  تسد  خیرات  نآ  زا  مود : ترابع 
تشگ ریزارس  روشک  نیا  هب  ...و  یماظن  ناراشتـسم  ضوعالب ، ياه  کمک  تدملا ، لیوط  ياه  ماو  یتراجت ، ياه  یناپمک  یبهذم ،
تسا هدینامهف  هلیـسو  نیدب  هدیـشک و  زمرق  طخ  ار  یماظن » ناراشتـسم  ضوعالب و  ياه  کمک   » هلمج ریز  كاواس  زیمم  (ص 11 )

کی ترابع  نیا  رد  هک  دوش  ضرع  تسا  مزال  مهافتءوس  عفر  يارب  .تسا  هلمج  نیمه  بلطم  رـضم  ساسح و  هتکن  يو  رظن  هب  هک 
رامعتسا هک  یلئاسو  شرامش  رد  اذل  .دشاب و  هتشاد  طابترا  ناریا  یـسایس  عاضوا  اب  هک  یبلطم  هن  تسا  روظنم  یناهج  یلک و  بلطم 

یلاح رد  .دـش  رکذ  همه  زا  رتولج  یبهذـم  ياه  نویـسیم  یتراجت و  ياه  یناپمک  مان  دـندروآ  هداتفا  بقع  ياهروشک  هب  دوخ  اب  ار 
نینچمه هتـشادن و  دوجو  نآ  لاثما  ناتـسودنه و  رد  یقرـش  دـنه  یناـپمک  هیبش  یفورعم  یجراـخ  یناـپمک  تقو  چـیه  ناریا  رد  هک 

نیا رد  ام  .درادـن  غارـس  ناریا  رد  یـسک  هدـش ، هدـید  هشبح  ریازجلا و  وگنک و  رد  هک  یعـضو  نآ  اب  یبهذـم  ياـه  نویـسیم  زگره 
تبسن يا  هنایوجبیع  صاخ و  رظن  هجو  چیه  هب  رگید  میا و  هدرک  نایب  یناهج  عیسو و  يدید  قفا  اب  ار  رامعتـسا  ذوفن  لئاسو  ترابع 

هب
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.میا هتشادن  نیعم  يروشک  ای  نیعم  یتموکح  تلود و 

تاـعوبطم بلغا  رد  .تسین  هزاـت  ياـه  فرح  فیدر  رد  اـه  فرح  هنوگ  نیا  ناریا ، تلم  راـکفا  دـشر  تفرـشیپ و  اـب  زورما  ًاـقافتا 
زاتمم ناگدنـسیون  ناراگن و  همانزور  یملع ، ياه  تیـصخش  یـسایس ، لاجر  نابز  زا  ار  بلاـطم  هنوگ  نیا  ناوت  یم  روشک  نیگنس 

رد دادرخ 1346  هخروم 6  هرامـش 72  اهیندـناوخ  هلجم  رد  دوش : یم  هراشا  دروم  ود  یکی  هب  هنومن  باب  زا  اـجنیا  رد  .درک  هعلاـطم 
80 دسیون : یم  هتسناد و  اهروشک  نیا  تراسا  هقلح  نیموس  ار  کچوک  هب  گرزب  ياهروشک  ماو  کمک و  هلئسم  لصفم ، يا  هلاقم 
اه و ماو  نیا  هرهب  دـنک : یم  هفاضا  رطـس  دـنچ  زا  سپ  ...دوش و  یم  جرخ  اکیرمآ  ياهرازاب  رد  اه  ماو  اه و  کـمک  نیا  زا  دـصرد 

ناشدیاع يزیچ  ررـض  زج  هدنریگ  ماو  ياهروشک  هک  تسا  يدـح  هب  یجراخ  ناسانـشراک  ینف  تامدـخ  زا  هدافتـسا  يزرا  جراخم 
اه کمک  نیا  هب  روط  نیا  ژاریترپ  هلجم  کی  ما  هدروآ  ار  یجراخ  کمک  مان  طقف  هدـنب  رگا  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  ...دوش  یمن 

دادرخ هخروم 30  هلجم  نیمه  هرامش 79  رد  .دروآ  یمن  دراو  یلاکشا  داریا و  رشان  ای  هدنسیون  هب  یماقم  ای  یسک  زگره  دزات و  یم 
هک تسا  ریزو  تسخن  نانخـس  رتالاب  رت و  مهم  همه  زا  .دـمان و  یم  سوساج  ار  سیلگنا  اکیرمآ و  ناراشتـسم  مامت  تحارـص  اب   46
یم هلجم  نیا  لقن  ربانب  ناشیا  ...هدرک  لقن  يا  هلاقم  نمض  دادرخ 46  هبنشجنپ 11  هخروم  هرامش 710  رد  رکفنشور  فورعم  هلجم 
یم ناور  جراخ  هب  لیـس  نوچ  ار  ام  تکلمم  تورث  دـندز و  یم  جوم  اـم  روشک  رد  یجراـخ  ناراشتـسم  هک  ناـمز  نآ  رد  : » دـیوگ

: تشون ادـیوه  ياقآ  نانخـس  راشتنا  نمـض  ندـنل  زمیات  : » دـسیون یم  هلاقم  نیمه  رد  سپـس  و  .دـندز » ام  رـس  هب  یلگ  هچ  دـنتخاس 
هک دنناد  یم  همه  یلو  دربن  یمان  دـنا  هدـش  ناریا  تفرـشیپ  دوکر  ثعاب  نآ  یجراخ  ناراشتـسم  هک  يروشک  زا  ناریا  ریزو  تسخن 

« .تسا روشک  مادک  هب  ادیوه  هراشا 

یلم یتلود و  لفاحم  نیسحت  لوبق و  اب  اج  همه  هدش و  ناونع  فورعم  ياه  باتک  تالجم و  رد  هک  ار  بلاطم  هنوگنیا  مهاوخب  رگا 
یجراخ و کمک  ای  یماظن و  راشتـسم  مان  ندرب  رگا  .ددرگ  یم  مالک  لیوطت  بجوم  منک  رکذ  دهاش  ناونع  هب  تسا  هتـشگ  هجاوم 

تـسخن صخـش  لوا  تسیاب  یم  دوب  نداد  تیمورحم  ندرک و  ینادنز  بیقعت و  تازاجم و  بجوم  هانگ و  رگرامعتـسا  رامعتـسا و 
رتدنت رت و  حیرص  یلیخ  هدنب  زا  هک  تسناد  بجوتسم  ار  قوف  تالاقم  نیرشان  ناگدنسیون و  سپس  ریزو و 
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.دنا هدرک  رکذ  مه  ار  سیلگنا  اکیرمآ و  گرزب  ياهروشک  مان  ناریا و  مان  یتح  اهنآ  ما  هتفگ  یلک  وحن  هب  نم  رگا  .دنا  هتفگ 

دنرادن قح  ایآ  دننیب  یم  تازاجم  همکاحم و  بجوم  عونمم و  دوخ  يارب  دازآ و  همه  يارب  ار  بلاطم  نیا  ریظن  یتقو  بناجنیا  لاثما 
هب هنالداع  تواضق  مه  دروم  نیمه  رد  دـننادب ؟ ریبدـتءوس  ای  رظنءوس و  ياراد  ار  كاواـس  هاگتـسد  ًاـصوصخم  یئاـضق و  نیطباـض 

...مرتحم ناتسداد  هدهع 

نانآ دنرتالاب ، رترب و  اه  تیعمج  اه و  تما  همه  زا  هک  دنک  یم  نیقلت  ناناملسم  هب  هک  یصاخ  تامیلعت  اب  مالـسا  اریز  موس : ترابع 
...دنک یم  یفرعم  راگتسر  دنمزوریپ و  بزح  اهنت  ار  ادخ  بزح  دمان و  یم  ادخ  بزح  ار 

ادیپ دـشاب  تساوخرفیک  يدانتـسا  داوم  ساسا و  یب  تاماهتا  اب  قبطنم  هک  هملک  کی  منک  یم  رکف  هچ  ره  مه  ترابع  نیا  دروم  رد 
مک و نودب  ترابع  نیا  هک  دنا  هتـشادن  هجوت  چـیه  مرتحم  ناتـسداد  راکرـس  نینچمه  كاواس و  زیمم  ياقآ  هک  نیا  لثم  .منک  یمن 

مه هللا  بزح  نا  ـالا  هللا  بزح  کـئلوا   » و ساـنلل » تجرخا  هـما  ریخ  مـتنک  : » هـمیرک تاـیآ  تـسا و  ینآرق  تاـیآ  هـمجرت  تساـک 
.تسا فسأت  هیام  یتسار  هدنب  يارب  نیا  دنا و  هدناوخن  نآرق  رد  ار  نوبلاغلا » مه  هللا  بزح  نا  الا   » و نوحلفملا »

ینید تامیلعت  شرتسگ  اب  سابل  ره  هب  لکش و  ره  هب  رامعتسا  نامداخ  ياه  ینکشراک  یلـصا  تلع  هک  تساجنیا  و  مراهچ : ترابع 
يراکمه ینابیتشپ و  ًانایحا  ای  تعنامم  مدع  هفـسلف  هک  نانچمه  ددرگ ، یم  راکـشآ  یمالـسا  موتکم  قیاقح  اب  هدوت  نتخاس  انـشآ  و 

یقرواپ ص 5)  ) ...دوش یم  نشور  یبهذم  تافیرشت  رئاعش و  نتشاد  اپرب  هب  تبسن  نانآ 

هدش هلمج  نیا  لباقم  رد  تیـساسح  بجوم  هتخادـنا و  مهو  هب  ار  كاواس  زیمم  هدوت ، هملک  ًارهاظ  درک  ضرع  دـیاب  حازم  ناونع  هب 
نیمه رد  مه  ار  نآ  هنوـمن  ما و  هتفگ  یلک  ار  بلطم  هدـنب  تسا !؟ قـبطنم  ناریا  عاـضوا  اـب  تراـبع  نیا  ياـجک  رخآ  هنرگو  تـسا ،

ایآ تسناد  رادلاکشا  ار  نآ  دیشک و  طخ  ار  هلمج  نیا  ریز  هک  يزیمم  ياقآ  نآ  یلو  مهد  ناشن  مناوت  یم  فورعم  یمالسا  کلامم 
مناوخ یم  خیرات  رد  یتقو  هدنب  تسا ؟ نینچ  عضو  مه  ناریا  رد  هک  دـنامهف  یم  دراد  هاگآدوخان  روط  هب  لمع  نیا  اب  هک  درکن  رکف 

ار مدرم  نید  سابل  رد  رامعتسا  نارکون  زا  يا  هدع  میسقت ) زا  شیپ   ) دنه هراق  هبش  رد  ًالثم  هک 
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مکح زا  دنتخادنا و  یم  رگیدکی  ناج  هب  یعیش  اب  ار  ینـس  ملـسم و  اب  ار  ودنه  انعم  رد  یلو  دندرک  یم  قیوشت  یبهذم  تارهاظت  هب 
ار هعمج  زامن  هتفه  ره  رـصم  روشک  نیمه  رد  ًالثم  ای  دنتـشاد ، یم  هاگن  رود  ار  مدرم  ًالمع  قافتا  داـحتا و  ینعی  یمالـسا  هدـنزومآ 

نیا یتقو  ...دـننک  یم  نارابریت  ار  گرزب  یمالـسا  دنمـشناد  نیا  بطقدیـس  یلو  دـننک  یم  رازگرب  رت  مامت  هچ  ره  تهبا  هوکـشاب و 
نکمم هک  دـنک  یمن  مه  روطخ  مرطاخ  هب  ًالـصا  مسیون و  یم  باـتک  رد  ار  تقیقح  نیا  هنادازآ  مناوخ  یم  منیب و  یم  ار  اـه  هنومن 

هب یمانـشد  اجبان  قیبطت  نیا  اب  هک  نآ  نمـض  رد  دـنک و  قیبطت  ناریا  عاضوا  اـب  ار  نآ  تینءوس  اـی  یمهف  جـک  يور  زا  یـسک  تسا 
نانمـشد نخـس ، نیا  اب  ام  هک  لاح  نامه  رد  ابجع  .دزاس  یم  مهتم  يا  هدرکان  لـمع  هب  مه  ار  یهاـنگ  یب  دـهد  یم  ناریا  تموکح 

دهاوـخ یم  شا  هدنـسیون  تشادزاـب  نآ و  نتخانـش  ینوناـقریغ  اـب  ناریا  یئاـضق  هاگتـسد  اـیآ  میا ، هداد  رارق  جاـمآ  ار  ناریا  تلود 
مظعم تسایر  طـسوت  زورید  هک  تاحفـص 164-165 و 170  ترابع  ود  دروم  رد  دـنک ؟ تسرد  بلطم  نیمه  يارب  هزات  یقادـصم 

یـصاخ ناکم  نامز و  هب  طوبرم  یـصوصخ و  رظن  تشگ ، ضورعم  هاگداد  رـضحم  رد  هسلج  نآ  رد  هک  نانچ  دـش  تئارق  هاـگداد 
همه مومع  روط  هب  یحیـسم و  ياهروشک  هکلب  یمالـسا  ياهروشک  یماـمت  اـهنت  هن  هک  تسا  یلک  ردـق  نآ  تراـبع ، تسین ، حرطم 

، ندیـشارت نآ  يارب  یـصاخ  روظنم  ناریا و  هب  نآ  ندرک  دودحم  ندروآ و  دوش و  یم  لماش  دـندنب  ياپ  یبهذـم  هب  هک  ار  یعماوج 
تسا كدنا  ياهب  ینعم  هب  هک  سخب  نمث  هلمج  دروم  رد  .تسا  تسین ] رسفم  دوصقم  هک  يریـسفت  هبحاص =[  یـضری  ام ال  ریـسفت 
عازتنا نآ  زا  یتناها  تسا ، یتسه  ناهج  عاتم  نیرتاهبنارگ  يازا  هب  نید و  دروم  رد  نوچ  مدناسر  ضرع  هب  شیپ  هسلج  رد  هک  نانچ 

یگدرب و ینعی  یگدنب ، داد ؟ دیهاوخ  باوج  هچ  ریخ ؟ ای  تسه  ادخ  هدنب  هاش  ترضحیلعا  ایآ  دسرپب  امش  زا  یسک  رگا  .دوش  یمن 
کی سک  نآ  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تناها ، زا  رتالاب  تسا و  مانشد  دشاب  یلومعم  صخـش  دنچ  ره  نداد  تبـسن  یـسک  هب  ار  یمالغ 

هاش ترضحیلعا  ایآ  دوش  لاوئس  ناتسداد  راکرس  صخـش  ای  هاگداد  مظعم  تسایر  صخـش  زا  رگا  فصو  نیا  اب  یلو  .دشاب  هاشداپ 
نیمه باوج  دـنک  لاوئـس  یـسک  رگا  مه  هل  مظعم  دوخ  زا  .دوب  دـهاوخ  تبثم  ناشیا  باوج  کش  یب  ...ریخ  ای  دنتـسه  ادـخ  هدـنب 

چیه منک  یمن  رکف  یلو  .تسا  نیهوـت  مه  سخب  نمث  تسا  نیهوـت  نیا  رگا  .دـننک  یم  ادـخ  یگدـنب  هب  راـختفا  یتـح  هکلب  تسا ؛
.دنادب زیمآ  نیهوت  ار  اه  هلمج  نیا  هک  دهد  قح  دوخ  هب  سک 
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تسویپ تیمرجم  دنس  ناونع  هب  جارختـسا و  بناجنیا  باتک  زا  كاواس  هلیـسو  هب  هک  ییاه  ترابع  همه  رکذ  منک  یم  روصت  يراب ،
تقادص و يور  زا  هک  زین  ار  نخـس  قح  هدومن و  هظحالم  ار  تالاکـشا  هنومن  .ددرگ  تلاسک  لیوطت و  بجوم  تسا  هدـش  هدـنورپ 

یتسارب یهاگ  یتح  هکلب  لـیبق  نیا  زا  همه  زین  تالاکـشا  هیقب  .دـیدومرف  عامتـسا  مزرو  یم  رارـصا  نآ  رب  هتـشاد و  ضورعم  ناـمیا 
نیا هچخیرات  یقرواپ  رد  هدـنب  هدـمآ ، باتک  نتم  رد  هسنارف » ریبک  بالقنا   » مان هک  تبـسانم  نیا  هب  اج  کی  ًـالثم  .تسا  روآ  هدـنخ 
يو نامز  رد  بالقنا  هک  هسنارف  هاشداپ  مهدزناش  یئول  زا  عافد  هب  ییوگ  كاواس  رگ  لرتنک  .ما  هتـشون  رطـس  هس  ود  رد  ار  بـالقنا 

بناجنیا هدمآ ، نتم  رد  يرازت  تموکح  رازت و  مان  زاب  هک  رگید  ياج  رد  .تسا  هتسناد  لاکشا  ياراد  مه  ار  ترابع  نیا  هدش ، عقاو 
هک ما  هدروآ  یقرواپ  رد  ًانیع  هدـش  هتـشون  هیـسور  خـیرات  هرابرد  هک  ار  یباـتک  نتم  زا  زارف  کـی  تموکح ، نآ  عضو  حیرـشت  يارب 

ندوب رگید  باتک  زا  هدیمهفن ، ار  لقن  نیا  تبسانم  كاواس  یچ  لرتنک  درب ، یم  مان  اهرازت  نامز  صقان  یضرا  تاحالـصا  زا  ًاقافتا 
نرق مین  هب  طوبرم  يرازت و  هیسور  مه  نآ  هیسور  یـضرا  تاحالـصا  زا  نخـس  هدیمهفن  هک  نیا  همه  زا  رتالاب  هدیمهفن و  ار  ترابع 

تیمرجم هلدا  زا  یکی  ار  نآ  هدرک و  لاکـشا  مه  تراـبع  نیا  هب  اـه  ندـیمهفن  نیا  رثا  رب  .ناریا و  یـضرا  تاحالـصا  هن  تسا  لـبق 
ياضاقت هدرک و  رداص  تساوخرفیک  هدنب  يارب  نآ  دننام  یبلاطم  نآ و  دانتسا  هب  مه  مرتحم  ناتـسداد  راکرـس  هداد و  رارق  بناجنیا 

اهـسور تسا  هتفگ  يو  هک  دنک  یم  لقن  ینخـس  لسار  دـنارترب  زا  دـیقف ، ردـقیلاع  فلؤم  رگید  ياج  کی  رد  .دـنا  هدومن  تازاجم 
نیا هحفص  نیدنچ  یط  رد  ناوارف و  لیصفت  اب  باتک  نتم  رد  فلؤم  دوخ  سپس  دنراد و  زونه  ار  ایـسآ  رد  تموکح  ذوفن و  سناش 

يراکـس متنا  دناوخ و  یم  نآرق  رد  ار  هولـصلا  اوبرقتال  هک  ینابایب  برع  نآ  دننام  كاواس  یچ  لرتنک  .دنک  یم  در  ار  لسار  نخس 
هحفـص نیدنچ  هدـید و  ار  لسار  راتفگ  درازگ ، یمن  زامن  یهلا  حیرـص  یهن  دانتـسا  هب  دوخ  نامگ  هب  دروآ و  یمن  نآ  لابند  رد  ار 

یمهف و جـک  هناشن  هک  تسـس  تالاکـشا  نیا  هدـهاشم  زا  سپ  هدـنب  ...دـنیبب  هتـساوخن  ای  هدـیدن  نآ  هب  خـساپ  رد  ار  فلؤم  نانخس 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  مدیسر  راهب  موحرم  لد  درد  هب  ضرغ ، یب  رظن و  یب  مدرم  ناج  تفآ  تسا و  لرتنک  نیرومأم  یشیدنادب 

تست تبون  رگج  يا  تسرد  مهف  يوزرآ  رد  دش  نوخ  نم  لد 

مالک ناج  مَسَک  دینشن  دمآ و  بلب  ناج 

ماوع تسد  زا  داد 
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هک تسا  یتالاکـشا  ناـمه  نیا  و  بناـجنیا ، باـتک  هب  كاواـس  تالاکـشا  تسا  نـیا  هاـگداد ! مرتـحم  ناـسرداد  مـظعم و  تساـیر 
کی رد  یتح  دیدومرف  هظحالم  هک  نانچ  .تسا و  یکتم  دنتـسم و  نادـب  مرتحم  ناتـسداد  راکرـس  هناملاظ  نیگنـس و  تساوخرفیک 

.تسا هدشن  دراو  باتک  بلاطم  هب  یلوبق  لباق  لوقعم و  اجب و  لاکشا  مه  دروم 

يرظن یب  يور  زا  يردـق  موهوم ، ساسا و  یب  تالاکـشا  هنوگ  نیا  داریا  ياج  هب  یئاضق  نیطباض  لرتنک و  نیرومأم  دوب  بوخ  هچ 
یم قیقحت  هدید  هب  یمالـسا  گرزب  رکفتم  يرکف  راکهاش  رد  دندناوخ ، یم  ار  نآ  هدـنزومآ  بلاطم  دـندرک ، یم  هعلاطم  ار  باتک 

هرخالاب دندید و  یم  باتک  نیا  رد  دنبای  یمن  دـنیوج و  یم  ناریا  تلود  یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد  هک  ار  ییاّرب  ياه  هبرح  دنتـسیرگن ،
هرهب نآ  زا  دندرک و  یم  یقلت  تسا  هدافتسا  لباق  ام  روشک  لقتسم  یلم و  تسایس  عفن  هب  هک  يرکف  هیامرـس  کی  تروص  هب  ار  نآ 

.دندومن یم  يرادرب 

ياه میژر  بلاج ، عیدـب و  ًالماک  يوحن  هب  باتک  نیا  لوصف  زا  یکی  رد  دـیقف  فلؤم  هدیـسر  ضرع  هب  اه  ییوجزاـب  رد  هک  ناـنچ 
لـصف رد  .دـنک  یم  یفرعم  نآ  یعقاو  هیرک  هفاـیق  اـب  ار  مسینوـمک  مسیـسکرام و  بـتکم  دزاـس و  یم  دودرم  ار  ناـهج  یتـسینومک 

یبرع ياهروشک  نارادـمامز  زا  یخرب  یبلط  هاج  هناـهب  زورما  هک  ار  یبرع  مسیلانویـسان  هیعاد  دوخ  صاـخ  زیمآزنط  ملق  اـب  يرگید 
رگید لوصف  .دنک  یم  راوتسا  هدنناوخ  ناج  رد  ار  یبرع –  هن  یمالـسا –  تدحو  هدولاش  مکحم  ینایب  اب  دزاس و  یم  موکحم  تسا 

يامعز نونکا  مه  هچنآ  ینعی  یمالسا ؛ ياهتلم  ناناملسم و  ینید  يرکف و  دشر  تفرـشیپ و  هب  تسا  یکمک  کی  ره  زین  باتک  نیا 
هاگتسد هک  تسین  فسأت  ياج  ایآ  ...دنیوگ  یم  تسار  مادک  دید  دیاب  لمع  ماقم  رد  دننز و  یم  مد  نآ  زا  اج  همه  رد  اه  تلم  نیا 
مجرتم دننک و  تسرد  نآ  يارب  ییاه  فعـض  هطقن  دوخ  لایخ  هب  باتک  نیا  تبثم  ياه  هبنج  زا  يرادرب  هرهب  ياج  هب  یماظتنا  ياه 

هیلع مادقا  روجان  هلـصو  دنزادنیب و  نادنز  رد  نیمرجم  دننام  هتـساوخن  یـشاداپ  هدرک و  لمحت  یجنر  نامیا  صالخا و  اب  هک  ار  نآ 
رد ام  تسا ؟ حلاصم  هیلع  مادـقا  ای  لوا  صخـش  هب  تناها  باتک  نیا  ياجک  دـندنبب ؟ يو  هب  ار  تکلمم  سیئر  هب  تناها  ای  حـلاصم 
هچ ار  ناملـسم  هدع  کی  باوج  یتسار  تسا ؟ یتسینومک  ام  روشک  ایآ  میا ؛ هتفگ  نخـس  مسینومک ] یتسینومک =[  هیلع  باتک  نیا 

مرج هب  یناحور  کی  تفگ  دنهاوخ  هک  دیهد  یم 
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باتک بلاطم  هدنب  رظن  زا  ما  هدیناسر  ضرع  هب  یـسرپزاب  رد  هک  يروط  هب  دش ؟ موکحم  ریگتـسد و  یتسینومکدض  بلاطم  نتـشون 
فصنم و نهذ  هب  ملاکتا  دـیما و  طقف  بلطم  نیا  صیخـشت  رد  تسا و  ینوناق  یعرـش و  نیزاوم  اب  قبطنم  عافد و  لباق  عفان و  ًاـمامت 

.تسا مرتحم  ناسرداد  فرط  یب 

رد هدرک و  یقلت  مرج  هب  فارتعا  ار  باتک  همجرت  هب  بناجنیا  فارتعا  مرتحم  ناتـسداد  راکرـس  هک  تسا  نیا  رکذتلا  زال م  عوضوم 
ار باـتک  همجرت  زگره  هدـنب  منک  ضرع  دـیاب  هابتـشا  عفر  يارب  .دـنا  هدروآ  باـسح  هب  تیمرجم  هلدا  زا  یکی  ار  نآ  تساوخرفیک 

قولخم یگمه  ناشیا  رظندروم  تالاکـشا  دـیدومرف  هدـهاشم  هک  نانچ  .مرادـن  غارـس  يراـکنا  نینچ  يارب  مه  یلیلد  هدوبن و  رکنم 
رـضم باتک  بلاطم  زا  يا  هراپ  ضرف ، هب  هک  ما  هدـناسر  ضرع  هب  اـه  ییوجزاـب  رد  .تسا  كاواـس  زیمم  ریگ  هناـهب  نیبدـب و  نهذ 

دیاب بدا  لامک  اب  زاب  .دـنا  هدرک  یقلت  مرج  هب  فارتعا  ار  نیمه  ناتـسداد  ياقآ  .هدوب  يرظن  یب  يور  زا  ًاـنیقی  دوش  هداد  صیخـشت 
بلاطم مریذـپب  مناوت  یمن  مه  دـبا  ات  هکلب  اـه  ییوجزاـب  رد  اـهنت  هن  نم  .فارتعا  هن  دـنیوگ  یم  لزنت  ًاحالطـصا  ار  نیا  منک  ضرع 

دندش یم  قیقد  هلمج  نیا  زا  رتالاب  رطس  دنچ  رد  ناشیا  رگا  مه  اه  ییوجزاب  نامه  رد  .تسا  هیلاح  حلاصم  فالخرب  رـضم و  باتک 
هتـشون یمهوت  نینچ  زا  يریگـشیپ  يارب  هک  دـندید  یم  زتنارپ  نایم  رد  ار  دوب » دـهاوخ  عقاو  فالخرب  یـصیخشت  ًاملـسم  هک   » هلمج

.مدوب

ياعدا دنـسیون : یم  ناشیا  .دـنا  هدرک  هفاضا  هدـنب  راـهظا  نیا  زا  سپ  مرتحم  ناتـسداد  راکرـس  هک  تسا  يا  هلمج  رت  بیجع  نیا  زا 
بلاطم نیا  هک  دوش  یم  مولعم  مهتم  لامعا  ریاس  هب  هجوت  اب  اریز  تسا  عقاو  فالخرب  ندوب ، نهذـلا  یلاخ  يرظن و  یب  رب  رئاد  مهتم 

یم بلج  ناتـسداد  ياقآ  ینمـض  فارتعا  هب  ار  مرتحم  ناسرداد  هجوت  ترـسم  لامک  اب  هدنب  .تسا  هدـشن  هتـشون  يرظن  یب  يور  زا 
دوب یفالخ  لمع  نمـضتم  ًاعقاو  اه  هتـشون  نیا  رگا  اریز  .تسا  بناجنیا  يرظن  یب  هب  رارقا  ًاـحیولت  هل  مظعم  راـهظا  نیمه  دوخ  .منک 
لیلد ارم  لامعا  ریاس  ناشیا  هک  نیمه  سپ  دـننک ، داهـشتسا  ملامعا  ریاس  هب  بناجنیا  رظنءوس  تابثا  يارب  ناتـسداد  ياقآ  دوبن  مزال 

روز هب  دیاب  تسناد و  فالخ  لمع  نمـضتم  ناوت  یمن  ار  اه  هتـشون  نیا  هکنیا  رب  تسا  یلماک  یفاو و  لیلد  دوخ  دنناد  یم  رظنءوس 
هک تسا  یتقیقح  نیا  دیشخب و  نادب  یگنر  نینچ  یجراخ  دهاوش  نئارق و 
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مادک دییامرفب  لاوئس  ناشیا  زا  منک  یم  انمت  هاگداد  مرتحم  تسایر  زا  لاح  .تسا  هدومرف  يراج  ناشیا  ملق  رب  اناد  ریصب و  دنوادخ 
يرفیک هنیشیپ  هک  تسا  نیا  نم  هتـشذگ  یگدنز  تئارب  لیلد  نیرتمهم  .تسا  یطابنتـسا  نینچ  بجوم  هدنب  قباوس  لامعا و  زا  کی 

یهاوخرذع و هارمه  تئارب و  رارق  اب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  ما  هدـش  تشادزاب  مهافتءوس  رطاخ  هب  هبترم  ود  یکی  مه  رگا  مرادـن و 
.ما هدیدرگ  دازآ  نادنز  زا  هطوبرم ، ياه  هاگتسد  فرط  زا  ناوارف  شزوپ 

رگا لاح  .درادـن  یتکلمم  حـلاصم  اب  كاکطـصا  ظاحل  زا  یفعـض  هطقن  نیرتکچوک  دیـسر  تابثا  هب  هک  نانچ  باتک  بلاطم  يراب 
یمومع تازاجم  نوناـق  هداـم 23  هب  ار  مرتحم  ناـسرداد  مظعم و  تساـیر  رظن  مناد  یم  مزـال  دـنکن ، هولج  هجوم  ریقح  تالالدتـسا 

هک لاحم  ضرف  رب  نیاربانب  تسین ، مرج  مرج ، هب  عورـش  دـشاب  هحنج  عون  زا  هک  یمئارج  هیلک  رد  هدام  نیا  ياـضتقم  هب  .منک  بلج 
هب ینعی  راشتنا  تامدقم  هب  طقف  هدـشن و  یلمع  نآ  راشتنا  نوچ  دوش ، بوسحم  مرج  مالـسا ، ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  بلاطم  راشتنا 
قبط رب  هدشن و  ماجنا  زگره  مرج  نیا  اذل  تسا ، هدیدرگ  فیقوت  یماظتنا  نیرومأم  طسوت  هلصافالب  سپس  هدش و  تردابم  نآ  پاچ 

هتشگن علطم  نآ  زا  یسک  حور  هدیسرن و  مدرم  تسد  هب  زگره  هک  یبلاطم  نتـشون  تسا  یهیدب  .تسین  بیقعت  لباق  روبزم  هدام 23 
رب تینما  دـض  رب  کیرحت  ای  تکلمم  سیئر  هب  نیهوت  ای  حـلاصم  هیلع  مادـقا  ناونع  ًاساسا  تسین و  هانگ  مرج و  ینوناق  چـیه  رظن  زا 

ًاحیرص تسا  تساوخرفیک  يدانتسا  داوم  زا  یکی  هک  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 79  ًاساسا  هک  نیا  رب  هوالع  .دنک  یمن  قدص  نآ 
.دشاب هدش  رشتنم  مدرم  نایم  هرضم  قاروا  هک  دنک  یم  دیق 

مراد ضورعم  یحرش  خیرات 21/3/45  رد  دهـشم  زا  بناجنیا  يراوت  روآ  هدـنخ  کحـضم و  هناسفا  هب  عجار  متـساوخ  یم  اجنیا  رد 
تبسن هاگداد  در  باوج  بجوم  ساسا  یب  عوضوم  نیمه  نوچ  طقف  منک  یم  رظن  فرص  هدش  ینالوط  بناجنیا  تایعافد  نوچ  هک 

نز و اب  هک  نارهت  هب  بناجنیا  تکرح  خیرات  منک  یم  ضرع  هصالخ  یلیخ  روط  هب  هدـش  بناجنیا  نیمأت  لیدـبت  ینوناق  ياضاقت  هب 
پاچ ریز  باتک  زونه  تقو  نآ  .بناجنیا  بیقعت  خـیرات  هب  مین  هام و  کـی  ینعی  تسا  نیدرورف 45  همین  دودـح  هتفرگ ، ماجنا  هچب 

دورب یعضو  نینچ  لامتحا  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  هنادازآ  دوب و 
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تعامج و هماقا  هب  دـجاسم  نیرتفورعم  زا  یکی  رد  نارهت  رد  بناـجنیا  نیدرورف  ای 21  ینعی 1  بیقعت  خـیرات  رد  تفر و  یم  شیپ 
.موش يراوتم  ات  هدوبن  علطم  نآ  ياج  یب  فیقوت  باتک و  عوضوم  زا  محور  متشاد و  لاغتشا  غیلبت  ظعو و 

درف کی  ناونع  هب  هدـنب  یمق  ینالیم و  ماظع  تایآ  نایاقآ  کیرحت  داشرهوگ و  دجـسم  رد  بناجنیا  ینارنخـس  ماـهتا  دروم  رد  - 3
ماهتا کی  فلتخم  لحارم  رد  هک  ار  یناسک  همه  مرتحم و  ناتسداد  راکرـس  هب  مناد  یم  مزال  یبهذم  ياه  شزومآ  غلبم  یناحور و 

تواضق کی  هک  دنرادن  هجوت  نایاقآ  رگم  .مزاس  فطعنم  قحانب  تواضق  رظنراهظا و  یندوشخبان  گرزب و  هانگ  هب  دـنریثأت  ياراد 
نایاقآ هب  باطخ  دـیاب  ...دوش  مامت  هداوناخ  اـی  صخـش  کـی  یتسه  تمیق  هب  تسا  نکمم  هاـگ  عقاو  فـالخ  راـهظا  کـی  اـجبان و 

رب كردم  مادک  ناتسداد ]![ ياقآ  ...يونـش  یم  یـسفق  مسا  یماد و  ِنخـس  نمچ / غرم  يا  يا  هن  يریـسا  جنر  زا  هگآ  درک : ضرع 
رد هدوب  نایم  رد  ریبعتءوس  یمهف و  جک  طقف  هتـشذگ  تاماهتا  دروم  رد  رگا  دـیراد ؟ تسد  رد  نایاقآ  کیرحت  رب  ای  ینارنخـس  نیا 

بناجنیا هدـنورپ  رـساترس  رد  نوچ  یماظتنا  هاگتـسد  هک  نیا  لثم  .تسا  راـک  رد  ضرغءوس  ًاـنیقی  بیرغ  بیجع و  ماـهتا  نیا  دروم 
هدنب .دنک  زجنم  لجسم و  ار  مرج  ات  هدوزفا  هدنورپ  رب  ار  هرقف  نیا  هدیدن  دشاب  ماهتا  یفاو  لیلد  تازاجم و  بجوتـسم  هک  هطقن  کی 
چیه اذـل  .ما و  هدرکن  ینارنخـس  داـشرهوگ  دجـسم  رد  مه  هبترم  کـی  یتـح  رمع  تدـم  رد  هـکلب  نـیدرورف ، خـیرات 6  رد  اـهنت  هن 

تـسا نکمم  .هتفرگ  ماجنا  رظنءوس  ضرغ و  يور  زا  ًافرـص  ینالیم  یمق و  هللا  تایآ  کیرحت  ماهتا  ماهتا و  نیا  هک  مرادن  يدـیدرت 
ینوناقریغ تشادزاـب  زور  هب 12  هجوت  اب  اـیآ  یلو  دـشابن  لوبق  لـباق  یناـسآ  هب  بلطم  نیا  مرتحم  ناـسرداد  مظعم و  تساـیر  يارب 

رارق دـیاب  لـیلد  هچ  هب  تسین  راـک  رد  یتـینءوس  رگا  دوـش ؟ یمن  دـییأت  رظنءوـس  نیا  نیدرورف 46 ) اـت 26  خـیرات 14  زا   ) بناجنیا
یطیارش رد  ندوب و  رود  دنزرف  نز و  یگدنز و  هناخ و  زا  زور  رگم 12  دوش ؟ رداص  بناجنیا  يریگتسد  زا  سپ  زور  تشادزاب 12 
راکرـس تقو  نآ  .تایلمع  هنوگنیا  ریطخ  تیلوئـسم  هب  هجوت  مدـع  تینءوس و  رگم  تسین  نیا  تسا ؟ یناسآ  راک  ندرب  رـسب  راوشد 

ایآ .دـنزاس  یم  سکعنم  ار  نآ  تساوخرفیک  رد  هتـسناد و  ملـسم  ار  عوضوم  دولآ ، ضرغ  شرازگ  نیا  دانتـسا  هب  مرتـحم  ناتـسداد 
؟ مشاب هدرک  حلاصم  هیلع  رب  املع  کیرحت  ای  ینارنخـس  هدـنب  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  سرپزاب  ياقآ  تاقیقحت  زا  کی  مادـک 

هک نیا  يارب  نونکا 
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هک یخیرات  هب  ار  مظعم  ناسرداد  تارضح  ناشیا و  صخش  هجوت  دوش  نشور  مه  ناتسداد  ياقآ  صخـش  يارب  شرازگ  نیا  یتسس 
تسا و نیدرورف  هدـمآ 6  تساوخرفیک  رد  هچ  نآ  رباـنب  خـیرات  نیا  .منک  یم  بلج  هدـش  نییعت  تساوـخرفیک  رد  لـمع  نیا  يارب 

دیعبت يراتفرگ و  هک  یلاح  رد  .تسا  هدوب  ناشیا  عفن  هب  اهزامن  لـیطعت  یمق و  هللا  تیآ  دـییأت  يارب  ناـیاقآ  راـهظا  هب  اـنب  ینارنخس 
هدش نییعت  خـیرات  زا  سپ  زور  راهچ  ینعی  نیدرورف  خـیرات 10  رد  تسا  بناجنیا  ینارنخـس  هنیمز  نایاقآ  لوق  هب  هک  یمق  هللا  تیآ 

همتاخ رد  .دـشاب  یفاک  عوضوم  ندـش  نشور  يارب  هزادـنا  نیمه  زین  دروم  نیا  رد  منک  یم  رکف  .تسا  هتفرگ  ماجنا  ینارنخـس  يارب 
رد بناـجنیا  تیمرجم  لـیالد  زا  یکی  ناونع  هب  هک  یناـمرک  یتـجح  داوجدـمحم  خیـش  اـب  طاـبترا  یناـبت و  عوضوم  هب  تسا  مزـال 

هکلب نم  اهنت  هن  مسانش و  یم  ار  هیلاراشم  ما  هدیناسر  ضرع  هب  یـسرپزاب  رد  هک  يروط  هب  هدنب  .منک  هراشا  هدش  رکذ  تساوخرفیک 
؟ تسا طابترا  ینابت و  لیلد  ییاسانش  ایآ  .دنسانش  یم  تسا  مق  فورعم  يالضف  زا  هک  ار  ناشیا  مق  يالـضف  بالط و  زا  دون  يدص 

دشاب ینابت  لیلد  ییاسانش  فرص  رگا  یلو  .دننک  نایب  هاگداد  رـضحم  رد  دنراد  ناشیا  اب  بناجنیا  ینابت  رب  يرگید  لیلد  ناشیا  رگا 
.تخاس موکحم  ما ، هدینارذگ  مق  رد  اهلاس  هدوب و  اهنآ  زا  یکی  مه  هدنب  هک  ار  مق  بالط  تیرثکا  دیاب  دش  ضرع  هکنانچ 

نخس هعیلط  رد  هک  نانچ  تشگ  ضورعم  هاگداد  هزنم  رـضحم  رد  هصالخ  روط  هب  زاب  لیوطت  همه  اب  هک  بناجنیا  تاعفادم  دوب  نیا 
قاقحا و ار  یقح  دناوتب  دنیـشن و  لد  رب  هتـساخرب  لد  زا  تقادـص  نامیا و  ياضتقم  هب  هک  اه  هتفگ  نیا  هک  مراودـیما  دـش  ضورعم 

.دشاب راهق  راگدنوادخ  هاگداد  يارب  یتجح  مامتا  هن ، رگا  .دزاس و  عفترم  ار  یملظ 

يا هنماخ  یلعدیس  يدهلا -  عبتا  نم  یلع  مالسلاو 

یماظن هاگداد  يأر 

ناج كردم  هدنورپ ، هحفـص  يدنا  داتـشه و  نآ  يال  هبال  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دش  روش  دراو  حبـص  هدزای  تعاس  یماظن  هاگداد 
دوجو دنک  تابثا  ار  مدرم ) صیرحت  کیرحت و  روشک و  حلاصم  هیلع  مادـقا  تکلمم ، سیئر  هب  تناها   ) هناگ هس  تاماهتا  هک  يراد 

دندوب و یتسینومک  ياه  هورگ  وضع  هک  دوب  يدارفا  همکاحم  يور  رتشیب  اه  هاگداد  عون  نیا  صـصخت  هک  نیا  رب  فاضم  .تشادـن 
هاگداد ياه  گنهرس  .دندز  یم  هناحلسم  مادقا  هب  تسد  ای 
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هدادـبآ زا  لاس  هس  هک  یلالدتـسا  بحاص  دـهتجم و  یناحور  هیحان  زا  مه  نآ  یگنهرف ، نازرابم  ربارب  رد  يا  هژیو  تراـهم  یماـظن 
هک دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دایز ] لامتحا  هب   ] لوا روش  نامه  رد  هک  دوبن  تهج  یب  .دنتشادن  تشذگ ، یم  تضهن  ناروک  رد  شندش 

نادـنز هام  هس  شا  همیرج  هک  ار  یمرج  دـیاب  سپ  دوب ؛ هدـنارذگ  نادـنز  رد  ار  هام  هس  وا  اما  .تسین  تابثا  لباق  هدراو ، ياه  ماـهتا 
تاماهتا دراذـگب و  خـساپ  یب  ار  كاواس  هلاس  کـی  بیقعت  تسناوت  یمن  یماـظن  هاـگداد  .دـنداد  .دـنداد و  یم  تبـسن  وا  هب  تسا 

همجرت هطساو  هب  تشرد  زیر و  تاماهتا  اب  كاواس  هک  يا  هتـسب  دراذگب  تشادن  انب  و  دریگب ؛ هدیدان  هرـسکی  ار  یتاعالطا  هاگتـسد 
.دیآرد بآ  زا  چوپ  دوب  هدیچیپ  وا  يارب  دهشم  رد  شا  هزور  دنچ  روضح  نیدلااذهل و  لبقتسملا  باتک 

حلاصم هیلع  مادقا  تکلمم و  لوا  صخـش  هب  تناها  تاماهتا  زا  يا  هنماخ  یلعدیـس  یـسایس ]  ] ینادنز دش و  رداص  يأر  دـعب ، زور 
هیلع تارهاظت  يارب  بالط  کیرحت  هوالع  هب  مالـسا ، ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  ياه  یقرواپ  یخرب  اـما  دـیدرگ ، هئربت  روشک  یلخاد 
هزب  » هک دـناسر  هجیتـن  نیا  هب  ار  ناـسرداد  تأـیه  داـشرهوگ ، دجـسم  رد  زیمآ  کـیرحت  ینارنخـس  یمق و  نسحدیـس  ياـقآ  دـیعبت 

دنزرف يا  هنماخ  یلعدیـس  یماظنریغ  مهتم  تهج  نیا  زا  و  تسا ...]  ] زرحم روشک  یلخاد  تینما  دـض  رب  مدرم  صیرحت  کـیرحت و 
موکحم دعب  هب  زا 26/1/1346  یلبق  باستحا  اب  یبیدأت  سبح  هام  هس  تدـم  هب  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 79  دانتسا  هب  داوجدیس 

« .دنیامن یم 

هناملاظ هام  هس  هک  تهج  نیا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  و  دش ، اوه  شا  یمیظنت  تساوخرفیک  هک  نیا  زا  ناتـسداد ، یهللا ، بیبح  گنهرس 
.دنداد رظندیدجت  ياضاقت  دندرک و  ضارتعا  مکح  نیا  هب  دندوب ، هتشاد  هگن  دنب  رد  ار  وا 

رفعج ياقآ  .دوش  دازآ  دراپـسب و  لایر  رازه  دـصکی  غلبم  هب  يا  هلافکلا  هجو  هک  دـنتفریذپ  اه  گنهرـس  .دوب  هدیـسر  يدازآ  ناـمز 
یتقو تسیچ ؟ ناتداماد  مرج  یناد  یم  دنتفگ  وا  هب  .دروآ  دنس  .دش  تلافک  بلطواد  دهـشم ، نایرازاب  زا  شرـسمه ، ییاد  نایدحا ،

« لاـیر رازه  دـصکی  غلبم  هب  تلاـفک  لوـبق  هب  رـضاح  نیا  دوـجو  اـب   » .روـشک تینما  هیلع  مدرم  کـیرحت  دـنتفگ ؛ داد ، یفنم  خـساپ 
غلبم هنرگو  ینک ، شا  یفرعم  میدرک ، راضحا  ار  يا  هنماخ  ياقآ  تقو  ره  يوش  یم  دهعتم  دندیسرپ  وا  زا  .داد  تبثم  خساپ  دیتسه ؟

.دش رداص  ریت  يدازآ 26  روتسد  .تفریذپ  دوش ؟ یم  هتخیر  تلود  قودنص  هب  هلافکلا  هجو 
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رظندیدجت هاگداد 

یب دهـشم ، رد  دـنزرف  نز و  يرد  هبرد  هام  هس  نارهت ، رد  یـشود  هب  هناخ  لاس  کی  .تشگزاب  یگدـنز  شوغآ  هب  تفگ  ناوت  یمن 
يا هنایشآ  دیـشوک  .دنتـشادن  یـشوغآ  اهنیا  دوب ؛ ور  شیپ  رظندیدجت  هاگداد  دوب ، هدیدزد  ار  وا  شمارآ  كاواس  ...ثاثا  یب  هناخ ،

هک قاتا  هس  ود  اب  دوب  یکچوک  هناخ   » .ناموت یهام 190  درک ، هراجا  گنهرف  يوک  رد  يا  هناخ  .دنک  اپو  تسد  شا  هداوناخ  يارب 
عـضو مه  هناخ  دوخ  دُرم و  هناخ  نآ  يوت  ههام ] شـش  یـضترم ،  ] ام هچب  کی  .دریگ  یم  ملد  هناـخ  نآ  زا  دـیآ ، یم  مداـی  تقو  ره 

(1)« .تشاد يریگلد 

یمزاب هناخ  هب  سرد  زا  سپ  تفرگ و  یم  شیپ  رد  ار  هیملع  هزوح  هار  اه  حبـص  .درک  زاغآ  ار  بساکم  لـئاسر و  هراـبود  سیردـت 
.یماک هن  دوب ، یمایا  هن  .تشگ  یمرب  تفر و  یم  هدایپ  .دز  یم  ردپ  هناخ  هب  يرس  سپس  .تشگ 

تامدقم .دروایب  یماظن  هاگداد  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  تساوخ  وا  زا  تفر و  نایدحا  رفعج  ياقآ  غارس  هب  دهشم  ینابرهش  دادرم  مهن 
.دندرک یم  هدامآ  ار  رظندیدجت  هاگداد  لیکشت 

هب يرس  هک  دوب  هدنام  هاگداد  لیکشت  هب  يزور  دنچ  .دندیزگرب  وا  يریخست  لیکو  ناونع  هب  ار  يرگید  هتسشنزاب  گنهرـس  راب  نیا 
.دنتفرگ دیـسر  دنداد و  سپ  دندوب ، هتفرگ  يریگتـسد  ماگنه  هک  يا  همانزور  هدیرب  اه و  ذـغاک  هدرخ  میوقت و  باتک ، .دز  كاواس 
كاواس رد  خیرات 14/1/46  رد  بناجنیا  تشادزاب  نیح  رد  هک  ییاه  هتشون  تاجذغاک و  يرادقم  میوقت و  هریـصبلا و  جهن  باتک  »

اپرب رهم  مجنپ  زور  رظندـیدجت  هاگداد  هسلج  نیتسخن  .تشگ » درتسم  بناـج  نیا  هب  خیرات 19/5/46  رد  دوب  هتشگ  طوبضم  دهـشم 
رظندیدجت هاگداد  سیئر  مدقم  یحابـصم  یقتدمحم  گنهرـس  .دندوب  هاگداد  راک  راد  هدهع  يدیدج  ياه  گنهرـس  راب  نیا  .دش 

هاگداد يأر  هب  ار  دوخ  یلبق  فیدرمه  ضارتعا  ناتسداد ، هسلج ، يادتبا  رد  .تشاد  مان  ییوکشرونا  گنهرس  دیدج ، ناتسداد  .دوب 
یلع گنهرـس  سپـس  .دـناوخ  لوبق  لباقریغ  دوخ  قح  رد  ار  هاـگداد  نآ  مکح  زین  يا  هنماـخ  ياـقآ  نینچمه  .تسناد  دراو  يودـب 

.دناوخ دوب  هتشون  دوخ  لکوم  زا  عافد  رد  هک  ار  يا  هحیال  عفادم ، لیکو  يراوزبس ، دمحم 

هک ارچ  دوب ، هتـشون  هاتوک  .دوب  یلبق  زا  رتهاتوک  رایـسب  هک  دوب  هدرک  هیهت  دوخ  زا  عافد  رد  يا  هحیـال  يا  هنماـخ  ياـقآ  زین  راـب  نیا 
هحیال روطس  نایم  رد  ار  دوخ  ياه  لالدتسا  همه 
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.تسناد یم  یفاک  نآ  هب  ار  هاگداد  هجوت  دوب و  هدرک  نایب  نیشیپ  هیعافد 

نیعتسا هایا  لکوتا و  هبو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

: دراد یم  ضورعم  مارتحا  اب 

لد دزیخ ز  نامجرت  نارازه  دص  لجس  ءامیا و  ریغ  قطن و  ریغ 

هحیال تئارق  هطوبرم و  هلکشتم  هدنورپ  هعلاطم  اب  یئاضق  نادجو  تفارـش و  نامیا و  هقئاس  هب  ناسرداد  مرتحم  تأیه  دور  یم  نامگ 
نیا رد  .دنـشاب  هدـش  دـقتعم  بناجنیا  تئارب  هب  نادـند  ُنب  زا  هدرک و  فشک  ار  ایاضق  تیهام  يداـع ، هاـگداد  رد  بناـجنیا  هیعاـفد 

مرتحم عفادـم  لیکو  راکرـس  تانایب  لابند  هب  مناد  یمن  تبـسانم  یب  لاـح  نیا  اـب  یلو  تسین  لالدتـسا  هعفادـم و  هب  يزاـین  تروص 
: ددرگ هجوم  شیپ  زا  شیب  هدنورپ  نیا  هوشم  هرهچ  هک  رگم  .مراد  ضورعم  راصتخا  تیاهن  رد  ار  دوخ  هیعافد  ضیارع  زین  بناجنیا 

یمن قیبطت  بناجنیا  هدنورپ  ياج  چیه  اب  روبزم  هدام  نتم  منک ؛ ضرع  دیاب  روشک  حلاصم  هیلع  نیمِدـْقُم  نوناق  هدام 5  دروم  رد  - 1
تیعمج لیکـشت  ینعی   ) و 3 و 2  داوـم 1  رد  روکذـم  نـیمرجم  اـی  اـه و  مرج  زا  یکی  يارب  سک  ره  : » دـیوگ یم  هداـم  نـیا  .دـنک 

هک تسا  یهیدب  و  تسا » سبح  لاس  هس  ات  هب 1  موکحم  دنک  غیلبت  هناحلسم ) مایق  ناریا ، زا  یتمسق  هیزجت  یتنطلسدض ، ای  یکارتشا 
راکرـس ملقلا  وهـس  هدام  نیا  هب  دانتـسا  ًاساسا  نیاربانب  .تسین  روبزم  بلاـطم  اـب  قاـبطنا  لـباق  بناـجنیا  هدـنورپ  زا  رطـس  کـی  یتح 

یب يارب  نارگ  ياه  تمیق  هب  ًابلاغ  هک  اه  ملقلا  وهس  تاهابتشا و  هنوگ  نیا  مزال  تقد  تبقارم و  لامعا  اب  شاک  يا  هدوب و  ناتسداد 
.ددرگن رارکت  دوش  یم  مامت  ناگدننک  هابتشا  دوخ  يارب  انعم  رد  ناهانگ و 

یتح مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  رـساترس  رد  هتـشگ  ضورعم  يداع  هاگداد  تاعفادم  رد  هک  يروط  هب  زین  هدام 81  دروم  رد  - 2
زا زیمآ  نیهوت  تالمج  تاملک و  ناونع  هب  هک  ییاه  تمـسق  .درادن  دوجو  دـشاب  تکلمم  سیئر  هب  تناها  نمـضتم  هک  هلمج  کی 

نیطباض نیزیمم و  نایاقآ  هلطاب  تالایخ  تامهوت و  اب  یـساسم  نیرت  کچوک  هک  تسا  یبلاطم  يواح  هدـش  باختنا  روبزم  باـتک 
.دشاب یماقم  هب  تناها  نمضتم  هک  دنک  یمن  روطخ  مه  یلومعم  دارفا  نهذ  هب  یتح  .درادن و  مرتحم 

اراکـشآ هک  يراتفگ  ای  راک  لوا : زیچ ؛ ود  رب  تسا  فقوتم  تناها  ققحت  تسا  رـضحتسم  مرتحم  ناسرداد  كرابم  رطاخ  هک  ناـنچ 
رد .تناها  دصق  مود : و  دشاب ؛ تناها  نمضتم 
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ماجنا تناها  دصق  اب  دنچ  ره  تسین  زیمآ  نیهوت  هک  یلمع  .دش  دهاوخن  ققحتم  زین  نیهوت  دـباین  دوجو  ود  نیا  زا  یکی  هک  یتروص 
يرظن و یب  يور  زا  هدوبن و  مأوت  نیهوت  دـصق  اـب  هک  یتروص  رد  يزیمآ  نیهوت  لـمع  هنوـگره  هک  ناـنچمه  تسین ، تناـها  دریگ 
: منک یم  لاوئس  هدرک  هولج  زیمآ  نیهوت  ناتسداد  راکرـس  رظن  هب  هک  یبلاطم  دروم  رد  .دشاب  یمن  تناها  زاب  دریگ  ماجنا  هجوت  مدع 

تناها دصق  هدنـسیون  یتحارـص ، نینچ  ضرف  هب  ایآ  و  تسا ؟ تکلمم  سیئر  هب  تناها  نمـضتم  تحارـص  هب  رظندروم  تالمج  ایآ 
تناها دصق  بناجنیا  هک  دنیامن  تابثا  نینچمه  دننک و  اعدا  ار  یتحارـص  نینچ  دـنناوت  یم  ناتـسداد  راکرـس  رگا  ریخ ...؟ ای  هتـشاد 

مه هراشا  لامتحا و  هب  هکلب  تحارص  هب  اهنت  هن  روبزم  تالمج  یلو  تشاد ، مهاوخن  یضارتعا  روبزم  هدام  يارجا  هب  هدنب  ما ، هتـشاد 
لالخ رد  مه  يودـب و  هاگداد  تاعفادـم  نمـض  رد  بلطم  نیا  حیـضوت   ) تسین تکلمم  سیئر  هب  یتناـها  نیرت  کـچوک  نمـضتم 

تالمج نتـشون  زا  بناجنیا  هک  دـننک  اعدا  تسناوت  دـنهاوخن  زگره  ناتـسداد  راکرـس  هوالع  .تسا ) هتـشگ  ضورفم  اه  یـسرپزاب 
.تسین یسک  گرزب  يادخ  زج  ناسنا  لد  هچارس  يانیب  ناهن و  ياناد  هک  اریز  ما  هتشاد  تناها  دصق  روبزم 

یتاهج رد  ار  مرج  هب  عورـش  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 23  هدـشن و  رـشتنم  روبزم  باتک  تسا  مولعم  هکنانچ  اهنیا  همه  رب  هوالع 
.دناد یمن  بیقعت  لباق  مرج و  تسا  هحنج  عون  زا  هک 

اما .منک  ضرع  دـیاب  تسا  هدـش  قـبطنم  لـیبق  نـیا  زا  يزیچ  لاس 42 و  هرـضم  ياه  ینارنخـس  ماـهتا  رب  هک  هداـم 79  دروم  رد  - 3
یفاک یفاو و  یلیلد  بناـجنیا  یهاـنگ  یب  رب  هدـنورپ ) گرب 10   ) كاواس حیرـص  یهاوگ  دور  یم  ناـمگ  لاس 42  ياـه  ینارنخس 

کیرحت و نیدرورف 46 و  رد  داشرهوگ  دجـسم  رد  ینارنخـس  ماهتا  ینعی  هدام  نیا  رب  هقبطنم  تاـماهتا  ریاـس  دروم  رد  اـما  دـشاب و 
هاگداد تاعفادم  هب  تسا  هدش  يداع  هاگداد  رد  بناجنیا  تیموکحم  دنـس  اهنت  هک  یتلوددض ، تامادـقا  رب  عجارم  نایاقآ  صیرحت 

نیا رد  يداع  هاگداد  تاضق  مرتحم  تأیه  هک  مناد  یم  يرورـض  مه  ار  هتکن  نیا  رکذ  یلو  .منک  یم  افتکا  هدنورپ ) تسویپ   ) يداع
هک یلاح  رد  .دـندومن  موکحم  ار  بناجنیا  يدـهاش  نیرتکچوک  نتـشاد  تسد  رد  نودـب  هتـسناد و  تجح  ار  رومأم  شرازگ  دروم 
یب هک  رومأم  شرازگ  رگا  .تسین  یفاـک  حـلاص و  ماـهتا ، نتـسناد  دراو  درف و  کـی  تیموکحم  يارب  هجو  چـیه  هب  رومأـم  شرازگ 

رانکرب اطخ  ضرغ و  هبئاش  زا  کش 
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مهتم زا  قیقحت  يارب  سرپزاب  ناونع  هب  ار  یـسک  هک  نیمه  .دوش  یم  هچ  سرپزاب  هفیظو  سپ  دـشاب ، یفاک  مرج  تابثا  يارب  تسین ،
نآ دافم  هرابرد  یـسک  تسا  مزال  تسین و  یفاک  رومأم  شرازگ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دـنا ، هدرک  بوصنم  یلحم  تاـقیقحت  مه  و 

یلیلد سرپزاب  راکرس  ایآ  منک : یم  لاوئـس  لاح  .دنادب  دراو  ار  ماهتا  لیلد ، نتفای  تروص  رد  دنک و  تاقیقحت  وس  همه  زا  شرازگ 
عضو هظحالم  هب  دیاب  تیعقاو  ضرف  رب  هک  داشرهوگ  دجسم  ینارنخـس  ماهتا  دروم  رد  ایآ  دنا ؟ هدرک  هماقا  تاماهتا  نیا  تحـص  رب 

تـیمرجم و رارق  هعلاـطم  اـب  دـنا ؟ هدوـمرف  داهــشتسا  رفن  کـی  زا  دـشاب  هتــشاد  يروـضح  دـهاش  طـقف  رازه  دــنچ  ناـکم  ناـمز و 
.دشاب هچ  نایاقآ  نیب  عقاو  بئاص و  رظن  ات  مبایب  بلاطم  نیا  رب  یلیلد  متسناوتن  تساوخرفیک 

يا هنماخ  یلعدیس  هللااهمحر  مکیلع و  مالسلاو  هامرهم 46   5

فرط هب  تفر  هاگداد  سیئر  ياه  لاوئس  یلبق ، يریگتسد  ود  هرابرد  یتامدقم  شسرپ  دنچ  زا  دعب  .دوب  هاگداد  سیئر  تبون  کنیا 
هتـشون بطقدیـس و  زا  اراکـشآ  زین  راب  نیا  هیعافد ، هحیال  يودـب و  هاگداد  هسلج  ود  نوچمه  يا  هنماخ  ياقآ  .شراثآ  بطقدـیس و 

ات زین  ار  شا  هدشن  همجرت  ياه  باتک  .درب  مان  دوب ، هدش  رشتنم  همجرت و  ناریا  رد  هک  ار  دیس  راثآ  زا  نیوانع  نآ  .درک  عافد  وا  ياه 
.دومن عافد  مالسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  دافم  زا  لیصفت  هب  درک و  یفرعم  دوب  هدناوخ  هدید و  هک  ییاج 

تیعضو اب  دش  یم  هاگداد  سیئر  رظن  زا  هک  دش  عورـش  باتک  همجرت  زا  ییاه  شـسرپ  اب  رظندیدجت ، هاگداد  مود  هسلج  دعب ، زور 
زا يا  هغبـص  هاگداد ، سیئر  مدـقم ، یحابـصم  گنهرـس  ًارهاظ  .دـنداد  یم  ناشن  رت  هدامآ  دـیدج ، ياه  گنهرـس  .داد  قیبطت  ناریا 

مهتم ناونع  هب  هک  یـسک  شناد  زا  همکحم  یلاخ  ناتـسد  اب  طابترا  یب  رظندـیدجت  هاگداد  يارب  وا  باختنا  اـسب  هچ  .تشاد  یگبلط 
درک یم  عافد  بطق  دیـس  اه و  یقرواـپ  همجرت ، باـتک ، زا  دـمآ و  یمن  هاـتوک  ناـش  مهتم  هک  نیا  زا  اـهنآ  .دوبن  دـش ، یم  هتخاـنش 

؟ تسیک یلعف  هعیـش  تیناحور  زا  ناتروظنم   » .ساسح يا  هطقن  هب  دـناشک  ار  اه  شـسرپ  هاگداد  سیئر  هک  نیا  ات  .دـندوب  دنـسرخان 
هب شنمرفاـک ، ناـمکاح  زا  و  تسیچ ؟ ًادروم  ناـتروظنم  ناـمکاح  ياـه  تعدـب  تایدـعت و  تسا ؟ هدوـب  هک  روـظنم  حـلاص  فـلس 

هدش رکذ  دیق  نیا  اب  دیاب  و  هدش ، هناتفـصرذوبا  دیعبت  نادنز و  هب  هراشا  عیـشت و  قاقحتـسالاب  میعز  دنروظنم ؟ یناسک  هچ  صوصخ 
ار اهنآ  ...تیعبت  تلع  هب  هدرک و  يوریپ  صوصخ  هب  صخش  نیا  زا  هک  ینید  لاجر  نینچمه  و  دشاب ؟ دارم  یصوصخب  صخش 
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»؟ دییامرف حیضوت  دننایک ؟ دیا  هدومرف  نیرفن  اهنآ  هب  هک  ناشیا  زا  ياه  هدززاب  رس  و  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دیا  هدوتس 

دوب هدرک  مهارف  يا  هنیمز  تشرد ، زیر و  تالاوئس  اب  وا  .دوب  هتـشاذگ  تسد  اه  یقرواپ  زا  شخب  نیرت  ساسح  يور  هاگداد  سیئر 
هدیـشک نوریب  نیتسآ  زا  جورخ  يارب  یهار  راب  ره  اما  دـنک ، فارتعا  هب  روبجم  ار  وا  دـناشکب و  يا  هشوگ  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هک 

ياقآ زج  تسین  یـسک  هجوتم  امـش  تاحیـضوت  نیا  هک  دـیوگب  دربب و  ار  ینیمخ  مان  درکن  تأرج  ای  تساوخن  هاـگداد  سیئر  .دوب 
؟ دوب هچ  خساپ  اما  .تسا  هدش  دیعبت  شیپ  لاس  هس  هک  ینیمخ 

راکرس دیدوب ، روطس  نیا  تئارق  لوغشم  هک  نآلا  .قیبطت و  رد  هابتشا  هدش ؛ یبیجع  هابتـشا  هک  منک  یم  ساسحا  تعاس  نیا  رد  هدنب 
صخش يارب  ًاصوصخم  رصتخم ، حیـضوت  کی  اب  هک  یلاح  رد  تسا ، فطعنم  یلک  هب  نات  نهذ  هک  مدرک  ساسحا  مرتحم ، تسایر 

مق هب  ار  یناهفصا  هللا  تیآ  موحرم  يادص  رس و  رپ  دیعبت  ناتـساد  ًانیقی  .دوش  یم  نشور  بلطم  دیراد ، یناحور  هقباس  هک  یلاعبانج 
هک تسیک  دوب و  تهاقف  گرزب  داتـسا  ینییان  هللا  تیآ  موحرم  مه  یکی  ناشیا  ناهارمه  وزج  هتبلا  هک  دـیا  هدینـش  ًاصخـش  راـکرس 

ناوا زا  هعیـش  تیناـحور  هک  نیا  هـب  هجوـت  اـب  دنتـسه ؟ اـم  رـصاعم  هرود  رد  هعیـش  ياـمعز  نیرتـگرزب  زا  یناهفـصا  موـحرم  دـنادن 
رد قارع  یسایس  يارجام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنا و  هتشاد  راک  رـس و  شنمرفاک  نامکاح  اب  هلباقم  گرزب و  ياهارجام  اب  تیطورـشم 

.حلاص فلس  اما  دوش و  یم  لح  ًالماک  بلطم  دش ، ینییان  یناهفصا و  نیتیآ  لیبق  زا  یناگرزب  دیعبت  هب  رجنم  ام  رـصاعم  هرود  نیمه 
تارطخ نیرتگرزب  اب  هجاوم  هیوفـص  زا  لبق  ات  نامز  هرود و  ره  رد  ام  ياملع  هک  دـشابن  یفخم  بلطم  نیا  هعیـش  اـم  يارب  منک  رکف 
صخشم گرزب و  درف  اهدص  یـسوط و  خیـش  یلح و  همالع  مود ، لوا و  نیدیهـش  لیبق  زا  یناگرزب  ناناملـسم ، نایم  رد  ام  دندوب و 

دندش هتشک  اهنآ  هک  مینادب  یناث  لوا و  دیهش  ور  هلابند  ار  ناهج  نایعیش  سیئر  عجرم و  یناهفـصا  نسحلاوبادیـس  ام  رگا  .میبای  یم 
ناونع کی  ای  یلک  بلطم  کی  قیبطت  دش  ضرع  هک  يروط  هب  .میا  هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  دش  دیعبت  تفـصرذوبا  راوگرزب  نیا  و 

.تسا هشدخ  لباقریغ  یفاک و  لیلد  کی  هب  جاتحم  ...رضاح  درف  کی  هب  مولعمان  ای  مهبم و 

هئارا دوب  نیتسآ  رد  دوجوم  ياه  هاگزیرگ  نامه  هک  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  خساپ  تفای و  همادا  نانچمه  هاگداد  سیئر  ياه  شـسرپ 
.دش
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.دیدرگ رازگرب  رهم  متشه  هاگداد ، هسلج  نیموس 

هجیتن نیا  هب  عمج  رد  دـنداد و  ار  دوخ  يأر  دیـشک ، ازارد  هب  تعاس  کی  هک  هسلج  نایاپ  زا  سپ  هفـصنم )!( تأیه  ياـه  گـنهرس 
باتک بلاطم  هک  دوب  دقتعم  يدنجریب  لصحم  يداهدـمحم  گنهرـس  نیب  نیا  رد  .تسا  بئاص  يودـب  هاگداد  مکح  هک  دندیـسر 
تناها رد  مهتم  مرج  تمادن ، ینامیشپ و  مدع  هب  هجوت  اب  تسا و  تموکح  هیلع  کیرحت  نیهوت و  نمـضتم  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ 

ناتـسداد يا و  هنماخ  ياقآ  زین  راب  نیا  .تشاد  رارق  تیلقا  رد  وا  يأر  .تسا  تازاجم  دیدشت  قحتـسم  تباث و  زین  تکلمم  سیئر  هب 
الاب هک  دوب  شناتسد  نداد  ناشن  لابند  هب  يا  هنماخ  ياقآ  رتشیب و  يریگ  تخس  راتساوخ  ناتسداد  .دنتـشاد  ضارتعا  هرداص  يأر  هب 

شترا ناتـسداد  ویـسرف ، پیترـس  هب  عوضوم  .دـندرک  هرداـص  يأر  زا  یهاوخ  ماـجرف  ياـضاقت  ود  ره  .دوش  یمن  میلـست  دور ، یمن 
زا هرداص  يأر  هب  تبسن  شترا  ناتسداد   » هک تشون  يولهپ  اضردمحم  هب  باطخ  یماظن ، ياه  هاگداد  لاور  قبط  وا  دش و  سکعنم 

یهاوخ ماجرف  زین  مهتم  ًانمـض  .دراد  یماـجرف  یگدیـسر  ءاعدتـسا  ضرتعم ، ندوب  هجومریغ  تلع  هب  ضورعم  رظندـیدجت ، هاـگداد 
زا سپ  مه  ناوید  .دش  هداتـسرف  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ   (1) .درک مالعا  یهاوخ  ماجرف  اب  ار  دوخ  تقفاوم  هاـش ، .تسا » هدومن 

هدشن یصاخ  ضارتعا  نایب  هاوخ  ماجرف  مهتم  فرط  زا   » هک تشون  يا ، هنماخ  ياقآ  ناتـسداد و  یهاوخ  ماجرف  حیاول  نآ و  یـسررب 
هجوم ...تساوخرفیک  رد  حورـشم  لیالد  هب  رکذت  اب  شترا  یناتـسداد  ضارتعا  دوش و  عقاو  رظن  ناعما  دروم  هلحرم  نیا  رد  ات  تسا 

« .ددرگ یم  ماربا  ءارآ  قافتا  هب  یهاوخ  ماجرف  مکح  ...دسر  یمن  رظن  هب 

هحفـص کت  هحیال  .تسین  تسرد  هدرکن  یـصاخ  ضارتعا  دوخ  ماجرف  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هک  نیا  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  رظن 
: دوبن همان  ضارتعا  زج  يزیچ  وا ، يا 

روشک یلاع  ناوید  مرتحم  ناسرداد  مظعم و  تسایر 

هدام 79 هب  تبـسن  هک  مود  شترا  رظندـیدجت 201  هاگداد  زا  هرداص  هرامـش 8/7/46-92  يأر  هرابرد  دراد  یم  ضورعم  مارتحا  اب 
، دنا هدومن  رداص  يأر  بناجنیا  تیموکحم  هب  هتسناد و  دراو  ار  بناجنیا  هب  هبـستنم  هزب  هدام ) ریخا  تمـسق   ) یمومع تازاجم  نوناق 

: میامن یم  ار  روبزم  يأر  ضقن  ياضاقت  هتشاد و  ضارتعا  ریز  لئالد  هب 
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یتسس رما ، هدنورپ  رد  تقد  كدنا  اب  هک  تسا  فلتخم  دهاوش  نئارق و  نآ  دنتسم  اهنت  هدوبن و  یعطق  لیلد  هب  یکتم  روبزم  يأر  - 1
.ددرگ یم  نشور  لالدتسا  نیا  یگیاپ  یب  و 

هک تسا  هدـش  رکذ  تـیمرجم 8/1/46  رارق  رد  تساوخرفیک 6/1/46 و  رد  بناجنیا  هب  هبـستنم  زیمآ  کیرحت  ینارنخـس  خـیرات  - 2
.تسا باستنا  تحص  مدع  لیلد  فالتخا ، نیمه  دوخ 

هب هبـستنم  ینارنخـس  دروم  رد  تسا ، ماهتا  نوماریپ  رد  یلحم  تاقیقحت  ندروآ  لمع  هب  سرپزاب  فئاـظو  زا  یکی  هک  یلاـح  رد  - 3
مه رفن  کی  زا  یتح  دـشاب ، هتـشاد  يروضح  دـهاش  رازه  دـنچ  دـیاب  ناکم  نامز و  عضو  هظحالم  هب  تیعقاو  ضرف  هب  هک  بناجنیا 

ضرغ اطخ و  هبئاش  زا  دیدرت  یب  هک  یماظتنا –  رومأم  شرازگ  هاگداد ، يأر  نتم  رد  نینچمه  تساوخرفیک و  رد  هدشن و  داهـشتسا 
.تسا هدش  هتخانش  ضراعمالب  یعطق و  تجح  تسین –  يّربم 

.میامن یم  ار  نآ  ضقن  ياضاقت  اذل  هدوبن و  للدم  هجوم و  هاگداد  مکح  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب 

25/10/46

.يا هنماخ  یلعدیس  مارتحا ، اب 

نایاپ هب  ًارهاظ  دوب ، هدرک  راوآ  يا  هنماخ  ياقآ  یگدـنز  يور  كاواس  هک  يراتفرگ  هام  هد  روشک ، یلاع  ناوید  يأر  اب  لاـح  ره  هب 
.دیسر

هدنیآ فسوی 

جنر و رد  نازرابم  دوب و  اسرف  بات  تخـس و  دهـشم  یـسایس  عضو  هک  يا  هرود  دید ؛ ار  باوخ  نآ  یبش  هک  دوب  ناوا  نیا  رد  دیاش 
یتینما هاگتسد  هرطیس  ریز  زین  رامش  مک  نارای  نامه  و  دوب ، دارفا  زا  یلاخ  كدنا ، يدادعت  زج  هزرابم  نادیم  .دندرب  یم  رسب  ناقفخ 

تیآ شردپ ، هناخ  کیدزن  يا  هناخ  رد  شا  هزانج  هتشذگرد و  ینیمخ ، هللا  تیآ  شدارم ، داتسا و  دید ، باوخ  .دندرک  یم  نارذگ 
مغ هودـنا و  .دـندوب  هدـمآ  درگ  اج  نآ  عییـشت  يارب  هک  دـید  یهوبنا  تیعمج  نایم  رد  ار  دوخ  .دراد  رارق  يا ، هنماخ  داوجدیـس  هللا 

ناـیم رد  هک  دـید  .درک  تکرح  تـیعمج  تـفرگ و  رارق  مدرم  شود  يور  دـندروآ ، نوریب  هناـخ  زا  ار  توباـت  .درـشف  یم  ار  شبلق 
اب رثأت  تدش  زا  درک و  یم  هیرگ  دنلب  .نالان  نایرگ و  دراد ؛ یمرب  ماگ  توبات  تشپ  هدننک ، عییشت  ياملع  زا  یهورگ 
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یم فرح  رگیدـکی  اب  نانآ  .دوب  ناـیناحور  زا  یخرب  یلاـیخ  یب  دوزفا ، یم  وا  یتحاراـن  رب  هچ  نآ  .دـیبوک  یم  شیاـپ  رب  تسد  ود 
تـشذگرد مغ  زا  يرثا  .ینیمخ  هللا  تیآ  عییـشت  هب  دسر  هچ  لاح  تسا ؛ تشز  هزانج  عییـشت  رد  هک  يراک  دـندیدنخ ؛ یم  دـندز و 

.دندیـسر رهـش  رخآ  هب  .دـید  یمن  دوخ  رد  هاکناج  يدرد  ربص و  زج  يا  هراـچ  وا ، .دـید و  یمن  ناـنآ  ياـه  هرهچ  رد  تضهن  ربهر 
هک دید  يرفن  نآ 20-30  نایم  رد  ار  دوخ  .دـنداد  همادا  هزانج  عییـشت  هب  نانچمه  اما ، كدـنا  یهورگ  .دنتـشگزاب  ناـعیاشم  رتشیب 
رب ار  توبات  .دوب  هدـنامن  یقاب  رتشیب  رفن  دادـعت 4-5  نآ  زا  لاح  .دندیـسر  يا  هپت  هب  .دـندرک  یم  تکرح  شود  رب  توبات  نانچمه 
هک دـید  دـید ؛ تمـس  نآ  رد  ار  ماما  تروص  اـما  یظفاحادـخ ، يارب  تفر  .تفر  توباـت  نییاـپ  فرط  هب  .دنتـشاذگ  يا  هپت  يادـنلب 
هب تسار  تسد  هبابس  تشگنا  اب  دمآرد و  تکرح  هب  هتـسب  ياه  کلپ  ریز  ماما ، نامـشچ  .تسـشن  تساخرب و  هاگان  .تسا  هدیمرآ 

ياقآ یناشیپ  هب  ار  شا  هبابس  تشگنا  .دوب  هتسب  ماما  نامشچ  .تسشن  تساخرب و  ینیمخ  ياقآ  .دایز  درک ؛ تشحو  .درک  هراشا  الاب 
نابز هب  رابود  یـسراف ، هب  دوشگ و  بل  ماما  .تسیرگن  یم  هنحـص  نیا  هب  تریح  بجعت و  اب  .درک  سمل  ار  نآ  دـناسر و  يا  هنماخ 

(1) ...يوش یم  فسوی  وت  ...يوش  یم  فسوی  وت  تفگ : یسراف 

هصغ اب  تفگ ؛ درک و  ریبعت  ار  نآ  هجیدخ  وناب  .تفگزاب  شردام  يارب  راب  لوا  دیاش  .درک  رورم  ار  باوخ  تایئزج  همه  .دش  رادیب 
.دوب یهاوخ  نادنز  رد  هراومه  ینعی  دش ؛ یهاوخ  فسوی  وت  هلب ، تفگ ؛ مه 
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نتفگ نتشون و  نتسیز ، يانگنت 

دهشم هیملع  هزوح  باب  رد  یشهوژپ 

تاقیقحت تاعلاطم و  هسـسؤم  نایوجـشناد  زا  یتسود  .دـش  داهنـشیپ  وا  هب  لاس 1346 ، مود  همین  سفنت ، ياـه  هاـم  نیمه  رد  ًاـمتح 
هیملع هزوح  هرابرد  یقیقحت  ماجنا  ناهاوخ  هسسؤم  نآ  ینید  تاقیقحت  شخب  هک  تفگ  وا  هب  نارهت  هاگـشناد  هب  هتـسباو  یعامتجا ،

ار یلـصا  عبانم  زا  يرامـش  .تشاذـگ  یخیراـت  تاـعبتت  ياـیند  هب  مدـق  تفریذـپ و  دوب » سونأـمان  يراـک   » هک نیا  اـب  .تسا  دهـشم 
سلاجملا تنیز  هطوطب ، نبا  همانرفـس  هنطلـسلادامتعا ، ناـخ  نسحدـمحم  سمـشلا  علطم  .درک  یـسیون  هگرب  هب  عورـش  ییاـسانش و 

.درک هعلاطم  ار  نامحرلادبعالم  فیلأت  ناسارخ  ياملع  خیرات  یماطسب و  لضاف  خیراوتلا  سودرف  ینیسح ، دمحم  نیدلادجم  فیلأت 
سرادم ياه  هبیتک  رد  وا  زاین  دروم  تاعالطا  زا  یخرب  .تشاد  ترورـض  ینادـیم  تاعلاطم  يا ، هناخ  باتک  ياه  شهوژپ  رانک  رد 

يراکمه و چـیه  یب  اـهنت و  تسد  دوهعماـن ، رکب و  یتاـعالطا  ندروآدرگ  : » تشون اهدـعب  .دوب  هتفهن  اـهنآ  یلعف  تیعقوم  هیملع و 
تمحز نم ، دهـشم و  زور  نآ  عضو  اب  مه  نآ  تسانـشآان و  اه  يواکجنک  اه و  عبتت  هنوگ  نیا  هب  هک  یـسک  يارب  مه  نآ  کـمک ،
ندـناوخ اه و  هرجح  ندرمـش  و  هسردـم ، نآ  نیا و  هب  ندیـشکرس  هب  هک  يا  هدـننک  لسک  ياه  تعاس  هچ  .تشاد  ییاـسرف  تقاـط 

هدننکدیدهت نیبدب و  هاگن  زا  هک  اه  هرهلد  اهرسدرد و  هچ  تشذگ و  انتعا  یب  لایخ و  یب  يدصتم  مداخ و  زا  وجو  سرپ  اه و  هبیتک 
ار كاواس  اب  شکیدزن  يدنواشیوخ  هک  دـندوب ،) فاقوا  نارومأم  ًابلاغ  سرادـم  نایدـصتم  مادـخ و   ) دهـشم زور  نآ  فاقوا  رومأم 

تحت هتفر و  نادنز  هبلط  هب  میناد ، یم 
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(1)« .دش لیمحت  نم  نوچ  یبیقعت 

هک ار  رگید  مـین  دوـب  ممــصم  .داتــسرف  یعاـمتجا  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  هســسؤم  هـب  هدــناسر ، ناـیاپ  هـب  ار  راـک  زا  یمین  ًاـبیرقت 
درف هدشدای  هسسؤم  ینید  تاقیقحت  شخب  یلصا  رـصنع  دینـش  يرهطم  یـضترم  ياقآ  زا  هک  دنک  نیودت  دوب  هدامآ  شیاهتـشاددای 
کی تسرداـن  درف  نیا  هک  تفگن  اـی  تفگ  يرهطم  ياـقآ  .درک  شیاـهر  تسـش و  راـک  همادا  زا  تسد  هلـصافالب  .تسا  یتسرداـن 

دهاوخ هچ  ناریا ، ینید  مولع  شزومآ  زکارم  نیرت  مهم  زا  یکی  زا  یـشهوژپ ، شرازگ  نیا  اـب  تسین  نشور  تسا و  هشتآود  ییاـهب 
هک داتفا  قاـفتا  زین  يرگید  یناـهگان  هثداـح   » .دـهد رییغت  ار  وا  میمـصت  تسناوتن  هسـسؤم  يدـعب  ياهرارـصا  اـه و  يریگ  یپ  .درک 

مدینـش هک  دوب  نیا  نآ  و  تخاس ؛ غراف  مه  نآ  دای  زا  یتح  ارم  دـنار و  نوریب  نم  لد  تسد و  زا  هشیمه  يارب  ار  هتـشون  نیا  هرابکی 
هارمه يرفس  رد  ار  نآ  یئاذک ، رصنع  سیئر و  نامه  ایوگ  .تسا  هدش  مگ  دوبن ، شیب  هخسن  کی  سیون  كاپ  لکـش  هب  هک  هوزج 

(2)« .دوب هسسؤم  نامه  ّرصُم  ناگداتسرف  زا  یکی  داد  یم  ار  ربخ  نیا  هک  یسک  .دوب  هدرک  مگ  هتشاد و  دوخ 

نایاپ هب  ار  باتک  نیا  زا  شخب  هس  شراگن  دوب  هتـسناوت  وا  .تشاد  تسب  نب  هب  هار  نانچمه  وا  ياـه  هتـشون  اـه و  همجرت  تشونرس 
هزوح بالط  دیتاسا و  دهـشم ، هیملع  هزوح  یـسرد  عضو  تالیکـشت و  دهـشم ، هیملع  هزوح  ییایفارغج  یخیرات و  تیعقوم  دناسرب :
دیدـج ياهدادـیور  رثا  هیملع و  هزوح  ياه  تیلاعف  دـیدن ، دوخ  هب  ملق  يور  رگید  دـنام و  صقاـن  هک  مراـهچ  شخب  .دهـشم  هیملع 

حرط و ناکما  روخارف  هب  هتبلا  دـش ؛ یم  طوبرم  تیناحور  تضهن  دادرخ 1342 و  ياهدادخر  هب  دـیاب  ًالامتحا  هک  تشاد  مان  هزوح ،
موس شخب  دنب  نیـسپاو  .دوب  هتخادرپ  یماظن  همکحم  نادـنز و  اب  ار  تضهن  نیا  هب  شا  یگتـسباو  هنیزه  هک  یـسک  طسوت  نآ ؛ نایب 

راـکفا ياریذـپ  هدرک و  یتامادـقا  مق  هزوـح  زا  يوریپ  هب  دهـشم  هزوـح  زین  تیناـحور  ریخا  تازراـبم  رد  : » دـش یم  ماـمت  نینچ  نیا 
زا يا  هدع  هشیمه  لیلد  نیا  هب  تسا و  هعسوت  هب  ور  جیار و  هزوح  نیا  رد  هناهاوخ  يدازآ  راکفا  زین  نونکا  مه  ات  هدش و  یتلوددض 

(3)« .دنشاب یم  نادنز  رد  ای  یماظتنا و  ياه  هاگتسد  رازآ  بیقعت و  دروم  هزوح  نیا  بالط 

ص:299
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ریقف ياه  بیج 

.دوب هناخ  هار  رد  وا  دوب و  هدش  مامت  یهاگرحـس  سیردت  .درک  یم  ییامندوخ  دهـشم  ناتـسمز  .دـش  یم  يرپس  یتخـس  اب  راگزور 
هنایم رد  .دسرب  هناخ  هب  ات  دیشک  یم  لوط  هقیقد  جنپو  تسیب  .تشاد  هنیزه  هراوس  ددرت  .دوب  روبجم  .تشگ  یمزاب  تفر و  یم  هدایپ 

هناخ نیا  فارطا  ياه  ناکد  نابحاص  .تشادن  ندنک  يارب  يزیچ  هناخزپشآ  تسد  فک  .تسین  راهان  زا  يربخ  هک  دـمآ  شدای  هار 
روط نیمه  متـساوخ  یم  رگا   » .دراذـگب لزنم  هب  اپ  یلاخ  تسد  تساوخن  .دریگب  هیـسن  تسناوت  یمن  .دـندوب  انـشآان  زونه  هراـجاون 

»؟ يزبس نان و  تشوگ و  وک  سپ  دیسرپ  یم  منز  مورب ، هناخ 

شیپ یتح  دوش ؛ شخپ  تشاذگ  یمن  .تفرگ  یم  زرد  ار  ربخ  نیا  شدوخ  .تشادن  ربخ  وا  ترـسع  زا  یـسک  .دـنک  هچ  دوب  هدـنام 
يرهاظ نافیدر ، مه  رگید  اب  هسیاقم  رد  .دوب  هتسارآ  .دیشوپ  یم  شوخ  .دوب  دهشم  ياهزامنشیپ  نیرت  فورعم  زا  یکی  رسپ  وا  .ردپ 

اب درک  یمن  رواب  سک  چیه  ًالـصا  .قر  قش و  هدز و  کنیع  .مظنم  دوب و  بترم  هشیمه  میاهـسابل  نم  لاح  ره  هب   » .تشاد امن  شوخ 
[.« 273/ هرقب  ] ففعتلا نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبسحی  ...تسین  اهبیج  نیا  يوت  لوپ  هفایق  نیا 

.درک یم  راـک  یـسیر  خـن  هناـخراک  رد  هک  شیاـپرید  قوذ  مه  تسود  دوب ؛ یـسدق  اـضرمالغ  ییاـه  هاـگ  هرگ  نینچ  رد  وا  مَرْحَم 
.تشادن تخادرپ ، یم  لایر  جنپ  دیاب  دورب ، یسکات  اب  تساوخ  یم  رگا  .دوب  رود  .درک  جک  هناخراک  فرط  هب  هار  تفرگ و  میمصت 

لزنم هک  نارهت  نابایخ  يوت  زا  متسناوت  یمن  ار  هار  نیا  دوب و  بارخ  مه  میاهشفک  .دوب  مدرـس  تدش  هب  مه  نم  دوب و  ینالوط  هار  »
يوت زا  و  هجوت ؛ یب  .یـسیر  خن  هناخراک  فرط  مور  یم  هدایپ  مراد  مدید  .مدوب  ریحتم  .مورب ...  هدایپ  یـسیر  خـن  هناخراک  ات  دوب  ام 

سکلوف ًافداصت ...  .متـشاد  يدـب  رایـسب  عضو  .دوب  یلگ  مامت  میابع  میاه و  سابل  .مور  یم  دوب  هدـش  عمج  ناـبایخ  طـسو  هک  بآ 
تفگ مور ، یم  هار  مراد  جیو  جیگ و  روط  نیمه  نم  دوب  هدـید  يور ؟ یم  اجک  اقآ  تفگ : دیـسر و  تاجن  هتـشرف  کی  لثم  ینگاو 

(1)« .درک راوس  ارم  .یسیر  خن  هناخراک  متفگ : .مناسرب  ار  امش  ...هک 

يا هنماخ  ياقآ  یتسد  گنت  قرو  .تفر  هناخ  هب  رپ  تسد  اب  زور  نآ  .تشاد  بیج  رد  ناـموت  تشگ 200  یمزاب  هناخراک  زا  یتقو 
هب اه ، تبـسانم  رد  هک  نیا  اب  .دش  هتـساک  نیـشیپ  ياهانگنت  رامـش  زا  اما  دشن ، وروریز  وا  یگدنز  تشگنرب ؛ دـعب  هب  لاس 1347  زا 

، مرحم ياه  هام  هژیو 
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اهربنم و نینچ  یتنـس  دـمآرد  .درک  یم  ترفاسم  اهرهـش  رگید  هب  ظـعو  يارب  اـما  درک ، یمن  ینارنخـس  دهـشم  رد  ناـضمر  رفص و 
هب ار  ناش  تاهوجو  .دنتشاد  یلام  تاعجارم  .دندوب  هتخانش  ارم  دهشم  مدرم   » .دهد رییغت  يدح  ات  ار  وا  تیعضو  تسناوت  اه ، هباطخ 

(1)« .دوب هداد  نم  هب  هوجو  ذخا  هزاجا  ماما  .دنداد  یم  نم 

اب

شخب زا  هدافتـسا  رد  هراومه  تاهوجو ، تخادرپ  يارب  وا  هب  مدرم  یلام  تاـعجارم  دهـشم و  رد  شنوزفازور  ندـش  هتخانـش  دوجو 
.دوب طاتحم  نآ  دَّدَُحم 

ییوجزاب نیرت  هاتوک 

روظنم هچ  هب  .دـنتفای  مق  رد  ار  وا  يا  هنماخ  ياقآ  بیقعت  رد  كاواس  نارومأـم  هک  دوب  هام 1346ش  يد  لیاوا  ناضمر و  هاـم  رخاوا 
/ دیعـس یعقاو  تیوه  نتفاـی  یپ  رد  ناـنچمه  یتـینما  هاگتـسد  .دوبن  هتـسناد  كاواـس  يارب  دوب ؟ هدـش  دوـخ  یملع  هاگتـساخ  یهار 
تفرگ و وا  زا  مه  یسکع  .دنک  رپ  ار  تاصخشم  هگرب  درک  شراداو  راضحا و  ار  وا  تهج  نیمه  هب  مق  كاواس  .دوب  يا  هنماخدیس 
رب رود و  نآ ، شـسرپ  هس  هک  دوب  مه  ییوجزاـب  هگرب  کـی  نآ  هارمه  .داتـسرف  موس  لـک  هرادا  هب  ار  سکع » هب  قصلم  یفارگوـیب  »
رد وا  ییوجزاـب  نیرت  هاـتوک  نیا   (2) .الابرـس يدـح  ات  دوب و  هاتوک  هدـش  هداد  ياه  خـساپ  .دـیدرگ  یم  یمق  ییابطابط  رفعجدـیس 
یم هک  هزادنا  ره  هب  هک  دوب  هتساوخ  مق  هبعش  زا  نارهت  كاواس  نیا  زا  شیپ  .دنتـشادن  شراک  هب  يراک  زور  نآ  .دوب  هزرابم  نارود 

يارب یخـساپ  هک  دوب ، یفاک  مق  كاواس  يارب  ییوجزاب ، راضحا و  نیا  (3) و  .دشوکب يا  هنماخ  دیعس  دیس / تیوه  نییعت  رد  دناوت 
.دشاب هتشاد  نارهت 

ینآرق قیفر 

یسرداد هرادا   » رخاوا 1346 .دوب  یتینما  هاگتسد  دصر  ضرعم  رد  نانچمه  يا  هنماخ  ياقآ  .دشن  عورش  یگدوسآ  اب  لاس 1347ش 
هب عوضوم  .دتـسرفب  هدرک ، میظنت  ار  يا  هنماخ  یلعدیـس  يرفیک » لجـس   » هک دوب  هتـساوخ  كاواس  زا  یهاشنهاش » حلـسم  ياهورین 

كاواس

ص:301

.اج نامه  - 1
خروم 16/10/46. مش 3831/21 ، (، 316  ) موس هرادا  لکریدم  هب  مق  كاواس  زا  كاواس ، دانسا  - 2

خروم مش 24156/316 ، مق ،) نارهت و  كاواـس  ياـسؤر  هب  تشوـنور   ) ناـسارخ كاواـس  سیئر  هب  موـس  لـک  هرادا  زا  ناـمه ، - 3
.18/3/46
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(1) .دنتسرفب نارهت  هب  هدرک  هیهت  ار  وا  سکع » هب  قصلم  یفارگویب   » هک دنتشون  مه  ار  شلزنم  یناشن  یتح  دش ؛ هداد  عالطا  ناسارخ 
هب ینابرهش  نارومأم  .دهد  ماجنا  وا  تنوکس  لحم  زا  مه  یتاقیقحت  تساوخ  ینابرهـش  زا  ناسارخ ، كاواس  سیئر  یمارهب ، پیترس 

مرحم هام  تبسانم  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  درک  نشور  اه  هیاسمه  زا  وجو  سرپ  .دندش  ور  هبور  هتسب  رد  اب  دندرک و  هعجارم  وا  هناخ 
ناوا نیمه  رد  .دوب  ربارب  مرحم 1388  لوا  اب  لاس  نآ  نیدرورف  مهدزاود   (2) .تسا هدش  جراخ  دهشم  زا  ظعو  ینارنخـس و  يارب  و 

ماد هب  ار  یمق  رفعجدیس  دناوتب  رگا  هک  تسناد  یم  كاواس  .دوب  يا  هنماخدیـس  يا / هنماخ  دیعـس  نتفای  يوپاکت  رد  نارهت  كاواس 
هب رد  هک  دوب  هدرک  ناش  هفالک  بحاص  یب  مان  نیا  ًامتح  .دش  دهاوخ  شاف  يا  هنماخدیس  يا /  هنماخ  دیعـس  رهم  هب  رـس  زار  دزادنا ،
رد یلمآ  نیدلاءایض  خیش  هناخ  هب  يرـس  ًامتح  دشاب ، نارهت  رد  رگا  رفعجدیـس  هک  تسناد  یم  كاواس  .دندوب  رفعجدیـس  لابند  رد 

ناکم شرگید ، ردارب  یتاجن ، سابع  جاح  ای  و  شردارب ، یمق ، یبتجم  هناخ  دورن ، اـج  نآ  هب  رگا  .دز  دـهاوخ  داـبآ  نسح  هارراـهچ 
قارع رد  نونکا  هدـش ، تابتع  یهار  وا  هک  دـنتفگ  كاواس  نارومأم  هب  .دـنتفاین  اه  لحم  نیا  رد  ار  رفعجدیـس  .دنتـسه  يدـعب  ياـه 

.درک یم  کمک  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  تیلاعف  تحاسم  كدنا  ندشن  رت  گنت  هب  رفعجدیس ، ندنام  يرارف   (3) .تسا

بالط نایم  یباعل  گنر و  یـسایس  ياه  تیلاعف  تسایـس و  نامز ، نآ  .دوب  لاس 1340  دیاش  دـش ؟ زاغآ  یک  زا  ود  نیا  یتسود  اما 
یسک نیتسخن  یمق  رفعجدیس  .نآرق  تئارق  اب  مه  تخیمآرد ، تسایس  اب  مه  اهدعب ، دوب ، هچ  ره  دیس ، ود  نیا  لصو  هزمه  .تشادن 

، هتفر رـصم  هب  يو  .درک  کمک  نآ  شرتسگ  هب  دـناسر و  دهـشم  شوگ  هب  رـصم  ناـیراق  کبـس  هب  ار  نآرق  تئارق  يادـص  هک  دوب 
يا هلـصاف  هچ  دـش  هجوتم  هک  دوب  تائارق  نیا  ندینـش  زا  سپ  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  هدروآ  دهـشم  هب  ار  هحفـص  نآ  نایراق  ياهراون 
روط دـنوشب ... ، انـشآ  اه  برع  ندـناوخ  نآرق  اب  هک  نآ  زا  لبق  اه  یناریا  ار  دـیوجت   » .دراد دوجو  رـصم  ناریا و  نآرق  تئارق  ناـیم 

ياهدَم ماغدا و  افخا و  نیا  .دندیمهف  یم  يرگید  روط  دندرک ، یم  انعم  يرگید 

ص:303

خروم 14/1/47. مش 1119/312 ، ناسارخ ، كاواس  تسایر  هب  موس  لک  هرادا  همان  نامه ، - 1
خروم 2/2/47. مش 5-59-108 ، ناسارخ ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسایر  هب  ناسارخ  ياه  ینابرهش  تسرپرس  همان  نامه ، - 2
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ار يرصم  نآرق  دهشم  رد  هک  یسک  لوا  ...دندوب  هدینـشن  برع  نابز  زا  نوچ  دندرک ، یم  ظفلت  يرگید  روط  ًالـصا  ار  ...نوگانوگ 
انشآ يرصم  ياه  نآرق  اب  نم  تقو  نآ  ...دوب  یمق ]  ] رفعج دیس ]  ] اقآ دوب  دلب  دناوخ و  یم  مه  شدوخ  دروآ و  ...شلماک  لکش  هب 

(1)« .مدرک لیمکت  اجنآ  .نحل  ظاحل  زا  مراد  مک  یلیخ  نم  هلب ، هک  مدید  اهدعب  مدش و 

هب شوگ  دـبایب و  ار  رـصم  ویدار  دـنک ، رو  نآ  رو  نیا  ار  نآ  جوم  دریگب ، ویدار  هب  شوـگ  هاـگ  هاـگ  هک  دـش  بجوـم  ییانـشآ  نیا 
رفعجدیس هک  ییاهراون  قیرط  زا  تعفر  دمحم  لیعامسا و  یفطصم  خیش  حاتفلادبع ، يادص  اب  وا  .دراپـسب  لاحم  نآ  نایراق  يادص 

دصق ییانشآ  دش  یم  هجوتم  رگا  .دوب  هدیدنسپ  رایسب  ار  لیعامسا  یفطصم  خیش  توالت  نایم ، نیا  زا  و  هدش ، انشآ  دوب  هدروآ  یمق 
اب دـناوت  یم  هک  ار  لیعامـسا  یفطـصم  خیـش  ياهراون  زا  دادـعت  ره  تساوخ  یم  وا  زا  ًاضعب  دراد ، ار  یبرع  ياهروشک  هب  ترفاـسم 

.درک یم  ادـص  رـس و  دز ، یم  توس  توس  .تفرگ  یم  یتمحز  هچ  هب  ار  هرهاـق  ویدار  : » دـیوگ یم  یمطاـف  یـضترم  .درواـیب  دوخ 
موحرم مان  هب  یمق ]  ] ییابطابط رفعج  دیـس ]  ] ياقآ ياه  لـیماف  زا  یکی  .دروآ  یم  اـه  فرط  نآ  زا  تفر و  یم  يرفاـسم  مه  یهاـگ 

یم يروآ  عمج  ار  اهراون  نیا  .دنتشاد  هقالع  ...دوب  هدروآ  راون  ات  ود  یکی  رصم و  دوب  هتفر  ناشیا  یلمآ ، نیدلاءایـض ] خیـش   ] ياقآ
رد شولغ  مان  اب  اهدعب  هک  دش ؛ انشآ  یفطصم  بغار  يادص  اب  هک  دوب  اه  يراپـس  شوگ  نیمه  رد   (2)« .دنداد یم  شوگ  دندرک و 

ادیپ ار  لیعامسا  یفطصم  خیـش  رـسپ  يادص  رـصم ، يویدار  رد  زورما   » هک تفگ  وا  هب  یمق  رفعجدیـس  يزور  .تفای  ترهـش  ناریا 
...دشاب یم  لیعامـسا  یفطـصم  خیـش  رـسپ  هک  تسا  بغار  وا  مان  تفگ : تسا ؟ شرـسپ  يدیمهف  اجک  زا  روط ؟ هچ  متفگ : .میدرک 

یفطـصم خیـش  رـسپ  نامه  دیاب  ًاتدعاق  متفگ  مدرک  شوگ  هک  نم  .دوب  هدرک  طبـض  ار  لیعامـسا  یفطـصم  دنزرف  يادص  نم  قیفر 
دانی موی  عمتساو  دوب : فورعم  تایآ  توالت  نامه  مه  توالت  .تسا  لیعامسا  یفطصم  خیـش  هیبش  شیادص  نوچ  دشاب ، لیعامـسا 

(3) .[« ق/41  ] بیرق   ناکم نم  دانملا 

ریثکت ات  درپس  یم  دوب ، یتوص  ياه  هاگتسد  هدنشورف  دهـشم و  نایراق  زا  دوخ  هک  یمطاف  یـضترم  هب  ار  اهراون  نیا  يا  هنماخ  ياقآ 
دیسر و نارهت  هب  مک  مک  اهراون  نیا  ياپ  .دنک 
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.دروآرد ییاهنت  زا  ار  طسابلادبع  يادص  تفای و  جاور  زین  نارهت  رد  لیعامسا  یفطصم  خیش  تئارق 

همانرذگ نتفرگ  يارب  شالت 

ياه تشگ  .دـندوب  وا  اب  زین  شا  هلاـسود  يافطـصم  رـسمه و  ًـالامتحا  .دوب  نارهت  رد  ار  1347ش )  ) مرحم 1388 يا ، هنماخ  ياـقآ 
رد وا  ياـه  ینارنخـس  زا  يّدر  اـما  تسا ، هدـش  تختیاـپ  یهار  دهـشم  زا  غیلبت  يارب  هک  تفگ  یم  دهـشم  یماـظتنا  نارومأـم  یتینما 
وا .دریگب  همانرذـگ  شا  هداوناخ  دوخ و  يارب  ات  تفر  همانرذـگ  هرادا  هب  هک  دوب  نیدرورف  مود  همین  .تسین  كاواـس  ياـه  شرازگ 

ملسم هچ  نآ  .درک  دای  ترایز  ار  ترفاسم » زا  روظنم   » و قارع ؛ تشون : دصقم » روشک   » ربارب رد  تاصخـشم ، هگرب  ندرک  رپ  ماگنه 
ترایز فرص  ار  نآ  زا  یـشخب  دهاوخب  هک  دوب  هداد  خر  وا  یلام  عضو  رد  يا  هداعلا  قوف  قافتا  هن  دوب و  هدش  ادیپ  یجنگ  هن  تسا 

داتـسرف و كاواس  هب  ار  وا  تساوخرد  همانرذـگ  هرادا  دـشاب ، هچ  ره  خـساپ  .دوب  لطعم  دوخ  هیموی  هنوؤم  رد  .دـنک  تایلاع  تاـبتع 
کیرحت يارب  یتصرف  ره  زا  ...هیلاراشم  : » دوب یعیبط  رایـسب  هدش  هداد  خـساپ  .درک  مالعتـسا  نامزاس  نآ  زا  همانرذـگ  رودـص  يارب 

قارع هب  يو  تمیزع  اب  بیوصت  تروص  رد  .دشاب  یمن  دوخ  تادهعت  نینچمه  لوصا و  چیه  هب  دنب  ياپ  دیامن و  یم  هدافتسا  مدرم 
(1) .دش و  .دوش » تفلاخم 

یتالیکشت ياه  تیلاعف  يارب  ینومزآ 

.درک رییغت  يدودح  ات  بلاق  رد  دوش ، لیدبت  راچد  اوتحم  رد  هکنآ  یب  دوب ، هدرک  باختنا  هک  یهار  همادا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  شور 
، نارومأم تسد  زا  رارف  .دـنک  لقتنم  رگید  تاعامتجا  اه و  هورگ  دارفا ، هب  ار  يدرف  تکرح  روحم  تساوخ  یم  وا  دـسر  یم  رظن  هب 

عناق ار  شدوخ  دوبن ؛ هدیاف  یب  تموکح  هنیس  هب  نخس  ياه  هزین  باترپ  نیشتآ و  ياه  ینارنخس  هاگداز ، زا  يرود  یناهنپ ، یگدنز 
هک دروآ  يور  ییاهراک  هب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دوب ؟ هزادـنا  هچ  نوگانوگ  تاقبط  تاعامتجا و  نایم  رد  نآ  جـیاتن  اـما  درک ، یم 

یسایس یگنهرف و  كرد  ءاقترا  رخآ  رد  نید و  فراعم  میمعت  یعامتجا ، یهاگآ  شرتسگ  مدرم ، يرکف  ینابم  رد  رییغت  نآ  هجیتن 
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هجیتن زا  دوز  یلیخ  دونـشب و  دـیوگب ، دنیـشنب ، مدرم  اب  ورردور  هک  درک  یم  مهارف  ار  ناکما  نیا  تعامج  تماـما  .دوب  نایرهـشمه 
.دوب دیاقع  ریـسفت و  نوچ  دیدج ، سرد  لفاحم  ییاپرب  دیـشخب ، يرتشیب  ناج  شور  نیا  هب  هک  يرگید  ماگ  .ددرگ  علطم  دوخ  راک 

تـشم کی  دیاب  ام  مدرک  رکف   » .دز يا  هزات  مادقا  هب  تسد  تشادنپ ، یم  رتبا  دارفا  یهد  نامزاس  نودب  ار  يرکف  یهد  ناماس  هک  وا 
اه هبلط  اب  مدرک و  راک  هلئسم  نیا  يور  نیاربانب  .دننک  شالت  هزرابم  طخ  رد  دنشاب و  دقتعم  ًاقیمع  هزرابم  هب  اهنآ  هک  مینارورپب  هبلط 
اب دوب ، هتسشن  يا  هنماخ  ياقآ  ریمـض  نهذ و  رد  بالط  یتیبرت  ماظن  زا  هچ  نآ   (1) .میدش زکرمتم  رکف » نیا  يور  هتشاذگ و  همانرب 

.دوب اهنآ  زا  یکی  يزومآ  ملع  هک  دید  یم  هیوس  دنچ  ار  هزوح  یشزومآ  ماظن  وا  .درک  یم  توافت  هیملع  هزوح  جیار  ياه  شزومآ 
شرتسگ هب  ًاقیمع  زین  .تشاد و  تیمها  وا  يارب  بالط  يداصتقا  یناور و  یقالخا ، ياهزاین  نیمأت  يراج ، سورد  شزومآ  اب  وسمه 

یم یبایزرا  زاین  شیپ  کی  ار  اه  هبلط  يارب  قالخا  شزومآ  نایم ، نیا  رد  .دیـشیدنا  یم  نازومآ  سرد  نایم  رد  یعامتجا  ياـهرواب 
.درک

کخاک هلزلز 

زکرم .دیزرل  ناسارخ  ناتسا  رویرهش 1347  هبنش 9  زور  رهظ  زا  دعب  تعاس 2  .درک  ادـیپ  دومن  کخاک  هلزلز  رد  یهد  نامزاس  نیا 
رد هدش ، ناریو  اتسور  رهـش و  اه  هد  هک  دنتـشون  اه  همانزور  دعب  زور  کی  .دوب  دابانگ  ناتـسرهش  يزکرم  شخب  کخاک ، رد  هلزلز 
يا هزادنا  هب  هلزلز  تدش  کخاک  دابانگ و  فارطا  ءارق  زا  هطقن  دنچ  رد  دزرل ؛ یم  نانچمه  هقطنم  تسین ؛ یگدنز  زا  يرثا  کخاک 

مدرم تاکرحت  أشنم  تفای ، ترهش  زین  سودرف  هلزلز  ضایب و  تشد  هلزلز  هب  هک  هلزلز  نیا   (2) .تسا هداد  فاکش  ار  نیمز  هک  دوب 
يولهپ اضردمحم  سپس  و  ریزو ، تسخن  ادیوه ، سابعریما  رفـس  ربخ  هک  دیارج  یمـسر  رابخا  سپ  رد  تامادقا  نیا  .دیدرگ  هقطنم 

هلزلز یتقو   » .دوب هدش  هناور  دهـشم  زا  یمدرم  ياه  کمک  اما  .دنام  هدـیدان  هتفگان و  دـنداد ، یم  شـشوپ  ار  هقطنم  هب  شرـسمه  و 
ناتسود زا  یضعب  .سودرف  میورب  میهاوخ  یم  متفگ  .متفرگ  سامت  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  .میدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  ام  دمآ ، شیپ 

دنم و هقالع  نایرازاب  زا  یهورگ  داژن و  یمشاه  ياقآ  یسبط ، ياقآ  .دندرک  لابقتسا 
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(1)« .میتفر هدز  هلزلز  هقطنم  فرط  هب  میداتفا و  هار  مدآ  رفن  یلا 80  نیشام و 70  ات  یلا 15   10 بالط ، زا  يا  هدع 

، یناطلس نادیـس ، سابعدیـس  ییابطابط ، يدهمدیـس  ناگدشدای ، زا  ریغ  .داتفا  هار  هقطنم  هب  هثداح  زا  سپ  زور  هس  هلومحم  نیتسخن 
نیا هک  كاواس  رگشرازگ  .دندوب  راکردنا  تسد  زین  یمق  رفعجدیـس  یمق و  دومحمدیـس  ریگبالگ ، سدقم  یفالت ، مساقلاوبا  خیش 
هلزلز لحم  هب  كاشوپ  رابوراوخ و  نویماـک  ود  هک  تشون  ناوراـک  نیا  یلـصا  دارفا  ندرب  ماـن  زا  سپ  تشاد  رظن  ریز  ار  تاـکرحت 

دندرک و اپ  هب  سودرف  یلـصا  هکلف  رد  يرداچ  سپـس  .دنتفر  نیحورجم  ندید  هب  دابانگ  هب  دورو  زا  سپ  هورگ  نیا  .دـش  مازعا  هدز 
ایوگ هک  یگنهرـس  ضارتـعا  اـب  دوز  یلیخ  اـما  دـش ، عورـش  یناـسر  کـمک  .دـنداد  ياـج  نآ  رد  عـیزوت  يارب  ار  هارمه  ياـهالاک 

دیهاوخ یم  هک  دیتسه  هراک  هچ  امش  تفگ  یم  گنهرس  .دیدرگ  ور  هبور  دوب ، راد  هدهع  ار  دیشروخ  ریش و  تالیکـشت  یتسرپرس 
؟(2) دینک کمک  مدرم  هب 

، میـسرتب دیابن  متفگ  نم  .دندیـسرت  ناتـسود  .میور  یمن  میتفگ  ام  .مینک  یم  نوریب  روز  هب  دیورن  رگا  دنتفگ  دندرک و  دـیدهت  ار  ام 
مدرم تاناکما  همه  میا و  هدمآ  مدرم  هب  کمک  يارب  ام  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  درادـن و  ینعم  سرت  میراد  ام  هک  یعـضو  رد  اریز 

(3) .تسا ام  تسد  رد 

ناوراک هک  دنتفریذپ  دـش و  هدیـشک  يرادـنامرف  هب  عوضوم  .داتفین  رگراک  سودرف ، تایلمع  سیئر  یـسلجم ، گنهرـس  تادـیدهت 
یم قحلم  هاگیاپ  نیا  هب  دیسر  یم  دهشم  زا  هک  يراب  ره  .دوب  تیناحور » يدادما  هاگیاپ  ، » ناوراک مان  .دهد  همادا  شراک  هب  دهـشم 

، دوخن جـنرب ، دـش  یم  شخپ  ناگدز  هلزلز  ناـیم  رد  هورگ  طـسوت  هچ  نآ   (4) .دیـسر هار  زا  الاک  نویماک  زور 12  هس  فرظ  .دـش 
وردوخ دـنچ  ناوراک ، .دوب  رداچ  زادـناریز و  فاـحل ، وتپ ، بآ ، فرظ  يزپ ، كاروخ  غارچ  شفک ، ساـبل ، ینیمز ، بیـس  سدـع ،
حیضوت رد  كاواس  عبنم  .دیدرگ  یم  عیزوت  دش و  یم  هدرب  فارطا  ياهاتـسور  هب  نانآ  طسوت  مالقا  نیا  هک  تشاد  هارمه  یـصخش 

بالط کمک  اب   » هورگ نیا  هک  دسیون  یم  دوخ  شرازگ 
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ناگدز هلزلز  هب  کمک  تیلاعف و  لوغـشم  زور  بش و  هدومن و  کمک  ناگدز  هلزلز  هب  يدایز  شـشوک  اـب  سودرف  هیملع  هسردـم 
یم لاسرا  هیهت و  اهنآ  هداد ، عالطا  دوخ  يدایا  زا  رفن  دنچ  هدازدباع و  ياقآ  دهشم ، هب  ار  ناگدز  هلزلز  يرورض  تاجایتحا  .دنتسه 

یناسر يرای  نیا  رد  اه  ناتسرهش  یخرب  ياملع  زاریش و  نارهت ، مق ، عجارم  دوبن ؛ دهـشم  طقف  یمدرم  ياه  کمک  أشنم   (1)« .دنیامن
.دندرک تکرش 

هک یتشهب  ینیسح  دمحمدیـس  ياقآ  .دشن  دودحم  ناریا  دعب  ناسارخ و  هب  ناگدز ، هلزلز  هب  ندناسر  يرای  يارب  نایناحور  تامادقا 
، دوب هدش  يروآ  عمج  زکرم  فرط  زا  هک  كرام  غلبم 43220  تشاد ، هدهع  هب  ار  گروبماه  یمالـسا  زکرم  تیریدم  نامز  نیا  رد 

(2) .داتسرف ناگدید  بیسآ  يارب 

تموکح يارب  يدـیاوع  اهنت  هن  نایناحور  يدادـما  تیلاعف  هک  تسناد  یم  .دوب  دونـشخان  تاکرحت  نیا  زا  ناسارخ  یتینما  هاگتـسد 
راقن زا  هک  دوب  نیا  .دیـشک  دنهاوخ  هقطنم  مدرم  خر  هب  ار  یتلود  ياه  کمک  فعـض  تصرف ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  هکلب  درادـن ،

لامتحا هب   ] .دز نماد  رتشیب  هچ  ره  اهنآ  نایم  فالتخا  هب  درب و  هرهب  یمق  ینالیم و  نایاقآ  دهـشم ، یناحور  هاگتـسد  ود  ناـیم  هنهک 
.دوش یم  ماجنا  یتینما  هاگتـسد  يرایمه  اب  ناـگدز  هلزلز  هب  کـمک  رد  یمق  دومحمدیـس  تامادـقا  هک  درک  عیاـش  كاواـس  داـیز ]
یتلود ياهداهن  رایتخا  رد  ًالومعم  ییوردوخ  نینچ  هک  ارچ  دوب ، هتخیگنارب  ار  بالط  کش  دومحمدیـس ، ياـپ  ریز  روردـنل  وردوخ 

اـسب هچ  یمق و  ياـقآ  هاگتـسد  تامادـقا  اـب  هدز  هلزلز  هقطنم  رد  روضح  يارب  ینـالیم  هللا  تیآ  لـیامت  رگید  يوـس  زا  .تشاد  رارق 
هدز هلزلز  هقطنم  هب  نتفر  هب  میمـصت  ینالیم  نوچ   » .دوب هتـسشن  مخز  نیا  يور  كاواس  سگم  .دـنام  میقع  كاواس ، ناهنپ  تلاخد 

رد هدوب ، روردنل  يو  يدایا  یمق و  دومحمدیـس  لماح  ياه  لیبموتا  زا  یکی  یفرط  زا  دـیامن و  یم  لصاح  فارـصنا  سپـس  هتفرگ ،
هدومن و مازعا  هدز  هلزلز  هقطنم  هب  تینما  نامزاس  ار  یمق  دومحمدیـس  هک  تسا  عیاش  ینالیم  نارادـفرط  هیملع و  هزوح  بـالط  نیب 

كاواـس اـب  یمق  دومحمدیـس  رگا  هک  دـنیامن  یم  راـهظا  ینـالیم  نارادـفرط  .دـنا  هدراذـگ  يو  راـیتخا  رد  هدـننار  لـیبموتا و  یتح 
نیا .دـنا  هدـشن  يو  يدایا  دومحمدیـس و  ضرعتم  یلو  دـندومن  يریگولج  ینـالیم  هللا  تیآ  نتفر  زا  روطچ  تشاد ، یمن  يراـکمه 

هیحان زا  ربخ 
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هدـش دومحمدیـس  یمق و  هب  يدـیدش  همطل  ثعاب  هعیاش  نیا  .ددرگ  یم  تیوقت  زور  هب  زور  هدـش و  هداد  هعاشا  مه  كاواس  عباـنم 
(1)« .تسا

يا هنماخ  ای  ینیمخ 

عابتا نایم  دنتسناد  یم  هچ  اهنآ  .دوب  یگدنز  ییادتبا  بابـسا  كاروخ و  هیلوا  داوم  ندیـسر  دوب ، مهم  هدز  هلزلز  مدرم  يارب  هچ  نآ 
ار ینیمخ  مدرم  نامه  اما  .دـنک  یمن  هک  اه  هچ  مخز  نیا  يور  کمن  نتخیر  اب  یتینما  هاگتـسد  درذـگ و  یم  هچ  یناحور  ياـسؤر 
ار وا  مان  دندوب ، هدز  هلزلز  هقطنم  رد  يدهشم  ناسر  کمک  نایناحور  هک  يزور  دنچ  نآ  رد  .دندوب  هدینـش  ار  وا  مان  .دنتخانـش  یم 

مسا مدرم  زور  یلا 15  دودح 10  ًابیرقت  میدوب ، هتفر  اجنآ  ام  هک  لیاوا   » .تسا هدـش  هقطنم  دراو  ومه  دـندرب  یم  نامگ  .دـندرب  یم 
هک دندمآ  یم  رود  ياه  هار  تاهد و  زا  یهورگ  کی  هدمآ و  ینیمخ  ياقآ  دنتفگ  یم  .دندوب  هتفرگ  هابتـشا  ینیمخ  ماما  مسا  اب  ارم 

ار ینیمخ  ياقآ  طقف  ام  هک  تسین  روط  نیا  تسا و  همه  لام  ینیمخ  ياـقآ  هک  دوب  مولعم  ًـالماک  اـجنآ  رد  .دـننیبب  ار  ینیمخ  ياـقآ 
نم مسا  هرخالاب  .تسا  بوبحم  مسا  کی  شمسا  ینیمخ  ياقآ  تسدرود  ياهاتـسور  رد  یتح  اجنآ و  تاهد  رد  .میرادب  شتـسود 

(2)« .دنتخانش مدرم  داتفا و  اج  يا ] هنماخ  ]= 

زا ار  اـپ  هقطنم  رد  روـضح  زا  سپ  زور  وا 45  هک  دـنیوگ  یم  اهدنـس  اما  .دـعب  هام  ود  ات  دـنام ؟ سودرف  رد  یک  ات  يا  هنماخ  ياـقآ 
.دـماین شوخ  یتموکح  نارظان  قاذـم  هب  هک  درک  ینارنخـس  نانآ  يارب  هاگ  تشاذـگ و  رتارف  ناگدز  هلزلز  هب  يدام  یناسر  کمک 

.دنروخ و یم  ار  امش  قح  هک  دینک  یمن  عافد  دوخ  قح  زا  امش  ارچ   » هک تفگ  تفر و  ربنم  هب  سودرف  هیمطاف  تأیه  رد  هامرهم   28
یم ناج  امرس  زا  تسا ] هار  رد  هک  یناتسمز  رد   ] اهدرمریپ اه و  هچب  .دننک  تسرد  هناخ  هک  دنتـسین  امـش  رکف  هب  نارهت  تاماقم  ارچ 

(3)« .دنهد

زین مدرم  دوـخ  هیلع  هک  ؛(4)  درادن ییاراک  دیـشروخ  ریـش و  تیعمج  تامادقا  هژیو  هب  یتلود ، ياهدادـما  هک  دوب  هدـید  کیدزن  زا 
رد هک  دید  یم  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس ؟ نیا  يارجام  دوب  هچ  اما  .دش  وا  تاماهتا  زا  یکی  اهدـعب  ینارنخـس  نیا  .دـنک  یم  مادـقا 

زا یکی 

ص:308
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خروم 7/8/47. مش 5-59-108 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ناتسا  ینابرهش  همان  كاواس ، دانسا  - 3
ص 14. اه ، تیاکح  تارطاخ و  - 4
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تفرگ میمـصت  .دـننک  یم  یگدـنز  ینیمزریز  ياه  هرفح  رد  ای  اهرداچ  ریز  رفن  رازه  جـنپ  دودـح  سودرف ، هدـش  ناریو  ياه  هلحم 
ریـش طسوت  دوب ، هدنام  ملاس  هک  سودرف  يزپرجآ  هروک  .دوب  زایندروم  حلاصم  نیرت  هدـمع  رجآ ، .دزاسب  مامح  ناگراوآ  نیا  يارب 

سودرف يرادهب  نامتخاس  رهش ، يرجآ  ترامع  اهنت  .دنداتسرف  یم  دابانگ  هب  ار  نآ  يدیلوت  ياهرجآ  .دوب  هدش  هراجا  دیـشروخ  و 
هک دوـب  ناـیاپ  لاـح  رد  ناـمتخاس ، نـیا  رجآ  دـیرخ  يارب  اـهوگو  تـفگ  .تشذــگ  یم  نآ  تخاـس  زا  لاـس  ود  زا  شیب  هـک  دوـب 

ناریو ياه  شخب  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  ناش  هناهب  .درک  ناسکی  كاخ  اـب  ار  ناـمتخاس  دیـشروخ  ریـش و  روتـسد  هب  يرزودـلوب 
زا متفر  لحم  نآ  هدهاشم  يارب  هک  دعب  زور  حبـص  ...مدرک  یمن  رواب  لوا  هدنب   » .دناسرب مدرم  هب  یبیـسآ  دزیرورف و  يرادهب  هدـشن 

يادص هب  رایتخا  یب  دوب ، هدـناشوپ  ار  يرادـهب  گرزب  هطوحم  مامت  رجآ ، رازه  اهدـص  ندـش  دوبان  زا  هک  یگنردرز  كاخ  ندـید 
« .مداتسرف تنعل  ...دیشروخ  ریش و  تاماقم  ییانتعا  یب  یمحر و  یب  رب  مدرک و  هیرگ  دنلب 

.تفای مدرم  ندرک  هاگآ  ینارنخس و  رد  ار  هراچ  هک  تفشآرب  دیشروخ  ریش و  مادقا  زا  نانچ  يا  هنماخ  ياقآ 

زا کی  چـیه  رب  دوب و  راد  هلابند  يا  هثداح  سودرف ، هلزلز  اما  تشگزاب ، دهـشم  هب  رذآ  لیاوا  رد  تیلاعف ، هام  ود  زا  سپ  هک  نیا  اـب 
هلمج نآ  زا  .دندرک  یم  يریگ  یپ  ار  عوضوم  نانچمه  شناتـسود  يا و  هنماخ  ياقآ  .دشن  هتـشاذگ  نایاپ  هطقن  هعجاف  نیا  تالمج 
نـسُح نیا  نم ]  ] رظن زا  راـک  نیا   » .هدز هلزلز  هداوناـخ  تسیود  زا  شیب  ناـیم  نآ  میـسقت  یفاـب و  یلاـق  يارب  مشپ  خـن و  دـیرخ  دوب 

يریگولج مدرم  يایاده  زا  هدافتـسا  هب  تداع  نانآ و  يریگ  هقدص  زا  درک و  یم  راداو  راک  هب  ار  اج  نآ  مدرم  هک  تشاد  ار  گرزب 
« .دومن یم 

هژیو تبقارم 

رتخاب دازآ و  ناریا  دننام  یتایرشن  دش  هجوتم  دوخ  یتسپ  ياهروسناس  رد  نارهت  كاواس  هک  درب  یم  رسب  هدز  هلزلز  هقطنم  رد  زونه 
.دوش یم  هداتسرف  وا  یناشن  هب  روشک  زا  جراخ  پاچ  زورما 

یـسررب و تایلمع و  مکی  هرادا  سیئر  نامز  نآ  هک  یتباث  زیورپ  .دوب  فجن  رهـش  رد  تیبلا » لها  بتکم   » دـیارج نیا  لاـسرا  أدـبم 
شـش رد  تساوخ  دناسر و  یهاگآ  هب  ار  عوضوم  ناسارخ  كاواس  هب  يا  همان  رد  دوب ، موس  هرادا  لکریدم  مدـقم ، رـصان  نیـشناج 

تیصخش و مالعا  [ 1 : ] دتسرفب زکرم  هب  ار  يا  هنماخ  یلعدیس  هب  طوبرم  تاعالطا  شخب ،

ص:309
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نم سوسحمریغ و  ًـالماک  وحن  هب  قـیقحت  - 3 یلعف ؛ عضو  ندومن  صخـشم  اب  قباوس  زا  يا  هصـالخ  مـالعا  [ 2 [ ؛ یعامتجا تیعقوم 
-5 یلامتحا ؛ یناهنپ  ياه  تیلاعف  یگنوگچ  دروم  رد  قیقحت  عون  نیمه  - 4 یسایس ؛ تالیامت  دیاقع و  راکفا و  نوماریپ  میقتسمریغ 

(1) .تابتاکم لرتنک  - 6 هقطنم ؛ رد  رظندروم  دارفا  رگید  دیارج و  هدنتسرف  اب  طابترا  هوحن  تیفیک و  هرابرد  قیقحت  هویش  نیمه 

: دش لاسرا  هدامآ و  زکرم  كاواس  یتساوخرد  دراوم  دعب  هتفه  کی 

يا هنماخ  هللا  تیآ  شردپ  .دـشاب  یم  تلود  فلاخم  نویناحور  رادـفرط  بالط  زا  الاب  هدربمان  یعامتجا : تیعقوم  تیـصخش و  - 1»
یمیدـق تالحم  زا  هک  ناغون  رد  يا  هنماخ  داوجدیـس ]  ] هللا تیآ  .دراد  يراکمه  سامت و  ینالیم  دـننام  فلاخم  نویناـحور  اـب  زین 

.دراد یتیبوبحم  دنراد  تنوکس  هلحم  نیا  رد  هک  موس  هقبط  مدرم  نیب  رد  تسا و  دهشم 

رد .ددرگ  یم  میدـقت  تسویپ  هب  يو  سکع  هب  قصلم  یفارگویب  هخـسن  کی  يا و  هنماخ  یلعدیـس  قباوس  هصـالخ  گرب  کـی  - 2
.درادن يداح  تیلاعف  دراد و  تنوکس  دهشم  رد  يا  هنماخ  یلعدیس  رضاح  لاح 

فلاخم نویناحور  رادفرط  هدربمان  دیـسر  ضرع  هب  قوف  رد  هک  روط  نامه  یـسایس : تالیامت  دیاقع و  راکفا و  دروم  رد  قیقحت  - 3
.دشاب یم 

دراد و یگدامآ  هدنیآ  رد  یناهنپ  ياه  تیلاعف  تهج  هیلاراشم  هدربمان : یلامتحا  یناهنپ  ياه  تیلاعف  یگنوگچ  دروم  رد  قیقحت  - 4
دهاوـخ دـیدش  تیلاـعف  هورگ  نیا  رد  يو  يوـق  لاـمتحا  هب  دوـش  لیکـشت  تلود  هیلع  رب  هدـنیآ  رد  نویناـحور  زا  یهورگ  هچناـنچ 

.تشاد

اب فجن  زا  هللا  لضف  داوجدمحم  مان  هب  یصخش  زا  ییاه  همان  زین  ًالبق  هدنتـسرف : اب  هدنریگ  طابترا  هوحن  تیفیک و  هرابرد  قیقحت  - 5
( ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  نآ  یپکوتف   ) هدیدرگ میدـقت  شخب 316  هب  نآ  یپکوتف  هک  لاسرا  دهـشم  هب  الاب  هدربمان  تهج  تسپ 

.دشاب هتشاد  طابترا  يو  ریخا  تابتاکم  اب  تسا  نکمم 

هداعا ار  نآ  هخـسن  کـی  بیوصت ، زا  سپ  دـنیامرف  ررقم  .ددرگ  یم  میدـقت  تسویپ  هب  هدربماـن  تاـبتاکم  لرتنک  مرف  هخـسن  ود  - 6
(2)« .دنیامرف

رارقرب هام  شش  يارب  يا  هنماخ  یلعدیس  تابتاکم  روسناس  موس  لک  هرادا  تقفاوم  اب 

ص:310

خروم 16/7/47. مش 60734/312 ، ناسارخ ، كاواس  هب  موس  لک  هرادا  همان  كاواس ، دانسا  - 1
خروم 23/7/47. مش 14569/ه 1 ، كاواس ، سیئر  هب  ناسارخ  كاواس  همان  نامه ، - 2
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دروم ره  دـش  دـیکأت  .تفرگ  رارق  تبقارم  تحت  دـش  یم  ماجنا  سکعلاب  فجن و  مق ، نارهت ، دهـشم و  نیب  هک  یتابتاکم  مامت  .دـش 
(1) .دوش هداتسرف  زکرم  هب  نآ  زا  يا  هخسن  دمآ ، تسد  هب  يا  هداعلا  قوف  همان  هچنانچ  هدش ، شرازگ  یکوکشم ،

ریسفت هرابود  زاغآ 

وا زا  نابایخ  نییاپ  یلاـها  زا  یعمج  هک  دوب  لاس 1343ش  راب  لوا  .تفگ  یم  نآرق  ریـسفت  یهورگ  يارب  هک  دوب  يراـب  نیمود  نیا 
(2) و بایماک اضردیـس  ناتـسلگ ، هبامرگ و  رای  ود  ناگدـنهاوخ ، راب ، نیا  .دـیوگب  نآرق  ریـسفت  ناضمر  هام  تبـسانم  هب  دنتـساوخ 

یلعدیـس دزن  مه  اب  ود  ره  .هثحابم  مه  هار و  مه  هرفـس ، مه  هسردـم ، مه  هلحم ، مه  دابانگ ، لـها  ود  ره  دـندوب ؛ هنازرف ، رقابدـمحم 
نیا .قالخا  دیاقع ، ریـسفت ، دنک ؛ عورـش  يرگید  یمومع  سرد  لومعم ، ياه  سرد  زا  ریغ  هک  دـندرک  رارـصا  دـندمآ و  يا  هنماخ 

اب دودـحم ، دـنچ  ره  نانآ ، رفـس  نیا  رد  .دـندوب  کخاک  ناگدز  هلزلز  هب  یناسر  کمک  يارب  دهـشم  نایناحور  ناوراک  هارمه  ود ،
نآرق ریـسفت  هب  يا  هنماخ  ياقآ  .دـندوب  هتفای  يداتـسا  هتـسیاش  ار  وا  هدـش ، انـشآ  يا  هنماخ  ياقآ  یـسایس  یعامتجا و  یملع ، داـعبا 

مناد یمن   » .دش نآرق  ریسفت  رتسب  لاس 1343  نوچمه  هدـئام ، هروس  دهـشم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  ور  نیا  زا  .تشاد  يا  هژیو  داقتعا 
ات هک  ...بالط  يارب  لاس 47  رد  مدرک  عورـش  دهـشم  رد  ریـسفت  سرد  هک  مه  اهدعب  .مدرک  باختنا  ار  هدئام  هروس  دش  روطچ  هک 

(3)« .دوب ...لافنا  مه  دعب  ...مدرک و  عورش  هدئام  هروس  زا  لاس ، دنچ  تشاد  همادا  مه  رخاوا 

یم لکـش  سرد  نیا  هقلح  اـه  هعمج  اـه و  هبنـش  جـنپ  .دـنتفای  شیازفا  يرتـشم  ياـه  هبلط  .درک  ادـیپ  ناـهاوخ  هتفر  هتفر  سرد  نیا 
رفعجازریم هسردـم  هناخ  باتک  رد  نادرگاش ، ینوزف  اب  سپـس  و  روشرـس ، رازاب  رد  اه  یقیدـص  دجـسم  رد  ادـتبا  نآ  لحم  .تفرگ 

ياقآ نانخس  .دندش  یم  هدید  هعمل  حرش  نادرگاش  ات  ناوخ  جراخ  هبلط  زا  ناگدننک  تکرش  نایم  رد  .دوب 

ص:311

خروم 18/8/47. مش 67947/316 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  موس  لک  هرادا  همان  نامه ، - 1
هب دهشم  هیملع  هزوح  رد  .دمآ  ایند  هب  دابانگ  ناتـسرهش  هدون  ياتـسور  رد  1360-1329ش )  ) بایماک اضردیس  مالـسالا  تجح  - 2

تازرابم ناروک  رد  درک و  يوریپ  وا  یسایس  یشم  زا  يا  هنماخ  یلعدیس  هللا  تیآ  اب  ییانشآ  زا  سپ  .تخادرپ  ینید  مولع  لیـصحت 
دیشوک و دهشم  یمالسا  يروهمج  بزح  سیسأت  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .تفرگ  رارق  يولهپ  تموکح  هیلع  رهـش  نآ 

یمالسا ياروش  سلجم  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  وا  دهشم  مدرم  لاس 1360ش  رد  .تفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  شزومآ  دحاو  تیلوئسم 
.دیسر تداهش  هب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  تسد  هب  اما  دندرک ، باختنا 

یبایزاب 1235. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 3
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.تفرگ رارق  دهشم  لوا  هجرد  ياه  سرد  فیدر  رد  نادرگاش  رامش  تهج  زا  دوز  یلیخ  وا  ریسفت  سرد  .دش  یم  طبـض  يا  هنماخ 
یم رـضاح  هسلج  نیا  رد  زین  نایرازاب  زا  يدادـعت  وجـشناد و  زومآ و  شناد  ناناوج  دـندوبن ؛ سرد  نیا  ناهاوخ  اهنت  اه  هبلط  رگید ،

یتـینما نارومأـم  تسد  هب  تیاـهن  رد  اـما  دیـشک ، ازارد  هب  یناـیلاس  .تشادـن  لوا  راـب  یهاـتوک  هب  يرمع  یملع ، هقلح  نیا  .دـندش 
هب نـآلا  هک  دوـب  يزیچ  اـهنآ  ـِالاو  دـش ؟ هچ  داـتفا ؟ یک  تسد  میدـیمهفن  ینعی  .تفر  تسد  زا  اـهنآ  ياـهراون  هنافـسأتم   » .تسکش

(1)« .دروخ یم  نامدرد 

يا هنماخدیس  دیعس / رگید  راب 

ناهیک همانزور  رد  دراـگ  رکشل 1  يداع 206  هاگداد  سیئر  ءاـضما  هب  تیموکحم » یهگآ   » ناونع اـب  يا  هیعـالطا  دنفـسا  لوا  زور 
.دنک ادیپ  ار  يا  هنماخ  یلعدیـس  یمق و  رفعجدیـس  ینعی  هدنورپ  یلـصا  نامهتم  دوب  هتـسناوتن  رکـشل  نآ  یماظن  هاگداد  .دـش  پاچ 
دیعس یپ  رد  اهنآ  .دنتشادن  یکردم  يا  هنماخ  ياقآ  زا  هتبلا  .دوب  هدیسرن  هجیتن  هب  زین  ود  نیا  نتفای  يارب  كاواس  اب  ناوارف  تابتاکم 
هنماخ دیعس  [ 2 [ ؛ نیسحاقآ جاح  دنزرف  یمق ]  ] ییابطابط رفعجدیس  - 1 نایماظنریغ : عالطا  هب  هلیسو  نیدب   » .دندوب يا  هنماخدیـس  ای 
قاروا شخپ  ماـهتا  هب  دراـگ  رکشل 1  يداع 206  هاـگداد  هرامـش 28/9/1347-1779  يأر  ربارب  دـناسر  یم  يا  هنماخدیـس  اـی  يا 

زا لبق  هک  یتروص  رد  .دـیا  هدـش  موکحم  یبیدأت  نادـنز  هام  شـش  تدـم  هب  کـی  ره  لاـتق ، گـنج و  هب  مدرم  کـیرحت  هرـضم و 
(2)« .دییامن ضارتعا  دوخ  تیموکحم  يأر  هب  دیناوت  یم  دیوش  رضاح  هاگداد  رد  نامز  رورم  لوصح 

نارـضاح .دـش  رازگرب  یمق  ییابطابط  یـضترمدیس  هناخ  رد  عوضوم  نیمه  یـسررب  يارب  يا  هسلج  هیعالطا ، پاـچ  زا  سپ  زور  هد 
، یلمآ نیدـلا  ءایـض  خیـش  جاح  یمق ، اضردیـس  دوب ،) هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  يرئاـح  یلعدیـس  راعتـسم  مسا   ) یمق رفعجدـیس 

هدید ار  شترا  هیعالطا  راب  لوا  یمق  رفعجدیس  ایوگ  .دندوب  يا  هنماخ  یلعدیس  یسبط و  ظعاو  سابع  داژن ، یمشاه  میرکلادبعدیس 
داژن یمشاه  هتشون  كاواس  رگشرازگ  هک  هچ  نآ  ربانب  .درک  یهاوخرظن  نارضاح  زا  دناوخ و  ار  نآ  .تشاد  هارمه  ار  همانزور  دوب ؛

هب ار  هقبط  نیا  رظن  دهاوخ  یم  دراد ، نایناحور  اب  میالم  راتفر  ًالعف  تلود  هک  دیوگ  یم 

ص:312

یبایزاب 1228. مش  نامه ، - 1
ص 21. دنفسا 1347 ،)  1  ) مش 7675 ناهیک ، همانزور  - 2
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فیلکت طاقسا  ًافرص  ناهیک  همانزور  رد  جردنم  نالعا  اریز   » دننک یفرعم  رکشل  هب  ار  دوخ  دیابن  ود  نیا  نیاربانب ، .دیامن  بلج  دوخ 
« نیب زا  مرظندیدجت  قح  منک  یفرعم  ار  مدوخ   » رگا تفگ  يا  هنماخ  ياقآ  .دندادن  يرظن  دندرک و  یعالطا  یب  راهظا  یخرب  .تسا »

هاـم نیدـنچ  هک  ارچ  دـنک ، یفرعم  ار  دوـخ  دـیابن  یمق  رفعجدیـس  هک  دنـسر  یم  هجیتـن  نـیا  هـب  داـیز  تارکاذـم  زا  سپ  .دور  یمن 
هیلک  » .تسا رتهب  دشاب  يرارف  دوش ؛ هارمه  زین  رفیک  دیدشت  اب  رظندیدجت  هاگداد  يأر  دراد  ناکما  دنام و  یم  نادـنز  رد  فیلکتالب 

(1)« .دوشن تبحص  يرگید  ياج  رد  هدنام و  یفخم  ناش  تارکاذم  هک  دننک  یم  دای  دنگوس  سلجم  نیا  رد  راضح 

هب ار  وا  يریگتـسد  روتـسد  دش و  دهـشم  رد  یمق  رفعجدیـس  روضح  هجوتم  شرازگ  نیا  ندـید  زا  سپ  ناسارخ  كاواس  هک  نیا  اب 
تیوه ندش  نشور  كاواس ، يارب  شرازگ  نیا  دروآ  تسد  اما  .دنک  رارف  هتـشذگ  لثم  دـیدرگ  قفوم  رفعجدیـس  اما  داد ، ینابرهش 

لاس ود  هب  کیدزن  نارهت ، كاواس  هک  یسک  يا ، هنماخدیس  دیعس / هک  دیوگ  یم  ًاتحارص  شرازگ  دافم  .دوب  يا  هنماخدیـس  دیعس /
تـساوخ دـش ؟ ود  نیا  تیوه  قیبطت  مدـع  بجوم  يزیچ  هچ  اما  .تسا  شرازگ  نیا  رد  رـضاح  یلعدیـس  ناـمه  دوب ، وا  بیقعت  رد 

.دیاش ادخ ؟

نارهت هب  یغیلبت  رفس 

زور داژن  یمشاه  میرکلادبع  هک  دناسر  نارهت  عالطا  هب  ناسارخ  كاواس  .دوب  كرابم  هام  زور  نیتسخن  اب  فداصم  رذآ 1347  لوا 
يذوفن عبانم  قیرط  زا  ناسارخ  یتینما  هاگتسد  .دندش  تختیاپ  یهار  رذآ  مود  یسبط ، ظعاو  سابع  يا و  هنماخ  یلعدیس  رذآ و  لوا 
ناضمر هام  رد  ربنم  زا  هدافتسا  هباطخ و  ظعو و  روظنم  هب  دنراد  رظن  رد   » رهـش نیا  لاعف  نایناحور  دودعم  هک  دوب  هدش  رادربخ  دوخ 

ناگدربمان راتفر  لاـمعا و  زا  تبقارم  يارب  ار  مزـال  روتـسد  زین  نارهت  كاواـس   (2)« .دـنیامن تمیزع  اه  ناتـسرهش  ریاس  نارهت و  هب 
.دوش یمن  هدید  يا  هنماخ  ياقآ  ناضمر  هام  ربانم  زا  یشرازگ  اهدنس ، نایم  رد   (3) .درک رداص 

ار اتـسور  ود  دـنازرل و  ار  ناسارخ  برغ  رگید  يا  هلزلز  دورب ، لاس  ینایاپ  ياهزور  رد  دوخ  یغیلبت  رفـس  نیمود  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
وا .درک  ناسکی  كاخ  اب  نیارفسا  راوزبس و  نایم  رد 

ص:313

خروم 24/12/47. مش 17449/9ه ،  ربخ ، شرازگ  كاواس ، دانسا  - 1
خروم 11/9/47. مش 15533/9 ه ، ربخ ، شرازگ  نامه ، - 2

خروم 14/9/47. مش 84458/316 ، هب 20 ه 3 ، همان 316  نامه ، - 3
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تـشذگرد ازفا ، مغ  لـصف  نیا  يدـعب  دادـخر  .تفر  هقطنم  نآ  هب  هدز  هلزلز  مدرم  هب  یگدیـسر  یناـسر و  کـمک  يارب  راـب  دـنچ 
.دوب یقاب  مرحم  هاـم  زاـغآ  هب  يا  هتفه  .دوب  نارهت  رد  دنفسا 47  رد 22  وا  لاح  نیا  اب  .دوب  شرسمه  ردپ  هتـسجخ ، لیعامـسادمحم 

نآ هسلج  .تسج  یم  تکرش  دش ، یم  رازگرب  هبنش  جنپ  ره  ًالومعم  هک  نارهت  زرابم  ياملع  تسـشن  رد  دمآ  یم  نارهت  هب  نامز  ره 
یلعدیس يرظتنم و  دمحم  یناقلاط ، دومحمدیس  يدیعس ، اضردمحمدیـس  نایاقآ  دش و  رازگرب  یناشاک  نیـسح  خیـش  هناخ  رد  زور 

زا یناقلاط  دومحمدیس  : » دوب هدیسر  رید  دیاش  .تشون  هسلج  نایاپ  زا  يا  هلمج  دنچ  طقف  كاواس ، عبنم  .دنتشاد  تکرـش  يا  هنماخ 
، مرادن يزیچ  ًالعف  تشاد  راهظا  يدیعـس  .دـهدب  يو  هب  ...ینیمخ  ياوتف  هیمالعا  زا  يدادـعت  هک  تساوخ  يدیعـس  اضردـمحمدیس 

یم مه  امـش  يارب  دیـسر  عقوم  ره  .دوش  پاچ  نآ  نیع  ات  ما  هتـساوخ  دـشاب  ینیمخ  ءاـضما  رهم و  هب  هک  يا  هیمـالعا  فجن  زا  یلو 
همانزور زا  روکذـم  هیمالعا  هن  هک ]  ] تفگ باوج  رد  يدیعـس  دـیا ؟ هتفرگن  ینیمخ  زا  ار  یلبق  هیمالعا  رگم  تفگ  یناقلاط  .متـسرف 

نم هب  ار  ینیمخ  ياوتف  هیمالعا  زا  گرب  ود  دومن  راهظا  یناـقلاط  هب  یناـشاک  نیـسح  خیـش  عقوم  نیا  رد   (1) .تسا هدش  تسفا  رون 
ناشریگ يزیچ  دـش  هجوتم  تینما  نامزاس  رگا  هک  دـشاب  ردـق  نآ  دـیاب  ًالقا  .دروخ  یمن  درد  هب  گرب  ود  تفگ  یناقلاط  .دـنا  هداد 

مرج هب  قارع  تموـکح  طـسوت  ًاریخا  هـک  نـت  ود  هراـبرد  یتـح  هدوـب ، نـیا  زا  شیب  هـسلج  رد  ثـحب  دروـم  لـئاسم  اـما   (2)« .دیایب
هب هتـسباو   ] لیئارـسا سوساج  ود  نیا  هک  تفگ  يرظتنم  دـمحم  دـش و  هداد  ییاهربخ  دـنا  هدـش  ریگتـسد  لیئارـسا  يارب  یـسوساج 

هرابرد ینیمخ  ماـما  هک  تسا  ییاـه  خـساپ  دـش ، حرطم  ینیمخ  ماـما  ياوتف  هب  عجار  هچنآ  اـما   (3) .دنا هدوب  ناریا ] یتینما  هاگتـسد 
ناکما رب  ینبم  لوا  شسرپ  هب  خساپ  رد  ماما  .داد  حتفلا  نامزاس  هدنیامن  هب  ینیطسلف  نازرابم  اب  يرایمه  لیئارسا و  اب  هزرابم  بوجو 

هکلب هتـسیاش ، ًادیکا   » هک دسیون  یم  دهد و  یم  اوتف  عقاو  رد  حتف ، نامزاس  رما  تحت  ینیطـسلف  نادهاجم  هب  یعرـش  هوجو  تخادرپ 
ماما .دبای » صاصتخا  ادخ  هار  نادهاجم  نیا  هب  یفاک  رادقم  هب  ماما  مهـس  تاکز و  دننام  یعرـش  هوجو  زا  یتمـسق  هک  تسا  بجاو 

رد هک  ینادهاجم  هب   » هک دنک  یم  دیکأت  همادا  رد 

ص:314

یسراف نابز  هب  ینیطسلف ، نازرابم  يارب  تاقدص  تاکز و  فرص  زاوج  هرابرد  ار  ینیمخ  ماما  ياوتف  قارع ، پاچ  رونلا  همانزور  - 1
(. ص 353 ج 1 ، ...زور ، رازه  تفه   ) .دوب هدرک  پاچ 

خروم 27/12/47. مش 48485/20 ه 3 ، هب 316 ، زا 20 ه 3  كاواس ، دانسا  - 2
خروم 28/12/47. مش 48517/20 ه 3 ، نامه ، - 3
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فرـش دجم و  ندنادرگزاب  ءایحا و  يارب  دـنگنج و  یم  رـشبدض  رفاک  مسینویهـص  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  يراکادـف  دربن و  فوفص 
زور ادخ و  هب  هک  یناملسم  ره  رب  دننک و  یم  دربن  مالـسا  فیرـش  خیرات  تشاد  یمارگ  يارب  دنـشوک و  یم  هتفر  تسد  زا  یمالـسا 

باوج ًابتک  ار  هدـشدای  شـسرپ  راـهچ  ماـما  ...درب » راـک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  يورین  اوق و  ماـمت  هک  تسا  بجاو  دراد  ناـمیا  ازج 
اب هارمه  دـش و  همجرت  هسنارف  یـسیلگنا و  یکرت ، یبرع ، نابز  راهچ  هب  حـتفلا  نامزاس  طسوت  خـساپ  شـسرپ و  نیا  لصاح   (1) .داد
مه ناریا  هب  اوتف  نیا  .دیدرگ  رشتنم  عیسو  یحطس  رد  میکح  هللا  تیآ  هلمج  نآ  زا  هعیـش و  تنـس و  لها  ياملع  زا  یعمج  رظنراهظا 

.دش یم  هفاضا  نآ  هدنراد  تاماهتا  هب  ماهتا  کی  داتفا ، یم  كاواس  تسد  هب  نالعا  نیا  رگا  دنیوگ  یم  اهدنس  .دیسر 

زا داد  روتـسد  هدشدای ، شرازگ  ندید  زا  سپ  موس  هرادا  لکریدم  مدقم ، .دنامن  شنکاو  یب  ( 22/12/47  ) زور نآ  هبنش  جنپ  هسلج 
ناوتب ات  ددرگ  روسناس  شتابتاکم  نفلت و  دـشاب » یمن  تحلـصم  هب   » یناسارخ يدیعـس  اضردمحمدیـس  ياه  تیلاعف  همادا  هک  اجنآ 

ار يا  هنماخ  یلعدیس  يرظتنم و  دمحم  زا  يرتشیب  تاصخـشم  ًانمـض   » درک هفاضا  يو  .دروآ  تسد  هب  وا  يریگتـسد  يارب  یکرادم 
(2)« .دنیامن مالعا  هیهت و 

(ع) نسح ماما  حلص 

هیلع نسحلا  حلص  باتک  نادرگرب  همادا  ای  همجرت  راک  رد  لاس 1348  لوا  ههام  شـش  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم 
تیلاعف رانک  رد  نآ ، نادرگرب  تشاد و  مجح  هحفص  دصراهچ  دودح  باتک  یبرع  نتم  .دوب  نیسای  لآ  یضار  خیش  هتشون  مالـسلا 

هللا تیآ  دزن  يزومآ  سرد  همادا  يوزوح ، مولع  سیردـت  .دـشاب  هتفرگ  وا  زا  یهجوت  لباق  نامز  دـیاب  یعاـمتجا  یـشزومآ و  ياـه 
رد یتـح  .تـشاد  هـمادا  ناـنچمه  وا  یـشزومآ  تاـقلح  رگید  ردـپ و  اـب  یملع  هزور  ره  تاـثحابم  ریـسفت ، سرد  لیکـشت  ینـالیم ،

هارمه هب  ار  وا  سودرف ، ینابرهش  .دش  کخاک  هدز  هلزلز  هقطنم  یهار  دیدج  ياه  کمک  هئارا  يریگ و  یپ  يارب  تشهبیدرا 1348 
كوکناخ و دابآ ، نیـسح  ياهاتـسور  یهار  هک  دید ، يدـنجریب ، نایانـشآ  زا  یـسداس ، ياقآ  هقطنم و  رد  ینالیم  هللا  تیآ  هدـنیامن 

مامح و تخاس  هنیمز  ات  دندش  همرچ 

ص:315

ات 201. صص 199  ج 2 ، ماما ، هفیحص  - 1
خروم 19/1/48. مش 198/316 ، نارهت ، كاواس  تسایر  هب  موس  لک  هرادا  همان  كاواس ، دانسا  - 2
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(1) .دنروآ مهارف  اه  هیرق  نیا  رد  ار  دجسم 

مجرتم نهذ  رد  يا  هدیا  نایعیـش  مود  ماما  هحلاصم  دادـخر  هک  تفرگ  تأشن  اجنآ  زا  اما ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  حلـص  باتک  همجرت 
هدامآ مدرک و  عمج  ییاه  تشاددای   » .دـهد رارق  دـنم  هقـالع  راـکفا  ضرعم  رد  دراـگنب و  ار  نآ  تساوخ  یم  هک  دوب  هدروآ  دـیدپ 
باتک نیا  يوت  نم ...  ياه  فرح  همه  مدـید  مدرک  هاگن  باتک ...  نیا  هب  مدیـسر  باتک ، عباـنم  ییوج ] یپ  رد   ] .مسیونب هک  مدـش 

رگا .دوب  دـهاوخ  يدوخ  یب  صقان و  باتک  مرواـین ، نآ  رد  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  مسیونب و  ار  مدوخ  باـتک  نم  رگا  مدـید  .تسا 
لوا مرادـن ...  فیلأت  سوه  دوخ  مسا  هب  هک  نم  ارچ ؟ .تسا  دوجوم  بلاطم  بوخ ، مرواـیب ، نآ  رد  مهاوخب  ار  باـتک  نیا  بلاـطم 

باـتک نیا  هک  مدـید  مدرک ، همجرت  هک  دـعب  .مناـجنگب  نآ ... ]  ] رد ممهف  یم  باـتک ] نیا  رب   ] داـیز ار  هـچ  ره  هـک  متـشاد  میمـصت 
هئارا مدرک و  همجرت  لـماک  روـط  هب  ار  ناـمه  .تـسین  یمهم  زیچ  مـمهفب ، هفاـضا  هـتکن  اـت  ود  نـم  هـک  ضرف  هـب  تـسا و  ییاـیرد 

(2)« .مداد

همجرت هاگراک 

هدکـشناد داهنـشیپ  هب  راک  نیا  .دوب  یـسوط  خیـش  یلاجر  هرهچ  (ع ،) نسح ماما  حلـص  همجرت  زا  سپ  يا  هنماخ  ياقآ  فیلأـت  رگید 
دنتفرگن و ار  شا  یپ  ناراکردنا  تسد  اما  تشاگن ، ار  نآ  .دـش  داهنـشیپ  يو  هب   (3) یسوط خیش  هرازه  هب  هئارا  يارب  دهـشم  تایهلا 

(4) .دادن هدننکرازگرب ، داتس  هب  مه  وا 

هاگ هاگ  ياه  هسلج  ییاپرب  و  دیاقع ، ریـسفت و  ياه  سالک  لیکـشت  همجرت ، هزوح ، یلاع  سورد  سیردت  رانک  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
هب یبرع  نابز  زا  همجرت  شزومآ  هب  مادقا   (5)، شا هناخ  رد 

ص:316

خروم 4/3/48. ، 5-2-92 ای 9112 – ]  ] مش 12/9 ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ینابرهش  سیئر  همان  نامه ، - 1
یبایزاب 1227. مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 2

تکرش اب  یسوط  خیش  هب  فورعم  یسوط  نب  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  هفئاطلا  خیـش  تدالو  لاس  نیمرازه  تشادگرزب  هرگنک  - 3
، يوروش ناتـسودنه ، اداناک ، ناتـسلگنا ، اکیرمآ ، سنوت ، نانبل ، شکارم ، ناریا و  رومان  ناققحم  نادنمـشناد و  زا  نت  زا 200  شیب 

دهشم یسودرف  هاگـشناد  تایهلا  هدکـشناد  رد  نیدرورف 1349  ات 3  دنفـسا 1348  زا 28  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  هیکرت ، يزنودـنا ،
همیمض یمالسا ، بالقنا  رد  دهـشم  شقن  یمالـسا ،» بالقنا  هناتـسآ  رد  دهـشم  هاگـشناد  هعـسوت  ، » اضرمالغ یلالج ،  ) .دش رازگرب 

(. ص 26 نمهب 89 ، یهوژپ ، خیرات  همان  لصف 
طسوت لاـس 1373  رد  دیـسر و  پاـچ  هب  لاـجرلا  ملع  یف  هعبرـالا  لوصـالا  ماـن  اـب  يا  هوزج  لد  رد  بـالقنا  زا  سپ  هلاـقم  نیا  - 4

.دش عبط  مق  رهش  رد  تیبلا  لهال  یملاعلا  عمجملا 
یم سرد  سالک  نید  فراعم  نابلطواد  يارب  یگناخ ، ياـه  هسلج  رد  ناگدـننک  تکرـش  رامـش  هب  هجوت  یب  يا  هنماـخ  ياـقآ  - 5
یم دـیحوت  سرد  هداز  قداص  قداص  نم و  هب  حبـص  زامن  زا  سپ  لاس 1348ش  رد  هک  دیوگ  یم  ییادخدبع  هطدمحم  .تشاذـگ 

.دارفا دادعت  هن  تساهفرح ، نیا  ندـیمهف  مهم  تفگ : یم  .مشک  یم  تلاجخ  ییاهنت  متفگ : یم  .مدـنام  نم  طقف  یتدـم  زا  سپ  .داد 
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زا هک  هفـسلف  یتامدقم  لوصا  باتک  ندـناوخ  زا  سپ  هک  دـیوگ  یم  ییادـخ  دـبع  .دـش  یم  رازگرب  راب  کی  يا  هتفه  اه  هسلج  نیا 
.دوب يا  هنماخ  ياقآ  دـنک ، عناـق  ارم  تسناوت  هک  یـسک  اـهنت  .دـییارگ  یتسـس  هب  مدـیاقع  متخیر و  مه  هب  مدوب ، هتفرگ  مراـگزومآ 

( ییادخدبع هطدمحم  اب  فلؤم  يوگو  تفگ  )
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رغـصا یلعدیـس  يروشآ و  هللا  بیبح  يدواد ، رقابدمحم  يداهدیـس ، شردارب ، .درک  دنم  هقالع  ياه  هبلط  زا  يدادعت  يارب  یـسراف 
ره .دوب  همجرت  رد  تکراشم  راک ، يانبم  .تفرگ  یم  لکـش  باون  هسردـم  رد  شزومآ  نیا  ياه  هقلح  .دـندوب  نانآ  هلمج  زا  ینیما 
رد .دنناوخب  هسلج  رد  روضح  ماگنه  دننادرگرب و  یـسراف  هب  ار  یبرع  نتم  هحفـص  دـنچ  هتفه  لوط  رد  دـندوب  فظوم  دارفا  زا  کی 

ناضمر كرابم  هام  عورش  ات  سالک  نیا  .دش  یم  حالصا  یسررب و  نآ  تالاکشا  تئارق ، هدش  همجرت  نوتم  یـشزومآ  هاگراک  نیا 
.دیدرگن دقعنم  رگید  نآ  زا  سپ  دش و  لیطعت  نارهت ، هب  يا  هنماخ  ياقآ  یغیلبت  رفس  اب  اما  دوب ، رارقرب 

هنارتخد ناتسریبد 

اب هنارتخد  ناتـسریبد  سیـسأت  نآ  و  دومزآ ؛ یعامتجا  يوزرآ  کی  ققحت  يارب  ار  دوخ  لابقا  يا  هنماخ  ياـقآ  هک  دوب  هرود  نیا  رد 
رد یتیقفوم  شناد ، هب  نانآ  زیهجت  يزومآداوس و  نودب  نید ، هب  نانز  درکیور  دوب ، دـقتعم  يو  .دوب  دهـشم  رد  یبهذـم  یپ  گر و 

ندرواـین يور  يارب  یفاـک  لـیلد  دـناوت  یمن  هرود ، نآ  رد  نارتـخد  یـشزومآ  زکارم  ياـضف  ندوـب  بساـنمان  .تشاد  دـهاوخن  یپ 
ياقآ اب  ادتبا  ار  دوخ  هدیا  يو  .تسا  دوجوم  ياه  یتساک  بیاعم و  نودب  هباشم ، زکارم  داجیا  یقطنم  هار  .دشاب  شزومآ  هب  نارتخد 

نایهاگشناد نایگنهرف و  زا  یهورگ  اب  هک  دوب  قیرط  نیا  زا  .تشاذگ  نایم  رد  دهشم  يولع  هنارـسپ  ناتـسریبد  سیئر  يولع ، يّدیس 
، راب کی  زور  هد  ای  هتفه  ره  لاس ، کی  دودح  .دندش  هفاضا  هورگ  نیا  هب  زین  نایرازاب  زا  يرامش  .دش  انـشآ  حرط  نیا  هب  دنم  هقالع 

.دندرک وگو  تفگ  اه  هنیزه  نیمأت  ات  هتفرگ  همانساسا  زا  راک ، مب  ریز و  هرابرد  رازگرب و  هنارـسپ  يولع  ناتـسریبد  رد  ییاه  تسـشن 
دنهاوخ شناد  هاپس  هب  ار  نانآ  دهدب ، لیصحتلا  غراف  رتخد  دوش و  تسرد  هسردم  رگا  دنتفرگ ؛ یم  لاکشا  وا  هب  نایانـشآ  زا  یخرب 

نیا نارتخد  دنا ، هدش  تیبرت  راب  دنب و  یب  سرادـم  رد  هک  ینارتخد  ياج  هب  رتهب ؛ هچ  هک  تفگ  یم  خـساپ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .درب 
ناکدوک نارتخد و  دنورب و  شناد  هاپس  هب  دنتسه  نیدتم  فیفع و  هک  هسردم 

ص:317
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 ... . ات دنام  نآ  ترسح  تفاین و  دومن  ناتسریبد  نیا  سیسأت  رد  وا  يوزرآ  .دنروآ  راب  نیدتم  ار  اهاتسور 

1348ش)  ) ناضمر 1389

لفاحم ریـسفت ، سیردت ، رد  دـیقت  نیا  .دوبن  اباحم  یب  زورب  میقتـسم و  دورو  شیوخ ، یـسایس  ياه  شنک  رد  يا  هنماخ  ياقآ  شنم 
كرابم هام  نوچمه  یبهذم  ياه  تبـسانم  رد  هژیو  هب  هباطخ ، ظعو و  ماگنه  هب  اما  دش ، یم  هظحالم  یـشزومآ  ياه  هقلح  یملع و 

هزوح ناگدرک  لیصحت  نارکفنشور و  عامتجا  اب  ییورایور  رد  توافت  اسب  هچ  .دیدرگ  یم  تیاعر  رتمک  رفـص  مرحم و  ياه  هام  و 
توافت بجوم  ددرگ ، نییبت  دیاب  رگید  تاعامتجا  رد  هک  هچ  نآ  اب  درک ، نایب  ار  دوصقم  ناوت  یم  زین  هراشا  نابز  اب  هک  هاگـشناد  و 

رد اما  بای ، تسد  ایوگ و  یبهذم ، ياه  تبسانم  رد  وا  ياه  ینارنخس  ساکعنا  رد  دانسا  نابز  ور  نیا  زا  .دیدرگ  یم  نایب  هویـش  رد 
ریـسفت سرد  شـشوپ  دـیاقع ، ياه  سرد  ریـسفت ، ياه  سرد   » .تسا هارمه  تنکل  اب  هاگ  تکاـس و  یـشزومآ ، یـسرد و  تادوارم 
سالک داجیا  بالط ، يارب  هژیو  ياه  سالک  داجیا  یـسایس ، لـئاسم  يارب  لوصا  هقف و  سرد  شـشوپ  یتح  یـسایس ، لـئاسم  يارب 

(1)« .ما هتشاد  سالک  سرد و  اهرشق  نیا  همه  يارب  نم  نایرازاب ، يارب  هژیو  ياه  سالک  داجیا  نایوجشناد ، يارب  هژیو  ياه 

ار يو  دـندرب ، یم  دـندیچ و  یم  ربخ  هتـسد  هتـسد  یتـینما  هاگتـسد  يارب  اـما  دـندوب ، شـسابل  مه  هک  یناـسک  وا ، بقارم  ناـکیدزن 
.دندرک یم  دای  تفرگ  ربخ  وا  ياهراک  همه  زا  دوش  یمن  هک  موتک  یصخش 

غیت نادهاز ، دـنجریب و  رد  لاس 1342  رد  دوخ  ياهربنم  نوچمه  نارهت ، هب  ناضمر  كراـبم  هاـم  یغیلبت  رفـس  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ 
هب .دوب  هدـش  نارهت  یهار  لاسراپ  نوچ  زین  لاسما  .تشاداو  شنکاو  هب  ار  كاواس  تاماقم  هک  تفرگ  الاب  ییاج  ات  ار  دوخ  تاـنایب 

؛ دوب اه  شافک  رازاب  ياهتنا  رد  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  هسردم  وا ، ینارنخـس  هاگیاج  اما  .تسین  مولعم  یـسک ؟ هچ  توعد 
هک دوب  هتخاس  نارهت  رازاب  رد  يدجـسم  هسردـم و  ریبکریما ، ثاریم  ثلث  اب  هک  دوب  نرق 13 ه ق  رومان  ناهیقف  زا  هک  یـسک  هسردم 

هب هکلب  ریما ، مسا  هب  هن 
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تـسایس نامز  رد  وا  یهقف  هاگ  هیکت  اسب  هچ  ریبکریما و  یـصو  ینارهت ، نیـسحلادبع  خیـش  هللا  تیآ  .دوب  هتفای  ترهـش  وا  دوخ  ماـن 
.دوب یمظعاردص  بصنم  رد  شا  يزرو 

ناضمر مجنپ  نابآ /   25 درک ، هیهت  هدشدای  هسردم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  نانخس  زا  كاواس  هلـصوح  مک  عبنم  هک  یـشرازگ  نیتسخن 
هیواعم نامز  رد  : » تسا هتفگ  نانآ  هب  باطخ  دندوب و  هتسشن  وا  نانخس  ياپ  رفن  داتفه  هک  دیوگ  یم  يرطـس  جنپ  شرازگ  نیا  .دوب 

(1)« .دنرادن نامیا  ام  ناربهر  دومن  هفاضا  دعب  .دنتسه  مه  الاح  دنداد و  یم  شرازگ  دنتشادن و  نادجو  مدرم 

قیقحت اه  هتفگ  مقـس  تحـص و  هرابرد  دـهاوخب ، نارهت  كاواس  تسایر  زا  موس  لـک  هرادا  هک  دـش  بجوم  هاـتوک  شرازگ  نیمه 
(2) .دوش هداد  يو  هب  باعرا ] دیدهت و  مزال =[  رکذت  راضحا و  نارنخس  دش ، دییأت  نآ  یتسرد  هچنانچ  دوش و 

نآ داوم  و  (ع ) نسح ماما  حلص  هرابرد  نارنخـس  زور ، نیا  رد  اما  تسا ، لتخم  ناضمر  مهدزناش  رذآ / مشـش  ات  اه  شرازگ  لسلـست 
 ]= وت نیرومأم  فرط  زا  اهنآ  لاوما  هب  ینایز  دوشب و  متس  ملظ و  دیابن  یلع  هعیـش  ناناملـسم و  هب  هک  دوب  نیا  داوم  زا  یکی  : » تفگ

هک دـیامن  تیبرت  یناهنپ  رد  هعیـش  بزح  ناناملـسم  نیب  رد  تساوخ  یم  هک  نیا  يارب  تفگ ؟ ار  هدام  نیا  ارچ  لاح  .دـسرن  هیواعم ]
(3)« .دیامن ناسکی  كاخ  اب  ار  هیواعم  تفالخ  دنک و  مایق  هیواعم  متس  ملظ و  هیلع  رب  بسانم  عقوم  رد 

هب سلجم ، نیا  زا  سپ  .تفای  یم  همادا  تعاس  کی  زا  شیب  دـش و  یم  عورـش  رهظ  زا  دـعب  دودـح 1:30  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس 
هللادی طسوت  هک  يا  هسلج  رد  دش و  رانچاپ  یهار  ناضمر ، مهدـفه  رذآ / متفه  ینارنخـس  زا  سپ  هچنانچ  .تفر  یم  يرگید  لفحم 

هسردم رد  شزورما  نانخـس  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .درک  تکرـش  دش  یم  هرادا  نیدلارـصندیس ، دجـسم  بنج  یطایخ  بحاص  توتف ،
زا ار  ناناوج  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاـهرازبا  زا  درک و  فیـصوت  اوقت  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  دارفا  كـالم  نیـسحلادبع  خیـش  جاـح 

زا دزادنا  راک  هب  ار  ناناوج  راکفا  دناوتن  يربهر  رگا  : » تفگ يو   (4) .دومن داقتنا  دراد  یم  هاگن  رود  يونعم  لئاضف 
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ار نآ  تورث  تکلمم و  نآ  هیامرـس  تـکلمم و  نآ  تـفن و  درک و  دـنهاوخ  فـشک  ار  تـفن  دـمآ و  دـنهاوخ  يرگید  ياـهروشک 
زود هنیپ  دنزرف  تیاکح  فصو  اب  درک و  هراشا  تسا  ناغم  ناهاشداپ و  يارب  ییاپرب  ددصرد  هک  ییاه  نشج  هب  يو  .درب » دـنهاوخ 

هب ور  تکلمم  نآ  دنک  تیاعر  ار  تاواسم  دـناوتب  يربهر  رگا  : » تفگ دـشن ، مهارف  شیارب  يزومآ  شناد  ناکما  هک  یناساس  هرود 
ياـه هچب  راـکفا  رکف و  زا  ضیعبت ] عفر  اـب   ] رگا دـش و  تاواـسم  رگا  سپ  .تسا  لاوز  هب  ور  تکلمم  نآ  دـناوتن  رگا  تسا و  یقرت 

يربهر نوچ  .تسین  يروط  نیا  ام  تکلمم  رد  اما  دوب ، دهاوخ  بوخ  تکلمم  نآ  دش  هدافتـسا  مه  تاقبط ] هیقب  لثم   ] رهـش بونج 
(1)« .دنک هدافتسا  نسحا  وحن  هب  ناناوج  راکفا  رکف و  زا  دناوت  یمن  تسین و  حیحص 

هک تشون  نارهت  كاواس  تساـیر  هب  باـطخ  يا  هماـن  رد  مدـقم  رـصان  موس ، لـک  هرادا  هب  ینارنخـس  نیا  شرازگ  ندیـسر  زا  سپ 
اب وا  .دـشاب » یم  تیموکحم  یتشادزاب و  هقباس  ياراد  هدوب و  تلود  فلاـخم  تحاراـن و  نویناـحور  هلمج  زا   » يا هنماـخ  یلعدـیس 
[، نایچماداب یچماداب =[  هللادسا  اقآداتسا ، میهاربا  داتسا ، ربکا  یلع  یناما ، دیعس   ) دندوب هتـسشن  وا  نانخـس  ياپ  هک  يدارفا  هب  هراشا 

[ یسایس  ] هقباس زین  اهنآ  زا  يدادعت  هک  درک  هفاضا  یشوماخ ) یچکپیا ، یلعلادبع  يدوصقم ، داوج  نایدهم ، نیسح  یهیقف ، دومحم 
هلکشتم تاسلج  ناگدربمان و  دوجوم  تاناکما  مامت  زا  هدافتـسا  اب  دییامرف  روتـسد   » .تسا هجوت  روخرد  نانآ  ییآ  مهدرگ  دنراد و 

(2) .دنراد لومعم » يا  هبناج  همه  قیقد و  مزال و  تبقارم  نآ 

.دوب هدش  مامت  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس  ياه  هسلج  دوب و  نایاپ  هب  ور  كرابم  هام  هک  دش  رداص  ینامز  روتسد  نیا  هتبلا 

هبور .دندوب  هدـیچ  يزلف  یلدنـص  هاجنپ  .دوب  يرگید  سنج  زا  دـش  یم  اپرب  یچذـغاک  تسب  نب  رد  رانچاپ و  هلحم  رد  هک  یـسلجم 
رتالاب زیچ  چیه  زیچ و  ره  زا  رتالاب  مالسا   » دندوب هتشون  یگنر  درز  چگ  اب  نآ  يور  هک  تشاد  رارق  يا  هتخت  اه  یلدنص  فص  يور 

یم نیب  زا  ار  اه  هنیک  نداد  تسد  اریز  دـیهدب  تسد  رگیدـکی  اب  دراد ؛ تسود  ار  ناگزیکاپ  تسا و  كاپ  مالـسا  تسین ؛ مالـسا  زا 
هک دوش  یم  توعد  یلاع  بانج  زا  هلیـسو  نیدب  : » دوب هدش  عیزوت  پاچ و  مه  يا  هیعالطا  مسارم  نیا  رد  مدرم  تکرـش  يارب  .درب »

تکرش ددرگ  یم  لیکشت  تعاس 30/9  رد  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  یلا  هبنشراهچ 15  بش  زا  هک  ینارنخس  هسلج  رد 
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تسب نب  .یفوتسم  رذگ  یلق و  رذگ  نیب  .رانچاپ  مایخ ، نابایخ  .دییامن  هدافتسا  يا  هنماخ  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  تانایب  زا  دییامرف و 
عورش دازآ  ثحب  نآرق ، تئارق  زا  سپ  هسلج  نیا  رد  .تسامش » تیـصخش  هناشن  تقو  رـس  رد  امـش  روضح  كالپ 28 . یچذغاک ،
ناونع اب  دش ، یم  لیکـشت  مناغ  ياقآ  هناخ  رد  هک  هسلج  نیا   (1) .درک یم  تبحص  نارضاح  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  سپـس  دش و  یم 

.درک یم  تیلاعف  ناناوج » یمالسا  نمجنا  »

هب دـنهاوخ  یم  مدرم  رگا  : » دـش شرازگ  نینچ  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  هسردـم  رد  وا  ناـضمر  مهدـجه  رذآ / متـشه  زور  ناـنخس 
فده هب  ندیسر  يارب  تسا و  ناسکی  همه  يارب  یعامتجا  قوقح  اریز  دنیامن ، عافد  دوخ  قح  زا  دیاب  دنـسرب  دوخ  یعامتجا  قوقح 

یمن سک  چیه  .تسین  یقرف  دنمتورث  ادگ و  نیب  دنشاب و  رادروخرب  تاواسم  زا  دیاب  مدرم  همه  دیوگ  یم  مالـسا  .درک  هزرابم  دیاب 
(3) .درک تبحص  اکیرمآ  رد  يداژن  تاضیعبت  هرابرد  دعب   (2)« .دریگب مدرم  زا  ار  تاواسم  يدازآ و  تردق ، هزینرس و  روز  اب  دناوت 

نانخـس هب  هراشا  نمـض  تشون و  يا  هماـن  تختیاـپ  قرـش  بونج  كاواـس  سیئر  هب  باون ، نارهت ، كاواـس  سیئر  زور ، نیمه  رد 
...دنتـسه مه  الاح  دـنداد و  یم  شرازگ  دنتـشادن و  نادـجو  مدرم  هیواعم  نامز  رد   » هک نیا  رب  ینبم  ناـبآ  رد 25  يا  هنماخ  ياـقآ 

ار هیلاراشم  ، » ددرگ دـییأت  نآ  تحـص  هچنانچ  و  نییعت ، تاراهظا  نیا  مقـس  تحـص و  نازیم  داد  روتـسد  دـنرادن » نامیا  اـم  ناربهر 
نیا گـنر  هنرگو  دوب ، ربخ  یب  دهـشم  میقم  یناـحور  نیا  قباوس  زا  باون  ًـالامتحا   (4) .دوش هداد » يو  هب  مزال  تارکذـت  راـضحا و 

.دوبن هدیرپ  نینچ  روتسد ،

نیا يو  دـسر  یم  رظن  هب  .دوب  هعماـج  رد  يربارب  تاواـسم و  يا  هنماـخ  ياـقآ  ینارنخـس  عوضوم  ناـضمر ، مهدزون  رذآ / مهن  زور 
نیماضم .تسا  هدرک  هسیاقم  لاح  نامز  اب  هاـگنآ  هداد ، رارق  هجوت  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیمکاـح  هرود  رد  ار  عوضوم 

ار دوخ  ياه  فرح  مدرم  دنراذگ  یمن  دنا و  هدومن  هفخ  ولگ  رد  ار  اه  فرح  : » دوب نیشیپ  ياهزور  زا  رتدنت  زور  نیا  رد  وا  نانخس 
ملظ و تفر و  دهاوخ  نیب  زا  عامتجا  نآ  تلم و  نآ  دیوگب ، ار  دوخ  تکلمم  دـب  بوخ و  ياه  فرح  دـناوتن  عامتجا  رگا  .دـنیوگب 

یگراچیب متس و 
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کلام ار  دوخ  هک  ناورم  نب  کلملادبع  نوچمه  رگمتـس  نامکاح  زا  یخیرات  ياه  هنومن  دای  اب  وا  .دـش » دـهاوخ  اهنآ  ریگ  نابیرگ 
مکاح دب  ياهراک  هجوتم  دش و  دهاوخ  رادیب  عامتجا  دوش  هدز  حیحـص  ياه  فرح  دنراذگب  رگا  : » تفگ تسناد  یم  مدرم  باقرلا 

! نک نک  هشیر  دارفا  نیب  زا  ار  ضیعبت  ایادخ  : » دوب نینچ  نارنخس  ینایاپ  ياهاعد  .دش » دنهاوخ  دنتـسه  راک  سأر  رد  هک  ییاهنآ  و 
!« هدب تاجن  نادنز  زا  ار  هانگ  یب  ناینادنز  ایادخ 

(1) .دنداد ارف  شوگ  يا  هنماخ  ياقآ  نانخس  هب  رفن  دصکی  دودح  زور  نآ 

راب نیا  .دوب  جاودزا  کی و  ره  يرطف  فیاظو  نانآ ، ياه  یگژیو  درم ، نز و  يربارب  هرابرد  ناضمر  متسیب  رذآ / مهد  رد  وا  نانخس 
(2) .درب نایاپ  هب  ار  دوخ  نانخس  هانگ  یب  ناینادنز  يدازآ  يارب  اعد  اب  زین 

ناربهر و هک  تفگ  درک و  حیرشت  ار  (ع ) یلع ترضح  يربهر  ياه  یگژیو  ناضمر  مکیو  تسیب  رذآ / مهدزای  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
رارق قشمرـس  وا  نوچ  ار  يربارب  تاواـسم و  دـنریگب و  سرد  ترـضح  نآ  ینارمکح  يربـهر و  شور  هار و  زا  دـیاب  نارادمتـسایس 
مکاح .دنک  لمع  مه  شدوخ  دیوگ  یم  تلم  يارب  هک  هچنآ  دیاب  ربهر   » هک داد  همادا  تیمکاح  زا  دیقنت  نمـض  ًاحیولت  يو  .دـنهد 

نآ زا  ار  دوخ  اه  یتخبدب  رد  اه ، یگراچیب  رد  اه ، يراتفرگ  رد  دیاب  .دـشاب  شدوخ  دـنادب و  تلم  ربهر  طقف  ار  دوخ  هک  تسین  نآ 
(3)« .دنادب تلم 

.درک داریا  اج  نآ  ار  دوخ  ینارنخس  نیتسخن  تفر و  داشرا  هینیسح  هب  يرهطم  ياقآ  توعد  هب  زور  نیمه  رد 

مالـسا رد  راـکفا  دـیاقع و  يدازآ   » .دوب مالـسا  رد  رکف  هدـیقع و  يدازآ  رب  وا  دـیکأت  ناـضمر  مودو  تسیب  رذآ / مهدزاود  زور  رد 
«(4)[ .دریگب میمصت   ] شیارب يرگید  هک  درادن  یجایتحا  عامتجا  تسا و  مدرم  دوخ  اب  ندرک  باختنا  هار  .دراد  دوجو 

رگید دـیوجت و  نآرق ، تئارق  زا  سپ  نیـشیپ  راب  نوچمه  دوب  رارق  .تفر  ناـناوج  یمالـسا  نمجنا  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  ماـگنه  بش 
(5) .دنک ینارنخس  اه  همانرب 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ناضمر ، موسو  تسیب  رذآ / مهدزیس  رد  وا  ینارنخس  عوضوم 
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رگا ینعی  دنـشاب ؛ ...هتفرورف  مه  رد  نامتخاس  کی  ياهرجآ  دـننام  دـیاب  اـه  یگتـسبمه  طـباور و  ثیح  زا  هعماـج  دارفا  : » دوب رکنم 
یم طلـسم  امـش  هب  مدرم  نیرتدـب  هک  نیا  ای  دـینک و  فورعم  هب  رما  ای  ...دـنوش  عنام  نیریاس  دوب ، طوقـس  ضرعم  رد  اـهنآ  زا  یکی 

رصان  (1)« .دش دهاوخن  باجتـسم  دـننک  اعد  رـش  عفد  يارب  مه  امـش  نابوخ  رگا  عقوم  نیا  رد  .دـننک و  یمن  محر  امـش  هب  دـنوش و 
رد دوـب  هتـساوخ  هک  نیـشیپ  هلـسارم  فـالخرب  داتـسرف و  نارهت  كاواـس  سیئر  هب  يرگید  هماـن  شرازگ  نیا  ندـید  زا  سپ  مدـقم 

« هیهت يراکنا  لباقریغ  دنتـسم و  كرادـم   » هک تشون  راـب  نیا  دوش ، هداد  رکذـت  وا  هب  يا  هنماـخ  یلعدیـس  نانخـس  یتسرد  تروص 
(2) .تشاد يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  يارب  وا  میمصت  زا  ناشن  هک  دوش ؛

ربکا زا : دندوب  ترابع  نیعمتسم  زا  یخرب  .دندوب  هتسشن  وا  نانخس  ياپ  رفن  دودح 180  ناضمر  مراهچو  تسیب  رذآ / مهدراهچ  رد 
، يدوصقم داوج  نایلیعامـسا ، مساق  اقآداتـسا ، میهاربا  خـیاشم ، گرزباـقآ  ناـیچماداب ، هللادـسا  توتف ، هللادـی  یناجنـسفر ، یمـشاه 

دومحم يرتسگداد ، لیکو  ییانیم  داهرف  يولهپ ، ناتـسریبد  ریبد  یـسودق  يورم ، ناتـسریبد  ریبد  يرهاظم  یناشفا ، لـگ  یلعدـمحم 
.یچکپیا یلعلادبع  یهیقف و 

ار شنز  ییاـبیز  يروهمج ، تساـیر  دزماـن  هک  ار  یتاـباختنا  دیـشک و  شلاـچ  هب  ار  برغ  یـسارکمد  يا  هنماـخ  ياـقآ  زور  نیا  رد 
هناخ باتک  هک  تساوخ  درک و  هیصوت  یناوخ  باتک  هب  ار  نارـضاح  يو  .دناوخ  تسردان  دهد ، یم  رارق  يأر  يروآ  عمج  هطـساو 

باتک دادعت  اه  همانزور  رامآ  قبط  : » تفگ فسأت  زاربا  اب  وا  .ددرگ  لیمکت  نادنم  هقالع  یعاسم  اب  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  هسردم 
بورـشم اه و  هناخرامق  دادـعت  ربارب و  نیدـنچ  اهداوساب  هکیلاح  رد  هدـش  ربارب  ود  نونکات  هاش  یلعحتف  ناـمز  زا  نارهت  ياـه  هناـخ 

(3) .هتفای شیازفا  ربارب » دصدنچ  اه  یشورف 

یم طبـض  ار  يا  هنماخ  ياقآ  نانخـس  نتم  دوخ ، هارمه  توص  طبـض  اب  دوب ، رـضاح  اه  هسلج  نیا  رد  ًالومعم  هک  نایچماداب  هللادـسا 
.درک

نایم هتشاد و  یقطنم  هناوتـشپ  (ع ) یلع ترـضح  باصتنا  هک  هزادنا  نیمه  وا  ناضمر  مجنپو  تسیب  رذآ / مهدزناپ  زور  ینارنخـس  زا 
یمومع تاباختنا  تماما و  رد  بصن 
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(1) .تسا هدشن  سکعنم  كاواس  هب  يرتشیب  بلطم  تسه ، ییاه  توافت 

سلجم نیا  رد  .دش  داریا  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  هسردـم  رد  ناضمر  متفهو  تسیب  رذآ / مهدـفه  زور  وا  ینارنخـس  نیرخآ  ًارهاظ 
درک فیصوت  بولطمان  تیعقوم  رد  ار  مالسا  نید  تفگ و  نخس  لیصفت  هب  نویدام  هاگدید  نید و  رظنم  زا  ناسنا  تیصخش  هرابرد 

مالسا زا  دنیامنب  عامتجا  مدرم  هب  متـس  ملظ و  دنوشن و  لئاق  مدرم  يارب  تیـصخش  یتقو ]  »] .تسا هدنام  یقاب  نآ  زا  یمـسا  طقف  هک 
رد ار  ناناملسم  عامتجا  دنا و  هدرب  نیب  زا  ار  مالسا  ...يوق  ياه  تردق  .دنام ] یمن   ] یقاب يزیچ  فیعض  گنردرز و  يا ] هرهچ   ] زج

سپ .دییوگب  مه  امـش  دیاب  دنیوگ  یم  اهنآ  هچنآ  دینک و  لمع  دیاب  دـنهاوخ  یم  اهنآ  هک  هچنآ  هرخالاب  .دـنا  هداد  رارق  دوخ  رایتخا 
(2)« .تسا هدش ...  دودحم  فرط  ره  زا  مالسا 

زا یکی  دـیاش  .دوـب  نارهت  رد  ار  لاوـش  زا  ییاـهزور  تشگنزاـب ؛ دهـشم  هب  كراـبم  هاـم  ناـیاپ  زا  سپ  هلـصافالب  يا  هنماـخ  ياـقآ 
.دوب نسح  ماما  حلص  باتک  پاچ  يریگ  یپ  شیاهراک 

وا زا  ریغ  .درک  تکرـش  دـش  یم  اپرب  اه  هبنـش  جـنپ  ًالومعم  هک  نارهت  زرابم  ناـیناحور  تسـشن  رد  لاوش  متـشه  رذآ / متفهو  تسیب 
داوجدمحم یتالحم ، هداز  يدهم  هللا  لضف  یناشاک ، یماما  دمحم  دیراورم ، رغصا  یلع  يرویغ ، یلعدیس  يدیعـس ، اضردمحمدیس 

خیـش هناخ  رد  ینوجـش  رفعج  یناجنـسفر و  یمـشاه  ربکا  ینک ، يودهم  اضردمحم  یتوهال ، نسح  هدازدامتعا ، نیدـلا  مجن  رنهاب ،
يا هنماخ  ياقآ  .دوب  غیلبت  يارب  اهاتـسور  هب  ناظعاو  بالط و  مازعا  هرابرد  اهوگو  تفگ  زا  یـشخب  .دندوب  رـضاح  یناشاک  نیـسح 

نانمؤم زا  یهورگ  ینالیم و  هللا  تیآ  تیامح  اب  اه  مازعا  .دنوش  یم  هداتسرف  اهاتسور  هب  مظنم  روط  هب  دهـشم  زا  هبلط  هک 48  تفگ 
یمادـقا نینچ  درک  داهنـشیپ  زین  یمـشاه  ياقآ  .تسا  هدـش  عطق  ینالیم  ياقآ  ياه  کمک  رـضاح  لاح  رد  یلو  تفرگ ، یم  ماـجنا 

کمک داهنـشیپ  نیا  يارجا  يارب  ناـموت  هام 200  ره  هک  دـنتفریذپ  نارـضاح  رتشیب  .دوش  ماـجنا  زین  نارهت  فارطا  ياهاتـسور  يارب 
ار ینیمخ  هللا  تیآ  هدش  باق  سکع  يدیعس  اضردمحمدیـس  هک  تشون  مه  ار  نیا  دوخ  شرازگ  نایاپ  رد  كاواس  نیچربخ  .دننک 

(3) .داد یناشاک  نیسح  خیش  هب 

كاواس .درک  كرت  دهشم  تمس  هب  ار  نارهت  يد  لیاوا  ای  رذآ  رخاوا  يا  هنماخ  ياقآ 
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هب و  تسین ؛ نارهت  رد  وا  هک  دش  هجوتم  رتشیب  تادنتسم  يروآ  عمج  رکذت و  راضحا ، يارب  موس  لک  هرادا  روتسد  بیقعت  رد  نارهت 
(1) .درادن ناکما  ًالعف  وا  هیلع  كرادم  يروآ  عمج  هک  دناسر  دوخ  عوبتم  هرادا  عالطا 

ناسارخ كاواس  هب  يا  همان  مدقم  رـصان  ور  نیا  زا  دنک ، نهپ  تختیاپ  رد  يا  هنماخ  یلعدیـس  يارب  يروت  تسناوتن  یتینما  هاگتـسد 
روتسد نآ ، زیمآداقتنا » حلاصم و  فالخ   » دافم نارهت و  نیسحلادبع  خیـش  جاح  هسردم  رد  وا  ياه  ینارنخـس  هب  هراشا  اب  داتـسرف و 
(2) .دبای ساکعنا  موس  لک  هرادا  هب  بتارم  یکوکشم » هرضم و  تیلاعف  هدهاشم  تروص  رد   » دیآ و لمع  هب  تبقارم  وا  زا  داد 

يداش دیشن 

یـسودرف و نادیم  نیب  یمالـسا ،] بالقنا   ] اضر هاش  نابایخ  رد  تثعب  تاراشتنا  هب  يرـس  هک  دوب  نامز  نیا  رد  داد  لامتحا  ناوت  یم 
زا هک  دوب  یلاس  کی  .دنتـسه  نیطـسلف  هرابرد  یباتک  يزاس  هدامآ  لاح  رد  نآ  ناراکردنا  تسد  هک  دش  هاگآ  دز و  نارهت  راز  هلال 

ياه باتک  زا  مه  یغارس  نارهت ، هب  شا  هتـشذگ  لاس  کی  ياهرفـس  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .تشذگ  یم  یگنهرف  هاگنب  نیا  سیـسأت 
هیده اب  ادرف  هک  تفگ  تسا ، پاچ  لاح  رد  نیطـسلف  هسامح  ناونع  اب  یباتک  دینـش  یتقو  .تفرگ  یم  تثعب  راشتنا  تسد  رد  هزات و 
هدورس يا  هدیصق  هلازغوبا » هیداش   » ینیطـسلف هدیهـش  دای  هب  یهوکزوریف  يریما  میرکدیـس  هک  تسناد  یم  وا  .تشگ  دهاوخزاب  يا 

: دمآ يداش » دیشن   » رعش اب  زور  نآ  يادرف  .تسا 

اج نآ 

شلابح رد  دیشروخ  نیب  يا  هلازغ 

نادیم تفه  هب  شمزر  نادرم  تفهز  شمزع 

ماب

شلازغ نیرب  ریش  شلاجم  نیمز 

شلاصن نیشتآ  ناو  شدنمس  نینهآ  ناز 

: دسر یم  اج  نیا  هب  رخآ  عطاقم  رد  یتیب  هدیصق 52  نیا 

ناگراوآ

ماجنارس یب  رای و  یب  مالسا 

لدع هّرف  ناراف و  ملظ  هحیص  نویهص و 

ام
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شلایتحاز غراف  مارآ  رد  نانچمه 

شلالظ نآ  ملظ و  نیا  شلالد و  نیا  لدع و  نآ 
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: تسا تیب  نیا  نآ  نایاپ  و 

تسا لاوز  یب  تسا و  قح  تسا  لازیال  مالسا 

ناهرب

شلازیال نآرق  تسا  لاقم  نیا 

زا یکی   » هک ار  يرفاسم  يامیپاوه  کی  ینیطـسلف  هیداش »  » تفگ یم  هک  دوب  هدش  جرد  رـشان  طسوت  یحیـضوت  هدیـصق ، يادتبا  رد 
رد هیداش   (1) .دـهد یم  نیطـسلف  تاجن  ههبج  لیوحت  ار  وا  دروآ و  یم  دورف  نانبل  رد  هحلـسا  روز  هب  دوب  نآ  رد  زین  دوهی » يایقـشا 
رد نیطـسلف  هسامح  باتک  دـعب  لاس  کی  .دیـسر  تداهـش  هب  سلباـن  رد  ینیطـسلف  نارگلاغـشا  هیلع  یتاـیلمع  رد  یگلاـس  نس 19 

يریما ياقآ  رعـش  هک  دیـسر  پاچ  هب  دنک ، یم  ریگ  گنهرف  ترازو  روسناس  رد  دندرب  یم  نامگ  هک  شناراکردـنا  تسد  يروابان 
(2) .تشاد توافتم  یتلزنم  بلاطم ، رگید  اب  سایق  رد  یهوکزوریف 

یمالسا روشنم 

دنتـسج و یم  یگنهرف  ياه  شـشوک  زا  يرتسب  رد  ار  یمالـسا  ياه  نامرآ  ققحت  يانبم  نارهت ، رد  وا  نارکفمه  يا و  هنماخ  ياقآ 
نایم رد  هژیو  هب  مسینومک ، تیارـس  زین  .دش و  دهاوخن  راکـشآ  ییاناد  یهاگآ و  شرتسگ  اب  زج  یمدرم  ياه  شزیخ  دندوب  دـقتعم 

یتسینومک لامآ  هک  دندید  یم  اهنآ  .یمالـسا  هناماگـشیپ  ياه  هاگدید  نییبت  هیهت و  اب  رگم  ددرگ ، یمن  نامرد  ناگدرک ، لیـصحت 
رکفت نیا  شرتسگ  زا  زین  یهاشنهاش  ماظن  .دراد  ینارادفرط  یتازرابم ، مارم  کی  ناونع  هب  هدرک و  شوخ  اج  نارکفنـشور  نهذ  رد 

هعـسوت زا  سکعلاب ، ای  و  درک ؛ یم  لابقتـسا  دنک ، يریگولج  یمالـسا  ياه  یهاگآ  دشر  زا  دشابن و  وا  يارب  يدـیدهت  هک  ییاج  ات 
زرابم و مالسا  نداد  ناشن  وسمه  تموکح ، موس  دنفرت  .تسج  یم  هرهب  یتسینومک  تالیامت  زا  يریگ  شیپ  يارب  یسایسریغ  مالسا 
هب نآ  زا  هک  يزیچ  دنک ؛ يریگولج  مالـسا  یـسایس  ياه  هبنج  هب  ناملـسم  ياه  هدوت  ندروآ  يور  زا  ات  دوب  یتسیـسکرام  تارکفت 

لیاوا زا  هک  یتضهن  نارادفرط  یعامتجا و  مالسا  هشیدنا  ناوریپ  .دومن  دیکأت  نآ  رب  درک و  دای  یمالسا  مسیسکرام 

ص:326

1349ش، لوا ، چ  نارهت ، تثعب ، تاراشتنا  هسـسؤم  نیطـسلف ، هرابرد  ناریا  برع و  نارعاش  راعـشا  هدـیزگرب  نیطـسلف ، هساـمح  - 1
تـسا توافتم  هدـمآ  وا  ناوید  رد  هک  هچ  نآ  اب  باتک ، نیا  رد  یهوکزوریف  يریما  موحرم  ینایاپ  تایبا  یخرب  ات 169 . صص 161 

.دشاب هدرک  اهنآ  لیدبت  رییغت و  هب  مادقا  پاچ ، زا  شیپ  تسا  نکمم  هک 
تاراشتنا هسـسؤم  یتاقیم ، سابع  نیودـت : يزاجح ، نیدـلارخف  داتـسا  تشذـگرد  درگلاس  نیلوا  تبـسانم  هب  نید ، رخف  هماندای  - 2

صص 118 و 119. 1387ش ، نارهت ، تثعب ،
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هک یمالـسا  هئارا  لباق  نودم و  هیرظن  دوبن  زا  دنتـشاد و  رظندم  ار  ایاضق  نیا  هراومه  دوب ، هدـش  نایامن  ناریا  رد  یـسمش  لهچ  ههد 
، دیمان یمالسا  هشیدنا  یلک  حرط  ار  نآ  ناوتب  هک  يزیچ  دندرب ؛ یم  جنر  دشاب  ینامسآ  نییآ  نیا  یعامتجا  یـسایس  ینابم  رگنایامن 

یم عوضوم  نیا  هب  هراومه  وا  يرکف  نافیدر  مه  يا و  هنماخ  ياـقآ  .یمالـسا  ینیب  ناـهج  یمالـسا ، روشنم  یمالـسا ، لـماک  هیرظن 
هدش يرکفنـشور  عماجم  اه و  هاگـشناد  يرکف  بلاغ  نایرج  یتسیـسکرام  رکفت  هک  لهچ  ههد  ناریا  يارب  ار  نآ  زاین  دندیـشیدنا و 

رد ناردارب  یخرب  نم و  نیب  هک  دش  زاغآ  اجنآ  زا  مادـقا  نیا   » .دـش یم  هتـشادرب  دـیاب  یلمع  ياه  ماگ  .دنتـسناد  یم  يرورـض  دوب ،
یسررب و يارب  هناهام  ياه  هسلج  لیکشت  هب  یهتنم  تفای و  همادا  نارهت  رد  نامرگید  ناردارب  اب  طابترا  رد  تفرگرد و  یثحب  دهشم 

« .دش اه  تسینومک  تسفینام  ربارب  رد  یمالسا  روشنم  ناونع  اب  یمالسا  حرط  هئارا 

رد وا  ياه  ینارنخـس  هب  دودحم  نارهت ، هب  يا  هنماخ  ياقآ  دـمآ  تفر و  .دـشاب  هدوب  لاس 1348ش  رد  دیاب  يراک  تسـشن  نیتسخن 
زا دـندوب  ترابع  اه  تسـشن  ياضعا  .دـش  یم  زین  هناهام  ياـه  هسلج  نیا  رد  تکرـش  هب  طوبرم  هکلب  دوبن ، یبهذـم  ياـه  تبـسانم 

ربکا یلع  يا ، هنماـخ  یلعدیـس  ناریا ،] هب  ناـملآ  زا  تشگزاـب  زا  سپ   ] یتشهب ینیـسح  دمحمدیـس  یناـقلاط ، دومحمدیـس  ناـیاقآ :
هللا تزع  یباحـس ، هللادی  ناگرزاب ، يدهم  یتعیرـش ، یلع  یناجنز ، يوسوم  لضفلاوبادیـس  رنهاب ، داوجدمحم  یناجنـسفر ، یمـشاه 

.نامیپ هللا  بیبح  یسراف ، نیدلا  لالج  هدازدمحا ، رهاط  ینابیش ، سابع  یباحس ،

اب ار  ناملـسم  رکفنـشور  ناوت  یم  مالـسا ، بتکم  یناـبم  نیودـت  اـب  هک  دـیماجنا  هتکن  نیا  هب  دوب  ینـالوط  مه  رایـسب  هک  لوا  هسلج 
نهذ رد  هچره  هراب  نیا  رد  ءاضعا  زا  کی  ره  دش  هتفرگ  میمصت  زین  و  درک ؛ انشآ  هعماج  یگدنز و  شنیرفآ ، هرابرد  مالسا  هاگدید 

ناناوج نیب  هسلج  نیا  ربخ   » .دنتـشاذگ نامز  عوضوم  نیا  يارب  زور  جنپو  لهچ  .دروایب  یتآ  تسـشن  رد  هتـشاگن ، ذغاک  يور  دراد 
تفرگ و ساـمت  نم  اـب  داژن  فینح  دـمحم  موحرم  هک  يروط  هب  دوب ، یبوخ  رایـسب  هدژم  اـهنآ  يارب  دـش و  شخپ  روـشرپ  ناملـسم 

« .دوب قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناربهر  زا  وا  نامز  نآ  .درک  لاوئس  نآ  هرابرد 

رد .دنتـشاد  هارمه  ار  دوخ  بوتکم  تارظن  یـسراف  یباحـس و  ناگرزاب ، یناـقلاط ، هدازدـمحا ، يا ، هنماـخ  ناـیاقآ  مود  تسـشن  رد 
.دنهدب رظن  ات  دوش  هدرپس  دوب  اهنآ  زا  یکی  يرهطم  یضترم  ياقآ  هک  یعمج  هب  اه  هتشون  دش  ررقم  هسلج  نیا  ياهوگو  تفگ 

ص:327
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ياه هدـیدپ  اب  مالـسا  داضت  هک  دـش  نشور  .درک  تبحـص  ناـیاقآ  ياـه  هتـشون  تیهاـم  زا  يرهطم  ياـقآ  يدـعب ، ییآ  مهدرگ  رد 
ياقآ اما  تسا ، هدـش  هئارا  ياه  تشاددای  كرتشم  هجو  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا ، ياـه  متـس  رامعتـسا ، رابکتـسا ، رامثتـسا ،

اه هتـشاگن  رگید  رب  زایتما  ناونع  هب  ار  نآ  درک و  دای  يا  هنماخ  ياقآ  هتـشون  زیمم  هجو  ناونع  هب  داحلا  اب  هزرابم  عوضوم  زا  يرهطم 
یهیدب  » (1)« .دوب نیرت  هتسجرب  وزج  يا  هنماخ  ياقآ  يداهنشیپ  نتم  اهنآ  نایم  رد  : » تفگ اهدعب  زین  ناگرزاب  سدنهم  .دومن  حرطم 

دوب هدروآ  شا  هتـشون  رد  ار  نآ  هک  یـسک  اهنت  یلو  دوب ، داحلا  اب  تیدض  یمالـسا  هدیقع  تایـصوصخ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  دوب 
مالسا تیدض  حیرصت  ...دوب  هدنکفا  هیاس  زور  نآ  رد  یناریا  نارکفنشور  رب  هک  يا  يرکف  وج  هطـساو  هب  رگم  دوبن  نیا  مدوب و  نم 

هب راب  کی  یمالسا  تضهن  گرزب  ياه  تیصخش  زا  یکی  هک  مراد  رطاخ  هب  ...دش  یم  عمج  نآ  زا  یخرب  تلاجخ  بجوم  داحلا  اب 
زا ار  هتشون  نآ  نم  دتسیاب ... !؟ یتسیسکرام  رکفت  لوغ  لباقم  رد  دناوت  یم  یمالسا  رکفت  ایآ  تفگ : اهلاس  نآ  رد  تحارص  هب  نم 
نب کلام  سدنهم  موحرم  يریازجلا ، رکفتم  نوچمه ... ]  ] ناملسم نارظن  بحاص  ءارآ  زا  هدرک ، هدنکآ  يوبن  تنس  نآرق و  میهافم 

« .مدوب هدرب  هرهب  1973م-1905م ]  ] یبن

هب ار  یمالـسا  روشنم  نیودـت  رترظن ، بحاص  رت و  لها  یلو  رتمک  يدارفا  دـنتفرگ  میمـصت  هک  دوب  هسلج  نیمجنپ  اـی  نیمراـهچ  رد 
، یناجنـسفر یمـشاه  يا ، هنماخ  نایاقآ  زا  دندوب  ترابع  يراک  ِکچوک  عمج  نآ  .دنیامن  حرط  یمومع  هسلج  رد  دـنریگب و  هدـهع 
نامیپ و نایاقآ  هناخ  رد  اه  تسشن  .دمآ  یم  نارهت  هب  دهشم  زا  هسلج ، نآ  رد  تکراشم  يارب  راب  ره  يا  هنماخ  ياقآ  .نامیپ  رنهاب و 

.دـنراذگب اهنت  ار  اهنآ  دنتـساوخ  یم  شا  هداوناخ  وا و  زا  ریخا  تلاح  رد  هک  ینابیـش ؛ ياقآ  لزنم  رد  هاگ  و  دـش ؛ یم  رازگرب  رنهاـب 
هدرک ایهم  ار  نآ  یناقلاط  ياقآ  هک  نارهت  کیدزن  یغاب  رد  اه  تسشن  نیا  زا  یکی  .دیشک  یم  ازارد  هب  تعاس  ات 20  هاگ  اه ، هسلج 

اب دـش و  یهتنم  یمومع  ءاـضعا  نیتـسخن  ياـه  تشادداـی  يدـنب  عـمج  یلک و  تاـعوضوم  نییعت  هب  اـه  هسلج  نیا  .دـش  اـپرب  دوـب ،
.دیدرگ لیطعت  ًاتقوم  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  نآ  زا  سپ  نامیپ و  ياقآ  دعب  يدنچ  لاس 1349ش ، رد  يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد 
طوبرم هچنآ  ره  اه و  تشاددای  اه ، هوزج  دنتفرگ  میمصت  اه  يریگتسد  شرتسگ  اب  .درب  نیب  زا  ار  اه  هسلج  موادت  اه  يریگتسد  نیا 

یقودنص رد  دوب  یمالسا  روشنم  نیودت  هب 

ص:328

، نارهت ج 1 ، ناگرزاب ، يدـهم  سدـنهم  راـکفا  راـثآ و  یگدـنز ، رد  يریـس  يدازآ –  يوپاـکت  رد  نسح ، يروکـشا ، یفـسوی  - 1
ص 409. 1376ش ، ملق ، تاراشتنا 
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(1) .دعب ات  دنراذگب  تناما  هب  هافر  هنارتخد  هسردم  رد 

1348ش)  ) مرحم 1390

.دوب هدیـسر  مرحم  هام  .دش  نارهت  یهار  هامدنفـسا  رد  رگید  راب  دیـشک و  ازارد  هب  يدنا  هام و  ود  دهـشم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  تماقا 
رد مرحم  موس  دنفـسا / متـسیب  زور  هک  دش  تختیاپ  رد  وا  روضح  هجوتم  ینامز  یتینما  هاگتـسد  .دوب  هام  لوا  اب  فداصم  دنفـسا   18
زا لوا ) ههد   ) زور هد  تدم  هب  وا  دسیون  یم  كاواس  رگشرازگ  هچ  نآ  ربانب  .دوب  هدنار  نخس  نارـضاح  يارب  لیلخ  میهاربا  دجـسم 

دجسم نیا  رد  رفن  دودح 150  بش  نآ  .دوب  هدش  توعد  نارهت  هب  دهشم  زا  ینارنخس  داریا  يارب  ینیسح  نارادازع  ناناوج و  فرط 
يو .تفگ  نآ  قیداصم  یگدز و  برغ  هرابرد  سپس  .داد  رارق  دوخ  نانخـس  يانبم  ار  دیحوت  يا  هنماخ  ياقآ  .دندوب  عمج  يررهش 

هشبح هب  ناناملـسم  ترجه  زا  هنومن ، رکذ  اب  دومن و  هراشا  مالـسا  شرتسگ  یگنوگچ  هب  مالـسا  ردص  خیرات  زا  يا  هدرـشف  نایب  رد 
دندش ناملسم  شدارفا  مامت  اب  یشاجن   » .دننک ذوفن  هشبح ، هاشداپ  یشاجن ، بلق  رد  دنتـسناوت  هزیگنا  اب  ِنارجاهم  نیا  هک  نیا  تفگ ؛

زا یشاجن  دشاب و  دناوت  یم  يدیفم  صخـش  دنک  راک  شتکلمم  عفن  هب  هک  لقاع  لداع و  هاشداپ  کی  ...درک  ادیپ  جاور  ادخ  نید  و 
(2)« .دوب هلمج  نآ 

لاس نآ  و  يررهش ، رد  ینیمخ  ماما  تضهن  نایماح  زا  يو  .دوب  ینادمه  يوسوم  مساقلاوبادیس  لیلخ ، میهاربا  دجسم  تعامج  ماما 
زا ههد  ود  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  دوب  رارق  : » دـیوگ یم  ینادـمه  يوسوم  .دوب  وا  تماما  دجـسم و  نیا  شیاشگ  لاس  نیمراهچ 
يا هنماخ  ياقآ  زا  .منک  یم  یفرعم  مدوخ  زا  رتهب  ار  یسک  تفگ  یمـشاه  ياقآ  .تسناوتن  .دنک  ینارنخـس  دجـسم  نیا  رد  ار  مرحم 

(3)« .دوب بالقنا  تهج  رد  شنانخس  اما  ددرگن ، تسایس  ربورود  هک  دنریگب  مازتلا  شزا  دنتساوخ  یم  دیآ  یم  مدای  .درب  مسا 

ص:329

لالج یسراف ، ك.ر : .تسا  هدرک  دای  لاس 1349ش  راهب  ار  اه  هسلج  نیا  زاغآ  کیرات  يایاوز  باتک  رد  یـسراف  نیدلا  لالج  - 1
صص 214 و 215. 1373ش ، نارهت ، ثیدح ، تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  یمالسا و  بالقنا  تایبدا  رتفد  کیرات ، يایاوز  نیدلا ،

خروم 23/12/48. 20 ه ي ، مش 2414 / هب 20 ه 3 ، زا 20 ه ي  كاواس ، دانسا  - 2
تـسد هب  ود  ره  ینادـمه ، يوسوم  ياهداماد  جابید  نیـسحدیس  جاـبید و  اضردیـس  .ینادـمه  يوسوم  اـب  فلؤم  يوگو  تفگ  - 3

تفرگ و دبا  نادنز  مکح  یماظن  هاگداد  زا  یسایس  ياه  تیلاعف  مرج  هب  وا  مود  رسپ  داوجدمحمدیس  .دندیسر  تداهـش  هب  كاواس 
مرج هب  زین  شموس  رـسپ  رقابدمحمدیـس  .دوب  يرارف  اه  لاـس  وا  لوا  رـسپ  نسحدمحمدیـس  .دـش  دازآ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب 

.دش ینادنز  يزور  دنچ  ریگتسد و  هاش  دض  تارهاظت  زا  يرادربملیف 
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.دوب مالسا  رد  يدازآ  هرابرد  وا  نانخس  مرحم  مجنپ  دنفسا / مودو  تسیب  اما  تسین ، تسد  رد  یـشرازگ  مرحم  مراهچ  ینارنخـس  زا 
؛ تسا نآ  ناونع  طقف  دراد ، دوجو  اهروشک  یخرب  رد  هلوقم  نیا  زا  هچ  نآ  تفگ  داد و  حیضوت  مالسا  رد  ار  يدازآ  تاصتخم  يو 

تروص رد  هک  مه  ییاهروشک  زا  يا  هدع  .دنا ] ] هدروآرد هرمعتـسم  و ]  ] هدـنب تروص  هب  ار  اه  تلم  اهروشک و   » .یلاخوت مسا  کی 
رفن دودح 350  دجسم  رد  نارـضاح  دادعت  بش  نآ  .دنـشاب » یم  هرمعتـسم  تقیقح  رد  یلو  دنا ، هتخیرگ  رامعتـسا  ياهدنب  زا  رهاظ 

(1) .دوب

مرحم مجنپ  رد  ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  نانخـس  هک  كاواـس  عبنم  .دیـسر  رفن  دودح 450  هب  مرحم ) مشـش   ) دـعب زور  نیعمتـسم  رامش 
داـهج هراـبرد  نارنخـس ، .تشاد » ءوس  تاـغیلبت  هبنج  روبزم  نانخـس   » هک تشوـن  راـب  نیا  دوـب ، هتـسناد  هیاـنک »] و   ] هشوـگ يواـح  »

مالـسا يارب  موتاب  کی  ای  یلیـس  کی  هک  دیرـضاح  امـش  ایآ  : » تفگ نارـضاح  هب  باـطخ  دز و  فرح  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم 
»؟ دیدنبب ار  دوخ  هزاغم  مالسا  رطاخ  هب  زور  کی  ای  دیروخب و 

ناراد و لوپ  ناردـلق و  نادـنمروز و  هک  تسین  هناخ  ترازو  دـننام  ادـخ  ياهراک  : » تشاد راهظا  دوخ  ربنم  زا  يرگید  شخب  رد  وا 
ادخ ناگدـنب  يارب  دـنریگب و  ترپار  هک  تسین  ینابرهـش  یهاگآ و  هرادا  دـننام  ای  دنـشاب و  مدـقم  ناراد  یتراپ  ناگدـنهد و  هوشر 

(2)« .دیامن تیانع  ام  هب  مالسا  يارب  ار  داهج  تداهش و  هار  قیفوت  ادخ  هک  درک  راهظا  اعد  رد   » ینارنخس نایاپ  رد  وا  .دنیامن » مکح 

نوچ يدارفا  یگدنـشوک  اب  رد 1347ش و  تأیه  نیا  .تفر  نیـسحلاراصنا  تأیه  هب  ادـتبا  مرحم  متفه  دنفـسا / مراهچو  تسیب  زور 
دوب و رایس  نیسحلاراصنا  تأیه  .دش  يراذگ  هیاپ  شناتسود  یمالسا و  هفلتؤم  ياه  تأیه  ياضعا  زا  يدزی ، هداز  يرئاح  یفطـصم 

یلباقت هک  دوب  یناسک  ینارنخـس  اب  هارمه  دـیدرگ ، یم  اپرب  تأـیه  نیا  رد  هک  یمـسارم  ماـمت  .دـش  یم  رارقرب  يا  هناـخ  رد  راـب  ره 
يا هنماخ  یتشهب ، يرهطم ، نایاقآ  هب  ناوت  یم  نیسحلاراصنا  تأیه  نانارنخس  نیرتروهشم  زا  .دنتـشاد  تموکح  اب  ناهنپ  راکـشآ و 

کلامملا بیدا  زا  بعشنم  یناردنزام ، نابایخ  رد  یناخاباب ، سابع  هناخ  رد  هک  تأیه  نیا  مسارم  زور  نآ  .درک  هراشا  یناجنسفر  و 
هک درک  لقن  ار  وا  ربنم  زا  هلمج  هس  ود  كاواس  عبنم  .دوبن  سلجم  نارنخس  اهنت  يا  هنماخ  ياقآ  دوب و  هدش  عورش  رحـس  زا  دوب  اپرب 

ار تعامج  ود  دنوادخ  نآرق  رد  : » دوب نینچ  اهنآ  زا  یکی 

ص:330
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نخـس دیراورم  رغـصا  یلع  يو  زا  سپ  .دننک » یم  کمک  ملاظ  ياه  تموکح  هب  هک  یناسک  يرگید  فارـشا و  یکی  هدرک ؛ تنعل 
(1) .دنار

هتفریذپ یهار  ار  تاباختنا  وا  .دوب  مالسا  رد  يدازآ  عوضوم  همادا  رد  لیلخ  میهاربا  دجسم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  نانخس  ماگنه ، بش 
.تسا هتفاین  ار  دوخ  یعقاو  يانعم  زونه  يدازآ  نیا  هک  تفگ  اما  درک ، فیصوت  ادگ ، هچ  هاش و  هچ  دارفا ، قوقح  میسقت  يارب  هدش 

هک تسناد  تیمکاح  لوبق  دروم  يدازآ  ار  نآ   ] نانز شـشوپ  رد  هژیو  هب  هعماـج ، رد  دوجوم  ياـه  يرابودـنب  یب  هب  هراـشا  اـب  يو 
رد ناش  نانمشد  رب  ار  ام  ناملـسم  ناردارب  ایادخ  : » دوب نینچ  وا  ینارنخـس  ینایاپ  ياعد  .تسا ] يدازآ  یعقاو  موهفم  زا  رود  رایـسب 

تایلب دنزگ  زا  نامز  ماما  فنک  رد  ار  ام  ردـق  یلاع  عجرم  صوصخ  هب  عیـشت  ردـق  یلاع  عجارم  .نک  زوریپ  دنتـسه  هک  يا  هطقن  ره 
(2)« .نک ظفح 

زور نآ  .دش  نیسحلاراصنا  تأیه  یهار  اعوسات ،) ، ) نآ يادرف  .تسین  تسد  رد  يدنس  مرحم  متـشه  دنفـسا / مجنپ  تسیب و  زور  زا 
تعاس 5:30 زا  رفن  دودح 300  .تشاد  رارق  ناتـسملق  هچوک  نیوزق ، نابایخ  رد  شلزنم  هک  دوب  سلجم  یناب  يربخم ، نسحم  جاح 

روما رب  هوالع  دـیلقت  عجرم  هک  تفگ  درک و  زاغآ  تیعجرم  ياه  یگژیو  اب  ار  زور  نآ  ياـه  تبحـص  .دـندوب  عمج  اـج  نآ  حـبص 
لد ناج و  زا  مدرم  دیاب  ار  عجرم   » .دیامن كرد  ار  عاضوا  هتـشاد ، هرهب  زین  يداصتقا  یـسایس و  روما  نامز ، تایـضتقم  زا  دیاب  ینید 

ار تاـغیلبت  لوگ  هک  نیا  هن  دنـشاب ، هتـشاد  لوبق  دـشاب  رتـشیب  همه  زا  شا  یعاـمتجا  تاـمولعم  شملع و  هک  ار  سک  ره  دـنریذپب و 
(ع) یلع ترـضح  زا  مدرم  ندرک  رود  يارب  وا  شالت  هیواعم و  نارود  تاغیلبت  هب  هراشا  اـب  يو  .دـنورب » نآ  نیا و  لاـبند  دـنروخب و 

.دنروخن عجرم  شنیزگ  يارب  ار  یتموکح ]  ] تاغیلبت بیرف  هک  تفگ  مدرم  هب  باطخ 

ماـما درد  هب  اـهراک  نیا  هک  تفگ  ناـیناریا ، يرادازع  هویـش  زا  داـقتنا  اـب  وا  .دوـب  دـیراورم  رغـصا  یلع  سلجم  نـیا  يدـعب  نارنخس 
هب ...داتـسیا  روز  ولج  هک  داد  ناشن  دیاب  شتازرابم  اب  ار  نیـسح  ماما  .تفر  دـیاب  نیـسح  ماما  فدـه  لابند   » .دروخ یمن  (ع ) نیـسح

ار نیسح  همانرب  دیشاب و  دحتم  اه  یمشچ  مه  مشچ و  اه و  ندرک  تسرد  مچرپ  تأیه و  نیا  ياج 

ص:331
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(1)« .درادن هدیاف  دنزب  شدوخ  رس  يوت  اج  نآ  یکی  اج و  نیا  یکی  هک  نیا  زا  .دینک  ارجا 

عوقو نیب  هلـصاف  دهد  یم  ناشن  هک  دـندید ، ار  شرازگ  نیا  1349ش )  ) دـعب لاس  نیدرورف  مهدزاود  كاواس ، هبتر  یلاع  تاـماقم 
هنماخ  » هک تسا  هتشون  شرازگ  لیذ  رد  تاماقم  نیمه  زا  یکی  .تسا  هدوب  ینالوط  هزادنا  هچ  نآ ، هرابرد  يریگ  میمـصت  ات  هثداح 

روتـسد همادا  رد  .تفرگ » دنهاوخ  رارق  بیقعت  تحت  ...عضو  نیا  همادا  اب ]  ] هک هداد  رکذت  نانآ  هب  ًادـیدش  راضحا و  دـیراورم  يا و 
(2) .دنک طبض  ار  دارفا  هنوگ  نیا  تاراهظا  هک  دوش  فلکم  ینابرهش  دش  هداد 

/ متـشهو تسیب  هبنـش ، جـنپ  اما  تسین ، تسد  رد  يربخ  اروشاـع  زور  دنفـسا / متفهو  تسیب  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  ياـه  ینارنخـس  زا 
تکرـش رفن  رازهکی  دودح  هک  دـش  اپرب  نیـسدنهم  یمالـسا  نمجنا  فرط  زا  داوجلا  دجـسم  رد  یتیعمجرپ  تسـشن  مرحم ، مهدزای 

هب .دوب  يا  هنماخ  یلعدیـس  نآ  نیمود  داژن و  یمـشاه  میرکلادبعدیـس  لوا  نارنخـس  .دش  زاغآ  تعاس 19:30  مسارم  نیا  .دنتـشاد 
ماـما ماـیق  هراـبرد  ود  ره  هـک  ارچ  دـندوب ، هدرک  گـنهامه  سلجم  زاـغآ  زا  شیپ  ار  دوـخ  تاـنایب  ياوـحف  ود ، نـیا  داـیز  لاـمتحا 

.دنتفگ لاح  نامز  رد  داهج  ترورض  و  (ع ) نیسح

يرتهب یگدنز  مدرم  ات  درک  مایق  دیاب  ...تسا  بجاو  ناناملسم  مامت  رب  ینیـسح  مایق   » هک تفگ  دوخ  نانخـس  نایم  رد  داژن  یمـشاه 
« .دنشاب هتشاد 

لالح و هیواعم  روتاتکید  تلود  نامز  نآ  رد  : » درک هسیاقم  ناریا  تلود  اب  ار  هیواعم  تلود  تحارـص  اـب  راـب  نیا  يا  هنماـخ  ياـقآ 
یمن صیخـشت  مه  زا  ار  مارح  لالح و  هک  دوش  یم  تفای  روتاـتکید  تلود  اـم  تکلمم  رد  مه  نـآلا  درمـش و  یم  ناـسکی  ار  مارح 
یمن برع  ناناملسم  هب  یکمک  هک  نیا  زا  درک و  هراشا  لیئارـسا  بارعا و  ياه  يریگرد  هب  دوخ  نانخـس  زا  یـشخب  رد  يو  .دنهد »
هزور شـش  گنج  زا  سپ  لاس  کـی  .دوب  ناـیرج  رد  لیئارـسا  رـصم و  ناـیم  يا  هدـنیاسرف  ِگـنج  ناـمز  نآ  رد  .دومن  داـقتنا  دوش 
قرش يرتخاب و  هنارک  نالوج و  ياه  يدنلب  هزغ ، راون  انیس ، هریزج  هبش  نتفرگ  تسد  هب  لیئارـسا و  يزوریپ  اب  هک  1967م/1346ش 

هب هدـشدای و  قطانم  زا  لیئارـسا  ینیـشن  بقع  هب  نآ  رد  هک  درک  رداص  يا  همان  عطق  دـحتم  للم  ناـمزاس  دوب ، هارمه  سدـقملا  تیب 
نیا .دوب  هدش  دیکأت  بارعا  فرط  زا  لیئارسا  ندش  هتخانش  تیمسر 
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رتسکاخ ریز  شتآ ، .تشاد  همادا  نانچمه  هاـگ  هب  هاـگ  يزرم و  تـالمح  تفرگن و  رارق  ریگرد  نیفرط  هجوت  دروم  اـه  تساوخرد 
.دوب راد  هحیرج  شیپ  زا  شیب  ناناملسم  هیحور  تشذگ ، یم  یصقالا  دجسم  نتفرگ  شتآ  زا  هام  شش  هک  نامز  نآ  رد  اما  .دوب 

نیزگیاج ام  دبلاک  رد  ار  ینیسح  مایق  ادخ  ...تسا  بجاو  ناریا  رد  داهج  نایاقآ ! : » دوب نیا  يا  هنماخ  ياقآ  ینایاپ  تالمج  زا  یکی 
« .دنک

، یـضاترم يا ، هدس  سدـنهم  جات ، سدـنهم  یناقلاط ، دومحمدیـس  ناگرزاب ، يدـهم  نایاقآ  داوجلا ، دجـسم  رد  نارـضاح  زا  یخرب 
(1) .دندوب يدزی  يرئاح  رتکد  ییاضترم ،

نآ مسارم  .دوب  نیسحلاراصنا  تأیه  رایـس  تاسلج  رد  دنفـسا و  مهنو  تسیب  زور  لاس 1348  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس  نیرخآ 
دیلقت عجرم  تاصخـشم  وا  نانخـس  عوضوم  زین  سلجم  نیا  رد  .دش  رازگرب  يرتنالک  هچوک  اهرگنهآ ، رازاب  رد  ناردارب ، لزنم  زور 

ًالثم  » .دروآرد یسایس  یعامتجا و  روما  زا  رس  دشاب و  هاگآ  نامز  عضو  زا  هک  یسک  دوب ؛

رد و  .تسا » مارح  وکابنت  هک  داد  اوتف  تسا  نایم  رد  ناریا  ناملـسم  تلم  ناریا و  عفانم  ياپ  دید  یتقو  گرزب ، يزاریـش  نامز  رد  ... 
رغـصا یلع  هتـشذگ ، تاـسلج  نوچمه  .درک  داـی  دـیلقت  عجارم  شقن  هطورـشم و  هرود  زا  يرگید  ياـه  هنوـمن  دوـخ  نانخـس  همادا 

(2) .تفر ربنم  هب  مود  نارنخس  ناونع  هب  دیراورم 

مرحم مود  ههد 

، يا هنماخ  ياقآ  زا  یبهذـم  لفاحم  دـجاسم و  اه ، تأیه  توعد  .دوب  مرحم 1390ق  مهدزیس  اب  فداصم  نیدرورف 1349  لوا  زور 
يارب لـیلخ  میهاربا  دجـسم  نیـسحلاراصنا و  تأـیه  رد  ناـنچمه  مرحم ، مود  ههد  رد  وا  .تفرگ  یم  ربرد  ار  رفـص  مرحم و  هاـم  ود 

میهاربا دجـسم  رد  مرحم  مهدزناپ  نیدرورف / موس  رد  ار  يا  هنماخ  ياقآ  نانخـس  هدرـشف  كاواـس  عبنم  .دـنار  نخـس  نادـنم  هقـالع 
همه ات  دشاب  هدشدای  دجـسم  رد  تعاس 5:10  زور  نآ  هاگرحـس  دوب  هدـش  روبجم  وا  .درک  تشاددای  هتـشذگ  تاعفد  زا  رتهب  لیلخ ،

لاوئس نیا  حرط  اب  تفگ و  ناناملسم  هتفر  تسد  زا  تزع  زا  نارنخس  .دنک  سکعنم  ار  شیاه  شخب  نیرتمهم  دونشب و  ار  اه  فرح 
رد ینماان  یگنسرگ و  يداوس و  یب  رقف و  دنشاب و  ایند  ياه  تلم  نیرتراوخ  ناناملسم  دیاب  زورما  ارچ   » هک
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ماقم رد  دنشاب »؟ طلسم  نانآ  رئاخذ  تکلمم و  رب  نایبنجا  دنشابن و  رگید  ياهروشک  اب  سایق  لباق  دنک و  تموکح  ناناملسم  هعماج 
تـساجک رکفت ؟ دـیحوت و  هوـق  تساـجک  .مالـسا  تقیقح  هن  دـننک  یم  يوریپ  مالـسا  رهاوـظ  زا  ناناملـسم  : » تشاد راـهظا  خـساپ 

مالسا و نطاب  هب  ندیسر  يارب  همادا  رد  يو  دشاب »؟ مالـسا  هیاپ  رب  هک  یعقاو  یمالـسا  ياه  تموکح  تساجک  يردارب ؟ تاواسم و 
ماما اریز  .مییامنب  نیـسح  ماما  زا  يوریپ  یتسیاب  ناناملـسم  ام  : » تفگ دـناسرب  روهظ  هصنم  هب  ار  نآ  دـناوتب  هک  یتردـق  هب  یباـیتسد 
ناش تموکح  اه  هیما  ینب  اه و  يدیزی  هک  دـنک  تباث  دـندوب ] هدـش   ] يرکف دوکر  راچد ] هک   ] ناناملـسم هب  ات  تساخ  اپ  هب  نیـسح 

ام رطاخ  هب  دش و  یم  دـنلب  مه  وا  دوب  نامز  نیا  رد  نیـسح  ماما  رگا  هک  دـینادب  ققحم  و  دـشاب ؛ ناناملـسم  شخب  تزع  دـناوت  یمن 
: تشاد راـهظا  نارـضاح  هب  باـطخ  دوخ  زور  نآ  ربنم  زا  يرگید  شخب  رد  وا  .دـنوش » رادـیب  مدرم  اـت  تشگ  یم  هتـشک  ناناملـسم 

ینآرق تموکح  کیل  میراد  نآرق  ام  لاح  یلو  نآرق ؛ تموکح  دشاب و  ام  نیب  رد  نآرق  هک  مینک  یم  تفرشیپ  ناناملسم  ام  ینامز  »
(1)« .میرادن

دیشک ازارد  هب  مامت  تعاس  کی  هک  يا  هباطخ  هب  دندوب و  رضاح  لیلخ  میهاربا  دجسم  رد  رفن  هاجنپو  دصکی  دودح  حبـص  زور  نآ 
كاواس هب  ار  نآ  درک و  یبایزرا  ءوس » تاغیلبت   » ار يا  هنماخ  ياقآ  نانخـس  ياوحف  كاواس  زیخرحـس  رگـشرازگ  .دنداد  ارف  شوگ 

.داد يررهش 

ناهج نیحلـصم  دـندرک  یم  شـشوک  هک  دـندوب  نادـنمتردق  نایوگروز و  قح ، نادرم  لباقم  رد  لاح  ناـمز  هتـشذگ و  رد  هشیمه 
مایق دیاب  .هدرکن  قلخ  نوبز  هراچیب و  ریقف و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دننادب  دیاب  مدرم  هدوت  .دننک  تیاده  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دـنناوتن 

.دنا هدش  مه  قفوم  دارفا  نیا  هک  میا  هدید  خیرات  رد  و  دنریگب ؛ ار  دوخ  قح  دننک و 

هچوک رد  تأـیه  مسارم  زور  نآ  .دوـب  نیـسحلاراصنا  تأـیه  رد  نیدرورف  متفه  هاگرحـس  رد  وا  ینارنخـس  زا  یـشخب  تـالمج  نیا 
(2) .دش یم  رازگرب  رالاسهپس  دجسم  تشپ  يداهریم ،

تفر و اهنادـب  دوب و  سامت  رد  دـندوب ، هدروخ  هرگ  یبهذـم  تازرابم  اب  يوحن  ره  هب  هک  ییاه  نوناک  اب  نارهت ، رد  يا  هنماخ  ياقآ 
هلمج زا  .دوب  رـضاح  دـندرک ، یم  رازگرب  تضهن  دربشیپ  یگنوگچ  یـشیدنا و  مه  يارب  ناـیناحور  هک  یلفاـحم  رد  .درک  یم  دـمآ 

.دوب ینیطسلف  ناگدنمزر  يارب  یلام  ياه  کمک  يروآ  عمج  زرابم ، نایناحور  زور  نآ  یعامتجا  یسایس –  ياه  تیلاعف 
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(1) .تشاد روضح  دش  یم  رازگرب  عوضوم  نیا  يارب  هک  ییاه  تسشن  رد  مه  يا  هنماخ  ياقآ 

، زور نآ  .تسین  تسد  رد  وا  ياه  ینارنخـس  زا  یـشرازگ  تفر ، نیـسحلاراصنا  تأیه  هب  ظـعو  يارب  رگید  راـب  هک  نیدرورف  ات 28 
.دوب رارقرب  یتخرد  هاگتسیا  یثایغ ، نابایخ  رد  یمخفا  یفطصم  جاح  هناخ  رد  تأیه  مسارم  هعمج ،

1349ش)  ) رفص 1390

تیآ توعد  هب  ار  رفـص  مود  ههد  ياهزور  زا  یخرب  ای  همه ، هک  دهد  یم  ناشن  تیاده ، دجـسم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  ینارنخس 
نت داتفه  دودح  يارب  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  رفص  مهدزای  نیدرورف / مهنو  تسیب  .تسا  هدوب  رـضاح  ناکم  نیا  رد  یناقلاط  هللا 

راجحا اه و  نوتـس  هب  هن  ار  هعماج  تیـصخش  درک و  هسیاقم  لاح  نامز  اب  ار  تیلهاج  نارود  ياه  یگژیو  دجـسم ، رد  نارـضاح  زا 
(2) .تسناد هتسباو  نآ  نادنمشناد  هب  هکلب  هدیشارت ،

توغاط ياه  هژاو  نوماریپ  حیضوت  اب  درک و  ینارنخس  تیاده  دجسم  رد  رفن  دصکی  دودح  يارب  رفـص  مهدراهچ  تشهبیدرا / لوا 
(3) .تخادرپ اهنآ  هرابرد  مالسا  ياه  هاگدید  حیرشت  هب  رامعتسا  و 

يارب دوـخ  تادـهاشم  زا  دـناسر و  کـخاک  هـلزلز  هـب  ار  دوـخ  نخــس  دجــسم ، نـیمه  رد  رفــص  مهدزناـپ  تـشهبیدرا / مود  زور 
هتفر ناسارخ  ناگدز  هلزلز  هب  کمک  يارب  هک  شیپ  يدنچ  .متسه  ناسارخ  لها  هدنب  : » تفگ دندوب  رضاح  هک  يرفن  هاجنپودصکی 
کی نادنزرف  نکـسم  نتـشادن  امرـس و  رثا  رب  مدید  مشچ  هب  مسق  ادخ  هب  ...دنا  هدوب  هدز  هلزلز  لبق  نایلاس  زا  مدرم  نیا  مدید  مدوب ،

(4)« .دندیسر تکاله  هب  يا  هداوناخ 

رگید راب  هک  تساوخ  نارهت  كاواس  زا  هدشدای  هرادا  سیئر  مدـقم ، رـصان  موس ، لک  هرادا  هب  سلجم  نیا  شرازگ  ندیـسر  زا  سپ 
(5) .ددرگ سکعنم  لک  هرادا  نیا  هب  نآ  جیاتن  دریگ و  رارق  رتشیب  تبقارم  تحت  يا  هنماخ  یلعدیس  لامعا  راتفر و 

دمحمدیس هناخ  رد  نیسحلاراصنا  تأیه  رفص ، مهدفه  تشهبیدرا / مراهچ  هعمج 
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يرفندصکی دودح  يارب  تعاس 7:30  يا  هنماخ  ياقآ  هبدـن ، ياعد  زا  سپ  .دوب  رارقرب  بالود  هزاورد  نامرک  ناـبایخ  رد  ییازریم 
هدوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطساو  هب  هدنام ، هدنز  نونکات  مالسا  رگا  تفگ  دنار و  نخس  دندوب  هدش  عمج  هناخ  نیا  رد  هک 

عنم ار  وا  تسا و  مارح  دـنیوگب  تشاد  تسد  هب  ـالط  هقلح  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  طـقف  فورعم  هب  رما  هک  دـینکن  لاـیخ   » .تـسا
یبیل بالقنا  تضهن  رکف  یـشاب ، برع  کیرچ  ناردارب  رکف  يدش  رادیب  باوخ  زا  حبـص  یتقو  هک  تسا  نآ  فورعم  هب  رما  .دـینک 

(1)« .یشاب دوخ  ناملسم  ناردارب  نادوس و  بالقنا  تضهن  رکف  یشاب ،

رد دوجوم  تاعالطا  ربانب  .تفر  ربنم  اجنآ  رد  رفـص  هام  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  یلفاحم  رگید  زا  يدـهملا  راصنا  ناناوج  تأـیه 
، تأیه نیا  ياه  هسلج  .دش  سیسأت  دحوم  هداز  نیسح  نسح  طسوت  لاس 1348  لیاوا  يدهملاراصنا  ناناوج  تأیه  كاواس ، دانسا 

طـسوت راب  ود  دوب و  رادروخرب  زرابم  نایناحور  زا  يدادـعت  ینابیتشپ  زا  دـحوم  هداز  نیـسح  .دـش  یم  رازگرب  تباـث  هاـگ ] و   ] راـیس
ناتـسبد هچوک  یبونج ، زابهـش  رد  يریبک  اضر  یلع  هناخ  رد  اـه  بش  تأـیه  نیا  مسارم  .دوب  هدـش  تشادزاـب  ریگتـسد و  كاواـس 

زین يا  هیعالطا  تأیه ، نیا  .درک  ینارنخس  لحم  نآ  رد  رفص  متسیب  مهدزون و  تشهبیدرا / متفه  مشـش و  .دش  یم  رازگرب  یمـصاع 
هقالع نابزیم  رفـص  رخآ  ات  تشهبیدرا  مشـش  نیعبرا ، بش  زا  هک  نیا  رب  ینبم  دوب ، هدرک  عیزوت  پاچ و  یمالـسا » گوس   » ناونع اب 

.دوب دهاوخ  نادنم 

درک يدنسرخ  زاربا  دنتسه  ناناوج  تأیه ، رد  نارضاح  رتشیب  هک  نیا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  رفص  مکیو  تسیب  تشهبیدرا / متـشه  زور 
نتفر ربنم  نم  هفرح  لغش و  هک  تشاد  زاربا  ناناوج  هب  باطخ  وا  .دراد  حیجرت  رگید  تیعمجرپ  سلاجم  هب  سلجم  نیا  هک  تفگ  و 

هللا تیآ  تازرابم  داد ، حیضوت  ار  رامعتسا  تیهام  همادا  رد  يو  .مراد  يرگید  فده  اه  ینارنخـس  نیا  زا  نم  .تسین  ندرک  ظعو  و 
، دوش نشور  شرکف  دنک و  هعلاطم  هک  یسک  تفگ  نارضاح  هب  دز و  لاثم  رامعتـسا  اب  هلباقم  هنومن  ناونع  هب  ار  يزاریـش  نسحدیس 

رامعتسا اب  ییورایور  يارب  دیاقع ، رد  توافت  دوجو  اب  ار  ینس  هعیـش و  داحتا  يا  هنماخ  ياقآ  .دور  یمن  رامعتـسا  ياهدنفرت  راب  ریز 
(2) .درک فیصوت  يرورض 

ناناوج  » .دوب زورید  عوضوم  همادا  وا ، نانخس  رفص ، مودو  تسیب  تشهبیدرا / مهن  دعب ، زور 
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يروشک ناناوج  یتقو  .دـندروآ  دوجو  هب  ناناوج  ار  هسنارف  ریبک  بالقنا  .دنتـسه  روشک  نآ  تفرـشیپ  تالوحت و  أشنم  يروشک  ره 
یمن رگید  دـش ، مرگ  ناشرـس  دـندنارذگ و  تلاطب  هب  مرب  یمن  ار  شمان  هک  اه  خاک  نالف  اه و  هراباک  اه و  هفاـک  رد  ار  ناـش  تقو 

(1)« .دنک یم  هدافتسا  ام  تیلوئسم  مدع  سح  یلاح و  یب  نیمه  زا  رامعتسا  دننکب و  یساسا  رکف  یگدنز  يارب  دنناوت 

برغ دنناوخب : ار  اهنآ  درک  هیصوت  یفرعم و  نارـضاح  يارب  ار  باتک  يدادعت  تأیه  نیمه  رد  رفـص  موسو  تسیب  تشهبیدرا / مهد 
مالسا ورتساکود ،] هئوزوژ   ] هنسرگ ناسنا  ورتساکود ،] هئوزوژ   ] یگنسرگ هایـس  باتک  مالـسا ، ورملق  رد  هدنیآ  دمحا ،] لآ   ] یگدز

هیبنت رتراس ،] لپ  ناژ  ابوک ، رد   ] رکـش گنج  یناقلاط ،] دومحمدیـس   ] تیکلام مالـسا و  ناگرزاب ،] يدـهم  دـلوم ، و   ] زراـبم بتکم 
[. ینییان نیسحدمحم  هلملا ، هیزنت  و   ] همالا

تلع يو  .ییاپ » مد  ياه  تیطورشم  نیا  هن  ، » تسا یعقاو  تیطورشم  هرابرد  هک  درک  فیـصوت  یباتک  ار  هلملا  هیزنت  همالا و  هیبنت  وا 
(2) .داد حیضوت  نآ  نوماریپ  تسناد و  اهنآ  رد  رامعتسا  هنخر  ار  ناملسم  عماوج  یتخبدب  یگدنام و  بقع  یلصا 

رد ار  يدناگ  شقن  سیلگنا و  رامعتـسا  زا  يدازآ  يارب  دنه  تازرابم  خیرات  رفـص ، مراهچو  تسیب  تشهبیدرا / مهدزای  نآ ، يادرف 
نامز يدناگ  کی  ره  دیناوت  یم  مه  امش   » .تفگزاب دندوب  هدمآدرگ  يدهملاراصنا  ناناوج  تأیه  رد  هک  یناسک  يارب  تضهن  نیا 
هدنیآ رد  هک  دـینادب  امـش  یلو  دوبن ، حرطم  مه  مالـسا  هلئـسم  ًالـصا  يدـناگ  نامز  رد  .دـینک  هزرابم  دیـشاب و  دوخ  عامتجا  دوخ و 

رد يا  هنماخ  ياقآ  .دـییامن » تیلوئـسم  ساسحا  دـینک و  تیوقت  دوخ  هیحور  رد  ار  رکف  نیا  دـش و  دـهاوخ  یناهج  مالـسا  کیدزن 
تردـق هدارا و  ناناملـسم  هب  نک و  رود  ام  عامتجا  زا  ار  یلاح  یب  دوکر و  يدومخ و  نیا  ایادـخ  : » درک اعد  نینچ  هسلج  نیا  ناـیاپ 

(3)« .امرف تمحرم  میمصت 

.دوب هدرک  توعد  ینارنخس  يارب  زین  يزاجح  لوسرلادبع  زا  يا  هنماخ  ياقآ  زا  ریغ  رفص  رخآ  ههد  رد  يدهملاراصنا  ناناوج  تأیه 
.دوب اجرباپ  زین  نیسحلاراصنا  تأیه  رد  رفـص  موس  ههد  رد  وا  ینارنخـس  .درک  یم  ینارنخـس  يزاجح  ظعو  زا  سپ  يا  هنماخ  ياقآ 

ياه تلم  هدنز و  ياه  تلم  وا  نانخس  عوضوم  رفص  مجنپو  تسیب  تشهبیدرا / مهدزاود 
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نآرق زا  ناناملـسم  ام  هک  تسا  فسأت  ثعاب   » .تسناد نانآ  نایم  رد  نآرق  روضح  ار ، ناملـسم  للم  ندوب  هدنز  طرـش  وا  .دوب  هدرم 
هب گنج  ياـه  ههبج  رد  بارعا  نئوژ 1967 ، گنج  رد  .دـهد  یم  ناسنا  هب  یگدـنز  دـیما و  حور  نآرق  تایآ  .مینک  یمن  هدافتـسا 

دزشوگ نارضاح  هب  ار  هطلس  تحت  ياهروشک  رد  نارگرامعتـسا  ياهدرگـش  نینچمه  يو  .دندرک » یم  توالت  نآرق  شرام ، ياج 
(1) .دنراک یم  دیدرت  کش و  نآ  ياج  هب  دننک و  یم  ورد  تلم  کی  ریمض  زا  ار  يرکف  لالقتسا  هنوگچ  هک  داد  حیضوت  درک و 

تـسیب تشهبیدرا / مهدزناش  رد  يو  .دوب  دـعب  ياهزور  رد  وا  نانخـس  دافم  نانچمه  هدرم ، هدـنز و  ياـه  تلم  رامعتـسا و  عوضوم 
هک تفگ  درک و  یظفاحادـخ  نارـضاح  زا  نآ ، رد  دـحتم  للم  نامزاس  شقن  یناهج و  حلـص  هب  عجار  تبحـص  زا  سپ  رفـص  مهنو 
زا یسکع  هراومه  دنار ، یم  نخس  يدهملاراصنا  ناناوج  تأیه  رد  يو  هک  يزور  هد  نیا  رد  .دش  دهاوخ  دهـشم  یهار  هدنیآ  هتفه 

(2) .دندرک یم  اعد  سکع  بحاص  يارب  نارضاح  بش  ره  تشاد و  دوجو  سلجم  رد  ینیمخ  ماما 

هرـضم ياه  تیلاعف  زا  ربخ  اه  شرازگ  نیا  هک  تشون  يدـهملاراصنا  ناناوج  تأیه  زا  شرازگ  نیرخآ  لیذ  رد  كاواس  یلاع  ماقم 
هک دهد  رکذت  نانآ  هب  ًادیدش  دـهاوخب و  ار  يزاجح  يا و  هنماخ  يریبک ،) اضر  یلع   ) هناخ بحاص  دـیاب  نارهت  كاواس  .دـهد  یم 

(3) .تفرگ دنهاوخ  رارق  زین  بیقعت  تحت  دش ، دنهاوخ  عنم  نتفر  ربنم  زا  هک  نآ  نمض  هیور ، نیا  همادا  تروص  رد 

رد راب  نیا  تأـیه  لـحم  .دوب  لوـالا  عیبر  مود  تشهبیدرا / مهدـجه  نیـسحلاراصنا ، تأـیه  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  ینارنخـس  نیرخآ 
دـش و هدـناوخ  هبدـن  ياعد  ادـتبا  .دوب  هعمج  زور  نآ  .دوب  یناخریم  گرزباقآ  جاح  هناخ  ناطلـسلا و  زعم  هارراـهچ  هیریما ، ناـبایخ 

تفگ میشوکب ؟ نید  ظفح  هار  رد  دیاب  زین  ام  ای  دنک  یم  ظفح  ار  شنید  دنوادخ  ایآ  هک  لاوئس  نیا  حرط  اب  سلجم  نارنخس  سپس 
.دـنک یم  تسرد  ار  اهراک  ادـخ  هک  تفگ  تسـشن و  تکاس  ناوت  یمن  ام  یلعف  هعماج  رد  هژیو  هب  .دنتـسه  مه  راـنک  رد  ود  ره  هک 

، تشاذـگ تسد  يور  تسد  ناوت  یمن  تسا  یمالـسا » هنارتخد  ناتـسریبد  کی  زا  رت  ناسآ  یلیخ  نتخاـس  امنیـس  هک  یتکلمم  رد  »
تفگ
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ار یمالـسا  هنارتخد  هسالک  کی  ناتـسریبد  کی  هک  تسا  لاس  کی  دودـح  ام  دهـشم  رد   » .دـنک یم  ظفح  ار  شنید  شدوخ  ادـخ 
رد ...تسا  هدش  حاتتفا  دهشم  رد  امنیـس  راهچ  یلا  هس  دیاش  لاس  کی  نیمه  تدم  رد  هک  یلاح  رد  مینک ، هدامآ  میا  هتـسناوتن  زونه 

اجرباپ مالسا  نید  ات  دورب  ولج  هزرابم  اب  دیامن و  تیلاعف  دتفیب و  رطخ  هب  ناسنا  زیچ  همه  دیاب  مالـسا  زا  ینابیتشپ  رطاخ  هب  عقوم  نیا 
(1)« .دنک تسرد  ار  اهراک  دیآ  یمن  شدوخ  ادخ  ِالاو  .دنامب 

كاواـس هک  نیا  زا  كاواـس  موـس  لـک  هرادا  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  .درک  كرت  دهـشم  دـصق  هب  ار  نارهت  تشهبیدرا  مودو  تسیب 
نیا زا  .دوب  دنـسرخان  هدومنن ، غالبا  يو  هب  دوب ، هدش  هداد  روتـسد  هک  یتادیدهت  رکذت و  هدرکن و  راضحا  ار  يا  هنماخ  ياقآ  نارهت 

.دنهد رارق  نارهت  رد  وا  ههامود  ياه  تیلاعف  نایرج  رد  ار  ناسارخ  كاواس  دش  هداد  روتسد  ور 
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یسایس تسَج 

دهشم هیملع  هزوح  رد  شورخ 

هزوح نآ  نایناحور  زا  يدادـعت  يریگتـسد  هب  رجنم  داد و  يور  دهـشم  هیملع  هزوح  رد  هامدادرخ 1349  رخاوا  رد  هک  ییاهدادـخر 
هیملع هزوح  كرحت  بجوم  هثداح  ود  .تشادـن  یمالـسا ، تضهن  عورـش  زا  دوخ ، هتـشذگ  لاـس  تفه  رد  یهباـشم  اـسب  هچ  دـش ،

.دناشک رهش  یعامتجا  هصرع  هب  شیپ  زا  شیب  ار  ینیمخ  ماما  مان  دز و  نماد  یلوا  هب  یمود  هک  دش  دهشم 

ماما رادفرط  رامـش  تشگنا  نایناحور  .تشذگرد  قارع  رد  دادرخ 1349  لوالا 1390/12  عیبر  رد 27  میکح  نسحمدیـس  هللا  تیآ 
هب ار  مدرم  رظن  هدرک ، غیلبت  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  تیعجرم  دـندمآرب  ددـصرد  دادـخر ، نیا  زا  فسأـت  زاربا  نمـض  دهـشم  رد  ینیمخ 

ندش رود  میکح و  هللا  تیآ  هب  مدرم  عوجر  يارب  يدرجورب  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  يولهپ  تموکح  .دنیامن  بلج  ناشیا  زا  دـیلقت 
ههد يادـتبا  زا  ناشیا  رادـفرط  ناوج  نایناحور  طسوت  هک  ماما  تیعجرم  حرط  ور  نیا  زا  .دوب  هدرک  شـالت  ناریا  زا  هعیـش  تیعجرم 

.تفرگ جوا  رگید  راب  دوب ، هدش  زاغآ  لهچ 

یپ رد  يولهپ  اضردـمحم  .دوبن  ریثأت  یب  ناـیناحور  زا  هورگ  نیا  مطـالت  رد  میکح  هللا  تیآ  تشذـگرد  هب  تموکح  ياـه  شنکاو 
يازع مالعا  زین  راـبرد  ترازو  .داتـسرف  يرادمتعیرـش  مظاکدیـس  يراـسناوخ و  دمحادیـس  ناـیاقآ  هب  یتیلـست  مارگلت  دادـخر ، نیا 

درکلمع هـک  داد  یم  ناـشن  نـئارق  هـمه  .دـش  عـطق  ًاـتقوم  نوـیزیولت  وـیدار و  زا  یقیـسوم  شخپ  لـیطعت و  اهامنیـس  .درک  یموـمع 
میرکت تمرح و  ظفح  رهاظ  رد  تموکح ،
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زا سپ  هلـصافالب  رتیور  يرازگربخ  .دوب  ینیمخ  ماـما  زا  ریغ  یعجارم  هب  مومع  نداد  قوس  نطاـب  رد  اـما  تسا ، هتـشذگرد  یعجرم 
رد زین  دـحالا  یناـنبل  هلجم  .درک  یفرعم  ناـهج  نایعیـش  عجرم  ناونع  هب  ار  ییوـخ  مساقلاوبادیـس  هللا  تیآ  میکح ، هللا  تیآ  تلحر 
رـس رب  ار  شـسرپ  نیا  دوخ  هب  دوخ  نامز ، ره  رد  دـیلقت ، عجرم  تلحر   (1) .تسناد ملعا  عجرم  ار  يو  ییوخ  ياقآ  اـب  يا  هبحاـصم 
.دش حرطم  ناوارف  لاوئـس ، نیا  میکح  هللا  تیآ  تافو  اب  ًاتعیبط  درک ؟ دـیلقت  دـیاب  یـسک  هچ  زا  يو  دوبن  رد  هک  دزادـنا  یم  اه  نابز 

یصوصخ سلاجم  افخ و  رد  دوب ، یسایس  دوکر  راچد  هک  دهشم  رد  دوب ، ینلع  مق  نوچ  يرهش  رد  ینیمخ  ماما  تیعجرم  غیلبت  رگا 
نایناحور زا  يا  هدـع  میکح  نسحمدیـس  هللا  تیآ  توف  زا  سپ  : » دوب نینچ  عوضوم  نیا  هب  ناـسارخ  كاواـس  هاـگن  .دـش  یم  ناـیب 

عفن هب  تاـغیلبت  نیا  هتبلا  هدومن ؛ ینیمخ  عفن  هب  یتاـغیلبت  هب  ترداـبم  تیعقوـم ، زا  يرادرب  هرهب  روـظنم  هب  تلود  فلاـخم  یطارفا و 
ناوت یم  هدوبن و  هجوت  لـباق  زیچاـن و  هکلب  مک ، رایـسب  ناـسارخ  هیملع  هزوح  دهـشم و  رد  ینیمخ  رادـفرط  هک  نیا  تلع  هب  ینیمخ 

ای رفن و  ود  یکی  نیب  رد  ًاضعب  يدایز  طایتحا  اب  هنامرحم و  رایسب  هدربمان  هدع  .درادن  يرادفرط  دهـشم  رد  ینیمخ  ًالوصا  هک  تفگ 
لاوئـس تروص  هب  مه  غیلبت  نیا  دندرک و  یم  غیلبت  هدوب  ناشدامتعا  فرط  يدودـح  ات  هک  بالط  صوصخ  هب  صاخـشا و  زا  رتشیب 

زا سپ  ینیمخ  هللا  تیآ  دنهد : یم  خساپ  دومن ، دیلقت  دیاب  یسک  هچ  زا  میکح  زا  سپ  هک  نیا  ناگدننکراسفتـسا ، هب  هدوب و  باوج 
یتینما نیرومأم  بیقعت  میب  زا  دندومن  یم  غیلبت  شیارب  یفرعم و  عجرم  ار  ینیمخ  ًاضعب  هک  دارفا  نیا  .تسا و  نایعیـش  عجرم  میکح 

.دنا « هتشادن دنیامن  غیلبت  هب  تردابم  ینلع  هک  نیا  تأرج  یماظتنا  و 

مک عامتجا  رد  .دوب  یـسبط  ظعاو  سابع  ياقآ  تشاد ، دـیکأت  ینیمخ  ماما  تیعجرم  رب  یـصوصخ  عماجم  رد  هک  يدارفا  دودـعم  زا 
ره : » تفگ درک و  یفرعم  ینیمخ  دـلقم  ار  دوخ  یـسبط  تفرگ ، لکـش  یمق  هللا  تیآ  هناخ  رد  دادرخ  مودو  تسیب  زور  هک  يرامش 

ًاعقاو هک  دیربب  هرهب  ینیمخ  ياقآ  هلیسولاریرحت  باتک  زا  دنک و  دیلقت  ینیمخ  ياقآ  زا  دیاب  میوگ  یم  دنک ، یم  لاوئس  نم  زا  سک 
تشادن و میکح  ياقآ  دلقم  رفن  ود  یتح  مدوب  هتفر  لوفزد  هب  هک  میکح  هللا  تیآ  تایح  نامز  رد  .هدش  هتـشون  بوخ  تسا و  یلاع 

دلقم همه 
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(1)« .دندوب ینیمخ  ياقآ 

يدـح ات  يا  هنماخ  ياقآ  تفگ ، كاواس  تسد  هب  نداتفا  زا  سپ  يا ، هنماخ  ياقآ  ریـسفت  سرد  نادرگاش  زا  یکی  هک  هچ  نآ  رباـنب 
تیآ تیعجرم  غیلبت  رد  تساوخ  نارضاح  زا  رفعجازریم  هسردم  رد  دوخ  ریسفت  سالک  رد  يو  .تخادرپ  یم  هلئسم  نیدب  رتراکشآ 

زا يوریپ  اـهنآ  مرج  .دـندش  ریگتـسد  كاواـس  طـسوت  هسلج  نیا  نازوـمآ  سرد  زا  يدادـعت  دـعب ، زور  دـنچ  .دنـشوکب  ینیمخ  هللا 
هب دنا  هدرک  راداو  ارم  يا  هدع  : » دوب كاواس  يوجزاب  هب  هدـش ، ریگتـسد  نادرگاش  زا  یکی  هتفگ  نیا  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  ياضاقت 

ریـسفت رفعجازریم  هسردـم  رد  لبق  زور  هد  دودـح  يزور ، يا  هنماخ  ياقآ  ...یـسبط  ياقآ  يا ، هنماخ  ياقآ  .میامن  غیلبت  ینیمخ  عفن 
« .مدرک ار  راک  نیا  مدیمهفن ؛ مه  نم  دینک و  غیلبت  ینیمخ  هللا ] تیآ   ] عفن هب  تسا  بجاو  امش  رب  دنتفگ ]  ] .دنتفگ یم 

تیآ هب  باطخ  یمارگلت  نداتـسرف  اب  رهـش  نآ  هیملع  هزوح  يالـضف  ناداتـسا و  زا  نت  هاجنپ  دودح  .دوب  توافتم  عاضوا  اما ، مق  رد 
رارق .دوب  تموکح  تساوخ  اب  لباقت  ناشیا و  تیعجرم  دـییأت  رگنایامن  هک  دـنتفگ  تیلـست  ار  میکح  ياـقآ  تشذـگرد  ینیمخ ، هللا 

تیاهن رد  هتبلا  .درک  يریگولج  نآ  شخپ  عبط و  فجن و  هب  نآ  لاسرا  زا  كاواس  هک  ددرگ  عیزوت  پاـچ و  مق  رد  مارگلت  نیا  دوب 
هللا تیآ  ترـضح  هماع  تیعجرم  هراـبرد  مق  هیملع  هسدـقم  هزوح  مالـسا  جـجح  گرزب و  دـیتاسا  هیرظن   » ناونع تحت  يا  هیمـالعا 

ياـقآ دـنچ  ره  .درک  رداـص  ار  مق  يالـضف  زا  يدادـعت  يریگتـسد  روتـسد  كاواـس  .دـش  عـیزوت  پاـچ و  مـق  رد  ینیمخ » یمظعلا 
یتاولـص یلعزخ و  مساـقلاوبا  دـیراورم ، رغـصا  یلع  يرظتنم ، یلعنیـسح  ناـیاقآ  اـما  دزیرگب ، تسناوت  يزاریـش  یناـبر  میحرلادـبع 

(2) .دندش دیعبت  ریگتسد و 

رد يدیعس  اضردمحمدیس  تداهـش  تشاداو ، مطالت  هب  ار  دهـشم  هیملع  هزوح  میکح  هللا  تیآ  تشذگرد  زا  سپ  هک  یمود  هثداح 
زور 48 نآ  .دیسر  دهشم  هب  یفاک  دمحا  خیش  طسوت  دادرخ  مودو  تسیب  رد  زرابم  یناحور  نیا  تداهـش  ربخ  .دوب  هعلق  لزق  نادنز 
هب سک  ره  دوب و  هدش  رقتـسم  شنزردپ ، يدورهاش ، نیـسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  هناخ  رد  یفاک  .تشذگ  یم  هثداح  نیا  زا  تعاس 

يدیعس و ياقآ  تداهش  نوریب ، لفاحم  رد  ای  دمآ و  یم  شندید 
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، داتفا كاواس  تسد  هب  تشگزاب و  نارهت  هب  وا  یتقو  هتبلا  .دناسر  یم  عالطا  هب  لیصفت  اب  مق  رد  ار  نایناحور  زا  يدادعت  يریگتسد 
ياقآ تشذگرد  تلع  كاواس  .تسا  هدینش  ینارهت  اقآداوجازریم  زا  دهـشم و  رد  ار  يدیعـس  تداهـش  ربخ  هک  تفگ  ییوجزاب  رد 

، ناتـسود ناـیفارطا ، زا  یـسک  دراد ، یـشکدوخ  دـصق  هک  درک  یم  ناـعذا  يدیعـس  دوخ  رگا  درک ! مـالعا  یـشکدوخ  ار ، يدـیعس 
نمشد طسوت  ربخ  نیا  مالعا  هب  دسر  هچ  ات  درک  یمن  رواب  تخانش  یم  ار  وا  کیدزن  رود و  زا  هک  یسک  ره  اه و  يربنماپ  نایانشآ ،

.دوبن ینیمخ  هللا  تیآ  يرکف  رکیپ  رب  ریت  ندناشن  زج  يزیچ  نارهت ، رد  يدیعس  فذح  .وا 

اکیرمآ يراذگ  هیامرس  مویسرسنک  هیلع  هیعالطا  شخپ  ینارنخس و  مرج  هب  دادرخ  مهدزای  يدیعس ، اضردمحمدیس  مالسالا  تجح 
دوخ ياه  ینارنخس  رد  ار  وا  مارم  مان و  هک  نیا  زا  .تشاد  فجن  رد  ینیمخ  ماما  اب  يرمتـسم  طابترا  وا  .دوب  هدش  ریگتـسد  ناریا  رد 

هب یساره  دنک ، یم  لابند  ار  ینیمخ  ماما  یسایس  یشم  هک  نیا  زا  دوتـس و  یم  ار  وا  ًانلع  اه ، ییوجزاب  رد  .تشادن  ییابا  دنک ، غیلبت 
.داد یمن  هار  دوخ 

یم جیورت  طایتحا  اب  ار  ینیمخ  ماما  تیعجرم  هک  يدارفا  دودعم  دهـشم ، هب  يدیعـس  اضردمحمدیـس  تداهـش  ربخ  ندیـسر  زا  سپ 
اب هتفر و  هزوح  ناسردم  دزن  نانآ  .دندناشک  دهـشم  هیملع  هزوح  بالط  نایم  هب  ار  عوضوم  دندومن و  راکـشآ  ار  دوخ  تین  دندرک ،
رد روضح  زا  دنتساوخ  ینید  مولع  ياه  هبلط  زا  نینچمه  .دندش  خلت  هثداح  نیا  اب  يدردمه  اهسرد و  یلیطعت  راتـساوخ  ربخ ، هعاشا 

.دننک يراددوخ  هزوح  ياه  سرد 

سرد ادتبا  هدش ، رفعجازریم  هسردم  دراو  ینیمخ  نارادفرط  زا  يا  هدـع   » دادرخ مراهچو  تسیب  هک  دـسیون  یم  كاواس  رگـشرازگ 
بالط و زا  دنیامن و  یم  کیرحت  ار  بالط  هتفر و  هیملع  سرادـم  هب  سپـس  دـنیامن ، یم  لیطعت  ار  سردـم  ینارهت  ياقآداوجازریم 

اضردمحم خیش  يا ، هنماخ  یلعدیس  یسبط ، سابع  خیش  زا  دنترابع  هدع  نیا  .دننک  لیطعت  ار  دوخ  سرد  هک  دنهاوخ  یم  نیـسردم 
زا يا  هدع  اهنآ  کیرحت  هب  هک  يروکـش  هللادبع  خیـش  يدهتجم ، دومحمدیـس  یفاک ، دـمحا  خیـش  ینارهت ، اقآ  یلع  خیـش  یماحم ،

قاطا برد  ود  هسردم  هبلط  هدازالم  دمحا  یفیرش و  یقتدمحم  خیـش  يروشآ و  هللا ] بیبح   ] يدیحو و بیبحدیـس  هلمج  زا  بالط 
ماگنه .دـنیامن  یم  رهاظت  سرد و  لیطعت  هب  قیوشت  ار  بالط  و  هدرک ، تکرح  ناـگدربمان  لاـبند  يراـفغ ، يرباـج و  یناـقوف و   23

: دیامن یم  راهظا  ینالیم  هب  هتسهآ  هعجارم و  ینالیم  هللا  تیآ  هب  نارهت  نکاس  لها و  يراولـش  تک و  ناوج  رفن  کی  ینالیم  سرد 
اضردمحمدیس نارهت  رد 
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لصفم یحرش  .هدش و  هایس  شندب  مامت  هک  دنا  هداد  هجنکش  هدز و  کتک  تینما  نامزاس  رد  ار  وا  يردق  هب  دنا و  هتشک  ار  يدیعس 
ینارهت اقآ  یلع  یماحم و  اضردـمحم  خیـش  يو  نتفر  زا  سپ  .دوش و  یم  جراخ  ناتـسبش  زا  دـهد و  یم  ینالیم  يارب  هنیمز  نیا  رد 

( هگنرا یناخ  دارم  یلع   ) ینارهت اقآ  یلع  خیـش  هدـمآ و  ینالیم  سرد  رـس  هب  دـنا  هدوب  ناشهارمه  قوف  هدربماـن  دارفا  هک  یلاـح  رد 
ار يدیعس  اضردمحم  دنتسه و  ینادنز  دنا و  هتفرگ  ار  مق  هیملع  هزوح  ياملع  نیسردم و  هک  يرادن  ربخ  رگم  اقآ  دیامن : یم  راهظا 

یم راهظا  ینالیم  هللا  تیآ  .دـینک  يدردـمه  نانآ  اـب  هدرک  لـیطعت  ار  سرد  دـیاب  دـیهدب ؟ سرد  دـیهاوخ  یم  ارچ  دـنا ؟ هتـشک  زین 
يارب يدردمه  يارب  دیرـضاح  ایآ  دیامن : یم  راهظا  بالط  هب  دنلب  يادص  اب  ینارهت  اقآ  یلع  .دننادب  حالـص  بالط  روط  ره  دیامن :

(1)« .دوش یم  لیطعت  ینالیم  سرد  هجیتن  رد  هدومن  تقفاوم  بالط  زا  يا  هدع  دوش ؟ لیطعت  سرد  يدیعس  ناینادنز و 

يرتشیب دومن  دهشم  هیملع  هزوح  كرحت  ات  دریگ  یم  لکـش  بالط  نایم  مه  یهد  نامزاس  یعون  .دوش  یمن  متخ  اج  نیدب  عوضوم 
رد دـش و  عیزوت  يدودـح  اـت  نـالعا  نیا  دهـشم .» هیملع  هزوح   » ءاـضما هب  سیوـن  تسد  يا  هیعـالطا  هیهت  دوـب  هلمج  نآ  زا  .دـبایب 

: دوب نینچ  هیعالطا  نتم  .تفرگ  رارق  مومع  دید  ضرعم  رد  بصن و  ایلع  تسب  داشرهوگ و  دجسم  هیملع ، سرادم  نوچ  ییاهاج 

نوملاظلا ُلمعی  اّمع  ًالفاغ  ُهللا  َّنبسحتالو  »

و هتشاد ، ناهنپ  امش  مشچ  زا  دوش ، یم  بکترم  ریوزت  اب  هک  ار  یتایانج  نئاخ ، رگ  هلیح  تلود  یبیرف  ماوع  رگا  ناریا ! ناملسم  تلم 
، هللا تاولـص  مهیلع  رـصع  یلو  ناـنآ ، مئاـق  نیرهاـط و  همئا  مرکا و  ربـمغیپ  لاـعتم و  يادـخ  رب  هدیـساره ، ناـمیا  يورین  كرحت  زا 

میعز نآ  يارب  یمومع  لیطعت  يرادازع و  هب  رهاـظت  همه  نآ  اـب  میکح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  تلحر  اـب  ناـمزمه  .تسین  هدیـشوپ 
هفیظو يادا  زج  یهانگ  هک  يدیعس  اضردمحمدیس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  هناخ  هب  شابوا  یهورگ  بش  همین  ردق ، یلاع 

يوسوملا هللا  حور  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  نایعیـش  ردـق  یلاع  میعز  تاروتـسد  جـیورت  لاعتم و  يادـخ  ماکحا  غیلبت  و 
یلو .دندرک  دیهش  یعضو  نیرت  عیجف  اب  بلج و  هایـس ، نامزاس  هب  شنادنزرف  هداوناخ و  ینارگن  نایم  رد  هتخیر و  تشادن  ینیمخلا 

دندرکن افتکا  ردق  نیمه  هب 
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هب هتفرگ و  ار  نارهت  ناگدنیوگ  زا  يا  هدع  مق و  نیسردم  نیرتهب  عیـشت ، بهذم  هیملع  ياه  هزوح  نیرت  گرزب  ندز  مه  هب  يارب  و 
اسرف تقاط  ياه  هجنکش  رثا  رد  يدیعس  ياقآ  دیعـس  دیقف  دننام  زین  ار  اهنآ  هک  میتسین  نئمطم  ام  .دندرب و  دوخ  کیرات  ياه  نادنز 

.دنیامنن دیهش  لوتقم و 

دنع ءایحا  لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحتالو  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسین ، همان  يراز  هتـشون  نیا  ناناملـسم !
نآ زا  لبق  نآ  سدقم  ماکحا  نیجورم  نآرق و  میرح  زا  ناکما  دـح  ات  هتـشگ و  علطم  امـش  هک  تسا  يرادـشه  هکلب  .نوقزری  مهبر 

.دییامن عافد  دنیامن ، دوبان  وحم و  یحیسم  دوهی و  زا  ییاکیرمآ  ناراذگ  هیامرس  برغ و  نیرمعتسم  هک 

« دهشم هیملع  هزوح 

هللا تیآ  زا  تیامح  رد  یگمه  هک  تسب  شقن  هیملع  سرادـم  راوید  رد و  يور  يدایز  ياهراعـش  هیمـالعا  نیا  شخپ  اـب  ناـمز  مه 
عجرم زا  ییاه  سرد   » مان هب  يا  هوزج  انثا  نیا  رد  .دوبن  ناسارخ  كاواـس  نداـتفا  تشحو  هب  يارب  ارجاـم ، همه  نیا  اـما  .دوب  ینیمخ 

، دندوب هدمآ  مق  زا  هک  ییاه  هبلط  طسوت  دایز  لامتحا  هب  هک  دش  عیزوت  بالط  نایم  هیقف » تیالو  هلئسم  نوماریپ  هعیـش  هعماج  مظعم 
وا یهقف  تارظن  ینیمخ ، مان  يریگ  جوا  زا  ریغ  نونکا  .داـتفا  كاواـس  تسد  هب  يا  هحفـص  هوزج 42  نیا   (1) .دوب هدیسر  دهشم  هب 

هوزج هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  تاقیقحت  رد  یتینما  هاگتسد  .دوب  هتفرگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  مه  یمالسا  تموکح  سیسأت  يارب 
هب مادقا  یظفاح  داوج  خیـش  نوچ  ییاه  هبلط  قیرط  زا  هدـش و  هدروآ  دهـشم  هب  مق  زا  يرئاح  نیـسحلادبع  خیـش  طسوت  هیقف  تیالو 

یظفاح داوج  خیـش  رایتخا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  طسوت  هوزج  نیا  هک  تسناد  یمن  یتینما  هاگتـسد   (2) .تسا هدـش  نآ  عیزوت  ریثکت و 
نادرم زا  يا  هنماخ  یلعدیس   » دوب دقتعم  تفر و  یم  رامـش  هب  دهـشم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  نارکف  مه  زا  یظفاح  .تسا  هدش  هتـشاذگ 

يرادـهگن شلزنم  رد  هک  دراد  ار  ینیمخ  زا  تیمها  لامک  زئاح  بلاج و  ياهراون  تسناد ] یم  و   ] .تسا ینیمخ  راثن  ناج  زراـبم و 
(3)« .دیامن یم  يرادرب  هرهب  هدافتسا و  اهنآ  زا  موزل  عقاوم  رد  دوش و  یم 

نیزاغآ فجن  رد  یهقف  یثحب  ناونع  هب  ار  هیقف  تیالو  نمهب 1348  يادتبا  زا  ینیمخ  ماما 
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نخـس هیقف  تیالو  باب  رد  هسلج  هدزیـس  ناشیا  .دـش  یم  بوسحم  یمالـسا  تموکح  ینابم  حرط  انامه  ماما ، مادـقا  نیا  .دوب  هدرک 
ناریا رد  کچوک  هوزج  تروص  هب  ییاـه  شخب  دـسرب ، پاـچ  هب  توریب  رد  زییاـپ 1349  رد  نآ  همه  هک  نآ  زا  شیپ  دوـب و  هتفگ 

.دوب يدیعس  اضردمحمدیس  ناریا  رد  راک  نیا  ناگدنشوک  زا  یکی   (1) .دوب هدش  عیزوت  پاچ و 

اه يریگتسد  زاغآ 

اـضردمحم یـسبط ، ظعاو  سابع  يا ، هنماخ  یلعدیـس  داد  روتـسد  ناتـسا  ینابرهـش  هب  دادرخ  مراهچو  تسیب  رد  ناسارخ  كاواـس 
...دنیامن یم  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  ریز  هحورشم  صاخـشا   » هک حیـضوت  نیا  اب  هتبلا  .دنک  ریگتـسد  ار  ییابطابط  يدهمدیـس  یماحم و 

(2)« .دنهد لیوحت  كاواس  هب  ریگتسد و  ار  ناگدربمان  تحص ، تروص  رد  قیقحت و  دروم  نیا  رد  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 

ره .دوبن  عوضوم  تحص  تفایرد  قیقحت و  هب  يزاین  راب  نیا  .دش  یم  زین  هداد  خر  يایاضق  ییارجا  لماوع  لماش  يریگتسد  روتـسد 
مازعا نامزاس  نیا  هب  ریگتـسد و  گنردالب  دـیامن  يدیعـس  اضردـمحم  ینیمخ و  هل  رب  غیلبت  هب  ترداـبم  ءاـحنا  زا  يوحن  هب   » یـسک

هسردم یناتـسجب  ياه  هبلط  زا  هدازالم  .دندوب  هدازالم  دمحا  ینارهت و  یلع  خیـش  دندش ، تشادزاب  هک  یناسک  نیتسخن   (3)« .دنراد
هزوح هیمـالعا  ندـناوخ  هب  قیوشت  ار  مدرم  هک  درک  فارتعا  وا  .دوب  یندـعم  میهاربا  خیـش  يدـعب  هدـش  ریگتـسد  .دوب  ناـخ  تاریخ 

یم ضرالا » یف  ملعا  ار  ینیمخ   » هک تفگ  كاواس  يوجزاب  هب  تشادزاـب  زا  سپ  مه  يروشآ  هللا  بیبح  .تسا  هدرک  دهـشم  هیملع 
يراوتم هک  دندش  یم  ریگتـسد  دیاب  مه  يرافغ  هللاریـش  يدسا و  اضرمالغ  .تسا  هدز  وا  جـیورت  غیلبت و  هب  تسد  ور  نیا  زا  دـناد و 

.دنتشگ

درک داهنـشیپ  داد و  هلاوح  یعاـمتجا  تینما  نویـسیمک  يأر  هجیتـن  هب  ار  يروشآ  هللا  بیبـح  ینارهت و  یلع  خیـش  فیلکت  كاواـس ،
اضردمحم یـسبط ، ظعاو  سابع  يا ، هنماخ  یلعدیـس  هک  دوب  نآ  هیلوا  میمـصت  .دنورب  يزابرـس  هب  هدازالم  دمحا  یندعم و  میهاربا 

دیعبت يریگتسد ، زا  سپ  زین  يرافغ  هللاریش  يدسا و  اضرمالغ  یفاک ، دمحا  خیش  یماحم ،

ص:346
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نانآ دیعبت  لحم  .دندوب  یندعم  میهاربا  يروشآ و  هللا  بیبح  هدازالم ، دمحا  ینارهت ، یلع  خیش  دندش ، دیعبت  هک  اهنآ  اما   (1) .دنوش
(2) .دوب رهشناریا 

هناخ هب  راک  بقاوع  زا  ینارگن  زاربا  يارب  دـندروآ ، یمن  بات  ار  دهـشم  هیملع  هزوح  سرون  شورخ  هک  ینایناحور  رگید ، يوس  رد 
دنتفگ دندرب و  ادـخ  هب  هانپ  تموکح ، فلاخم  نایناحور  هتـشذگ  زور  دـنچ  ياه  تیلاعف  حیرـشت  اب  دـنتفر و  یلیبدرا  هداز  هللا  تیآ 
دارفا نیفلاخم و  ارچ  یماظتنا  ياـه  هاگتـسد  نیا  تسین  مولعم  : » دـنتفگ رگید  یخرب   (3)! دـنک ریخ  هب  متخ  ار  راک  نیا  تبقاع  ادـخ 

يرگلالخا فـالخ و  مادـقا  تأرج  یـسک  رگید  هک  دـنوش  هیبنت  ینیمخ  نارادـفرط  دـیاب  دـننک ؟ یمن  هیبنت  ار  تحاراـن  رگلـالخا و 
(4)« .دشاب هتشادن 

ریخا ثداوح  هب  ار  دهـشم  هیملع  هزوح  نیرید  شمارآ  دنتـسنادن  حالـص  دنتفرگ و  شیپ  رد  طایتحا  هار  زین  دهـشم  نونعم  نایناحور 
ار تلود  تسد  لامعا  لیبق  نیا  اب  دـیابن  .مییامن  ظفح  ار  هیملع  ياه  هزوح  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو   » دـندوب دـقتعم  نانآ  .دـننزب  هرگ 

ماجنا یملع  ینید و  ياهراک  میناوتب  ام  دشاب و  ظوفحم  شمارآ  دیاب  .میهدب  تلود  هب  هناهب  هتـشاذگ و  زاب  تیناحور  ندیبوک  يارب 
ینابیتشپ هنوگ  چیه  ام  .دـننک  نییعت  فیلکت  ام  يارب  دـنهد و  ماجنا  دـنهاوخب  هچ  ره  ناوج  رفن  راهچ  هک  تسین  تسرد  نیا  میهد و 

(5)« .دوشن هداد  ناشن  یلمعلا  سکع  دشاب و  ریاد  زامن  سرد و  دیاب  .مینک  یمن  اهنآ  زا 

تینما تاعالطا و  ناـمزاس  سیئر  یمارهب ، .دوب  دهـشم  هیملع  هزوح  ناسردـم  تعاـمج و  ناـماما  ندـناسرت  كاواـس  يدـعب  مادـقا 
یب دننک ، لیطعت  ار  سرد  ای  تعامج  زامن  هچنانچ  دنک ؛ دـیدهت  ار  هدـشدای  هورگ  ود  تساوخ  ناتـسا  ینابرهـش  سیئر  زا  ناسارخ ،

زامن رد  ای  سرد و  رـس  رد  يدارفا  ای  درف  هچنانچ   » زین .دوب و  دهاوخ  ناشراظتنا  رد  یمیخو  بقاوع  هدـش ، هتخانـش  راکتنایخ  نطو و 
(6)« .دنیامن یفرعم  نیرومأم  هب  ار  وا  دومن ، یلالخا  نیرتکچوک 

سرادم مهم و  دجاسم  اه ، نحص  مرح و  فارطا  هژیو  هب  رهش  فلتخم  طاقن  رد  ناش  نارومأم  دش  هداد  روتسد  ینابرهش  هب  نینچمه 
كرحم و دارفا  ، » دنناخرچب مشچ  هیملع ،
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(1)« .دنراد مازعا  كاواس  نیا  هب  يو  هارمه  كرادم  اب  ییاسانش و  ار  هیمالعا  ناگدننک  عیزوت  ای  هدننک  غیلبت 

هب يا  هرود  يارب  ار  ناروف  نیا  دریگب و  اپ  ریز  ار  دهشم  هیملع  هزوح  یـسایس  تسَج  تسناوت  یهاتوک ، تدم  يارب  یتینما ، هاگتـسد 
یخرب درک : میـسرت  نینچ  ار  عاضوا  نامز  نیا  رد  كاواس  یتاعالطا  ماقم  .تشگزاـب  لوا  لاـح  هب  زیچ  همه  هاـمریت  لوا  .دـشک  ریز 

هنماخ یماحم و  یـسبط و  صوصخ  هب  ینیمخ  عفن  هب  نانآ  غیلبت  ینابیتشپ و  هبلط و  رفن  دنچ  فالخ  تامادقا  زا  نویناحور  ءاملع و  »
يا هنماخ  یماحم و  یسبط و  سابع  خیش  هدیدرگ ، يراوتم  نارهت  هب  یفاک  دمحا  خیش  ...دنـشاب  یم  ینابـصع  تحاران و  تخـس  يا 

(2)« .دراد همادا  اهنآ  بیقعت  .دنا  هدش  یفخم 

هصرع هب   ] هک یناوج  ياه  هبلط  درک  داهنشیپ  دهشم ، هیملع  هزوح  یناتسبات  تالیطعت  عورش  هب  هراشا  اب  دهشم  یتاعالطا  ماقم  رگید 
سپ دراد  ناکما  یناث  رد  دوش و  یم  بالط  تشحو  بجوم  ًالوا  مادقا  نیا  .دنوش  هداتـسرف  يزابرـس  هب  دنوش ] یم  هدناشک  تسایس 
تسد هاگدیعبت  لحم  رد   » نوچ تسا ، رثا  یب  بالط  نیا  دیعبت  .دتفیب  ناشرس  زا  يدنوخآ  ياوه  لاح و  يزابرس  هرود  ندنارذگ  زا 
بـسک قیرط  نیا  زا  عمج و  دوخ  رود  ار  حول  هداس  ماوع و  مدرم  دوش و  مامت  شعفن  هب  اسب  هچ  هتـشادنرب  شیوخ  فالخ  لامعا  زا 

رـصع هداز  ماـما  شیوخ  هاـگداز  هب  تعجارم  زا  سپ  یفرعم و  تقو  ماـما  رـسپ  موـلظم و  ار  دوـخ  یفرط  زا  دـیامنب و  مه  يدـمآرد 
ياه تسایـس  هیلع  هک  ظعاو  نایناحور  درک  هیـصوت  نینچمه  .دـش » دـنهاوخ  هفاـضا  اـه  یمق  اـه و  ینیمخ  هب  هجیتن  رد  بوسحم و 

(3) .دنوش ربنملا  عونمم  هشیمه  يارب  دنیوگ  یم  نخس  يراج 

هنماخ یماحم و  یسبط ، : » درک فیـصوت  نینچ  هتـشذگ  زور  دنچ  رد  ار  هدشدای  نایناحور  تامادقا  هصالخ  كاواس  رگید  رگلیلحت 
[ هیقف  ] تیالو هیرشن  و  دهـشم " هیملع  هزوح   " هیمالعا يدیعـس ، اضردمحم  گرم  ربخ  راشتنا  یفاک و  دمحا  خیـش  دورو  زا  سپ  يا 

نیب رد  دنا ، هدومن  حلاصم  فالخ  تیلاعف  هب  تردابم  نانآ  تاکیرحت  ریثأت  تحت  هک  ناوج  هبلط  رفن  دـنچ  هلیـسو  ار  ینیمخ  هتـشون 
راشتنا عیزوت و  دهشم  هیملع  هزوح  بالط 

ص:348

خروم 30/3/49. مش 10846/ه 1 ، ناتسا ، ینابرهش  سیئر  هب  ناسارخ  كاواس  سیئر  همان  نامه ، - 1
خروم 9/4/49. مش 11005/9ه ، هب 316 ، زا 9 ه  نامه ، - 2

خروم 11/4/49. مش 11009/9ه ، هب 316 ، زا 9ه  نامه ، - 3

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 386 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_348_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_348_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_348_3
http://www.ghaemiyeh.com


دـنزب و مه  هب  ار  دـساف  هاگتـسد  نیا  دـناوتب  هک  درک  تیوـقت  ار  وا  دـیاب  تسین و  زیاـج  ینیمخ  زج  سک  چـیه  دـیلقت  هـک  دـنا  هداد 
یمن دوب  یم  ناریا  رد  زورما  رگا  .درک  ماـیق  ینیمخ  دـش  ینوناـق  نویـسالوتیپاک  هک  يزور  .دـهد  تاـجن  اـهنیا  رـش  زا  ار  ناناملـسم 

هاش و نیا  .دنکمب و  ار  مدرم  نوخ  دـنوش و  طلـسم  تکلمم  نیا  رب  يراذـگ  هیامرـس  مسا  هب  يدوهی  رلفکار  اهییاکیرمآ و  تشاذـگ 
تـسد هب  دـیاب  تیناـحور  ار  تموکح  هتـشون ، ینیمخ  هیقف ، تیـالو  هیرـشن  رد  هک  يروط  ناـمه  درک و  یم  دوباـن  ار  نئاـخ  تلود 

« .دریگب

، هویـش نیا  هن ، دنوش ؛ دازآ  يدنچ  زا  سپ  دنتفیب و  نادنز  هب  هک  نیا  هن  دنوش ، بیدأت  دـیاب  ناگدربمان  هک  درک  دـیکأت  همادا  رد  يو 
ار نارگید  تربع  دنوش و  تکاس  بوعرم و  هشیمه  يارب  هک  ددرگ  لامعا  یلکش  هب  دیاب  هیبنت  .درب  یم  الاب  ار  نانآ  یعامتجا  رابتعا 

هللا تیآ  ندوب  اب  ناسارخ  رد  اریز   » .دوش عطق  ناسارخ  رد  تفلاخم  هشیر  هک  دوش  يراـج  يوحن  هب  دـیاب  هیبنت  .دـشاب  هتـشاد  یپ  رد 
روظنم دیاش   (1)« .دوش یم  مامت  نارگ  دـهدب  تسد  زا  ار  شمارآ  رگا  دراد ]  ] هبلط دـصناپورازهود  بیرق  تسا و  عجرم  هک  ینالیم 

یمن دای  تحارـص  اب  ییاه  لیلحت  اه و  شرازگ  نینچ  رد  ًاعبط  هک  مادـعا  ای  رورت  لثم  يراـک  دوب ، دارفا  نیا  یگـشیمه  فذـح  يو 
.دش

يریگ نادند  كردم  يا ، هنماخ  ياقآ  رثؤم  ياه  تیلاعف  هب  رواب  دوجو  اب  كاواس  هک  دش  یم  هدیشک  یلاح  رد  اه  ناشن  طخ و  نیا 
یم ناشن  نیا  .دوب  گنر  مک  میقتـسمریغ و  ياهربخ  ییوجزاب و  تاعومـسم ، رب  ینتبم  درک ، یم  اـعدا  هچ  نآ  ره  تشادـن و  يو  زا 

.تسا هدوبن  یتینما  ياه  یشیدنارود  زا  یلاخ  دهشم ، رد  يا  هنماخ  ياقآ  یسایس  تیلاعف  هک  دهد 

هیلع هاگتـسد  لمع  تدـش  زا  فرح  نایناحور ، اـه و  هبلط  ناـیم  رد  .دـش  نهپ  دهـشم  هیملع  هزوح  رـس  رب  تشحو  رتچ  لاـح  ره  هب 
راتفر نارود  دوب : نینچ  اه  هتفگ  یخرب  .دز  یم  نماد  نآ  هب  درک و  یم  لابقتـسا  اهوگو  تفگ  نیا  هعاشا  زا  كاواس  .دوب  ناـفلاخم 

هب نارهت  زا  هک  نایناحور  زا  یخرب  .تسا  ناگدشریگتـسد  راظتنا  رد  تازاجم  دـشا  تنوشخ و  هدیـسر ، نایاپ  هب  ناضرتعم  اب  میـالم 
یم .دندرک  یم  دای  ناگدشریگتسد  هیلع  لمع  تدش  زا  ون ، ياهربخ  نایب  رد  ای  یتینما و  هاگتـسد  تساوخ  هب  ای  دندمآ ، یم  دهـشم 

(2) .دنا هدرک  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  نارهت  رد  همه  هک  دنتفگ 
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یب ییاهنت و  هشوگ  رد  ار  دهشم  رهش  یبهذم  نازرابم  كدنا  و  دیدرگ ، رجنم  كاواس  يدونـشخ  ترـسم و  هب  هک  يرگید  عوضوم 
هزرابم و هک  نیا  زا  یمق ، نسحدیس  ياقآ  ناگتسباو  یضعب  .دوب  یمق  ياقآ  هاگتـسد  دارفا  زا  یخرب  يریگ  عضوم  درک ، اهر  یـسک 

نانیا دـنتفگ  یم  .دـندوب  نیگمـشخ  هکلب  تحاران و  یمق ، هن  دوش و  یم  ینیمخ  ماـن  جـیورت  غیلبت و  هب  یهتنم  دهـشم ، رد  تفلاـخم 
فیلکت ات  دش  دهـشم  یهار  نارهت  زا  وا  .دوب  یمق  دومحمدیـس  ناکیدزن ، نیا  زا  یکی  .دنا  هتـسکش  نادکمن  هدروخ ، ار  یمق  کمن 

.درک یم  هلمح  وا  هب  تسناد و  یم  مالـسا  نـید  فـالخ  ار  ینیمخ  هللا  تـیآ  رکفت  يو  .دـنک  نـشور  ار  نکـش  نادـکمن  دارفا  نـیا 
وا ناوریپ  ینیمخ و  مان  ندرک  يوزنم  يارب  ار  دوخ  هرهب  تسناوت  اـت  تاـفالتخا ، هب  ندز  نماد  اـب  عضاوم ، نیا  هظحـالم  اـب  كاواـس 

(1) .درب

بیقعت همادا 

زا تبون  نیدنچ  رد  وا  .دوب  یماحم  یسبط و  يا ، هنماخ  نایاقآ  يریگتـسد  یپ  رد  هنادجم  ناسارخ ، كاواس  سیئر  یمارهب ، راسمیت 
تروص رد  كاواس  نارومأم  .دـهدب  نامزاس  نآ  لیوحت  تشادزاب و  ار  هدـشدای  یناـحور  هس  هک  تساوخ  ناتـسا  ینابرهـش  سیئر 

.تشذـگ هام  ود  .دورب  ناـش  غارـس  هب  اـت  دنتـشاذگ  یم  ینابرهـش  راـیتخا  رد  ار  یناـشن  تسیاـب  یم  ناـنآ ، زا  يّدر  هب  نتفاـی  تسد 
ناخیش .دنداد  ناخیش  دمحا  هب  هتفرگ ، هلاس  تصش  یمارهب  اشاپ  یلع  راسمیت  زا  ار  ناسارخ  كاواس  ناکـس  .دوب  ور  شیپ  یتارییغت 

زین وا  .دوب  یـسوساجدض )  ) كاواس متـشه  لـک  هرادا  نواـعم  نیا  زا  شیپ  ناخیـش  .دـش  رقتـسم  دهـشم  رد  هاـمدادرم  هلاـس ، هاـجنپ 
هک دیـسر  هجیتن  نیدب  دـنچ ، ینامز  تشذـگ  اب  .دـش  يراوتم  نایناحور  يریگتـسد  ریگ  یپ  ینابرهـش  اب  هبتاکم  رد  یمارهب  نوچمه 

تـسج رومأم  ار  دوخ  نارومأم  زا  دنچ  ینت  ور  نیا  زا  .دننک  یمن  ناگدـشدای  تشادزاب  يارب  يا  هنادـجم  مادـقا  ینابرهـش  نارومأم 
تسشن و وگو  تفگ  هب  یماحم  یسبط و  ظعاو  اب  هناگادج  ناخیش ، رویرهش ، ياهزور 22 و 23  .دنتفای  .دنبایب  ار  نانآ  ات  درک  وجو 

زیم يوشک  لخاد  اهنآ  دیعبت  مکح  هک  تفگ  و  دنک ، ناشریگتسد  هتـسناوت  یم  هدوب و  ربخاب  نانآ  زور  لاح و  زا  كاواس  هک  تفگ 
ناهانگ هب  هک  یناسک  هب  ...تسا  هدروخ  بیرف  دارفا  داشرا  كاواس  فده  ًالوصا   » اما .تسا  ارجا  هدامآ  و 
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هک ناخیش  .دنک » یم  تدعاسم  دندرگن ، فالخ  لامعا  بکترم  هدنیآ  رد  هک  دنوش  دهعتم  دنیامن و  شـشخب  بلط  فارتعا و  دوخ 
منک یم  رظن  فرص  امـش  ياه  هدرک  زا  راب  نیا  هک  تفگ  دنک  هشیپ  دیاب  رگد  یتسایـس  تسا و  رگید  یناب  یتشک  درک  یم  ساسحا 

رد هدیبوک ، یبوخ  هب  ار  دوخ  تامادقا  خیم  دهد  ناشن  هک  نیا  يارب  ناسارخ  كاواس  دیدج  سیئر  .دیدرگزاب  يداع  یگدـنز  هب  ات 
.دوش یم  نانآ  ترهـش  بجوم  تسین و  زاس  هراچ  دـیعبت  هک  تشون  يریـصن ، هللا  تمعن  كاواـس ، لـک  سیئر  هب  زیمآولغ  يا  هماـن 
رـسب دیما  میب و  رد  هک  دوش  یم  بجوم  هلئـسم  نیا  ددرگ  قافرا  دوش و  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  دهعت  هب  رگا  كاواس  نیا  هدـیقع  ربانب  »

دندرک و لمع  ناشدوخ  دهعت  هب  رگا  هک  دش  هتفگ  صاخـشا  نیا  هب  اذل  .درک  دنهاوخن  هرـضم  تیلاعف  رگید  يوق  لامتحا  هب  هدرب و 
نیا ریغ  رد  .دوب  دـهاوخن  نانآ  محازم  كاواس  دـندومن ، رظن  فرـص  نانآ  عفن  هب  غیلبت  ینیمخ و  یمق و  هب  دوخ  ياـه  یگتـسباو  زا 

« .دش دهاوخ  هدراذگ  ارجا  هلحرم  هب  هلصافالب  مکح  يارجا  تروص 

يریبعت نینچ  ینیریشدوخ  باب  زا  ناخیش  دوب و  هدرپسن  كاواس  هب  يدهعت  چیه  يو  هک  دهد  یم  ناشن  یسبط  ياقآ  هدنورپ  یسررب 
یناحور سیئر  ود  نایم  فاکش  هجوتم  شیپ  زا  شیب  یماحم  یسبط و  اب  دوخ  يوگو  تفگ  رد  هک  ناخیـش  لاح  نیا  اب  .درب  راک  هب 

نیا زا  یحرط  میظنت  اب  دراد  رظن  رد  كاواس  نیا  : » تشون نینچ  يریـصن  هب  دوخ  رگید  میمـصت  زا  دوب  هدـش  یمق  ینالیم و  دهـشم ،
(1)« .دیامن هدافتسا  فاکش  قافن و 

.دوب هدیشک  ثاثا  راهب 1349  لیاوا  .دوب  هزات  هناخ  هب  وا  ناکم  رییغت  يا  هنماخ  ياقآ  نتفای  رد  كاواس  ياه  یماـکان  زا  یکی  دـیاش 
لباق ار  نآ  ییاـنب ، هاـم  تفه  هک  دهـشم ، نیریخ  زا  ییاـهاط ، یلعدیـس  هناـخ  یگیاـسمه  رد  هبورخم ، هبـش  یگنلک و  دوب  يا  هناـخ 

.دز یم  نامسآ  هب  رس  تشاد  شیاه  ضرق  راب  نیا  .دوب  شدوخ  نآ  زا  هناخ  نیا  .دوب  هدرک  تنوکس 
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مراهچ نادنز 

كاواس ماکان  مادقا 

یتاغیلبت هاگتـسد  .تشذـگ  یمن  هایـس ) ربماتپـس   ) ندرا رد  اه  ینیطـسلف  راتـشک  زا  يزور  دـنچ  .دوب  رویرهـش 1349  رخآ  ياهزور 
یم رـشتنم  ناریا  ياه  هناسر  رد  هناراد  بناج  هفرط و  کی  ار  هثداح  رابخا  ندرا ، نیـسح و  کلم  یـسایس  قیفر  يولهپ ، اضردـمحم 

ار نیطـسلف  يادـص  .تشادـن  یجراخ  ياهویدار  هب  ندرب  هانپ  زج  يا  هراچ  تسرد  ياهربخ  زا  عـالطا  يارب  يا  هنماـخ  ياـقآ  .درک 
یم دینـش و  یم  .درک  یم  شوگ  دش ، یم  هدـناوخ  هرهاق  رد  برع  نارـس  سنارفنک  هب  باطخ  هک  تافرعرـسای  مایپ  هب  دوب و  هتفرگ 
سپ تفگ : يا ؟ هتسشن  اج  نیا  دیـسرپ : دش و  دراو  همیـسارس  يداهدیـس ، شردارب  هک  دوب  اه  ینیطـسلف  ربهر  مایپ  رد  قرغ  .تشون 
هزات یسفن  تسشن ، يداهدیس  .ما  هتسشن  تیور  هبور  هک  ینیب  یم  تفگ : دنا ؟ هدرکن  ریگتسد  ار  وت  رگم  دیسرپ : .منیـشنب  دیاب  اجک 

تیمها اما  دـش ، نارگن  .دـنا  هتفرگ  ار  يا  هنماخ  یلعدیـس  هک  دـهد  یم  ربخ  داشرهوگ  دجـسم  رد  سک  نـالف  هک  داد  همادا  درک و 
.دادن ینادنچ 

دندوب هتسشن  .دروآ  رد  هب  ییاهنت  زا  زین  ار  وا  یهقف ، لئاسم  هرابرد  هثحابم  نمـض  ات  تفر ، ردپ  هناخ  هب  لومعم  قبط  زور  نآ  يادرف 
ًالامتحا  ] یکاواس ود  هک  تفگ  تشگرب و  نارگن  دـعب ، یتاظحل  .دـنک  زاب  ار  رد  تفر  هجیدـخ  وناب  .دـمآرد  ادـص  هب  رد  گنز  هک 

غورد ارچ  تفگ : .تسین  اجنیا  هک  مداد  باوج  تفگ : ردام  دـیداد ؟ باوج  هچ  دیـسرپ : .دـنریگ  یم  ار  تغارـس  ینابرهـش ] رومأـم 
اه یکاواس  نیا  هک  داد  خساپ  مه  هجیدخ  وناب  ردام ؟ یتفگ 
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دوب هتفشآرب  عوضوم  ندینش  زا  هک  داوجدیس  جاح  .اهنآ  نیرفن  هب  درک  عورش  .درک و  مک  ار  ناشرش  دیاب  دنتـسه ؛ راه ]  ] گس لثم 
مارآ ار  ود  ره  درک  یعـس  دنربب ؟ نادنز  دـنریگب و  تسا  رارق  هک  يا  هدرک  هچ  زاب  هک  دیـسرپ  شرـسپ  زا  درک ، یم  یتحاران  زاربا  و 

زا شیپ  تسا  مزال  تفر و  دـنهاوخ  شا  هناـخ  غارـس  يدوز  هب  هک  تشذـگ  شنهذ  زا  .دـنا  هدـمآ  هابتـشا  ًـالامتحا  هک  تفگ  .دـنک 
شا هناخ  هب  ار  دوخ  تفر و  نوریب  رگید  رد  زا  درک و  یظفاحادـخ  ردام  ردـپ و  اـب  .دـشاب  شرـسمه  دزن  هناـخ و  رد  اـهنآ ، ندیـسر 

ياهانگنت نوچمه  لدرپ ، رالاسدوخ و  هتـسجخ ، مناخ  .تشاذـگ  نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  عوضوم  .دوب  یعیبط  اجنآ  عاضوا  .دـناسر 
ار شلیبس  شیر و  دریگب ، ار  شنخان  دنک ، ضوع  ار  شیاه  سابل  دوش ؛ هدامآ  درک  شکمک  .داد  ناشن  راوتسا  هیحور و  رپ  هتـشذگ 

ياه هلغشم  زا  یکی  .نسحلا  حلص  همجرت  غارس  تفر  سپس  .دومن  یم  يرورـض  نتفر  نادنز  زا  لبق  هک  ییاهراک  همه  دنک ؛ هاتوک 
.دسرب رتدوز  هچ  ره  زین  نآ  هدنام  یقاب  درک  یم  رارصا  رشان  .دوب  هدنادرگرب  ار  نآ  زا  یشخب  .دوب  باتک  نیا  همجرت  شیاهزور  نآ 

هب تفای  هزاجا  رگا  يریگتسد ، زا  سپ  ات  درک  بترم  مظنم و  ار  اهنآ  همه  .دوب  حیحصت  هدامآ  ینیچ و  فورح  هدش ، همجرت  تمسق 
.دزادرپب نآ  ییاهن  حیحصت  همجرت و 

هک ینابرهش  نارومأم  يور  هب  ار  رد  وا  دیآرد و  ادص  هب  رد  گنز  ات  تسشن  هدامآ  دناوخ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  دروخ ، ار  شراهان 
باتک هب  يرس  مه  يا  هنماخ  ياقآ  .درب  شباوخ  دش و  هتـسخ  میخدب  یلطعم  نیا  زا  هتـسجخ  مناخ  .دیاشگب  دنا  هدمآ  شندرب  يارب 

.دنک دوخ  هارمه  دشاب ، نادنز  هب  شندرب  ناکما  هک  ار  اهنآ  زا  یخرب  ات  دز  شا  هناخ 

همجرت يارب  رارف 

شیپ هچ  ره  نآ  زا  دعب  دناسر ؛ نایاپ  هب  ار  شباتک  همجرت  ینما  ياج  رد  دوش و  ناهنپ  یتدـم  تسا  بوخ  دیـسر  شنهذ  هب  ناهگان 
َّبُح ُتبَبحَا  ّینِا  لاقف  تایآ  زا  یکی  .دـندرک  قیوشت  ءافتخا  هب  ار  وا  اـه  هیآ  همه  .دز  لأـفت  نآرق  هب  راـب  نیدـنچ  .دـیآ  شوخ  دـیآ 
یتـح یبـش  دـمآ  اـنع  زو  وت / نوع  باـتفآ  مشیع  زور  نشور  تشاد   ] .دوـب ص/32 )  ) باـجحلاب تراوـت  یتـح  ّیبر  ِرکِذ  نَع  ِریَْخلا 

، دـش یم  نسحلا  حلـص  هب  طوبرم  هچنآ  ره  ار و  باتک  لـصا  هدـش ، ینیچ  فورح  قاروا  اـه ، همجرت  يرونا ].)  ) باـجحلاب تراوت 
؟ يور یم  اجک  دیسرپ : دش و  نامداش  رایسب  هتسجخ  مناخ  .تفگ  شا  هزات  میمصت  زا  .درک  رادیب  ار  رسمه  .درک  روج  عمج و 
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زا .درک  یظفاحادخ  .تفرگ  شنارـسپ  هتفخ  هرهچ  زا  يا  هسوب  .مناسرب  نایاپ  هب  ار  باتک  همجرت  مهاوخ  یم  طقف  مناد ؛ یمن  تفگ :
اب یـسدق  ياقآ  .دز  رد  .تفر  یـسدق  اضرمالغ  هناخ  فرط  هب  تسار  کی  .دیدن  ار  یـسک  .دییاپ  ار  رب  رود و  دـمآ ، نوریب  هک  هناخ 
رد ندنام  هلصوح   » .تفریذپن .دومن  داهنـشیپ  رارقتـسا  يارب  ار  شدوخ  هناخ  دش ، هاگآ  وا  دصق  زا  یتقو  .درک  لابقتـسا  وا  زا  بجعت 

دنک و ادیپ  ار  یمق  رفعجدیس  تساوخ  وا  زا  .مشاب » هتـشاد  كرحت  ناکما  هک  مورب  ییاج  هب  مهاوخ  یم  .مرادن  ار  يراویدراهچ  نیا 
رارف و هبرجت  لاس  شـش  رفعجدیـس  .درک  تروشم  وا  اب  .دوب  یـسدق  ياقآ  هناخ  رد  رفعجدیـس  دعب  یتعاس  .دـیایب  اجنیا  هب  دـهاوخب 
بوخ و مه  نآرق  زا  هراختـسا  .دوب  تروشم  نیا  هدـنرب  دـملخا ، ياتـسور  .دوب  اـکتا  لـباق  شیاهداهنـشیپ  .تشاد  یناـهنپ  یگدـنز 

.دیدرگ شهارمه  رارصا  اب  مه  رفعجدیس  .دش  دملخا  یقالیی  ياتسور  یهار  ناشیوخ  زا  یکی  وردوخ  اب  .دوب  هدننک  قیوشت 

.داتسرف ینارهت  هب  فورعم  يرین  نسح  ياقآ  دزن  ار  پاچ  هدامآ  باتک  .دیسر  نایاپ  هب  همجرت  .دوب  اجنآ  رد  رتشیب  یمک  ای  هام  کی 
.مدرک زاغآ  ار  دوخ  هرمزور  یگدنز   » .دوب هدمآ  شوخ  دمآ ، یم  شیپ  هچ  ره  هک  ارچ  ددرگزاب ، دهـشم  هب  تسناوت  یم  رگید  الاح 

دوخ اـب  .مدـید  یمن  دوخ  بیقعت  رد  ار  یـسک  .متفاـی  یم  روضح  لـفاحم  سلاـجم و  رد  .متخادرپ  یم  راذـگ  تشگ و  هب  یتحار  هب 
نامز رورم  هب  هدوبن و  یمهم  عوضوم  دوب  هتـشاداو  نم  درگ  یپ  هب  ار  نانآ  هچنآ  دنا و  هتـشادرب  تسد  نم  تشادزاب  زا  دـیاش  متفگ 

(1)« .دوب تسردان  مروصت  اما  .مدنادرگرب  دوخ  ياج  هب  مدوب  هدرک  ناهنپ  هک  ار  هچ  نآ  ...تسا  هدش  یفتنم 

.تشذگ لاونم  نیمه  هب  هام  کی 

يریگتسد

دوـمحم دوـخ ، دـلبراک  ياـهورین  زا  یکی  دوـب ، هدـش  نئمطم  يا  هنماـخ  یلعدیـس  يریگتـسد  يارب  ینابرهـش  لـلعت  زا  هک  ناـخیش 
ناکم نیرت  لمتحم  ار  يا ، هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  يردپ ، هناخ  هیلوا ، تاقیقحت  زا  سپ  وا  .درک  وا  تشادزاب  رومأم  ار  يرفنضغ ،

رظن ریز  ار  اهدمآ  تفر و  دندش و  رقتـسم  هناخ  فارطا  رد  يرفنـضغ  رما  تحت  نارومأم  .داد  صیخـشت  يا  هنماخ  ياقآ  نتفای  يارب 
هناخ رد  رسپ  هک  دش  لجسم  نانآ  يارب  هامرهم ، مود  زور  رهظ  .دنتفرگ 
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هام ياج  هب  ار  هام  نیا  نم  هک  يروط  هب  داتفا ، قاـفتا  هاـمرهم  رد  هک  دوب  نم  يریگتـسد  هناـگ  هس  تاـعفد  زا  یکی  نیا   » .تسا ردـپ 
(1)« .مدوب هدیمان  نیک  هام  رهم ،

مردپ يولهپ  نم   » .دنوش یم  ور  هبور  شردام ، يدامادریم ، هجیدخ  وناب  تمواقم  اب  ادـتبا  .دـنزیر  یم  هناخ  هب  نارومأم  تعاس 1:45 
اب هک  مدید  مدمآ  نم  .دنتـسه  نییاپ  دنا ؛ هدـمآ  اه  یکاواس  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  دـندمآ  .میدوب  راهان  رـس  ...تشاد  نامهیم  .مدوب 

هتـشاذگ رومأم  شیپ  یتدم  زا  هک  اهنیا  تسین و  اجنیا  ینالف  هک  دوب  هتفگ  اهنآ  هب  رد  مد  مردام  ایوگ  .دـننک  یم  اوعد  دـنراد  مردام 
هدش رهاظ  نم  هک  الاح  .دندوب  هدمآ  هدرک ...  زاب  ار  رد  روز  هب  دندوب ، هدشن  عناق  هناخ ، يوت  ما  هدمآ  نم  هک  دندوب  هدـید  دـندوب و 
یم هلمح  اهنیا  هب  تخـس  مه  مردام  .تسین  دیتفگ  امـش  ارچ  هک  دـندرک  یم  ود  کی و  مردام  اب  متـسه ، نم  هک  دـندید  یم  مدوب و 

اب دیرادن  قح  امـش  متفگ  مدرک و  هلمح  اهنآ  هب  ًادیدش  دننک ، تناها  مردام  هب  دنهاوخ  یم  اهنیا  هک  مدید  ات  نم  اج  نآ  هتبلا  درک و 
(2)« .دینک تبحص  مردام 

تشحو توهبم و  دوب ؛ اهوگم  وگب  نیا  دهاش  دوب ، هدمآ  گرزبردپ  هناخ  هب  هدش و  هارمه  وا  اب  هک  شا ، هلاسراهچ  رـسپ  یفطـصم ،
تالمج كاواس  نارومأم  زا  یکی  هک  دوب  هدـشن  جراـخ  هناـخ  زا  زونه  .درپس  هجیدـخ  وناـب  هب  ار  وا  درک و  یظفاحادـخ  وا  اـب  .هدز 

.تشاذگ رومأم  نآ  تسد  فک  رتشیب  نزو  اب  ار  شباوج  مه  يا  هنماخ  ياقآ  .تفگ  هجیدخ  وناب  دروم  رد  يزیمآ  نیهوت 

تعاس هک 48  دوب  هدش  هتشون  رکشل  هدنامرف  هب  وا ، هارمه  همان  رد  .دنداد  دهـشم  رکـشل 77  لیوحت  دعب  یتاعاس  ار  يا  هنماخ  ياقآ 
سبح معط  هک  دوب  يراب  نیموس  نیا   (3) .دوش هداد  لیوحت  كاواس  نیا  هب  رهم  مراهچ  هبنش ، حبـص  دشاب و  ینادنز  تاقالم ، نودب 

.دیشچ یم  شترا  نادنز  رد  ار 

ناخیش يور  رد  ور 

.اهبنارگ زاون و  مشچ  يرادا  بابسا  اب  دوب ؛ یللجم  گرزب و  قاتا  .دندرب  دهـشم  تینما  نامزاس  سیئر  قاتا  هب  كاواس  رقم  رد  ار  وا 
هتسشن یگرزب  زیم  تشپ  ناخیش  قاتا ، ياهتنا  رد 
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ار دوخ  شور  مه  يا  هنماخ  ياقآ  .تسا  شزیم  يور  هدـنورپ  هعلاطم  مرگرـس  درک  یم  دومناو  .تشاد  هتفوک  هتـسخ و  يرهاظ  .دوب 
ار نآ  خن  کی  دروآرد ، ار  راگیس  تکاپ  تسـشن ، نآ  يور  وناز  راهچ  درک ، باختنا  ار  یمرن  لبم  هزاجا ، نودب  زین  راب  نیا  .تشاد 

.تخانش یم  بوخ  ار  وا  یتسه ؟ یک  دیسرپ : درک و  دنلب  ار  شرس  دوب ، هدش  راتفر  نیا  هجوتم  هک  ناخیـش  .دناریگ  دیـشک و  نوریب 
اجک الاح  ات  يا ! هنماخ  ياقآ  بجع ! تفگ : .درک  یفرعم  ار  شدوخ  .دوب  دهشم  كاواس  یلصا  ياه  هژوس  زا  یکی  يا  هنماخ  ياقآ 

؟ يدوب

هلـصاف درک  یم  روصت  وا  دوخ  هک  هچنآ  اب  تسا و  صقان  رایـسب  وا  هب  تبـسن  یتینما  هاگتـسد  تاعالطا  هک  داد  یم  ناـشن  زیچ  همه 
خـساپ يدنت  تدش و  نامه  اب  یهاگ  مه  نم  درک و  زاغآ  ار  دوخ  نخـس  تمالم  خیبوت و  اب  هتخیمآ  ینحل  اب  ناخیـش   » .دراد يدایز 

« .مدرک یم  توکس  دیوگ  یم  هک  هچنآ  هب  هجوت  یب  هاگ  مداد و  یم 

تفرگ و وا  يور  شیپ  ار  هدنورپ  نآ  زا  یقاروا  تفر و  ناخیـش  دزن  دـش ، قاتا  دراو  تسد  هب  هدـنورپ  اهوجزاب  زا  یکی  نیب  نیا  رد 
ندرک یلاخ  يارب  دوب  يزاس  هنحـص  ًالامتحا  .داد  ناکت  هدـنورپ  بحاص  ماهتا  تماخو  يدونـشخان و  هناشن  هب  ار  شرـس  مه  سیئر 

كاواس نارومأم  زا  يرامش  هک  یقاتا  هب  دندرب  .دنربب و  ار  وا  هک  تفگ  نیگمـشخ  ینحل  اب  ناخیـش  .هدش  ریگتـسد  یناحور  هیحور 
ياقآ هاگن  .تیدودحم  نودب  ازسان ؛ نیهوت و  هب  دندرک  عورش  .دندناتسیا  اهنآ  نایم  رد  ار  يا  هنماخ  ياقآ  .دندوب  هداتـسیا  راو  هریاد 
هچنآ .دندوب  یلاخ  یناسنا  فراعتم  تیـصخش  زا  هک  دید  یم  ار  ییاهمدآ  وا  .دوب  زیمآریقحت  یهاگن  شاحف ، هریاد  نآ  هب  يا  هنماخ 

اب .دندرک  یم  نایب  اراکشآ  ار  راتشک  يزیر و  نوخ  هب  دوخ  لیامت  دوب ، یناور  تمالـس  مدع  یگناوید و  ياه  هناشن  دنداد  یم  زورب 
.دنک هبلغ  نآ  رب  تشاد  تسود  هک  دوب  هدیود  وا  نورد  هب  یسرت  لاح  نیا 

« طاـشن  » راعتـسم مسا  درک و  یم  نت  هب  یـصخش  ساـبل  اـما  تشاد  یگنهرـس  هجرد  هک  ار  اـه  یکاواـس  نآ  زا  یکی  نانخـس  زوـنه 
! نک هاگن  دـینکب ؟ دـیناوت  یم  راک  هچ  دـینک ؟ یم  لایخ  هچ  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  امـش  تفگ : نم  هب  يزور  هک  مراد  رطاخ  هب  تشاد ،
تردـق و نیا  اـب  اـم  هدرک و  ماـع  لـتق  زور  کـی  فرظ  ار  ینیطـسلف  رازهدـصناپ  شا  یناوتاـن  فعـض و  همه  نیا  اـب  نیـسح  کـلم 

راتـشک زا  وا  هک  يددع  اریز  مدش ، هدز  تفگـش  رایـسب  مینارذگب ... ! غیت  مد  زا  ار  ناسنا  نویلیم  جنپ  یتحار  هب  میناوت  یم  نامرادتقا 
ای وا  .دندوب ] هدش  یمخز  هتشک و  رفن  رازه  رثکادح 25  هایس ، ربماتپس  رد   ] .دوب زیمآ  هغلابم  رایسب  درک  یم  لقن  اه  ینیطسلف 
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هبلط کی  اب  ینخـس  نینچ  نتفگ  نیا ، رب  هوالع  .دوب  یقمحا  مدآ  لامتحا ، ود  ره  رباـنب  .دـنک  هارمگ  ارم  تساوخ  یم  اـی  دوب  هارمگ 
ینویلیم یمدرم و  هتفای  نامزاس  شبنج  کی  ربهر  نم  رگا  هلب ، .تسا  قطنم  زا  رود  درادن  طاسب  رد  يزیچ  ربنم  ملق و  حالـس  زج  هک 

زج یلیلد  وا  نخـس  نم ، زور  لاـح و  تیعـضو و  هب  هجوت  اـب  اـما  تشاد ، ینعم  رفن  نویلیم  جـنپ  راتـشک  دروم  رد  يو  دـیدهت  مدوب ،
(1) .دوبن يو  تراقح  فعض و 

تسخن ییوجزاب 

يدایز شالت  .دینش  مک  دز و  فرح  رایسب  دوب ، رضاح  وجزاب  ناونع  هب  هک  يرفنضغ  .دش  عورـش  هبنـش  تعاس 11:30  وا  ییوجزاب 
هتفگ يا  هنماخ  ياقآ  تامادقا  زا  ییوجزاب  ماگنه  ناگدـش  تشادزاب  هک  ییاه  فرح  كاواس و  عبانم  ياه  شرازگ  ات  داد  جرخ  هب 
وگم وگب  لدـج و  هب  يا  هلحرم  رد  ییوجزاب  .دـش  ور  هبور  راکنا  هتـسب  رد  اـب  راـب  ره  اـما  دریگب ، فارتعا  دـنالوبقب و  وا  هب  دـندوب ،

.درک يزاس  هدنورپ  ییوگ و  غورد  هب  مهتم  ار  كاواس  يا  هنماخ  ياقآ  دیماجنا و 

یم لداع  ملـسم و  دهتجم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  بناجنیا  : » دوب هلمج  نیا  طقف  دمآ ، كاواس  ریگ  هچ  نآ  ییوجزاب  هسلج  نیتسخن  رد 
« .مناشیا دلقم  مدوخ  مناد ؛

.دییامن نایب  ار  دوخ  لماک  تیوه  س :

نز و ياراد  داوساب ؛ دهشم ؛ هرداص  217 ؛ همانسانش / دهشم ؛ دلوتم 1318  يا ؛ هنماخ  ینیسح  ترهش  داوجدیس ؛ دنزرف  یلعدیس  ج :
ناتسریبد هچوک  یکاخ ، نابایخ  دهشم ، نکاس  دهشم ؛ هیملع  هزوح  سردم  لغـش  ناریا ؛ تلود  عبات  يرفعج ؛ بهذم  ياراد  دنزرف ؛

.تسا یصخش  كالپ 14 . نایجنرب ، هچوک  غورف ،

؟ دیوش یم  ییوگتسار  هب  دهعتم  س :

.یلب ج :

؟ دیراد ای  هتشاد  تیوضع  نآ  هب  هتسباو  ياه  تیعمج  یسایسریغ و  یسایس و  بازحا  زا  کیمادک  رد  س :

.مادک چیه  ج :

یسبط و سابع  خیش  هارمه  هب  امش  میکح  هللا  تیآ  توف  زا  سپ  عالطا  ربارب  س :
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.دییامن نایب  ًاحورشم  ار  یگنوگچ  .دیا  هدومن  یم  یتاغیلبت  ینیمخ  هل  رب  هدومن و  ینیمخ  عفن  هب  تیلاعف  هب  تردابم  یماحم 

.تسا ضحم  بذک  روبزم  شرازگ  ج :

دنچ هب  هیهت و  ار  يا  هیمالعا  نتم  یتح  هدومن ، غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  هک  دـیا  هدومن  کـیرحت  ار  هیملع  هزوح  بـالط  زا  يا  هدـع  س :
سک ره  هک  دـیا  هداد  ماغیپ  دـیدهت  اب  ءاـملع  زا  رفن  دـنچ  تعاـمج و  ناـماما  هب  .دـنیامن  عیزوت  ریثکت و  هک  دـیا  هداد  بـالط  زا  رفن 
نیا زا  ریغ  هچنانچ  دنیامن و  یفرعم  حلاص  ملعا و  عجرم  ار  ینیمخ  دنتسه  فظوم  دیامن  لاوئـس  عجرم  تیملعا  تیحالـص و  هرابرد 

هچ دـیتسه  تاعوضوم  نیا  بذـک  هب  دـقتعم  رگا  .دومن و  دـیهاوخ  ءاملع  نیب  هزوح و  رد  ناش  يوربآ  نتخیر  هب  مادـقا  دـننک  لمع 
.دییامن نایب  ًاحورشم  دیهد ؟ هئارا  دیناوت  یم  یلئالد 

.دیرادن قوف  بلاطم  تابثا  يارب  یلیلد  امش  هک  تسا  نیا  نم  دهاش  نیرتایوگ  تسا و  ساسا  یب  یلک  هب  الاب  شرازگ  ج :

امش خساپ  تسا و  زرحم  ملسم و  ًالماک  حول  هداس  هبلط  هدع  کی  کیرحت  روشک و  حلاصم  هیلع  ینیمخ و  عفن  هب  امـش  تیلاعف  س :
دیا هتـشاد  نانیمطا  هدوب و  هنامرحم  روط  هب  افخ و  رد  دیا  هدروآ  لمع  هب  هک  یتامادقا  اریز  تسا ، اعدـم  نیا  لیالد  زا  یکی  قوف  رد 

هب دیا  هدومن  هرضم  تیلاعف  هکنیا  زا  یکاح  ینبم و  امـش  هیلع  رب  یکرادم  دنتـسین  رداق  حالطـصا  هب  درادن و  یعالطا  سک  چیه  هک 
تـسد رد  امـش  هیلع  رب  هک  یکرادم  رب  هوالع  هک  یلاح  رد  دیرادن ، نم  هیلع  رب  یلیلد  دیهد  یم  خساپ  نانیمطا  اب  اذل  دنروآ ؛ تسد 

اب تسیچ و  تامادـقا  نیا  زا  ناـت  فدـه  دـییامن  ناـیب  هدومن و  فارتـعا  تسا  رتـهب  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  مه  يدـهاوش  تسا و 
.دییامن رکذ  ار  دوخ  هتساوخ  دینک و  نایب  تماهش 

هجوم تعامج  همئا  زا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  مردـپ  تسا ، ساسا  یب  یلک  هب  روبزم  بلاـطم  هک  منک  رارکت  ار  دوخ  هتفگ  مزیرگاـن  ج :
تحـص ضرف  هب  هک  یتروص  رد  تسا  هتفگن  دیوگ و  یمن  ینخـس  نیرتکچوک  ینیمخ  هللا  تیآ  ترـضح  عفن  هب  تسا و  رهـش  نیا 

.درک یم  نییعت  تیعجرم  يارب  ار  هل  مظعم  هک  دوبن ] يدرف  اهنت  ناشیا   ] امش ياعدا 

ياقآداوجازریم سرد  هدش و  رفعجازریم  هسردم  دراو  بالط  زا  رفن  دنچ  یماحم و  یسبط و  هارمه  هب  امـش  خیرات 24/3/49  رد  س :
دراو میکح ) هللا  تیآ  توف  زا  سپ   ) زور هس  دیا و  دومن ه  لیطعت  يدیعس  اضردمحم  ینیمخ و  عفن  هب  ار  ینارهت 
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هیلاراـشم عفن  هب  دـییامن  یم  راداو  ار  بـالط  هدومن  جـیورت  غیلبت و  ینیمخ  عفن  هب  هدـش و  بردود  هسردـم  هلمج  زا  هیملع  سرادـم 
نانیمطا و لصا  يور  ار  اه  تیلاعف  نیا  دیدقتعم و  رگا  ریخ ؟ ای  دیراد  ینامیا  داقتعا و  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  امـش  ایآ  .دـنیامن  تیلاعف 

يو عفن  هب  تیلاعف  تلع  دیناد  یمن  تیعجرم  يارب  حلاص  ملعا و  ار  ناشیا  هتـشادن و  نامیا  رگا  دـییامن و  نایب  دـیا  هدومن  یم  داقتعا 
.دییامن نایب  ار 

ًالماک كاواس  هاگتـسد  هب  تبـسن  ارم  قوف  بلاطم  ندینـش  .هدوب  ییوگغورد  ضرم  هب  التبم  الاب  بلاطم  هدـنهد  شرازگ  ًانئمطم  ج :
وگغورد و رومأم  نینچ  تسا  رتهب  هداد  شرازگ  یـسک  ًاعقاو  ار  قوف  بلاطم  دـنیوگ و  یم  تسار  رگا  .دزاس  یم  ددرم  نئمطماـن و 

.دینکن لمحت  ار  اه  تمهت  نیا  گنن  هتفگ و  باوج  ًاروف  ار  یلغد 

هک ییاه  تیلاعف  زا  هدومن ، عامتجا  داشرهوگ  عماج  دجسم  رد  زور 25/3/49  هک  دهـشم  هیملع  هزوح  بالط  بلغا  راهظا  ربارب  س :
یناحور تشم  کی  ولج  هک  تسا  فسأت  لامک  ياج  دـنا  هدومن  راهظا  هدوب و  تحاران  هدرک ، عورـش  هزوح  رد  بالط  زا  يا  هدـع 

نامزاس تلود و  هیلع  هیمالعا  قاصلا  نویناحور و  بالط و  ریخا  تیلاعف  هب  هجوت  اب  .دـنریگ  یمن  ار  رگلـالخا  ضرغم و  هبلط  اـمن و 
دنیامن یم  نیبدب  بالط  تیناحور و  هب  تبـسن  ار  تلود  بالط ، تیناحور و  مان  هب  هک  ینایاقآ  نیا  ولج  دیاب  ینیمخ ، هل  رب  تینما و 

هب هیملع  هزوح  بالط  .دنسرب  دوخ  فالخ  لامعا  يازس  هب  دنتسه  يا  هنماخ  یماحم و  یسبط و  نایاقآ  هک  یلصا  نیکرحم  هتفرگ و 
هب تردابم  هتـشاد و  هرـضم  ياـه  تیلاـعف  هک  يدارفا   ) هیملع هزوح  هبلط  رفن  دـنچ  هکنیا  زا  هدومن و  هعجارم  ءاـملع  زا  رفن  دـنچ  دزن 

یتحاران راهظا  دنا  هدـش  مازعا  يزابرـس  تمدـخ  هب  ای  دـیعبت  ریگتـسد و  دـنا ) هدرک  یم  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  هدومن و  هیمالعا  عیزوت 
تسا يا  هنماخ  یماحم و  یسبط و  نایاقآ  ندرگ  هب  حول  هداس  بالط  نیا  ام و  ناراکمه  يراتفرگ  ریصقت  دنیامن  یم  راهظا  هدومن و 
دهـشم هب  نارهت  زا  یفاک  دمحا  خیـش  هکنیا  ات  دـنیامن و  یم  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  ًابترم  هدربمان  نایاقآ  میکح  ياقآ  توف  زا  سپ  اریز 

هدرک دیدش  ار  دوخ  تیلاعف  یماحم  یـسبط و  يا و  هنماخ  .داد  راشتنا  ار  يدیعـس  ندـش  هتـشک  ربخ  تفرگ و  سامت  نایاقآ  اب  دـمآ 
راکرـس تیلاعف  عوضوم  .دییامن  جیورت  غیلبت و  ینیمخ  يارب  دیاب  هک  دـنیامن  یم  فیلکت  دوخ  درگاش  بالط  هب  سرد  رـس  رد  یتح 

رفن ود  ای  کی  هک  تسین  ینایرج  نیا  .تسا  هدرک  ینابـصع  تحاران و  ار  ناتدوخ  ياه  ساـبل  مه  ناراـکمه و  هک  تسا  یعوضوم 
ای دنشاب و  هداد  شرازگ 

ص:359

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش عورش  لاس 42  زا  امـش  تیلاعف  .دهدب  غورد  شرازگ  دشاب و  ییوگغورد  ضرم  راچد  امـش  هتفگ  هب  ای  ضرغ و  يور  يرومأم 
یم روطچ  .تسا  هدوبن  هدیـشوپ  رظن  زا  دـیا  هدومن  نطو  حـلاصم  تکلمم و  نیا  هیلع  رب  هک  روشک  حـلاصم  فالخ  ياـه  تیلاـعف  و 

ناتردارب هارمه  هب  امش  هک  دنا  هدرک  فارتعا  دنا  هدش  یم  رضاح  امـش  سرد  رد  هک  ینادرگاش  یتح  دییامن ؟ تقیقح  نامتک  دیناوت 
تداهـش هک  یبالط  .دـیا  هدومن  یم  ینیمخ  عفن  هب  روشک و  حـلاصم  هیلع  تیلاعف  هب  راداو  ار  بالط  ریـسفت ، ناونع  تحت  هزور  همه 

دنتسه و دیا ، هدرک  کیرحت  ار  بالط  دیا و  هدز  روشک  حلاصم  هیلع  فالخ و  تیلاعف  هب  تسد  امـش  هک  دنا  هدومن  فارتعا  هداد و 
ار تقیقح  تسا  رتهب  لاح  ره  هب  .دوش  یعادت  دیا  هدرک  شومارف  رگا  هک  ددرگ  یم  رکذ  ناتیارب  تاصخشم  مان و  اب  دشاب  مزال  رگا 

.دینک رکذ  ار  شیوخ  روظنم  فده و  دییامن و  نایب 

دیعب بناجنیا  هتبلا  .مونش  یم  امش  زا  نآلا  ار  هدربمان  لضاف  رفن  ود  بناجنیا و  زا  تیاکش  داشرهوگ و  دجـسم  رد  بالط  عامتجا  ج :
رس هب  همامع  دنچ  تیاعـس  هب  نتـشادزاب  ما  یملع  ياهراک  زا  ار  بناجنیا  تینما و  نامزاس  هب  بناجنیا  ندیناشک  هک  ما  هتـسناد  یمن 

.دـشاب هتفرگ  ماجنا  دـننک  لمحت  دـننیبب و  ار  مقفوم  یملع  ياه  تیلاعف  بناجنیا و  مرگ  سرد  ياه  هزوح  دـنناوت  یمن  هک  داوس  یب 
رکذتم هک  تسا  نامه  شلیلد  نامگ  یب  دنـشاب  هتفگ  یبلطم  نینچ  دوسح  يامن  یناحور  دنچ  ًاعقاو  دـشاب و  تسار  امـش  هتفگ  رگا 

هب تسا  لاس  هس  ود  نونکا  مردارب  ًالوا  .تسا  غورد  لیلد  دنچ  هب  مردارب  نم و  هرابرد  منادرگاش  نداد  شرازگ  عوضوم  اما  .مدش و 
هب معضو  یناماسبان  همه  اب  دنا  هدش  رـضاح  هک  نم  سرد  بالط  ًایناث  .تسا  ینالیم  هللا  تیآ  درگاش  دوش و  یمن  رـضاح  نم  سرد 

فالخ ياه  شرازگ  نیا  ندرک  فیدر  زا  مدنمـشهاوخ  .داد  دنهاوخن  یعقاو  فالخ  شرازگ  نینچ  ًانئمطم  دنوش  رـضاح  نم  سرد 
.دیشاب تاماهتا  نیا  یهلا  يورخا و  تیلوئسم  رکف  رد  دییامرف و  زیهرپ  عقاو 

عقوترپ يردق  هب  ار  امـش  هرـضم ، ياه  تیلاعف  فالخ و  لامعا  زا  ضامغا  كاواس و  ررکم  ياه  تبحم  دوش  یم  مولعم  بجع ! س :
هب تناها  یتح  روشک و  حـلاصم  هیلع  رب  راکرـس  تیلاعف  دـییامن ؟ یم  نییعت  فیلکت  مه  نم  يارب  هک  تسا  هدومن  یـضار  دوخ  زا  و 
یم فیلکت  امش  هب  هک  نیا  زا  فده  .تسا  نشور  كاواس  يارب  باتفآ  دننام  رهمایرآ  هاشنهاش  صیخش  صخش  روشک و  تاسدقم 

هتفگ و ار  بلطم  تقیقح  دوش 
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هب دیراد ،] راهظا   ] تکلمم حـلاصم  نطو و  هیلع  یمومع و  فالخ  ياه  تیلاعف  لاجنج و  ندرک  اپ  هب  زا  ار  شیوخ  روظنم  فدـه و 
نم هب  راکرـس  تسین  مزال  متـسه ؛ شیوخ  يورخا  تیلوئـسم  رکف  هب  امـش  زا  رتهب  یلیخ  نم  .تسا  امـش  هب  کـمک  قاـفرا و  رطاـخ 

هب نم  .دییوگب  حول  هداس  هبلط  تشم  کی  هب  دیتسناوت  اهدعب  رگا  ای  هدراذگ و  دوخ  يارب  ار  دوخ  حیاصن  تسا  بوخ  .دیهدب  سرد 
دهاش هبلط  رفن  دنچ  .دیا  هدومن  تیلاعف  ینیمخ  عفن  هب  هک  دنا  هدینـش  هدید و  هدرک و  فارتعا  بالط  زا  يدایز  هدـع  میوگ  یم  امش 

کیرحت رد  زین  ناتردارب  دـیتسه و  ینیمخ  عفن  هب  غیلبت  هب  فظوم  دـیا  هتفگ  ار  بالط  هک  هدوب  راکرـس  فالخ  تاراهظا  عمتـسم  و 
هب تسا ) بجاو  امش  رب  دییامن  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب   ) ار هتفگ  نیا  هک  دنا  هدوب  امش  ردارب  بطاخم  هک  یبالط  هتـشاد و  تسد  بالط 

نتفگ زا  هچنانچ  موش  یم  رکذـتم  راب  نیرخآ  يارب  منک ؟ یم  فیدر  فالخ  شرازگ  هک  ییامن  یم  راهظا  تقو  نآ  هتفگ  یم  نانآ 
نم لاوئـس  خساپ  ندرک  هطلغم  .تشاد  دـهاوخن  یبوخ  بقاوع  نات  يارب  هدـش  عقاو  بیقعت  دروم  تخـس  ییامن  يراددوخ  تقیقح 

.دینک نایب  ًاقیقد  ار  تالاوئس  خساپ  دییامن  تقد  .تسین 

ره تسا و  غورد  روبزم  ياه  شرازگ  میوگ  یم  ًاحیرـص  .منک  بیذکت  ار  یلبق  تاراهظا  همه  قوف و  تاراهظا  مروبجم  ًاددـجم  ج :
دبال مه  كاواس  ياه  تبحم  .تسا  هتفگ  عقاو  فالخ  دـنک  لقن  بناـجنیا  زا  یبلطم  نینچ  هریغ  ینید و  مولع  لـصحم  زا  معا  سک 
نیا رد  هک  ییاهارتفا  اه و  مانشد  اه و  نیهوت  مه  دعب  لزنم و  هب  هبنشجنپ  زور  راکرـس  زیمآ  تبحم  یئامرف  فیرـشت  زا  تسا  ترابع 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  ار  اهارتفا  نیا  بناجنیا  تسا و  فالخ  الاب  ياه  شرازگ  همه  منک  یم  رارکت  ًاددجم  .دیا  هدومن  هدنب  هب  لحم 
.درک مهاوخ  وگزاب  دشاب  هدز  رس  بناجنیا  زا  یفالخ  هک  نیا  نودب  دیا  هدومن  هک  ییاه  تناها  هفاضا  هب 

هب ادـتبا  ینابرهـش  رـسفا  تداعـس  ناورـس  هارمه  هب  میدـمآ و  راکرـس  ردـپ  لزنم  برد  هب  هبنـشجنپ  زور  رد  هک  يوـحن  هب  ًـالوا  س :
رتشیب ای  تعاس  مین  تشذـگ  زا  سپ  .دـنیایب  دـییوگب  ار  يا  هنماخ  یلعدیـس  ياقآ  دـش  هتفگ  داد ) باوج  لوا  هک  یناوج   ) ناتردارب
دنیوگ یم  غورد  دیدرگ  مولعم  هدمآ و  لزنم  هفیظو  بسح  رب  هک  تسین  لزنم  رد  یلعدیس  دومن  راهظا  هدمآ  لزنم  برد  هب  یمناخ 

تا هداوناخ  دوخ و  ياه  غورد  یفرط  زا  دمآ و  لمع  هب  نیرومأم  هب  تبسن  تا  هداوناخ  راکرس و  زا  هک  یتیبرت  یب  یبدا و  یب  و 
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نوچ دنیامن و  یم  هدافتساءوس  وت  نوچمه  تیناحور  سدقم  سابل  زا  هک  يدارفا  راکرـس و  راتفر  رادرک و  هوحن  رب  تسیزراب  دهاش 
ییایب نامهارمه  هب  دش  فیلکت  راکرـس  هب  نوچ  .دیناد  یم  وگغورد  زین  ار  نارگید  دییوگ  یم  مه  غورد  تسا و  فالخ  نات  لامعا 

نیا ضحم  هب  هفیظو  بسح  رب  رگا  .دشاب  روط  نیا  مه  دیاب  یناد ؛ یم  تناها  امـش  هتفگ  غورد  ارچ  دـش  هتفگ  مه  تا  هداوناخ  هب  و 
یمن یفرعم  دوخ  هب  تناها  هب  مهتم  ار  ام  لاح  میدش  یم  امش  هداوناخ  یتحاران  ثعاب  میدمآ و  یم  لزنم  راوید  زا  دندرک  لطعم  هک 
یقرف هسـسؤم  يارب  دینادب  دـب  ار  نیرومأم  كاواس و  هتـسنادن و  هچ  دـینادب  ار  كاواس  تبحم  روظنم  امـش  هچ  لاح  ره  هب  .دـیدرک 

زا دییامن  نایب  ار  دوخ  فده  دییوگب و  ار  تقیقح  دوش  یم  رارصا  امـش  هب  هدش و  عقاو  ییوجزاب  تحت  هک  نیا  زا  فده  .دنک  یمن 
مینادب میهاوخ  یم  تسا و  امـش  هب  قافرا  دیا  هدومن  جـیورت  غیلبت و  ینیمخ  يارب  هدومن و  حـلاصم  فالخ  تیلاعف  هب  تردابم  هکنیا 

هب انب  دوش  یم  رکذتم  ًاددجم  .ددرگ  مادقا  كاواس  هلیـسو  دشاب و  هدـننک  عناق  ناترظن  دـیاش  ات  دـیا  هتـشاد  روظنم  فدـه و  هچ  هک 
رظان بالط  نیا  هدوب و  ینیمخ  عفن  هب  امـش  ياه  تیلاعف  رظان  ًاصخـش  روپدـمحم  یتباث و  باون و  هسردـم  هبلط  یلماع ، هبلط  راـهظا 

؟ دییامن یم  بیذکت  مه  ار  بالط  نیا  فارتعا  ایآ  .دییامن  یم  کیرحت  ار  بالط  امش  هک  دنا  هدوب 

هیلع مادقا  دروم  رد  .میوگب  خساپ  ار  امـش  ياه  مانـشد  اه و  تناها  هک  مناد  یم  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  متفگ  ینابز  هک  يروطنامه  ج :
ار یبالط  .مناد  یم  اربم  دیا  هتفگ  هچنآ  زا  ار  دوخ  ًاقلطم  هک  منک  یم  دیکأت  ًاددـجم  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  غیلبت  ای  روشک  حـلاصم 

.منک یم  بیذکت  ًادج  مه  ار  اهنآ  تداهش  مسانش و  یمن  ًاساسا  دیا  هدرب  مان  هک 

دیاب دنزومایب  نید  یتسرد و  بدا و  قالخا و  سرد  دـنیامن و  یملع  يرادرب  هرهب  امـش  دوجو  زا  دـیاب  هک  يدارفا  لاح  هب  ًاعقاو  س :
نم يوربور  ییوررپ  تیاهن  اب  امش  .دیـشاب  نانآ  يامنهار  راکرـس  لاثما  امـش و  هک  یناگراچیب  یـضعب  لاح  هب  ياو  .دروخ  سوسفا 
دیا هدرک  نت  هب  هک  یـسدقم  سابل  دوخ و  يادـخ  دوخ و  زا  دـییامن و  یم  ما  هداد  مانـشد  هدرک و  تناها  امـش  هب  هکنیا  هب  مهتم  ارم 
یلو دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یم  تلع  هچ  .مهدب  مانشد  هدومن و  تناها  امـش  هب  هک  مرادن  یجایتحا  .دیـشک  یمن  تلاجخ  هدرکن و  مرش 
عقوت دیتسه و  یـضار  دوخ  زا  رورغم و  دوخ  هب  یلیخ  دـیناد و  یم  همه  زا  رتالاب  ار  دوخ  نوچ  راکرـس  هدـیقع  رکف و  هب  انب  یفرط  زا 

لامک رد  بدؤم و  رایسب  امش  هب  تبسن  هک  يراد 
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سرد ار  بالط  یـشاب و  سردم  هک  نیا  هتـسیاش  یتح  مرادـن و  لوبق  ار  امـش  نم  اریز  تسین  نکمم  دوش و  راتفر  عوشخ  عوضخ و 
ًاددـجم راکرـس  هرـضم  ياه  تیلاعف  نایرج  بیذـکت  عوضوم  لاـح  ره  هب  .دـیا  هتفرگ  دوخ  هب  تناـها  ار  نیا  اذـل  مناد  یمن  دـیهدب 

فالخ راتفگ  هب  ترداـبم  ربنم  يور  نارهت  رد  لاس 48  ناضمر  هام  رد  امـش  ایآ  .امـش  هب  كاواس  ياه  تبحم  دوش و  یم  دزـشوگ 
زا ًالوصا  ایآ  هدرکن ؟ هرـضم  هیمالعا  عیزوت  هیهت و  هب  مادقا  يرئاح ) یلع   ) یمق ییابطابط  رفعج  يراکمه  اب  ایآ  دیا ؟ هدومنن  حلاصم 
هک هدادـن  ماجنا  حـلاصم  فالخ  ياه  تیلاعف  دـنجریب  رد  دـیا ؟ هدزن  حـلاصم  فالخ  هرـضم و  ياه  تیلاعف  هب  تسد  ًابترم  لاس 42 

؟ دـینک یمن  تاغیلبت  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـییامن و  یمن  يرادـهگن  دوخ  لزنم  رد  ار  ینیمخ  ياهراون  تسا ؟ هدـش  نات  تشادزاب  ثعاب 
هک دندرک  هارمگ  راداو و  ارم  يا  هدع   » دـیامن یم  راهظا  لاوئس 2  خساپ  ییوجزاب  لوا  گرب  هبلط ...  فارتعا  هب  انب  اهنیا  زا  هتـشذگ 
هک دندرک  لافغا  ارم   » دیامن یم  راهظا  لاوئـس 3  خساپ  رد  ًاددجم  زین  و  خلا ،» يا ...  هنماخ  ياقآ  هلمج  زا  میامن  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب 

طلغ ياه  فرح  ریثأت  تحت  نوچ  بناجنیا   » دـیامن یم  راـهظا  لاوئـس 4  خـساپ  رد  هدربمان  هبلط  نیمه  .تسا » عجرم  ینیمخ  میوگب 
خـساپ رد  ًاددـجم  .مدرک  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  و  مدرک » عیزوت  هرـضم  هیمالعا  هتفرگ و  رارق  يا  هنماخ  ياقآ  ردارب  يا و  هنماخ  ياـقآ 
خـساپ رد  زاب  و  خـلا » تسا ، عجرم  هک  وگب  ینیمخ  ياقآ  هب  عجار  وت  تسا  هتفگ  نم  هب  يا  هنماخ  ردارب   » دـیامن یم  راـهظا  لاوئس 6 

دومن راداو  ارم  هدز  ییاه  فرح  دـمآ و  نم  قاطا  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ردارب  زا 27/3/49 )  ) لبق هتفه  کی   » دیامن یم  راهظا  لاوئس 7 
یلعدیـس نیمه  .يوگب  مدرم  هب  ار  ربخ  نیا  دنا  هتـشک  ار  يدیعـس  اضردمحمدیـس  هک  تفگ  نم  هب  میامن و  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  هک 

یفرط زا  .دییامن » یفرعم  دیلقت  عجرم  ار  ینیمخ  هک  تسا  بجاو  امش  رب  تفگ  بالط  اب  ریسفت  نمض  دوخ  سرد  رـس  رد  يا  هنماخ 
هللا تیآ  سرد  رـس  هب  هک  ینارهت  يرظتنم  ياـقآ  یلع  زین  دـنا و  هتـشاد  ناـیب  ینیمخ  عفن  هب  ار  امـش  تامادـقا  نیا  مه  رگید  بـالط 
.دیا هدوب  يو  اب  مه  امش  هک  تسا  هتـشاد  نایب  دیامن  لیطعت  ار  دوخ  سرد  يدیعـس  گرم  يارب  دیامن  یم  راداو  ار  وا  هتفر و  ینالیم 

؟ ریخ ای  دراد  تیعقاو  دروم  نیا  رد  بالط  کیرحت  ینیمخ و  عفن  هب  امش  تیلاعف  عوضوم  هک  دیفرتعم  ایآ  نایرج  نیا  اب 

اب هکنیا  زا  معا  حـلاصم  فـالخ  هرـضم و  ياـه  تیلاـعف  دروـم  رد  دـیا ، هتـشون  لاوئـس  لوا  رد  هـک  یبلاـطم  زا  ضاـمغا  زا  سپ  ج :
ای هسلج  رد  ناشیا  ریغ  ای  یئابطابط  رفعج  ياقآ  يراکمه 
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یفیلأت یسرد و  یملع و  لاغتشا  يردق  هب  بناجنیا  .تسا  فالخ  یلک  هب  روبزم  بلاطم  هک  منک  ضرع  ًاددجم  تسا  مزال  ربنم ، رس 
هب راکرـس  صیخـشت  فالخرب  بناـجنیا  یملع  تالاغتـشا  مرادـن و  امـش  رظندروم  لـئاسم  هب  مه  ندرک  رکف  تصرف  یتح  هک  مراد 

روط هب  بناجنیا  هک  دـسر  ضرع  هب  تسا  مزال  ...ياقآ  تاراهظا  دروم  رد  .دریگ  رارق  ملع  لها  الـضف و  رظندروم  هک  تسه  يروط 
راهظا هچنآ  زا  مدیدن و  ار  وا  مه  رگید  دش و  رضاح  نم  سرد  هب  يزور  دنچ  طقف  ناشیا  .ما  هتـشادن  کیدزن  سامت  هدربمان  اب  یلک 

رد مه  هک  وا  نوچ  منک  یمن  مه  نامگ  مرادن و  يربخ  مه  مردارب  تیلاعف  زا  .معالطا  یب  یلک  هب  هدوب ) سرت  رثا  رب  دبال  هک   ) هدرک
ياه تیلاعف  هب  دسر  هچ  یملع  ياهراک  رد  دـیایب  درادـن  تقو  مه  بناجنیا  کمک  هب  دـناوخ  یم  سرد  میدـق  مه  دـیدج و  هتـشر 

هب ار  ناشیا  نم  نوچ  .دشاب  هتشاد  یلصا  دیابن  دیا  هداد  تبسن  ینارهت  یلع  خیش  ياقآ  هب  هک  يراهظا  .ینیمخ  ياقآ  غیلبت  یـسایس و 
ياقآ سرد  رـس  رد  ار  ناشیا  تاراهظا  يارجاـم  .دـنز  یمن  یتمهت  ناـنچ  یـسک  نینچ  ًاـنیقی  مسانـش و  یم  لـمع  لوق و  رد  یتسرد 

.مدوب هدرکن  تاقالم  دوب  هتفه  ود  زا  شیب  مه  ناشیا  دوخ  اب  یتح  مدینش و  ًاهاوفا  هدنب  ناشیا  يریگتسد  ياهزور  نامه  رد  ینالیم 

.دییامن نایب  یچ ؟ زا  سرت  .دیا  درک ه  رکذ  سرت  تلع  هب  ار  هبلط ...  فارتعا  س :

.دنا هتفرگ  رظن  رد  شیارب  دنک  یم  رکف  هک  یبقاوع  كاواس و  يوجزاب  رومأم  اب  دروخرب  زا  سرت  ج :

نونکاـت اـیآ  دومن و  بذـک  فارتـعا  هب  راداو  دوش  یم  مه  روز  هب  ار  یـسک  رگم  تسا ؟ هدوب  روطچ  كاواـس  رومأـم  دروـخرب  س :
؟ دشاب هدش  یلمع  نینچ  [ي ] رگید هب  تبسن  هک  تسا  هدش  هتفگ  روز  امش  هب  تبسن 

نارگید ندرگ  هب  ار  نآ  دـنا  هدرک  یئاـطخ  رگا  دـنریزگان  دوـخ  هئربـت  يارب  دارفا  اـهانگنت  رد  تسین ، حرطم  ییوـگروز  هلئـسم  ج :
.دنزادنیب

امش هیملع  هزوح  رد  هک  یصاخشا  بالط و  رگید  هتفگ  هب  تبسن  دشاب  حیحص  فارتعا ...  هرابرد  امـش  رظن  هک  لاحم  ضرف  رب  س :
؟ دییامرف یم  هچ  دنا  هدینش  ینیمخ  هل  رب  ریسفت  ناونع  تحت  ار  ناتراتفگ  هدید و  ینیمخ  عفن  هب  تیلاعف  لاح  رد  ار 

يور زا  رفن  دـنچ  تسا  نکمم  .منک  یمن  لبقت  ًاقلطم  ار  اـهنآ  فارتعا  مسانـش و  یمن  دـیا  هدربماـن  هک  ار  يدارفا  هک  متفگ  ًـالبق  ج :
هب مه  ار  نآ  دنشاب  هدرک  یتیاعس  تداسح 
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.تفریذپ دوش  یمن  تداهش  ناونع 

ای دـیراد  نامیا  ینیمخ  هب  امـش  ایآ  دـیا ؟ هدومنن  ینیمخ  عفن  هب  روشک و  هیلع  رب  هریغ ) ینابز و  زا  معا   ) مادـقا امـش  نونکات  ایآ  س :
؟ ریخ ای  تسه  تیعجرم  هتسیاش  هن –  ای  دیناد  یم  ملعا  ار  وا  ریخ ؟

ناشیا هب  مه  ار  رفن  کی  نونکات  دـیاش  یلو  مناشیا  دـلقم  مدوخ  .مناد  یم  لداـع  ملـسم و  دـهتجم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  بناـجنیا  ج :
تـسا یتنـس  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  ماع  ألم  رد  ربنم و  يور  رب  عجرم  کی  عفن  هب  غیلبت  .تسا  حضاو  مه  شلیلد  مشاب ، هدادن  عاجرا 
يربنم رفـس  میکح  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  سپ  مه  دهـشم  ریغ  رد  دهـشم ) رد   ) مور یمن  ربـنم  بناـجنیا  .هدوب  لومعم  هشیمه  هک 

نیا هب  نونکاـت  بناـجنیا  تسین و  اـه  فرح  هنوگنیا  ياـج  ًاـساسا  مه  سرد  هزوح  .مشاـب  هداد  ماـجنا  ار  یغیلبت  نینچ  هک  ما  هدرکن 
.ما هتفگن  يا  هملک  دنیامن  ناشیا  تیعجرم  زا  غیلبت  جیورت و  ای  دننک  دیلقت  هل  مظعم  زا  بالط  هک  ناونع 

ناشیا زا  هک  امـش  روطچ  دییامن ؟ یم  دییأت  ار  ناشیا  تامادقا  و  دیناد ؟ یم  یعقاو  تسرد و  ار  ینیمخ  مادقا  ای  لمع و  هنوگره  س :
خساپ تسا  یسک  هچ  میکح  هللا  تیآ  زا  سپ  عجرم  دوش  لاوئس  امش  زا  رگا  دیـسانش  یم  لداع  ملـسم و  دهتجم  دییامن و  یم  دیلقت 

؟ دیهد یم  عاجرا  ناشیا  هب  هکنیا  ای  و  دینک ؟ یم  توکس  دیهد و  یمن 

.ما هدرکن  نییعت  ار  ناشیا  یلو  مناشیا  دلقم  نم  میوگ  یم  باوج  رد  دنک  لاوئس  هدنب  زا  یسک  رگا  ج :

تامادقا دیناد و  یم  یعقاو  تسرد و  ار  ینیمخ  مادقا  لمع و  هنوگره  ایآ  دش  ضرع  .دیدومرفن  ار  لاوئـس  لوا  تمـسق  باوج  س :
؟ دیئامن یم  دییأت  ار  ناشیا 

زا یلاعبانج  مه  نیا  زا  سپ  منک و  قیقحت  هراب  نآ  رد  مرادـن  مه  يرارـصا  تسین و  نشور  هدـنب  رب  ًافیک  ًاّمک و  ناشیا  تامادـقا  ج :
.دییامرفن شیتفت  مدیاقع  زا  دییوگب  نخس  هدنب  لامعا 

، نارهت رد  ًارارک  هدوب  روشک  حـلاصم  هیلع  رب  هتـشذگ  رد  نات  لاـمعا  هک  دـیدرگ  حیرـشت  زین  ناـت  يارب  دـش و  لاوئـس  قوف  رد  س :
هدرک و تیلاـعف  ینیمخ  ياـقآ  عفن  هب  ًاریخا  زین  دـیا و  هدرک  کـیرحت  ار  مدرم  هتفگ و  نخـس  عوـضوم  زا  جراـخ  دهـشم  دـنجریب و 

ًافطل .دیدومن  هطسفس  هتفر و  هرفط  امش  یلو  دنا  هتشاد  نایب  ار  عوضوم  نیا  بالط  زا  يدایز  هدع  دیا و  هدومن  کیرحت  ار  صاخشا 
هب دیفرتعم  ایآ  هک  دییامن  نایب  ًاددجم 
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؟ دیا هتشاد  تسد  بالط  کیرحت  رد  هدومن و  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  هکنیا 

هک مراد  یم  راهظا  ًاددجم  زین  کنیا  .ما  هتـشون  رارکت  دـیکأت و  اب  ار  عقاو  قباطم  ياه  باوج  دـیدرک  ًالبق  هک  یتالاوئـس  ریز  رد  ج :
نیا لیذ  رد  تسا  مزال  .ما  هدومنن  توعد  دـیتسه  یعدـم  امـش  هچنآ  هب  ار  رفن  کی  هدرکن و  کـیرحت  ار  بـالط  زا  رفن  کـی  یتح 

دشاب یم  ینثتسم  مرهاوخ ) ردام و  یتح  هن  مرسمه و  ینعی   ) مدوخ هداوناخ  طقف  هک  منک  هفاضا  نیـشیپ  باوج  لیذ  رد  مه  باوج و 
.تسا ینیمخ  هللا  تیآ  ترضح  دلقم  نم  تداهش  توعد و  هب  نم و  نوچمه  زین  وا  و 

؟ دیئامن یم  یهاوگ  يوحن  هچ  هب  ار  دوخ  تاراهظا  س :

.منک یم  ءاضما  ج :

همه هک  تشون  دوخ  سیئر  ناخیش  هب  باطخ  یشرازگ  رد  درک و  كرت  یلاخ  یناتسد  تینابصع و  اب  ار  ییوجزاب  هسلج  يرفنـضغ 
گرب  ) یتامدقم ییوجزاب  رخآ  گرب  رد   » طقف .دش  دهاوخ  زیچ  همه  رکنم  هک  دیدوب  هدز  سدح  مه  امـش  دـنک ؛ یم  راکنا  ار  زیچ 

مهتم ار  كاواس  ییوجزاب ، قاروا  رد  ًانمـض  .دیامن  یم  دـیلقت  وا  زا  يو  تسا و  لداع  ملعا و  عجرم  ینیمخ  هک  هدومن  فارتعا  ( 10
« .درادن یساره  همهاو و  سک  چیه  زا  هدومن  هفاضا  یفرعم و  عاجش  درف  ار  دوخ  تسا و  هدومن  يزاس  هدنورپ  ییوگغورد و  هب 

« .درک دیدهت  ار  بناجنیا  زین  یلعدیس   » هک تشون  يرفنضغ 

دیعبت يارب  شالت 

رد تساوخ  رکـشل 77  هدـنامرف  زا  دـهدب ، شترا  نادـنز  لـیوحت  هراـبود  ار  وا  تساوخ  كاواـس  یتقو  زور  نآ  هک  دوبن  تهج  یب 
(1) .دوش سبح  يدارفنا  نادنز 

دوجوم و كرادم  هک  صیخشت  نیا  اب  دشاب ، هتشاد  تسد  رد  ار  رسالاب  روتـسد  دوش و  گنهامه  زکرم  كاواس  اب  هکنآ  یب  ناخیش 
تـساوخ دهـشم  رادنامرف  زا  دنک ، مهارف  یماظن  هاگداد  يارب  مکحم  يا  هلدا  دـناوت  یمن  يا  هنماخ  ياقآ  نداد  سپ  ییوجزاب  هویش 

ياقآ دیعبت  مکح  دوب  راودیما  ناخیـش   (2) .دهد لیکـشت  وا  هدنورپ  هب  یگدیـسر  يارب  ار  یعامتجا  تینما  نویـسیمک  رتدوز  هچ  ره 
هب تردابم  اهراب  فوصوم  صخش   » .دریگب نویسیمک  نیا  زا  ار  يا  هنماخ 
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دوخ فالخ  لامعا  زا  تسد  هک  هدش  هداد  رکذت  يو  هب  ًارارک  هک  نیا  اب  .تسا  هدومن  روشک  حـلاصم  فالخ  هرـضم و  ياه  تیلاعف 
يو دیعبت  روظنم  هب  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .تسا  هدرک  لابند  ار  دوخ  هتشذگ  فالخ  لامعا  ًابترم  هدومنن ، یهجوت  درادرب 

« .دنراد مالعا  نامزاس  نیا  هب  ًاعیرس  روبزم  نویسیمک  خیرات  لیکشت و  یعامتجا  تینما  نویسیمک 

، هدـش لیمکت  يا  هنماخ  ياقآ  هدـنورپ  تساوخ  ناخیـش  زا  یمارگلت  لاسرا  اب  موس  لـک  هرادا  سیئر  مدـقم ، رـصان  ءاـنثا ، نیمه  رد 
(1) .دوش یماظن  هاگداد  لیوحت 

شرازگ طقف  میرادن و  وا  زا  يدنـسپ  همکحم  كرادم  نوچ   » تساوخ يرفنـضغ  زا  هلـصافالب  .دـماین  شوخ  ار  ناخیـش  مارگلت  نیا 
نویسیمک رد  هک  دینک  عناق  ار  زکرم  دندومرف  ررقم  هک  يروط  نامه  .درک  دهاوخ  هئربت  ار  وا  یماظن  هاگداد  تسا ، هدش  دییأت  عبانم 

(2)« .ددرگ دیعبت  یعامتجا  تینما 

تاشرازگ دوجو  اب  ریگتـسد ، يا  هنماخ  یلعدیـس  زور 2/7/49   » دـش روآداـی  تشون و  موس  لـک  هرادا  هب  یمارگلت  دـعب  زور  کـی 
نیا هک  دراد  یم  راهظا  یخاتـسگ  اب  راکنا و  ار  یکرحت  تیلاعف و  هنوگره  يو  فالخ  تامادـقا  تاـکرحت و  هراـبرد  عباـنم  ددـعتم 

هدوب و عبانم  تاعالطا  تادهاشم و  وا  ياه  تیلاعف  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـشاب  یمن  بیقعت  لباق  دنـسپ و  همکحم  غورد و  تاشرازگ 
تهج كاواـس  نیا  بیوصت ، تروص  رد  .درک  دـهاوخ  هئربـت  ار  وا  مه  یماـظن  هاـگداد  ًاـعبط  هدـیدرگ ، رکنم  ییوجزاـب  رد  ار  همه 

(3)« .دیامن مادقا  لاس  هس  تدم  هب  يو  دیعبت  یعامتجا و  تینما  نویسیمک  لیکشت 

هب باطخ  مدقم  رصان  زکرم ، هب  یماحم  یسبط و  ظعاو  هرابرد  ناسارخ  كاواس  تامادقا  درکدای  زین  داهنشیپ و  نیا  ندیـسر  زا  سپ 
داجیا رد  نانآ  زا  و   ] هداد تکراشم  كاواس  ياه  حرط  رد  ار  یماحم  یسبط و  دیناوت  یم  هک  دیتسه  نئمطم  رگا  هک  تشون  ناخیش 

، يا هنماخ  یلعدیـس  دروم  رد  اما  .دوش  رظن  فرـص  ناشدیعبت  زا  هدوب ، دازآ  دیربب ، هرهب  ینالیم ] یمق و  نایم  فاکـش  رتشیب  هچ  ره 
(4) .دوش هدرپس  یماظن  هاگداد  هب  لیمکت و  شا  هدنورپ  هدیدرگ ، مالعا  ًالبق  هک  روطنامه 
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زا هک  تفگ  ناراکمه  هب  باطخ  دوب ، دونـشخ  یماحم  یـسبط و  ظـعاو  ناـیاقآ  هراـبرد  دوخ  حرط  اـب  زکرم  تقفاوم  زا  هک  ناـخیش 
ماجنا یتسرد  هب  ار  تیلوئسم  میناوتب  هک  دشاب  يوحن  هب  ود  نیا  زا  امـش  ياه  تبقارم  درک و  هدافتـسا  دیاب  موس  لک  هرادا  نظ  نسح 

تسشنن شوخ  وا  قاذم  رد  یماظن  هاگداد  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هدنورپ  هلاحا  اما  .میراد  هگن  دوخ  هب  تبسن  ار  زکرم  دعاسم  رظن  هداد ،
(1) .دشاب حرط  لباق  هاگداد  رد  هک  دوش  هتخاس  يوحن  هب  هدنورپ  داد  روتسد  و 

هرامش 18 يداع  هاگداد  مکی  هبعش  سرپزاب  یلیعامسا ، نسح  درگرـس  طسوت  رهم  مجنپ  زور  يا  هنماخ  ياقآ  تقوم  تشادزاب  رارق 
، ضارتعا نیا   (2) .درک ضارتعا  نادـب  تفریذـپن و  دـندناسر ، وا  تیؤر  هب  ار  تقوم  تشادزاب  رارق  هگرب  یتقو  .دـش  رداص  دهـشم ،

هرداص رارق  ریخ ، هک ، دـنهد  يأر  قافتا  هب  دـنوش و  عمج  مه  رود  رهم  مشـش  حبـص  تشه  درک  روبجم  ار  هاگداد  ناـسرداد  تأـیه 
.تسا ینوناق 

مود ییوجزاب 

رد وجزاب  .دش  زاغآ  اه  میج  نیـس  حبـص ، هدزای  تعاس  هامرهم ، مشـش  .دوب  یـسک  هچ  مود  هسلج  يوجزاب  تسین  نشور  یتسرد  هب 
ماما اب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  يرکفمه  دیشوک  رایـسب  يو  .درک  راتفر  میالم  قالخا  ًارهاظ  يدرـسنوخ و  اب  دوخ  يوجو  سرپ  لوا  همین 
مود همین  رد  دـسر  یم  رظن  هب  دیـسرن و  هجیتن  هب  وا  ررکم  ياه  شـسرپ  .دـنک  تبث  مرج  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک ، تاـبثا  ینیمخ 

.تسا هداد  فک  زا  نانع  هدش ، یبصع  ییوجزاب ،

؟ دیهدب یعقاو  حیحص  باوج  لیذ  تالاوئس  هب  دیرضاح  امش  تیوه  زارحا  اب  س :

.یلب ج :

؟ دیسانش یم  ار  یفاک  دمحا  خیش  یفالت و  مساقلاوباازریم  خیش  یماحم ، اضردمحم  خیـش  ظعاو ، یـسبط  سابع  خیـش  امـش  ایآ  س :
؟ دیراد ییانشآ  یخیرات  هچ  زا  تسا و  يدودح  هچ  ات  ناگدربمان  اب  امش  ییانشآ 

یماحم ياقآ  اب  ناشیا و  لیصحت  لیاوا  زا  یسبط  ياقآ  اب  مسانش ، یم  ار  قوف  دارفا  ج :

ص:368

.مارگلت تشوناپ  اج ، نامه  - 1
خروم 6/7/49. مش 138/20/40/401 ، دهشم ، هرامش 18  يداع  هاگداد  مکی  هبعش  سرپزاب  هب  دهشم  ناگداپ  نابژد  همان  نامه ، - 2

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 406 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_368_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_368_2
http://www.ghaemiyeh.com


میدوب باون  هسردـم  لصحم  ود  ره  هک  ناوا  نامه  زا  مه  یفالت  ياقآ  اب  ینالیم و  هللا  تیآ  سرد  رـس  رد  ًاـبیرقت  ياهلاس 1337  زا 
رد بناجنیا  هک  نارهت  رد  اهدـعب  متخانـش و  دـندوب  هدـمآ  دهـشم  هب  ربنم  يارب  هک  شیپ  لاس  دـنچ  رد  ار  یفاک  ياـقآ  .مدـش  انـشآ 

.ما هدید  ار  ناشیا  ًافداصت  هاگ  هاگ  مه  نآ  زا  دعب  دنتفر و  ربنم  ههد  کی  دجسم  نامه  رد  ناشیا  مدوب  تعامج  ماما  يدجسم 

نایب هداد  ماجنا  ینیمخ  هل  رب  نطو و  حلاصم  فالخرب  ناگدربمان  يراکمه  اب  هک  یتامادقا  روشک و  حـلاصم  هیلع  تیلاعف  هوحن  س :
یمادقا هچ  کی  ره  نونکات  دینک  نشور  هدومن  رکذ  ار  یفاک ) یفالت ، یماحم ، یـسبط ،  ) قوف ناگدربمان  زا  کی  ره  شقن  دییامن و 

؟ دیا هدرک  ینیمخ  عفن  هب 

رد یمدق  نیرتکچوک  مه  هدرکن و  روشک  حلاصم  هیلع  یمادقا  نیرتکچوک  مدرک  راهظا  لبق  ییوجزاب  رد  هک  روطنامه  بناجنیا  ج :
.مرادن یعالطا  دروم  نیا  رد  زین  ناگدربمان  شقن  زا  ما ، هتشادنرب  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  غیلبت  هار 

هب قوف  ناگدربمان  روضح  اب  تاقوا  رتشیب  هدومن و  تکرـش  یمق  نسحدیـس  جاح  هللا  تیآ  لزنم  تاسلج  رد  بلغا  هک  نونکاـت  س :
.دیدرک یم  وگتفگ  يا  هنیمز  هچ  رد  هدوب و  يروظنم  هچ  هب  دیا  هدوب  اجنآ  رد  تعاس  نیدنچ  دیا و  هتفر  یم  یمق  ياقآ  لزنم 

هبترم ود  ره  نیا  ما و  هتفر  یمق  هللا  تیآ  لزنم  هب  هبترم  ود  طقف  تعاس  نیا  ات  میکح  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  شیپ  زا  بناـجنیا  ج :
هک مود  هعفد  یمق و  هللا  تیآ  ناوخا  یمق  یقتاقآ  جاح  رقاباقآ و  جاح  ناـیاقآ  ندـید  روظنم  هب  لوا  هعفد  .دوب  هتفه  کـی  هلـصاف  هب 

.تسا هدوب  یمق  دومحماقآ  ياقآ  ندید  روظنم  هب  دوب  میریگتسد ) زور   ) لبق هبنشجنپ  رهظ  زا  شیپ 

؟ دومن وگتفگ  تاقالم و  وا  اب  یسک  هچ  دمآ  دهشم  هب  میکح  موحرم  توف  زا  سپ  هک  یفاک  دمحا  خیش  س :

لاس ناضمر  هام  زا  ینعی  ما ، هدـشن  وربور  ناشیا  اب  هک  دـشاب  لاس  هس  زا  شیب  نونکا  دـیاش  مدـیدن و  دهـشم  رد  ار  ناـشیا  هدـنب  ج :
.هار رد  مه  نآ  نارهت  رد   1347

هزوح بالط  نیب  رد  هک  داد  عالطا  امش  هب  یـسک  هچ  ار  هعلق  لزق  نادنز  رد  يدیعـس  اضردمحمدیـس  ندش  هتـشک  نایرج  سپ  س :
؟ دیداد هعاشا  دهشم  هزوح  هیملع و 

لثم مه  هدنب  نادنز ) مادک  مناد  یمن  و   ) نادنز رد  يدیعس  موحرم  توف  نایرج  زا  ج :
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موحرم نآ  هکنیا  هب  یتح  مدادن و  هعاشا  ار  عوضوم  ًاقلطم  مدیمهف و  نایرج  عویـش  رثا  رب  دـنتفای  عالطا  دهـشم  رد  هک  یمدرم  بلغا 
.مرادن نیقی  هدش  دیهش  نادنز  رد 

( یفالت یماحم و  اضردمحم  خیش  یسبط و  سابع  خیش   ) ینعی دیدومن  نانآ  یتسود  هب  هراشا  قوف  رد  مه  ناتدوخ  هک  یناتسود  س :
حلاصم هیلع  رب  تیلاعف  تلود و  اب  هزراـبم  حرط  هیهت  هب  ترداـبم  راکرـس  يراـکمه  اـب  هک  دـنا  هدومن  فارتعا  یفـالت )  ) يانثتـسا هب 

نامتک روطچ  دیا ؛ هتـشاد  هنامیمـص  کیدزن و  يراکمه  نانآ  اب  دراوم  مامت  رد  زین  امـش  دنا و  هدومن  ینیمخ  عفن  هب  مادـقا  روشک و 
.ما هدرکن  ینیمخ  عفن  هب  روشک و  هیلع  یتیلاعف  هنوگ  چیه  نونکات  نم  دییامن  یم  نایب  هدومن  تقیقح 

رگا میوگب  مراچان  نم و  هرابرد  هن  تسا  تجح  طقف  ناشدوخ  هرابرد  دنـشاب  هدومن  یفارتعا  نینچ  نم  تسود  ود  نآ  ًاعقاو  رگا  ج :
.دنا هتفگ  نخس  عقاو  فالخرب  نایاقآ  دییوگ  یم  تسار  راکرس 

هملک نیا  ناـیب  زا  ناـتروظنم  .دـیا  هدومن  دـیق  ار  دیهـش  هملک  رکذ  تسا  هدـش  يدیعـس  توف  هراـبرد  هک  یلاوئـس  رد  قوـف  رد  س :
.دییامن نشور  تسین ، موهفم  میارب  تسیچ ؟

.دوش یم  هتشک  ملظ  هب  هک  یسک  ینعی  دیهش  مرادن و  نیقی  دنا  هدش  دیهش  ناشیا  هک  نیا  هب  هدنب  هک  متشون  قوف  رد  ج :

؟) يدیعس اضردمحمدیس  ینعی   ) دنا هدش  هتشک  ملظ  هب  ناشیا  هک  دنا  هداد  عالطا  امش  هب  رگم  س :

هب نیقی  هدنب  متـشون  هک  روطنامه  یلو  دنا  هتـشک  ار  ناشیا  هک  دوب  مدرم  هاوفا  رد  هتبلا  .مرادن  صاخ  روط  هب  یعالطا  نینچ  هدنب  ج :
.مدرکن لصاح  عوضوم  نیا 

ای هدینش و  امش  هدوب و  ملظ  هب  يدیعـس  ندش  هتـشک  یعدم  هک  يدارفا  ای  درف  تسا ؟ یـصاخشا  هچ  ای  سک  هچ  مدرم  زا  روظنم  س :
.دییامن یفرعم  دنا  هتفگ  امش  هب 

یم اه  یلیخ  زا  ناسنا  ار  فورعم  فرح  .دروایب  دای  هب  تسا  عیاش  مدرم و  هاوفا  رد  هک  ار  یبلاطم  هدنیوگ  دناوت  یمن  سک  چـیه  ج :
.تسا لکشم  رایسب  دنا  هتفگ  یناسک  هچ  ار  نیا  هکنیا  يروآدای  یلو  دونش 

دـشاب و هدوب  تیمها  زئاح  صخـش  رظن  زا  يدودـح  ات  هک  يا  هلئـسم  صوصخ  هب  دـسر ؛ یمن  رظن  هب  حیحـص  امـش  ياعدا  نیا  س :
هکنیا هلئسم  دیناوت  یم  دییوگن  تقیقح  زج  دیا  هداد  قوف  رد  ًابتک  هک  یلوق  قبط  رب  دیهاوخب  امش  رگا  اذل  .دشاب  لصاح  یعوضوم 
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هک ار  رفن  ود  یکی  هدش  رگا  یتح  دییامن ؛ یفرعم  ار  هدنیوگ  هدومن و  نشور  دنا  هتفگ  امش  هب  ار  ربخ  نیا  هتسناد و  دیهش  ار  يدیعس 
.دییامن یفرعم  هدروآ  دای  هب  ناکما  دحرس  ات  ار  ربخ  نیا  هدنیوگ  دییامن  تقد  ًافطل  اذهیلع  .دیراد  دای  هب  ًاملسم 

ربخ ًاساسا  هعیاش و  نیا  راب  لوا  منک  یم  نامگ  تسین ، مرظن  رد  یـصاخ  هدـنیوگ  نآلا  هجو  چـیه  هب  مدرک  ضرع  هک  روطناـمه  ج :
.هن ای  مدوب  هدینش  مهنآ  زا  لبق  هک  مناد  یمن  نیقی  روط  هب  هتبلا  .مدینش  يا  هزانج  عییشت  رد  ار  يدیعس  موحرم  توف 

يدیعس موحرم  ملظ  هب  هک   ) دروم نیا  رد  امـش  صخـش  هدیقع  تسیچ ؟ يدیعـس  اضردمحمدیـس  موحرم  هرابرد  یلاعبانج  رظن  س :
.دییامن یم  تواضق  هراب  نیا  رد  روطچ  ًابلق  تسیچ و  هدش ) هتشک 

رخاوا ینعی  مق  هب  مدورو  يادـتبا  رد  راب  لوا  ار  ناشیا  بناـجنیا  .دوب  مق  یناـسارخ  يالـضف  زا  هیلع  هللا  تمحر  يدیعـس  موحرم  ج :
دش و تعامج  ماما  يدجـسم  رد  نارهت  رد  رخاوا  .دوب  نیدـتم  لضاف و  سفن و  شوخ  يدرم  .مدـید  اجنآ  رد  لیاوا 38  ای  لاس 37 

ناشیا ندش  هتـشک  هرابرد  هدنب  رظن  هک  دروم  نیا  رد  اما  .داتفا و  تدـم  هاتوک  ياه  نادـنز  هب  مه  راب  ود  یکی  ریخا  نایلاس  لوط  رد 
هدوبن دقتعم  نادب  نوچ   ) ار بلطم  نیا  مه  نونکات  مرادن و  عوضوم  نیا  هب  ینانیمطا  هنوگ  چیه  متـشون  الاب  رد  هک  روطنامه  تسیچ 

.ما هتفگن  یسک  هب  ما )

راتفر لامعا و  دیراد ؟ داقتعا  ناشیا  هب  امش  ایآ  هک  دییامن  نشور  و  دییامن ، نایب  یمق  نسحدیس  جاح  ياقآ  هرابرد  ار  دوخ  رظن  س :
؟ دییامن یم  در  بیذکت و  ای  تسا  راکرس  دییأت  دروم  هیلاراشم  دیاقع  و 

هک مدقتعم  ما و  هدش  رـضاح  ناشیا  سرد  هب  لاس ) کی  کیدزن   ) اه تدم  .مناد  یم  صالخا  اب  لداع و  دهتجم و  ار  ناشیا  هدنب  ج :
.دنرادن یصاخ  رظن  یضرغ و  چیه  تسا و  هدیقع  يور  زا  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هچنآ 

امـش رظن  زا  ناشیا  تامادـقا  راتفر و  لامعا و  دـییامن  نشور  دیـسیونب و  ینالیم  يداهدیـس  جاـح  هللا  تیآ  هراـبرد  ار  دوخ  رظن  س :
؟ دشاب یم  راکرس  دییأت  دروم  تسا و  حیحص 

رـضاح ناشیا  سرد  هب  لاس ) تفه  ای  شـش  دودح  رد   ) اه لاس  .مسانـش  یم  لوا  زارط  ياملع  زا  لداع و  دهتجم و  مه  ار  ناشیا  ج :
.ما هتشون  ار  ناشیا  سرد  تاریرقت  هحفص  اهدص  ما و  هدش 
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دییامن نییعت  هتـشون و  ناشیا  تامادـقا  راتفر و  لامعا و  ینیمخ و  هللا  تیآ  هب  تبـسن  نشور  حوضو و  روط  هب  ار  دوخ  رظن  ًافطل  س :
یتروص رد  لیلد و  رکذ  اب  دییامن  یم  در  هدومن و  بیذکت  هک  یتروص  رد  ریخ ؟ ای  دشاب  یم  امـش  دییأت  دروم  هدربمان  تامادـقا  ایآ 

؟ لیلد هچ  هب  ددرگ  یم  دییأت  امش  رظن  زا  هک 

؟ دییامرف نشور  تستامادقا  مادک  راکرس  روظنم  ج :

زا فدـه  و  دیـسانش ؟ یم  روـطچ  ار  وا  تسا و  یتیـصخش  روـطچ  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  امـش  رظن  زا  هک  تسا  نـیا  روـظنم  س :
یهیدب دـشاب  امـش  دـییأت  دروم  هک  [ي ] تروص رد  دـییامن  نایب  ناشیا  هرابرد  ار  دوخ  رظن  یتقو  .تسا  ناشیا  لامعا  هیلک  تامادـقا ،
ناتدوخ صخـش  رظن  زا  ار  ناشیا  ًاحورـشم  لاح  ره  هب  .ددرگ  یم  دییأت  زین  دـیآ  لمع  هب  وا  هیحان  زا  يو و  هک  یلمع  هنوگره  تسا 

.دییامن یفرعم 

دنچ .مناد  یم  لداع  ملـسم و  دهتجم  ار  ناشیا  هدنب  لاح  ره  هب  .ما  هتـشون  لبق  هسلج  رد  ناشیا  هرابرد  ار  دوخ  رظن  منک  یم  رکف  ج :
ای دـیعبت  هب  رجنم  هک  ییاهراک  دروم  رد  .ما  هدوب  رادروخرب  ناشیا  یلوصا  یهقف و  تاداـفا  زا  هدـش و  رـضاح  ناـشیا  سرد  هب  لاـس 
هک مناد  یم  لامجا  روط  هب  .تسین  مدرم  هدوت  عالطا  زا  شیب  تامادقا  نآ  زا  معالطا  ًاساسا  مرادن و  یـصاخ  رظن  دش  ناشیا  نادـنز 

.تسا هدوبن  تلم  روشک و  حلاصم  هیلع  مادقا  ای  يرگلالخا  روظنم  هب  هدوب و  ناشیا  هدیقع  قبط  رب  دنا  هدرک  هچنآ 

؟ طلغ هب  ای  تسا  هدوب  قح  هب  ایآ  تسیچ ؟ دنا  هدیدرگ  درط  روشک  زا  دیعبت و  ینیمخ  هللا  تیآ  هکنیا  هرابرد  امش  رظن  س :

.منک ضرع  هچ  ج :

؟ تسیچ تسا  هدیدرگ  دیعبت  یمق  نسحدیس  جاح  هللا ] ] تیآ هکنیا  زا  یلاعبانج  رظن  س :

دیاب یم  هدوبن و  حیحـص  راک  نیا  مدقتعم  هدنب  ریخن  .مییوگب  نخـس  رت  حیرـص  راوگرزب  ود  ره  دـیعبت  دروم  رد  دـییامرفب  هزاجا  ج :
.درک یم  مهافت  نایاقآ  اب  تلود 

؟ دیدرگ درط  روشک  زا  زین  ینیمخ  ياقآ  دندیدرگ و  دیعبت  سپس  ینادنز و  نایاقآ  رفن  ود  تلع  هچ  هب  امش  رظن  هب  س :

، دومن یم  نیمأت  ار  نانآ  رظن  ًانایحا  درک و  یم  مهافت  نانآ  اب  تلود  رگا  دنتشاد ، ینید  هتساوخ  دنچ  نایاقآ  منک  یم  نامگ  هدنب  ج :
نایم هلصاف  نیا  نونکا  دز و  یم  نانآ  هیلع  يداح  مادقا  هب  تسد  ریزگان  تلود  هن  دندرک و  یم  ضارتعا  وحن  نآ  هب  نانآ  هن 
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.دمآ یمن  دیدپ  تیناحور  مدرم و  زا  یتمسق  تلود و 

؟ تسیچ تلع  يا  هلـصاف  نینچ  دوـجو  تروـص  رد  تسا ؟ هدـیدرگ  داـجیا  يا  هلـصاف  تلود  مدرم و  نیب  رـضاح  لاـح  رد  اـیآ  س :
.دییامن نایب  ار  ناترظن 

دندقتعم و تیناحور  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هب  تلع  دیراد ؟ يدیدرت  دـنا  یـضاران  تلود  زا  مدرم  زا  يا  هدـع  هکنیا  رد  ج :
.دنرگنب تسود  مشچ  هب  دنناوت  یمن  ار  یناحور  دارفا  ...و  دیعبت  سبح و  لماع 

دـسر یم  ناترظن  هب  هک  وحن  ره  هب  تاملک  دیق  تبث و  زا  دیـسیونب و  یـضامغا  هنوگ  چیه  نودب  ار  دوخ  بلاطم  تارظن و  ًافطل  س :
رکذ زا  هک  نیا  تلع  منک  یم  لاوئس  امش  زا  تبحم  اب  یتسود و  لامک  رد  هک  هدنب  تسیچ ؟ ...و  دیعبت  زا  فده  .دییامنن  يراددوخ 

رپ ار  لصالا ] یف  اذک   ] ود فرح  دـعب  یلاخ  ياج  ًافطل  دـییامن ؟ یم  يراددوخ  ارچ  تسا  امـش  هدـیقع  دـسر و  یم  ناترظن  هب  هچنآ 
.دییامرف

یلاعبانج رظن  زا  دراوم  نیا  مدرک  یم  رکف  هدنب  اهربنم ، زا  تیمورحم  اهرـصح ، اه ، هجنکـش  ًانایحا  هتعاس ، دنچ  ياهراضحا  ًالثم  ج :
.مشاب هتشون  هفاضا  يرطس  متساوخن  تسا  نشور 

هک تسا  ناتدوخ  راضحا  عوضوم  نات  فدـه  رگا  دـنا ؟ هدرک  رازآ  هجنکـش و  ار  یـسک  هچ  اجک و  یک و  دـییامن  نشور  ًافطل  س :
فیلکت راضحا و  دنک  یم  مکح  مه  نوناق  هدوب و  روشک  حلاصم  هیلع  مادقا  ماهتا  ناظم  رد  امش  دیـشاب  هتـشاد  هلگ  تاررقم  زا  دیاب 

روشک رد  سک  ره  تسا ]  ] یهیدـب .تسا  هدوب  تاررقم  ربارب  زین  ربنم  نتفر  زا  يا  هدـع  تیمورحم  .ددرگ  نشور  نوناق  ربارب  رد  نات 
ریـصقت یب  هدرک و  هجنکـش  لاح  هب  ات  ار  یـسک  هچ  هک  دـییامن  نشور  لاح  ره  هب  .دوش  یم  تازاجم  ددرگ  فالخ  لامعا  بکترم 

؟ تسا هدیدرگ  راضحا  بیقعت و  هدومن و  شرازآ 

ياقآ دهشم  نیمه  رد  دشاب  رضحتسم  راکرس  رطاخ  هکنیا  يارب  یلو  متـشادن  دوخ  هعفد  نیا  راضحا  هب  رظن  زگره  هجنکـش  يارب  ج :
ود یکی  اه  نابـساپ  نایاقآ  يرتنالک 2 ) منک  یم  رکف   ) دهـشم ياه  يرتنـالک  زا  یکی  رد  هک  منز  یم  لاـثم  ار  یحیـصف  یلع  خـیش 

هرابرد نخـس  یهگناو  تسا ؟ هدوب  تاررقم  قبط  رب  مه  نیا  ایآ  .دـندوب  هدرک  ییاریذـپ  ناشیا  زا  موطاب  قالـش و  هلیـسو  هب  تعاـس 
عوضوم نیا  زا  مدرم  ایآ  یلو  هدوب  تاررقم  مکح  هب  دنا  هدرک  مورحم  ربنم  زا  هک  ار  یسک  ضرف  هب  .تسا  مدرم  ییاضران 
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دیعبت نادـنز و  رد  یتدـم  صخـش  نالف  ای  تسا  مورحم  ربنم  نتفر  زا  یتدـم  يربنم  نالف  هک  دـننیب  یم  هزادـنا  نیمه  اهنآ  دـنعلطم ؟
.دنتسین ناوخ  قوقح  ناد و  نوناق  هک  همه  .تسا  یفاک  نانآ  ندرک  یضاران  يارب  نیمه  تسا و 

هدوبن تروص  نیدب  منک ] ] یم رکف  دیا ؟ هدـید  مشچ  اب  ًاصخـش  ایآ  يرتنالک  رد  یحیـصف  یلع  خیـش  ياقآ  ندز  قالـش  هرابرد  س :
ناـش هفرح  زا  هدوـبن و  دراو  دوـخ  هفیظو  هب  هـک  رومأـم  رفن  دـنچ  .دراذـگ  تـلود  باـسح  هـب  دـیابن  هدوـب  نـینچ  مـه  رگا  تـسا و 

هب تبـسن  دنا  هتفگ  امـش  هب  هک  عضو  نیدب  رگا  دیـشاب  نئمطم  دراذگ ، مامت  ندرگ  هب  ار  هانگ  دیابن  هک  دـنیامنب  ًانایحا  هدافتـساءوس 
قیقحت یسررب و  دروم  هلئسم  تساوخزاب و  نیرومأم  زا  دینادب  ملسم  درک و  یم  لابند  ار  هلئـسم  ناشیا  دش  یم  لمع  یحیـصف  ياقآ 

خیش ياقآ  هک  يا  هعفد  کی  رد  متسه  دهاش  مدوخ  هدنب  .دیراذگن  نآ  هب  هّحص  دیا  هدیدن  ًاصخـش  ار  یعوضوم  ات  .تفرگ  یم  رارق 
دش ناشیا  هب  تبـسن  تبحم  تیاهن  هک  یلاح  رد  دیدرگ  مازعا  زکرم  هب  راضحا و  حلاصم  فالخ  تاراهظا  تلع  هب  ار  یـسبط  سابع 

تدـم رد  نانآ  هب  هک  يراتفر  هوحن  زا  ًابترم  دوب ) هدـش  ریگتـسد  ناشیا  اب  هک   ) ظعاو یناغون  ياـقآ  ناـشیا و  صخـش  هک  ییاـج  اـت 
تبسن هک  یملظ  رازآ و  اه و  هجنکش  زا  ربنم  يور  صیخرت  ضحم  هب  دندرک  یم  يرازگـساپس  رکـشت و  دندوب  كاواس  رد  ینادنز 
نارهت رد  هچ  دهـشم  رد  هچ  نایاقآ  نیا  هب  يا  هزادـنا  هب  تسا  هاوگ  دـهاش و  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـنتفگ ، نخـس  دوب  هدـش  ناـنآ  هب 

ربنم يور  غورد  هب  یلو  مییامن  رکـشت  ینابز  هچ  اب  میناد  یمن  دنتفگ  یم  دندش و  هدنمرـش  ناشدوخ  هتفگ  هب  انب  هک  دـیدرگ  تبحم 
بلج شیوخ و  تشادگرزب  روظنم  هب  طقف  فده ؟ هچ  يارب  دیناد  یم  امـش  .دندومن  یفرعم  هجنکـش  ملظ و  دروم  مولظم و  ار  دوخ 

: لاوئـس خساپ  رد  قوف  رد  .میرذـگب  لاح  ره  هب  .رتشیب  دـمآرد  تادـیاع و  بسک  هجیتن  رد  حول و  هداس  ماوع و  مدرم  رظن  دامتعا و 
امش رظن  هب  سپ  .هدز  هدربمان  رفن  ود  هب  تبسن  مادقا  نیا  هب  تسد  تلود  تهج  یب  دیدومن  نایب  ینیمخ » یمق و  ياقآ  درط  دیعبت و  »
دنا هدومن  مادـقا  هدـیدرگ و  بکترم  یلمع  هنوگره  تسا و  امـش  دـییأت  دروم  یمق ) ینیمخ و   ) هدربماـن ناـیاقآ  لاـمعا  تامادـقا و 

؟ تسا هدوب  تسرد  حیحص و 

قیاقد هب  مدرم  مدرک  ضرع  هک  روطنامه  یلو  .تسین  يدـیدرت  دراذـگ  دوش  یمن  عمج  باسح  هب  ار  رفن  کـی  راـک  هک  نیا  رد  ج :
سابل اب  نابساپ  هوالع  هب  .دنتسین  انشآ 
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یم ضرع  مه  زاـب  .دوش  یم  یقلت  تلود  رظن  قـفاوم  مدرم  رظن  زا  وا  راـک  تسا و  تلود  هدـنیامن  مدرم  هماـع  رظن  هب  تلود  یمـسر 
زا اه  یئاضران  تسیچ و  هراب  نیا  رد  مدرم  تفایرد  كرد و  هک  تسا  نآ  روظنم  .مرادـن  تانایرج  مقـس  تحـص و  هب  راک  هک  منک 
ره زا  شیب  هک  تلود  دیاب  یم  بناجنیا  رظن  هب  هک  مهد  یم  حیـضوت  یمق ، ینیمخ و  هللا  تایآ  دروم  رد  اما  .دوش و  یم  یـشان  اجک 

ربهر دنچ  شقن  ناوت  یمن  یبهذم  هعماج  ره  رد  .دـمآ  یم  رانک  نایاقآ  اب  تسا  لوئـسم  هقالع و  يذ  یعامتجا  روما  دروم  رد  يدرف 
ینارهت لالجدیـس  ياقآ  دیاش  تسایـس و  لاجر  زا  یکی  منک  یم  رکف  .تفرگ  هدـیدن  ار  ذـفنتم  گرزب و  یناحور  ای  عجرم  ینید و 

ًالثم هداوناخ  زا  تیامح  نوناق  رگا  ًانیقی  .دوب  تلود  هب  تبسن  تین  نسح  زا  یشان  ًانیقی  هک  دوب  هدرک  ار  داهنـشیپ  نیا  اه  تقو  نامه 
یمادـقا و تسا  یبهذـم  لـئاسم  رد  طـقف  ناـش  تیـساسح  هک  ناـیاقآ  دـش  یمن  عضو  ارجا و  روـشک  نیا  رد  نآ  ریظن  یماـکحا  اـی 

هتفریذپ ار  نآ  مه  تلود  هک  دوب  یبهذم  نوناق  کی  .تشادن  دروخرب  مه  يروشک  تاحالصا  ياج  چیه  هب  دندرک ؛ یمن  یضارتعا 
.تسا لئاسم  هنوگنیا  رد  ندمآ  رانک  مهافت  زا  روظنم  يراب  دوبن ، ناریا  تلم  تلود و  يارب  گنن  هیام  زگره  نآ  يارجا  دوب و 

؟ تسیچ بالقنا  لوصا  بالقنا و  هرابرد  یلاعبانج  رظن  س :

یفرح دمآ  یم  دیدپ  يرییغت  ناریا  یعامتجا  عضو  رد  یتسیاب  یم  هکنیا  رد  منک  ضرع  دیاب  تسا  دیفس  بالقنا  ناتروظنم  رگا  ج -
عوضوم طقف  نآ  لصا  شـش  زا  معالطا و  یب  نآ  لوصا  رتشیب  زا  هتبلا  .مناد  یمن  حیحـص  ًالماک  ار  نآ  داوم  کـت  کـت  یلو  تسین 

ار نآ  نتفگ  هک  مراد  هراب  نآ  رد  یتارظن  دـش  ضرع  هک  روطنامه  .تسه  مرظن  رد  درم  نز و  يواـست  نوناـق  یـضرا و  تاحالـصا 
.مرادن دریگ  رارق  هجوت  دروم  هکنآ  دیما  نوچ  مناد  یم  دئاز 

زا یلـصا  عوضوم و  هک  یتروص  رد  ریخ ؟ ای  دـیناد و  یم  دـیفم  ار  بالقنا  لوصا  ایآ  .تسا  مدرم  هاش و  دیفـس  بـالقنا  فدـه  س :
[ هحارصلاب  ] هحارص هب  دییامن  یمن  دییأت  تسین و  دیفم  امش  رظن  هب  تسین و  دیفم  هچنآ  رکذ و  تسا  امـش  دییأت  دروم  روبزم  بالقنا 

.دش دهاوخ  عقاو  هجوت  دروم  هعفنملا ، ماع  هراب  نآ  رد  امش  تارظن  دشاب و  دیفم  یقطنم و  هچنانچ  تسا  یهیدب  .دییامن  رکذ 

رظندروم لصا  ود  رد  متسین ، علطم  ًامامت  هناگ  شش  لوصا  زا  دش  ضرع  هک  روط  نامه  ج :
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زا هن  نم  تسا و  یگرزب  راک  عماج  یلک و  حرط  کی  نداد  هئارا  یـضرا ، تاحالـصا  لصا  درم و  نز و  قوقح  يواست  لـصا  ینعی 
هب دنزرف  تیبرت  شقن  هب  هجوت  اب  هکنیا  هلمج  زا  تسه  یتارظن  هزادـنا  نیمه  .ما  هدرک  ییاعدا  نینچ  هن  میآ و  یمرب  ًالعف  نآ  هدـهع 

یتاررقم ًالوا  هک  دـش  یم  حرط  تروص  نیا  هب  دوب  بوخ  دـنراد  ام  عامتجا  رد  اـهنز  ًاـمومع  هک  یتیمولظم  یفرط  زا  رداـم و  هلیـسو 
روخرد یتمارک  تیـصخش و  نز  يارب  درک و  یم  تازاجم  ًادیدش  ار  دوخ  رـسمه  هب  تبـسن  زواجتم  نادرم  هک  دش  یم  عضو  دیدش 

ار هنارتخد  سرادم  تسا ، نانآ  يداوس  یب  داتـشه  يدص  ام  عامتجا  رد  نانز  نداتفا  بقع  لماع  نوچ  ًایناث  .دومن  یم  داجیا  وا  دوخ 
نیع رد  دـنناوتب  نانز  هجیتن  رد  دتـسرفب و  هسردـم  هب  ار  دوخ  رتخد  تبغر  لـیم و  اـب  سک  ره  هک  دـندروآ  یم  دوجو  هب  یعـضو  هب 

قیوشت دنزرف  تیبرت  يراد و  هناخ  هب  ار  نانز  ًاثلاث  .دـنریگ  رارق  تامولعم  ظاحل  زا  نادرم  اب  يربارب  حطـس  رد  یبهذـم  تاهج  ظفح 
نز کی  نأش  نود  يراد  هناخ  تسا و  یفانم  نانآ  تیـصخش  اب  ندـش  ردام  هک  دـننکن  ساـسحا  ناوج  نارتخد  اـت  دومن  یم  ناوارف 
نآ رد  متح  روط  هب  یلو  دـش  یم  هدراذـگ  دازآ  نانز  يارب  نانچمه  یعامتجا  ياه  تیلاـعف  رد  تلاـخد  هتبلا  .تسا  هدرک  لیـصحت 

يازا رد  يزیچان  هنایهام  هب  دشکب و  دنزرف  تیبرت  رهوش و  ییاریذپ  زا  تسد  دوخ  هنانز  ترطف  فالخرب  هک  دوب  ینز  رتمک  تروص 
تاماقم عمـس  هب  لـیامت  تروص  رد  هدـشن و  رید  مه  زونه  هک  لـیبق  نیا  زا  یتارظن  يراـب  .ددرگ  عناـق  يا  هسـسؤم  رد  تقو  فرص 

زا بصاغ  ذفنتم  يا  هدع  كالما  هک  رتهب  هچ  هتبلا  تسه ، بلاطم  لیبق  نیا  زا  مه  یـضرا  تاحالـصا  دروم  رد  .دـسرب  تسا  نکمم 
رد نآ  ياـج  هک  لـئاسم  هنوگنیا  زا  .دـننک و  یگدـنز  هفرم  دـناوتب  عراز  هقبط  هک  تسا  ماـمت  یتقو  نآ  راـک  یلو  دوش  هتفرگ  ناـنآ 

.تسا اه  همانزور  اه و  هلجم  رد  دازآ  نوتس  قیقحت و  تقد و  فرص  نتسشن و  جاتحم  تسین و  اه  ییوجزاب 

درط ینادنز و  دیعبت و  دیقفاوم و  ظاحل  هچ  زا  یمق  ینیمخ و  هللا  تیآ  تامادقا  اب  مه  امش  هک  تسا  نیا  لاوئـس  حرط  زا  روظنم  س :
؟ تسا هدومن  ناگدربمان  هرابرد  ار  یمادقا  نینچ  تلود  قحانب  دیناد و  یمن  اجب  دلوت  لحم  زا  يرگید  روشک و  زا  ار  نانآ  زا  یکی 

دنا و هتسناد  دوخ  هفیظو  دنا  هدرک  هچ  ره  دنعجرم و  اهنآ  .مرادن  يرظن  بناجنیا  امهل  مظعم  تامادقا  دروم  رد  هک  مدرک  ضرع  ج :
ار يراک  نامه  دیاب  یم  تلود  هک  تسا  نیا  مرظن  مه  تلود  مادقا  دروم  رد  .منک  نیعم  فیلکت  اهنآ  يارب  مناوت  یمن  هدنب 
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رد هرکاذم  نیا  نوچ  درک و  یم  لاوئس  ار  ناشرظن  نایاقآ  زا  ینعی  دیداد ، ناشن  ار ]  ] نآ زا  یکچوک  هولج  نونکا  امـش  هک  درک  یم 
متشون ًالبق  هک  روطنامه  نیاربانب  .دیشک  یمن  اهاجنیا  هب  راک  دوب و  يوق  رایسب  مهافت  قفاوت و  هب  دیما  دوب  هدش  حرطم  یلاع  یحطس 

دنا هتـشاد  نانآ  اب  هباشم  رکف  شور و  هک  يدارفا  ریاس  ناـیاقآ و  هب  تبـسن  ار  تلود  ییادـتبا  داـح  مادـقا  درف ، کـی  ناونع  هب  هدـنب 
.منیب یمن  تحلصم  قفاوم  حیحص و 

نئاخ تنطلـس ، خماش  ماقم  هیلع  روشک و  حلاصم  فالخ  تامادقا  رثا  رد  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  [ 42  ] دادرخ 41 زا 14  سپ  س :
هیلع ناشیا  دیدش  داح و  تامادقا  هدوبن و  بالقنا  لوصا  زا  لصا  ود  یکی  در  رد  رظن  عوضوم  تسا  یهیدب  .دش  هتخانش  تکلمم  هب 

رثا رد  زین  یمق  نسحدیس  هللا  تیآ  یفرط  زا  دسانـشب و  نئاخ  ار  هدربمان  تلود  هاگتـسد و  هک  تسا  هدیدرگ  ثعاب  تکلمم  حلاصم 
نیمه بوـسحم و  راـکتنایخ  رباـنم ) يور   ) تنطلـس خـماش  ماـقم  هب  تناـها  روـشک و  حـلاصم  هیلع  داـح  دـیدش و  لاـمعا  هب  مادـقا 

قوف رد  امـش  هک  يروـظنم  نیمه  هب  تلود  ناگدـنیامن  [ 42  ] دادرخ 41 زا 14  لبق  دـیدرگ ، نانآ  درط  دـیعبت و  ثعاب  تاـعوضوم 
هب تسد  ًـالماک  هدوـمن  یهجوـت  مک  تلود  راـتفر  كولـس و  نسح  نیا  هـب  ناـشیا  یلو  دـنتفر  ینیمخ  ياـقآ  دزن  هـب  دـیدرک  هراـشا 

دـیدرگ و هانگ  یب  يا  هدـع  ندـش  هتـشک  یتح  ینماان  یمظن و  یب  لاجنج و  شاشتغا و  ثعاـب  هک  هدز  یفـالخ  دـیدش و  تامادـقا 
ایآ دییامرف  دیق  دییامن و  رکذ  هدربمان  رفن  ود  هرابرد  ار  دوخ  رظن  هک  دیدرگ  لاوئس  امش  زا  ظاحل  نیمه  هب  دش ، ملسم  ناشیا  تنایخ 
زا دنـشاب و  یم  حلاص  لداع و  ملعا و  دهتجم  دیا  هداد  خـساپ  هک  ریخ  ای  دـیناد  یم  تازاجم  نیا  قحتـسم  هجوم و  حـلاص و  ار  نانآ 

هنوگره دومن  دیلقت  يوریپ و  زین  يو  زا  تسناد و  ملعا  لداع و  ناسنا  ار  یـسک  یتقو  ًاملـسم  هک  دییامن  یم  دـیلقت  زین  ینیمخ  ياقآ 
ناگدربمان هب  تبـسن  راکرـس  دیاقع  هب  هجوت  اب  اذلو  تسه  شا  هدـیقع  هقیلـس و  لوبقم  لوبق و  دروم  هدومن و  دـییأت  مه  ار  وا  مادـقا 

[ ناش ناهانگ  ] ناش هانگ  زا  یکی  نایاقآ  نیمه  هک  یلاح  رد  تسا ، امـش  دـییأت  دروم  هدرک و  لابند  ار  ناـنآ  تامادـقا  تسا  یهیدـب 
.تسا هل  مظعم  هب  تناها  رهمایرآ و  هاشنهاش  هیلع  مادقا 

مدرک ضرع  هدنب  .دیا  هدرک  امـش  ار  شا  هنوگ  کی  هک  درک  هیجوت  ریـسفت و  ناوت  یم  هنوگ  همه  امهل  مظعم  تامادقا  دروم  رد  ج :
در ای  دییأت  ار  اهراک  نآ  نم  هکنیا  اما  هدوب و  ناش  هدـیقع  قبط  رب  دـنا  هدرک  هچنآ  مدـقتعم  مناد و  یم  صالخا  اب  نمؤم و  ار  نایاقآ 

در هئطخت و  ار  یضعب  دییأت و  بیوصت و  ار  یضعب  تسا  نکمم  مناسرب  ضرع  هب  تسا  مزال  منک  یم 
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تاررقم رظن  زا  منک  یمن  رکف  ییوجزاب  رد  بناجنیا  هدـیقع  زا  راکرـس  لاوئـس  تروص  ره  هب  در ، ار  همه  ای  دـییأت و  ار  همه  ای  منک 
رب لمع  ناشیا و  يوریپ  مه  بناجنیا  دوخ  ریزگان  ینیمخ  هللا  تیآ  دیاقع  لوبق  تروص  رد  دـیا  هتـشون  هکنیا  .دـشاب  هجوم  يروشک 
هک تسین  نآ  بجوم  دـنک  یم  یتسرد  راک  یـسک  هکنیا  هب  داقتعا  زگره  نوچ  تسین  تسرد  بناـجنیا  رظن  هب  منک ، یم  اـهنآ  قبط 

هئارا ار  نامه  دـیاب  دراد  تسد  رد  دوش  هتخانـش  فالخ  هک  يراک  هدـنب  دوخ  زا  كاواس  رگا  هتبلا  .دـهد  ماجنا  ار  راک  نامه  ناسنا 
.درادن ینوناق  لیلد  بناجنیا  یصوصخ  یصخش و  رظن  هدیقع و  قبط  رب  مکح  اما  دنک و  مادقا  تاررقم  قبط  رب  نآ  هب  تبـسن  هداد و 

.دشاب طورشم  قفاوم  ای  فلاخم  ای  قفاوم  تسا  نکمم  نم  رظن  مدرک  ضرع  هک  هوالع  هب 

نایب دنـسر  یم  امـش  رظن  هب  اهنآ  هنوگره  هدومن و  نایب  یمق  ینیمخ و  ياقآ  لامعا  تامادقا و  هرابرد  ار  دوخ  رظن  دـش  لاوئـس  س :
تهج و نودب  زین  ناگدربمان  درط  دیعبت و  هنیمز  رد  هتـسناد و  لداع  ملـسم و  دهتجم  ار  ناگدربمان  هتـشون و  ار  دوخ  رظن  هک  دـییامن 

هیلع رب  ناش  تامادقا  هدش و  هتخانـش  نئاخ  تلود  رظن  زا  هدربمان  رفن  ود  دش  ضرع  امـش  هب  اذل  دیا  هتـسنادن  تسرد  ار  تلود  مادقا 
هدومن یتامادقا  هب  تردابم  ناشیا  هک  دیدرگ  ملـسم  [ 42  ] دادرخ 41 زا 14  سپ  ینیمخ  ياقآ  هراـبرد  تسا و  هدوب  روشک  حـلاصم 

نینچ اهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  هدـیدرگ  ثعاب  لـئاسم  نیمه  تسا و  هدوب  مدرم  روشک و  ناـیز  هب  نطو و  هیلع  رب  دـص  رد  دـص  هک 
هرابرد ناتراکفا  رظن و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدـش  هتـساوخ  امـش  زا  دـیدرگ و  رکذ  مه  ناـش  لاـمعا  دوش و  هتفرگ  دـیعبت )  ) میمـصت

تسا امش  لوبق  دییأت و  دروم  نانآ  لامعا  ایآ  .دنا  هدش  هتخانـش  نئاخ  هک  هدومن  یتامادقا  هچ  دش  هتفگ  امـش  هب  هکنیا  ناگدربمان و 
نیا قحتـسم  راوازـس و  ار  نانآ  دـینک و  یم  در  هکنیا  ای  و  ریخ ؟ ای  دـیناد  یم  لداع  ملـسم و  دـهتجم  ار  نانآ  مه  زاب  اـیآ  و  ریخ ؟ اـی 

؟ دیناد یمن  تازاجم 

یمن اجب  ار  راکرس  لاوئس  هک  میوگ  یم  ترذعم  ضرع  اب  مدیاقع  دروم  رد  .ما  هتشون  لبق  لاوئـس  ریز  رد  ار  لاوئـس  نیا  باوج  ج :
هطوبرم تازاجم  هب  مادقا  هدنب  دروم  رد  يراک  نینچ  ندش  ملسم  تروص  رد  هک  هدرک  نیعم  تازاجم  فالخ  راک  يارب  نوناق  .مناد 

فالخ دیاقع  نتـشاد  هن  دارفا ، دیاقع  دروم  رد  اما  ما و  هدرکن  نوچ  دش  دهاوخن  تباث  هدنب  زا  نآ  رودص  زگره  هتبلا  دش و  دـهاوخ 
ار نآ  هدنراد  هن  هتسناد و  مرج  ار 
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.دنیامنب يرارصا  لاوئس و  مهتم  زا  دروم  نآ  رد  هک  هدشن  هداد  هزاجا  مه  یهاگداد  چیه  هب  هکنیا  رتالاب  تازاجم و  قحتسم 

ار نات  هدیقع  رظن و  مدرک  لاوئس  امش  زا  نم  تسا ؟ تازاجم  روظنم  هب  تسا  هتفگ  یسک  هچ  ار  امش  تارظن  هدیقع و  زا  لاوئـس  س :
تامادقا اب  ایآ  هک  دش  لاوئـس  دعب  و  تسا » لداع  ملعا  ملـسم و  دـهتجم  ناشیا   » دـیداد خـساپ  هک  دیـسیونب  ینیمخ  هللا  تیآ  هرابرد 

یم شهاوخ  منک ، یم  لاوئـس  ًاددجم  کنیا  .دییامرف  موقرم  هلدا  رکذ  اب  فلاخم  ای  قفاوم و  تروص  رد  فلاخم ؛ ای  دـیقفاوم  ناشیا 
؟ ریخ ای  دینک  یم  دییأت  ار  ینیمخ  ياقآ  مادقا  هنوگره  راتفر و  لامعا و  امش  ایآ  هک  دیهد  خساپ  منک 

نوناق هک  مدرک  ضرع  هدـنب  دوخ  تسا ، تازاجم  بجوم  هدـیقع  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  باوج  زا  نم  فاکنتـسا  مدرکن  ضرع  ج :
یناحور ود  لامعا  مامت  اب  هدنب  ًالثم  هک  تسین  مه  نآ  رطاخ  هب  ندادـن  باوج  نیا  یتح  هدرکن ، نیعم  تازاجم  فالخ  هدـیقع  يارب 

زا هدنب  .میوگن  مناوت  یم  میوگب و  خساپ  نآ  هب  مناوت  یم  ًانوناق  هدنب  هک  دیا  هدرک  یلاوئس  راکرـس  هکلب  مشاب  قفاوم  هدربمان  گرزب 
.منک یم  هدافتسا  دیتسین  نآ  رکنم  مه  راکرس  دبال  هک  دوخ  ینوناق  قح  نیا 

ناش هدیقع  نانآ و  راکفا  زا  یشان  ار  ناش  مادقا  هنوگره  هتسناد و  لداع  ملـسم و  نمؤم  دهتجم  ار  یمق  ینیمخ و  هللا  تیآ  امـش  س :
توف زا  سپ  هبلط  دـنچ  تداهـش  راهظا و  هب  انب  دـش و  رکذ  لبق  هسلج  رد  هک  روطنامه  دـییامن و  یم  دـیلقت  ینیمخ  زا  زین  هتـسناد و 

[ یفالت  ] مساقلاوبا دوخ و  يوخا  یماحم و  یـسبط و  نایاقآ  يراکمه  اب  هدرک و  جـیورت  غیلبت و  ینیمخ  عفن  هب  ًاـبترم  میکح  موحرم 
تابثا هب  ار  اعدا  نیا  هک  يزراب  لیالد  زا  یکی  دیا  هدرک  جـیورت  ار  نانآ  یتیعقوم  ره  رد  هدرک و  مادـقا  یمق  ینیمخ و  هل  رب  هراومه 

ایآ و  دنتـسه ؟ امـش  دییأت  دروم  ناگدربمان  ایآ  یمق و  ینیمخ و  تامادـقا  زا  يوریپ   » لاوئـس خـساپ  کنیا  هک  تسا  نیا  دـناسر  یم 
خـساپ نداد  زا  هدرک و  راـکنا  دـینک »؟ یم  در  اـی  تسا  امـش  لوـبق  دروـم  دـنا ؟ هدـش  هتخانـش  نطو  هب  نئاـخ  اـهنآ  هـکنیا  عوـضوم 

ار اهنآ  مادـقا  هنوگره  دـنادب  لداع  ملـسم ، دـهتجم ، نمؤم ، ار  يدارفا  اـی  درف  یـسک  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  .دـییامن  یم  يراددوخ 
یـسرت صاخـشا  ای  صخـش  مادقا  دیاقع و  راکفا و  لامعا و  هرابرد  هدیقع  راهظا  دیامن ، یم  دییأت  هتـسناد و  دـیفم  اجب و  هتـسیاش و 

.دوش یمن  بوسحم  مه  یمرج  درادن و 
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هن میکح و  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  سپ  هن  .ما  هتـشون  هتفگ و  تشون  تفگ و  دـیاب  هچنآ  لبق  هسلج  رد  قوف  لاوئـس  خـساپ  رد  ج :
تیعجرم يارب  غیلبت  ًالوا  هک  تسا  نآ  مه  شتلع  .ما  هدرکن  یمادـقا  ینیمخ  هللا  تیآ  تیعجرم  يارب  بناـجنیا  ناـشیا  توف  زا  شیپ 

.مرادـن ار  هدربمان  لغـش  ود  زا  کی  چـیه  هدـنب  و  تعامج ؛ همئا  هلیـسو  هب  ای  یمومع  عماجم  رد  تسا  اه  يربنم  هلیـسو  هب  ای  ًالومعم 
، تسین لیلد  درادن و  یهجو  مه  دشاب  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  بناجنیا  مادقا  رب  لیلد  قوف  لاوئـس  هب  باوج  زا  نم  فاکنتـسا  هکنیا 

ناشیا هلاسر  ياجک  اما  منک ، یم  هدرک و  لمع  دنا  هداد  يوتف  ناشیا  هک  مه  یلئاسم  رد  مناد  یم  لداع  دهتجم و  ار  ناشیا  هدنب  هتبلا 
یلیخ .مشاب  هدرک  لمع  نآ  هب  ناشیا  زا  دیلقت  مکح  هب  هدنب  هک  دینکب  تلود  هیلع  ای  تکلمم  حلاصم  هیلع  رب  مادقا  هک  تسا  هتـشون 

رد یقطن  ناشیا  رگا  دینک  یم  رکف  ایآ  .دنناد  یمن  راک  نادب  هتـسیاش  لها و  ًاساسا  ار  نارگید  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  اهراک  یلیخ  اه 
ار راک  نامه  مه  ناشیا  نیدـلقم  زا  کی  ره  هک  دـنهد  یم  هزاجا  دنـشاب  هدومن  داقتنا  تلود  هاگتـسد  زا  هدرک و  داریا  مومع  روضح 
هب مه  نآ   ) دسیون یم  دوخ  لامعا  حرـش  زا  سپ  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  .تسین  نینچ  ًاعطق  دنک ؟ رارکت 

هتشادرب اهراک  نآ  امش  زا  ینعی  دیهد ، ماجنا  ما  هدرک  نم  هچنآ  دیناوت  یمن  اهامش  هک  گرزب ) رادناتسا  کی  زراب و  تیصخش  کی 
.تسین وا  ياهراک  همه  زا  يوریپ  یماگمه و  يانعم  هب  يو  زا  دیلقت  یسک و  داهتجا  هب  داقتعا  نیاربانب  تسین ، فیلکت  تسا و 

؟ دینک یم  در  ای  تسا  قفاوم  ناشیا  تامادقا  لامعا و  اب  امش  رظن  ایآ  هک  دییامن  نشور  سپ  س :

.منک یم  فاکنتسا  الاب  لاوئس  باوج  نداد  زا  ترذعم  لامک  اب  ج :

هب هجوت  اب  ًاملـسم  دیراد و  تازاجم  زا  ًانایحا  هک  تسا  یـساره  تشحو و  رطاخ  هب  لاوئـس  هب  خساپ  زا  فاکنتـسا  تسا  یهیدـب  س :
لوقعم دیفم و  هجوم و  ار  نانآ  فالخ  تامادقا  هتـسناد و  لداع  نمؤم و  ملـسم  دهتجم  ار  یمق  ینیمخ و   » هک قوف  تالاوئـس  خساپ 
لوصا ماـکحا و  هدوب و  حیحـص  امـش  رکف  هب  اـنب  هک  ناـش  یبهذـم  هتـساوخ  هجوـم و  رظن  زین  ار  ناـنآ  دـیعبت  تلع  و  دـیرادنپ ، یم 

، دـیناد یمن  راوازـس  اجب و  درک » یم  هجوت  ناشرظن  هب  تلود  دـیاب  هتـسناد و  بهذـم  فالخ  ار  ناـنز  يدازآ  یـضرا و  تاحالـصا 
هب فظوم  ار  دوخ  هراوـمه  ینیمخ  صوـصخ  هب  اـهنآ  دـیاقع  راـکفا و  زا  يوریپ  هب  هدرک و  لاـبند  ار  ناـگدربمان  فـالخ  تامادـقا 

دیناد و یم  اهنآ  هتساوخ  بیقعت 
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يدهتجم زا  یسک  تسا  نکمم  روطچ  راکنا ، هچ  دییامن و  فارتعا  هچ  تسا  زرحم  ملسم و  ینیمخ  یمق و  عفن  هب  امـش  تیلاعف  سپ 
؟ دنکن لابند  ار  وا  تامادقا  یلو  دنادب  نمؤم  لداع و  ار  وا  دیامن و  دیلقت 

لیلد امش  رظن  هب  رگا  مه  فاکنتسا  نیا  .تسین  وا  ياهراک  همه  زا  يوریپ  لیلد  یسک  زا  دیلقت  مدرک  ضرع  ًاررکم  هک  روطنامه  ج :
دیا هتـشون  حـلاصم  دـض  رب  بناجنیا  مادـقا  دروم  رد  هک  ار  یتاراهظا  مامت  میوگ  یم  مه  زاب  .تسین  نینچ  نوناـق  رظن  هب  تسا  مرج 
رکف .ما  هدرکن  راهظا  ینخس  عقاو  فالخرب  ما و  هتفگ  تسار  هک  مدنسرخ  دوخ  نادجو  دزن  رد  هدنب  دینکن  لوبق  امـش  رگا  مرکنم و 

اب مأوت  یتـح  مارآ و  هک  ارم  راـتفر  هدرک و  هاـگن  لـحم  نیا  زا  جراـخ  رد  نم  عضو  هب  دـیاب  تسین  ییوج  هناـهب  رب  اـنب  رگا  منک  یم 
.مناد یم  دئاز  ار  رتشیب  حیضوت  دروم  نیا  رد  .دییامرفن  مکح  نیمخت  سدح و  اب  دینادب و  لیلد  تساوزنا 

تکلمم زا  شدرط  دیعبت و  ثعاب  هک  روشک  حلاصم  هیلع  رب  ینیمخ  مادقا  هنوگره  امش  ایآ  دییامرفب  خساپ  لوا  رطس  هب  هجوت  اب  س :
؟ دینک یم  در  هدش 

.مرادن يرظن  نآ  در  ای  لوبق  هب  تبسن  یلو  ما  هدرکن  يوریپ  ناشیا  زا  دروم  نیا  رد  هک  مدرک  ضرع  ج :

تامادقا هرابرد  تقو  نآ  دسانشب  لداع  ملعا و  دنادب ، نمؤم  دنادب ، ملسم  دهتجم  ار  یتیصخش  کی  یـسک  تسا  نکمم  روطچ  س :
زا هتـسناد و  لداع  نمؤم و  ملـسم و  دهتجم  ار  ینیمخ  هک  امـش  ایآ  دییامن ، نییعت  حوضو  هب  ًافطل  دشاب ؟ هتـشادن  يرظن  شدـیاقع  و 

دیعبت درط و  روشک  زا  هکنیا  راوازـس  ار  وا  ایآ  دیراد و  يرظن  هدیقع و  هچ  زین  شتامادقا  لامعا و  هب  تبـسن  دییامن  یم  دـیلقت  ناشیا 
؟ دیناد یمن  دوش 

تقو باصعا و  بناجنیا  ًاساسا  .دوب  دهاوخن  شیب  يرارکت  زین  بناجنیا  باوج  تسا ، هتـشذگ  ياه  لاوئـس  رارکت  امـش  لاوئـس  ج :
ره هک  هتساوخن  هدنب  زا  مه  دنوادخ  یتح  سک  چیه  یناور  یمسج و  ظاحل  زا  مراد  هک  یعـضو  اب  مرادن و  ار  داح  روما  رد  تلاخد 
ما هدرواین  لمع  هب  یقیقحت  تقد و  نادـنچ  مه  اهراک  نآ  تیهام  رد  لیلد  نیمه  هب  منکب  دـنا  هدرک  ینیمخ  هللا  تیآ  ترـضح  راک 

دوخ یگدنز  لوغشم  دهـشم  رد  تساه  لاس  مه  هدنب  دنرب و  یم  رـسب  روشک  جراخ  رد  تسا  اه  لاس  نونکا  ناشیا  هک  صوصخ  هب 
.مشاب یم 
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دهتجم لداع و  نمؤم و  ًاعقاو  هکنیا  رگم  دوشب ؟ فالخ  تامادـقا  بکترم  لداع  نمؤم و  ملـسم و  يدـهتجم  دراد  ناـکما  رگم  س :
دیعبت درط و  ثعاب  هک  یتامادقا  صوصخ  هب  دنهد  یم  هداد و  ماجنا  ناشیا  هک  یتامادقا  اب  امـش  ایآ  دوش  یم  لاوئـس  امـش  زا  .دشابن 

ار ناشیا  نطو  زا  جراخ  رد  هداتفا و  هار  ناشیا  لابند  هک  متفگن  .فلاخم  ای  دیـشاب و  قفاوم  دـیاب  ای  ریخ ؟ اـی  دـیقفاوم  دـش  روشک  زا 
ناشیا زا  دیاب  ای  دنیامن  دییأت  هدوب و  لاحشوخ  ناشیا  مادقا  لمع و  هنوگره  زا  امتح  دیاب  ای  ناشیا  ناوریپ  .دیا  هدرک  ای  دینک  تاقالم 

راتفگ و لامعا و  هب  تبـسن  دیناد  یم  دهتجم  لداع و  ار  ناشیا  هک  امـش  .دننادن  تیعجرم  هتـسیاش  لداع و  ار  ناشیا  دـننکن و  دـیلقت 
]؟[ دیراد رظن  هچ  ناشتامادقا 

وا زا  يوریپ  لیلد  زین  هداد  يوتف  دلقم  هک  یلئاسم  ریغ  رد  هک  روط  نامه  .تسین  سک  نآ  لامعا  مامت  دییأت  لیلد  یسک  زا  دیلقت  ج :
.مناد یمن  نداد  باوج  هب  مزلم  ار  دوخ  تسا  بناجنیا  دیاقع  ءزج  نوچ  مه  ناشیا  لامعا  هب  تبسن  رظن  دروم  رد  .دشاب  یمن 

هدشن مشاب  تازاجم  بجوتسم  هک  فالخ  لمع  بکترم  هدومنن و  روشک  حلاصم  هیلع  مادقا  هنوگ  چیه  دیتسه  یعدم  هک  امـش  س :
هک تسا  نینچ  دیناد و  یم  هانگ  یب  ار  دوخ  ًاعقاو  رگا  دیهد ؟ یمن  خساپ  دراد  تیعقاو  هچنآ  تالاوئس  هب  هکنیا  تماهش  ارچ  سپ  ما 

فاکنتـسا هچ  دییوگ  باوج  هچ  دوش  یم  لاوئـس  راب  نیرخآ  يارب  لاح  ره  هب  .دیـشاب  هتـشادن  مه  یـسرت  دیاب  سپ  دـیتسه  یعدـم 
؟ دینک یم  در  ای  تسا  امش  دییأت  لوبق و  دروم  یمق  ینیمخ و  نایاقآ  تامادقا  ایآ  .دنک  یمن  قرف  دییامرف 

كاواس اجنیا  یلو  .منک  یم  نایب  تسه  ما  هدیقع  دروم  هچنآ  یمامت  دشاب  مزال  رگا  مرادن و  مدیاقع  زاربا  زا  یـسرت  هنوگ  چـیه  ج :
رد هک  مدیاقع  زا  لیلد  هچ  هب  دییامرفب  تسا  نکمم  .دینک  لاوئس  نم  لامعا  زا  دیاب  امش  .كاواس  مرتحم  يوجزاب  یلاعبانج  تسا و 
رد مراد و  ار  تقیقح  ناـیب  تماهـش  يراـب  دـییامرف ؟ یم  لاوئـس  تسا  گرزب  يادـخ  هب  طوبرم  طـقف  تسین و  هاـگداد  راـک  هزوح 

.میوگ یمن  عقاو  فالخ  هک  ما  هداد  ناشن  مه  اه  ییوجزاب 

یم یهجوت  هچنانچ  ار  نانز  يدازآ  یـضرا و  تاحالـصا  ماکحا  دیدومن  هراشا  قوف  رد  هک  يروط  نامه  هک  تسا  نیا  فدـه  س :
ياقآ دیعبت  هدومن و  نایب  ار  دوخ  رظن  ًاصخـش  زین  دش و  یمن  هلـصاف  نیا  ثعاب  دندرک  یم  لمع  نویناحور  تارظن  قفاوم  دـندرک و 

دیتسناد یبهذم  هدیقع  کی  ار  نیا  هتسناد و  عوضوم  نیا  زا  یشان  زین  ار  یمق  ینیمخ و 
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حلاصم و فالخ  تامادقا  هجیتن  رد  دادرخ 42 ]  15  ] دادرم 41 زا 14  سپ  ینیمخ  ياقآ  هکلب  هدوبن  هداس  نینچ  دش  هتفگ  امـش  هب  و 
هکنیا ای  دـنناد و  یم  نطو  هب  نئاخ  ار  وا  قح  هب  ایآ  هک  هتـسناد  ار  ناترظن  دـیدرگ ، درط  دـش و  هتخانـش  نئاـخ  تکلمم  سیئر  هیلع 

حیاول و هب  تبـسن  ار  دوخ  رظن  هک  روط  نامه  دینک و  یم  در  هکنیا  ای  دیراد و  لوبق  ار  اعدـم  نیا  امـش  ایآ  یفرط  زا  هدوبن و  راوازس 
بکترم دـیتسه  یعدـم  هک  يروط  نامه  ًاعقاو  رگا  هک  دـییامن  مولعم  دـییامن و  راهظا  زین  هنیمز  نیا  رد  دـیدرک  رکذ  بالقنا  لوصا 

.دییامن رکذ  نشور  لیالد  اب  هدومن  تابثا  شفالخ ) لامعا  لوبق  تروص  رد   ) ما هدرکن  ینابیتشپ  ینیمخ  زا  هدشن و  فالخ  لامعا 

يرظن .مناد  یم  روشک  تلم و  تسود  ار  ناشیا  .مناد  یمن  نئاخ  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هدـنب  هک  مشاب  هتفگ  مه  ًـالبق  منک  یم  رکف  ج :
لداع صخـش  ود  دیاب  تسین و  تجح  یعرـش  رظن  زا  دنا  هدش  هتخانـش  نئاخ  ناشیا  هک  هدش  راهظا  ناشیا  دروم  رد  دییامرف  یم  هک 

.تسین یلمع  متح  روط  هب  هک  مه  نیا  دوش و  نیقی  دروم  ات  دهد  تداهش  ناشیا  فالخ  راک  هب 

؟ دییامن یم  یهاوگ  يا  هلیسو  هچ  هب  ار  دوخ  تاراهظا  س :

.منک یم  ءاضما  ج :

.دیسر نایاپ  هب  ییوجزاب  هک  دوب  رهظ  زا  دعب  تعاس 1:30 

رصان گرم 

هک دوب  هتشگزاب  ییوجزاب  زا  هزات  يا  هنماخ  ياقآ  .تشذگرد  یبلق  هتکـس  رثا  رب  رهم 1349  ربماتپس 1970/6  رصانلادبع 28  لامج 
ناریا زرابم  ناملسم  نویبالقنا  نم و   » .دش تحاران  ربخ  نیا  ندینش  زا  دُرم ! رـصانلادبع  ...هدژم  ...هدژم  دشک : یم  دایرف  یـسک  دینش 

بطقدیـس و اب  اـم  دـیدش  یگتـسبمه  زا  دوب  تراـبع  نآ  .میدوب و  دوخ  دوجو  رد  سکوداراـپ  یعون  ناـبیرگ  هب  تسد  زور  نآ  رد 
مادـعا ربخ  ندینـش  اـب  نم  .رـصانلادبع  لاـمج  ینعی  يو ، لـتاق  اـب  اـم  يرظن  مه  یلدـمه و  زین  و  وا ؛ نیرفآ  تکرح  اـیوپ و  هشیدـنا 

هب يزاین  تسا و  راکشآ  بطقدیـس  هب  ام  رطاخ  قلعت  .متـسیرگ  مدرک ، تفایرد  ار  رـصانلادبع  گرم  ربخ  یتقو  .متـسیرگ  بطقدیس 
مالسا تسناوت  ناوارف ، ياه  یتخـس  لمحت  تماقتـسا و  اب  شا و  ینآرق  نابات  هشیدنا  شا و  هنابیدا  ملق  اب  يو  .تسین  اه  هزیگنا  نایب 

دنک و یم  هدنز  وا  رد  ار  نید  هب  تبـسن  ناملـسم  يدنلبرـس  تاهابم و  ساسحا  هک  رگنرود  رظندـنلب ، شیدـنادازآ ، ایوپ ، یبتکم  ار 
ترفن و حور 
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رـصانلادبع هب  تبـسن  ام  تاهابم  رورغ و  ساسحا  اما  .دـیامن  یفرعم  دـمد ، یم  اهنآ  رد  ار  شزرا  یب  ياه  یلوغـشم  لد  زا  يراز  یب 
نید و ریقحت  هک  تخمز  نیگمهس و  يرابکتسا  تکرح  اب  ناریا ، رد  اهزور  نآ  رد  ام  .يداقتعا  هن  دوب ، یناور  ياه  هزیگنا  زا  یشان 

یناور یحور و  تسکش  زورب  رد  یشحاف  رایسب  ریثأت  دنیارف ، نیا  میدوب و  هجاوم  دوب ، هداد  رارق  دوخ  فادها  هحولرس  ار  نویناحور 
رد روآ و  سأی  هریت و  ياـضف  نآ  رد  .دوب  هدرک  مهارف  دـندوب  هدـش  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  بوعرم  هک  ینارکفنـشور  ناـناوج و 

اهنآ رس  رب  تساخ و  یمرب  اه  تردق  نیا  اب  يرگ  شلاچ  دصق  هب  هک  ییادص  ره  اکیرمآ ، برغ و  ییوگروز  زواجت و  ای  ییورایور 
یم یتقو  .دوب  نارگدایرف  نآ  زا  رـصانلادبع  .دومن و  یم  بذج  دوخ  هب  ار  ام  درک ، یم  يرادـیاپ  اهنآ  لباقم  رد  دیـشک و  یم  دایرف 

رد هناربص  یب  میدرک و  یم  يدنلبرس  رورغ و  ساسحا  دبلط ، یم  يدروآ  مه  هب  ار  ناهج  ياه  توغاط  همه  رصانلادبع  هک  میدینش 
ناهج رب  زوت  هنیک  رامعتسا  غوی  زا  ییاهر  روظنم  هب  هک  یتکرح  ره  .میدرب  یم  رـسب  برعلا  توص  ویدار  زا  يو  نانخـس  ندینـش  یپ 

ياه بالقنا  همه  اب  ام  ور  نیا  زا  .تخاس  یم  دوخ  بوذـجم  ار  ام  دـش ، یم  ماجنا  موس  ناهج  لک  رب  رامعتـسا  هطلـس  هکلب  مالـسا ،
یبیل روشک  رد  بالقنا  يزوریپ  ربخ  یتقو  مراد  دای  هب  .میدرک  یم  یگتـسبمه  یلدـمه و  ساسحا  نیتال  ياکیرمآ  اقیرفآ و  ایـسآ و 

هب نم  هک  یـسک  هطلـس  زا  ار  یبیل  هک  ینویبالقنا  مدرک و  تیامح  نآ  زا  ربنم  يـالاب  رب  میاـه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  ًاروف  مدینـش  ار 
یتدم تشذگ  زا  سپ  .متفگ  کیربت  نانآ  هب  هداد و  رارق  دیجمت  دروم  دندوب ، هتخاس  دازآ  مدوب ، هدیمان  سیلبا  ار  وا  سیردا ، ياج 

ار یبیل  بالقنا  دوخ  ياه  ینارنخس  سلاجم و  رد  زین  يو  هک  متسناد  متشاد ، رادید  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  اب  یتقو  دادخر  نآ  زا 
طـسوت هک  دوب  دوخ  تکوش  تزع و  یبایزاب  هب  تبـسن  ینورد  دـیدش  لیامت  اه  يریگ  عضوم  نیا  رد  اـم  هزیگنا  .تسا  هدرک  دـییأت 

 ]= يو درکلمع  هویـش  هک  نیا  مغر  یلع  دوب ؛ هتفر  دابرب  نادـنمتردق  طسوت  هک  نام  تیثیح  تمارک و  هدـش و  لامدـگل  نیزواـجتم 
(1)« .دوب روآدرد  دنیاشوخان و  ام  يارب  رایسب  دیماجنا ، ناملسم  ياهورین  اب  ییورایور  هب  هک  رصان ]

ناهج رب  مکاح  تابسانم  هن  و  هقطنم ، هن  تخانش ، یم  ار  رصان  هن  هک  یماظن  کی  نابز  زا  رصان  گرم  ربخ  ندینش  فرط ، کی  اهنیا 
، تشاد يرگید  ریـسم  تاغیلبت  نامه  رگا  .داد  یم  رـس  يدونـشخ  دایرف  شترا ، رب  مکاـح  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  وا  .دوب  روآدرد  ار ،

، ربخ مالعا  ماگنه  دیاش 
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! درک یم  یناوخ  تبیصم  دز و  یم  رس  رب 

ار نآ  اه  نابهگن  زا  یکی  يدیدن  يدید  رتش  اب  .دوب  عونمم  نادنز  نآ  رد  ویدار  نتشاد  .تشاد  کچوک  ویدار  کی  يا  هنماخ  ياقآ 
توص هاگتـسیا  ياـپ  ار  وا  رـصان  گرم  ربخ  .درک  یم  شوگ  تفرگ و  یم  ار  هاوخلد  ياـه  هاگتـسیا  یناـهنپ ، .دوب  هدروآ  تسد  هب 

یفطـصم طسابلادـبع ، نوـچ  یناـیراق  .تـسوا  يارب  یلـست  نیرتـهب  وـیدار  نآ  نآرق  توـالت  يادـص  درک  ساـسحا  .دـناشن  برعلا 
(. 146/ نارمع لآ   ) ...اریثک نّوّیبر  هعم  لتاق  یبن  نم  نّیاکو  هیآ  هژیو  هب  دندناوخ ؛ یم  رصان  نادقف  رد  ءانبلا  یلع  دومحم  لیعامـسا ،
هب نآرق  يادص  ندیـشوین  يارب  دـش ، یم  مامت  هک  برعلا  توص  نآرق  توالت  .تشاد  ویدار  هب  شوگ  ار  اهزور  نآ  ياه  بش  مامت 

.درک یم  تشاددای  شهارمه  نآرق  تشپ  دینش ، یم  هک  يا  هزات  يراق  ره  مان  .تفر  یم  رگید  ياه  هاگتسیا  غارس 

ییوجزاب نیموس 

موس تبون  هب  ار  ییوجزاب  ياه  هسلج  درک  راداو  ار  كاواس  هدنورپ ، صقن  عقاو  رد  دیاقع و  شیتفت  رد  تیقفوم  مدع  كردم ، دوبن 
دنک حرطم  يروط  ار  تالاوئس  درک  هیصوت  وا  هب  .دریگب  هدهع  هب  ار  ییوجزاب  تساوخ  يدیهان  نیـسح  زا  ناخیـش  راب  نیا  .دناشکب 

-2 دیراد ؟ لوبق  ار  یـسک  هچ  دـیلقت  عجرم  ناونع  هب  امـش  دـینک  لاوئـس  وا  زا  ًالثم  - 1  » .دورن هرفط  دـهدن ؛ یفنم  باوـج  مهتم  هک 
مادـقا هچ  عجرم  ینید ، مولع  سیردـت  تامیلعت و  رظن  زا  نونکاـت  - 3 تسیچ ؟ يو  تیعجرم  لوبق  زا  امـش  يرکف  یبهذـم و  لـیالد 

رب لاد  يریراقا  وا  زا  بیترت  نیمه  هب  و  تسا ؟ هتفرگ  رارق  ناهج  هعیـش  ناناملـسم  ریاـس  امـش و  هجوت  دروم  هک  تسا  هدرک  یـساسا 
(1)« .دییامن ذخا  ینیمخ  هل  ربانم و  رد  غیلبت  سپس  ینیمخ و  دیاقع  زا  يرادفرط 

خوسر ددصرد  لاوئس  کی  یپرد  یپ  رارکت  اب  دشن و  لدج  دراو  درک ؛ رازگرب  هاتوک  رصتخم و  ار  موس  هسلج  لیلد  ره  هب  يدیهان ،
.دوب هامرهم  مهن  زور  نآ  .درک  لمع  دوب  هدش  هیصوت  وا  هب  ناخیش  زا  هچنآ  اما  دماینرب ، يا  هنماخ  ياقآ  دیاقع  هب 

.دیهد خساپ  ریز  تالاوئس  هب  امش  تیوه  زا  عالطا  اب  س :

.مهد یم  خساپ  یلب  ج :
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.تسا یصخش  هچ  دینک  یم  دیلقت  وا  هب  هک  نآ  امش و  لوبق  دروم  دیلقت  عجرم  س :

.ینیمخ هللا  تیآ  ج :

.تسیچ صخش  نیا  زا  دیلقت  هب  تبسن  امش  هزیگنا  س :

زارحا هل  مظعم  رد  ار  هدربمان  طیارـش  بناجنیا  .دشاب  لداع  دـهتجم و  دـیاب  دـیلقت  عجرم  هعیـش  یعامجا  یعطق و  نیزاوم  قبط  رب  ج :
.ما هدومن 

.ناشیا توف  زا  دعب  ای  هدوب  میکح  هللا  تیآ  ترضح  توف  زا  لبق  دیلقت  نیا  س :

سپ مدرک و  دیلقت  يزاریش  هللا  تیآ  موحرم  زا  دوب  لاس 1340  رد  ًارهاظ  هک  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  سپ  بناـجنیا  ج :
مق يالـضف  رظن  زا  اـهزور  نآ  هک  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  دوـب  يدرجورب  هللا  تیآ  موـحرم  توـف  زا  سپ  هاـم  دـنچ  هک  ناـشیا  توـف  زا 

.مدومن عوجر  دندوب  دمآرس 

.دییامن موقرم  ًاحورشم  دیا  هدرک  غیلبت  هنوگچ  ینیمخ  هل  میکح  هللا  تیآ  ترضح  توف  زا  دعب  س :

نیا میکح  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  سپ  ما و  هدرکن  جیورت  یلیالد  هب  دوخ  دـیلقت  عجرم  زا  زین  نایرج  نیا  زا  لبق  یتح  بناجنیا  ج :
لاوئـس منک  یم  دـیلقت  یـسک  هچ  زا  هکنیا  هب  تبـسن  نم  زا  یـسک  رگا  هتبلا  ما  هدرکن  غیلبت  ناشیا  زا  ًاقلطم  اذـل  هدـش  تیوقت  لیالد 

.ما هدرکن  یشوپ  هدرپ  هتفگ و  ار  عقاو  هدرک 

مه ار  دیلقت  نیا  لیالد  ایآ  ینیمخ و  دـیا  هداد  خـساپ  امـش  دـینک و  یم  دـیلقت  یعجرم  هچ  هب  هدرک  لاوئـس  امـش  زا  یناسک  هچ  س :
.دیا هتشاد  راهظا 

دنا هتشاد  غارس  ار  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  تیحالـص  بناجنیا  رد  هک  یناسک  دعب  هبترم  رد  لیماف و  ناکیدزن  لوا  هبترم  رد  ًالومعم  ج :
زا .درک  دـیلقت  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  نم  هتفگ  رثا  رب  مناد  یم  هک  تسا  یـسک  اـهنت  مدوخ  رـسمه  .دـنا  هدرک  حرطم  ار  یلاوئـس  نینچ 

.مرادن يربخ  دوب -  مک  یلیخ  ناش  هدع  هک  رگید -  ناسک 

.دنیامن دیلقت  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  دیا  هدرک  میهفت  هدوب  هجوم  ناتدوخ  رظن  زا  هک  یلیالد  اب  يدارفا  هچ  هب  س :

هک تسا  یعیاش  لاوئـس  نیا  دینک و  یم  دیلقت  هک  زا  دنـسرپ  یم  هزادـنا  نیمه  .دوش  یمن  لاوئـس  لیالد  زا  دروم  نیا  رد  ًالومعم  ج :
سک نارهاوخ  ناردارب و  رسمه و  لیبق  زا  دوخ  ناکیدزن  زج  هدنب  دوش و  یم  لدبودر  دارفا  نایم  عجرم  ره  توف  زا  سپ 
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.دشاب هدرک  لاوئس  هدنب  زا  هک  مرادن  دای  هب  ار  يرگید 

؟ تسا هدرک  امش  زا  یلاوئس  نینچ  یعمج  رد  یسک  دجاسم  رد  ای  زامن  نیح  ای  سلاجم  رد  ایآ  س :

.ریخن ج :

قیرط هچ  هب  ار  اهنآ  تحص  تروص  رد  .دیراد  دوجوم  ینیمخ  زا  ادص  راون  باتک و  هوزج و  يرادقم  امـش  هلـصاو  عالطا  ربارب  س :
.دیا هدرک  بسک 

یبرع همه  هک  مدوخ  ملق  هب  ناشیا  سرد  تاریرقت  زا  تسا  ترابع  اه  هوزج  .تسه  باـتک  هوزج و  .مرادـن  قلطم  ناـشیا  زا  راون  ج :
هیشاح مه  دیاش  ناشیا و  یبرع  هلاسر  باتک  دلج و  ود  رد  هراهطلا »  » باتک هلمج  زا  تسا  یهقف  باتک  هس  ای  ود  مه  باتک  تسا و 

زا یکی  زا  بواـنت  هب  شیپ  لاـس  دـنچ  رد  ار  قوف  بتک  .تسا  یهقف  لـئاسم  هراـبرد  همه  هک  یقثوـلا  هورع  باـتک  رب  ناـشیا  یبرع 
.نآ ياهب  ربارب  رد  هلاسر  باتک  هورع و  هیشاح  نینچمه  ًاناجم  ار  تراهط  باتک  .متفرگ  مق  رد  تسه  ناشیا  لزنم  رد  هک  یبالط 

.دیا هداد  تناما  یسک  هب  هعلاطم  تهج  ار  روکذم  بتک  نونکات  ایآ  س :

.ما هدرک  هدافتسا  نآ  زا  موزللادنع  بناجنیا  دوخ  طقف  ریخن ، ج :

.تسا ناریا  زا  هیلاراشم  نتفر  زا  دعب  روظنم  دیا ؟ هدینش  یلفاحم  ای  سلاجم  رد  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  يادص  راون  نونکات  ایآ  س :

ًامیقتـسم راون  دوخ  زا  یلو  ما  هدینـش  قارع  ویدار  یـسراف  همانرب  زا  بش  کی  ار  ناشیا  ياهراون  زا  یکی  بلاـطم  لـبق  هاـم  دـنچ  ج :
.ما هدینشن  يزیچ 

.دیا هدینش  قارع  ویدار  زا  ار  ناشیا  بلاطم  اجک  رد  س :

.مدوخ قاطا  لزنم و  رد  ج :

؟ دییامن یم  هدافتسا  قارع  ویدار  زا  امش  رگم  س :

.هبترم دنچ  طقف  ما و  هدوب  راکیب  هک  یهاگ  ج :

؟ دنتسرف یم  لوپ  یمق  يارب  یصاخشا  هچ  س :

.مرادن یعالطا  ج :

؟ تسا تروص  هچ  هب  یمق  يارب  لوپ  لاسرا  هوحن  دنراد و  یم  تفایرد  یمق  زا  هیمالعا  لوپ و  یصاخشا  هچ  س :
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هیرهش ناشیا  زا  هک  یناسک  .مرادن  يربخ  نیرتکچوک  نآ  فیک  مک و  زا  معالطا و  یب  یمق  هللا  تیآ  يارب  لوپ  لاسرا  هوحن  زا  ج :
بالط زا  کی  ره  هب  نان  ولیک ) دودح 20  رد  دیاش  تسا و  ردقچ  مناد  یمن  هک   ) یغلبم هنایهام  ناشیا  دنبالط و  دـننک  یم  تفایرد 

.مرادن ربخ  منک  یمن  هدافتسا  هیرهش  نآ  زا  مدوخ  نوچ  مه  ناشیا  هیرهش  نیمسقم  زا  .دنهد  یم 

؟ دیراد یشقن  هچ  اه  کمک  نیا  میسقت  ذخا و  رد  یماحم  یسبط ، امش ، [س ]:

ضرع يوق  لامتحا  هب  ار  متـسود  ود  نآ  مراد و  نیقی  ار  مدوخ  .میرادن  یـشقن  دروم  نیا  رد  هدربمان  رفن  ود  نینچمه  بناجنیا و  ج :
.منک یم 

؟ دیراد یطابترا  هچ  دهشم  رد  یمق  نارسپ  ناردارب و  اب  س :

زا .مراد  هتـشاد و  یکیلع  مالـس و  دنـشاب  یـضترماقآ  ياقآ  دـمحااقآ و  موحرم  یلعاقآ و  ناـیاقآ  هک  ناـشیا  دهـشم  ناردارب  اـب  ج :
ره هک  يدجسم  رد  مسانـش و  یم  دننارهت  تعامج  همئا  زا  ود  ره  هک  ار  یقتاقآ  جاح  ياقآ  رقاب و  اقآ  جاح  ياقآ  ناشرگید  ناردارب 
يا هناتـسود  رـصتخم  تادوارم  مسانـش و  یم  ار  دومحماقآ  ياقآ  ناـشیا  نارـسپ  زا  .ما  هتفر  ربنم  بش  دـنچ  دـنناوخ  یم  زاـمن  کـی 

.میراد

؟ دیا هدوب  لیبق  نیا  زا  یبهذم و  تیعمج  اکیدنس ، تیعمج ، بزح ، مادک  راکمه  ای  وضع و  نونکات  س :

.ما هدوبن  یبزح  تیعمج و  چیه  وضع  ج :

؟ ریخ ای  دیا  هتشاد  ار  یلم  ههبج  رد  تیلاعف  ای  تیوضع  هقباس  ایآ  س :

.ًادبا ج :

؟ دیا هدینش  روکذم  يویدار  زا  یبلاطم  هچ  دیا  هتفرگ  ار  قارع  ویدار  هک  یتبون  دنچ  رد  س :

تیآ ياه  رد س  راون  زا  درک  یم  اعدا  هدنیوگ  هک  یبلاطم  يرادـقم  نآرق ، تئارق  يرادـقم  ًالامجا  یلو  تسین  مدای  لیـصفت  هب  ج :
یقیسوم و اب  نوچ  بلاطم  نیا  رتشیب  هتبلا  .هریغ  مسیلایـسوس و  مسیـسکرام و  نوماریپ  بلاطم  همه  زا  رتشیب  هدش و  ذاختا  ینیمخ  هللا 

.ما هدینش  لماک  روط  هب  ار  یبلطم  رتمک  بناجنیا  دش  یم  عطق  هریغ  راعش و  شرام و 

؟ دیا هتشاد  قارع  ویدار  بلاطم  ندینش  نتفرگ و  زا  يا  هزیگنا  هچ  س :

.نآرق يارب  مه  هاگ  ما و  هدیسر  اجنآ  هب  ًافداصت  هاگ  هدوبن  نیب  رد  یصاخ  هزیگنا  ج :

؟ ریخ ای  تسا  هدومن  مادقا  روشک  حلاصم  فالخرب  ینیمخ  هک  دیناد  یم  امش  س :

.ریخن ج :
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؟ دیناد یم  هچ  ناریا  زا  ار  ناشیا  نتفر  تلع  سپ  س :

.درک دیعبت  ار  ناشیا  تشاد  ناشیا  اب  هک  ییاهرظن  فالتخا  رثا  رب  ناریا  تلود  ج :

.تسا هتفر  ناریا  زا  تکلمم  حلاصم  فالخ  تامادقا  تلع  هب  دینادب  سپ  س :

.تسا هدرک  دیعبت  ار  ناشیا  هک  هدوب  نیا  دبال  ناریا  تلود  صیخشت  هتبلا  .ما  هدادن  یصیخشت  نینچ  هدنب  ج :

؟ دنا هدوب  قحم  ناشیا  هک  دییوگب  دیهاوخ  یم  ینعی  س :

رظن زا  دبال  .ما  هدرکن  یثحب  تبحـص و  دروم  نیا  رد  ناشیا  اب  زگره  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  مرادن و  يرظن  دروم  نیا  رد  هدـنب  ج :
.دنا هتشاد  یلیالد  دوخ 

؟ دینک یم  یهاوگ  هنوگچ  ار  دوخ  تاراهظا  لباقم  س :

.منک یم  ءاضما  ج :

كاواس یلاخ  ناتسد 

هک دش  بجوم  كردم  رقف  نیمه  .تشاد  يا  هنماخ  یلعدیـس  هیلع  يزاس  هدنورپ  يارب  كاواس  یلاخ  ناتـسد  زا  تیاکح  زیچ  همه 
مه هتکن  نیا  هب  وا  راب  نیا  .دیامن  تقفاوم  يا  هنماخ  ياقآ  دیعبت  اب  دهاوخب ، موس  لک  هرادا  سیئر  مدقم ، رـصان  زا  رگید  راب  ناخیش 

دهاوخ يدایز  نامز  راک  نیا  دـسرب و  دـییأت  هب  یـسررب و  زین  موس  لک  هرادا  ییاضق  شخب  رد  دـیاب  مهتم  تاـماهتا  هک  درک  هراـشا 
عبانم يربخ  تاشرازگ  هب  دشاب و  دنسپ  همکحم  دنتسم و  یتسیاب  هاگداد  هب  هیلاراشم  یماهتا  هدنورپ  لاسرا  هک  نیا  هب  هجوت  اب   » .درب

عقاو لک  هرادا  نآ  یئاضق  شخب  دـییأت  دروم  هرداص ، هماـن  شخب  ربارب  یتسیاـب  قوف  دراوم  یفرط  زا  دوش و  دنـس  ذاـختا  ناوت  یمن 
نویـسیمک هباشم ، نیمهتم  ریاس  دننام  يو  هرابرد  دنیامرف  ررقم  هچنانچ  تسا ، يدایز  تقو  فرـص  بجوم  لمع  نیا  ماجنا  ددرگ و 

اب تشاد ، يا  هیباوج  مه  رگا  دـشن و  هداد  هماـن  نیا  هب  یخـساپ  ًارهاـظ   (1)« .ددرگ درط  هقطنم  زا  لیکـشت و  یعامتجا  تینما  ظـفح 
هب دهشم » هیملع  هزوح   » هیمالعا ییوجزاب ، هس  لماش  هدنورپ ، رد  دوجوم  كرادم  ور  نیا  زا  .دیدرگن  تقفاوم  يا  هنماخ  ياقآ  دیعبت 

ناسارخ كاواس  هک  دش  بجوم  هدش ، ریگتسد  ياه  هبلط  زا  یکی  ییوجزاب  گربود  يدیعـس و  اضردمحمدیـس  تداهـش  تبـسانم 
ندرک گنررپ  تاماهتا و  ییامن  گرزب  يارب 
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نیا هب  ندرک  همیمـض  يارب  يا  هحفـص  تشه  یـشرازگ  هیهت  هب  مادقا  دیمان  یم  روشک » حـلاصم  هیلع  ینیمخ و  هل  غیلبت   » هک هچ  نآ 
يا هنماخ  یلعدیس  تافارتعا  دوب ، هدش  میظنت  هرامش 18  يداع  هاگداد  یناتسداد  هب  باطخ  هک  شرازگ  نیا  رد  .دنک  كزان  هدنورپ 

نایاقآ اب  تلود  رظن  فالتخا  هب  رارقا  وا ، زا  دیلقت  ینیمخ ، هب  تبسن  تدارا  دوب ، هدش  هتخانـش  رفیک  بجوتـسم  هتـشاد ، هزب  هبنج  هک 
قارع ویدار  هب  هاگ  زا  ره  ندرک  شوگ  ود و  نیا  دیعبت  نتـسناد  دروم  یب  نانز ، يدازآ  یـضرا و  تاحالـصا  هرابرد  یمق  ینیمخ و 

، نادهاز دنجریب ، رد  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  ینارنخس  ربخ  نامه  شرازگ  نیا  يدعب  هحفص  تفه  دندوب ! زرابم ] تیناحور  يادص  ]= 
اهنآ همه  نادنز  نیا ، زا  شیپ  هک  دوب  ...و  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  راشتنا  همجرت و  هدـیپس ، یتاراشتنا  هاگنب  سیـسأت  ناگرگ ،
یمان نایناحور  زا  رادید  مسر  خیرات 18/4/48 ، هب  دهشم  رد  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  اب  تاقالم  یتح  .دوب  هتشاذگ  رـس  تشپ  هتفر و  ار 

زا دوب  هتساوخ  بالط  زا  يا  هنماخ  ياقآ  هک  ارچ  دش ، حرطم  وا  تاماهتا  زا  یکی  ناونع  هب  زین  دنیآ ، یم  دهـشم  هب  ترایز  يارب  هک 
(1) .دننک لیلجت  دیلقت  عجرم  نیا 

تباب نیا  زا  دیدرگ ؛ ور  هبور  مدقم  رصان  داقتنا  اب  هک  دش  هداتسرف  موس  لک  هرادا  هب  مه  يا  هخسن  يا  هحفص  تشه  شرازگ  نیا  زا 
رد هک  یلوصا  .تسا  هدیدرگن  تیاعر  هدش ، غالبا  كاواس  بعش  هب  نمهب 1346  رد  هک  هچ  نآ  قباطم  یسیون ، شرازگ  لوصا  هک 

.تسین نشور  تسا ؟ هدوب  هچ  هدش ، جرد  همان 19/11/1346-400/305 

کی دش و  هداتسرف  دهـشم  هرامـش 18  يداع  هاگداد  یناتـسداد  هب  رهم  مهدراهچ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هیلع  كاواس  یمیظنت  هدـنورپ 
.دیسر سرپزاب  تسد  هب  دعب  زور 

شورف ياچ  نابهورگ 

مرج هب  هک  ینابز  كرت  ناـبهورگ  دوب  هلمج  نآ  زا  .دـش و  یم  رتشیب  نادـنز  نآ  ياـه  مدآ  اـب  وا  ییانـشآ  اـهزور ، ندـش  يرپس  اـب 
ياه حارتسم  یکیدزن  رد  يدوگ  کی  زا  دندوب  هداد  هزاجا  وا  هب  .دوب  رادـن  نابهورگ ، .دوب  هتفرگ  نادـنز  مکح  هام  شـش  يزیچان ،

دز و یم  فرح  یکرت  نابز  هب  وا  اب  يا  هنماـخ  ياـقآ  .تخورف  یم  درک و  یم  مد  ياـچ  .دـنک  هدافتـسا  یـشورف  ياـچ  يارب  نادـنز 
یناحور نابهورگ ، نآ  ياچ  نایرتشم  زا  یکی  .دوب  هدش  ود  نآ  نایم  یتفلا  داجیا  ببس  نیمه ،
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رگید اب  اهزور  زا  یکی  حبـص  .درک  یم  تفاـیرد  ار  نآ  لوپ  دروآ و  یم  يا  هنماـخ  ياـقآ  لولـس  هب  ار  ياـچ  .دوب  نادـنز  نآ  دـیس 
نادنز طایح  هب  دنداد  یم  هزاجا  وا  هب  یهاگ  .دوبن  یگشیمه  مظنم و  يا  همانرب  يروخاوه ، .دوب  هتـسشن  يزییاپ  باتفآ  ریز  ناینادنز 

، اه ناتساد  اب  وا  دندز و  یم  هقلح  وا  درگ  نازابرـس  تسـشن ، یم  يا  هشوگ  یعقاوم  نینچ  رد  .دشکب  هنیـس  هب  ار  دازآ  ياوه  دورب و 
مسینوـمک و هب  اـه  فرح  هتـشر  اهدونـش ، تـفگ و  لـالخ  رد  .درک  یم  مرگرـس  ار  ناـنآ  نوگاـنوگ ، بلاـطم  یندینـش و  ثداوـح 
رد نانآ  ناشن  مان و  هاگنزب  دنتشادن و  ناریا  هنحص  رد  يراکشآ  روضح  ناوا  نآ  رد  رکف  نیا  نابحاص  دنچره  .دیسر  اه  تسینومک 

شورف ياچ  نابهورگ  .دندوب  هدرک  ینادنز  ریگتـسد و  مسینومک  هب  باستنا  ناونع  هب  ار  يدادعت  اما  دوب ، هدادن  خر  زونه  لکهایس ،
، دندیـسر تموکح  هب  ناجیابرذآ  رد  اه  تسینومک  یتقو  هک  تفگ  دوب ، هداد  ناشن  عمج  نآ  اـب  یتبحـص  مه  هب  ار  دوخ  هقـالع  هک 
درک و یم  شنزرـس  اه  تسینومک  اب  دروخرب  رد  يراـگنا  لهـس  لـیلد  هب  ار  كاواـس  ناـبهورگ ، .تسا  هتـشک  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت 

.دـنک یخوش  نابهورگ  اب  درک  سوه  يا  هنماخ  ياقآ  .دـنارذگ  یم  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  کیاکی  دـنهدب  هزاجا  رگا  تفگ  یم  هناعطاق 
! مشک یم  مه  ار  وت  مسق  تدج  هب  داد : خساپ  گنرد  یب  ینک ؟ یم  هچ  یشکب ، ارم  دهد  روتسد  وت  هب  كاواس  رگا  تفگ : وا  هب 

.دوب یهاشنهاش  شترا  تالوصحم  زا  یلصا  هنومن  نابهورگ ،

یگدیسر مدع  هب  ضارتعا 

نادنز هار  راب  هس  .دوب  تاقالملا  عونمم  .دوب  هداد  سپ  ییوجزاب  هس  .تشذـگ  یم  يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  زا  هتفه  هس  هب  کیدزن 
کی وا  زا  تشاد  ناقفخ  .دوب  هدرک  روبع  اه  گنهرـس  هاـگداد  رد  همکاـحم  ریـسم  زا  راـب  کـی  دوب و  هتفر  کـیدزن  هتـشذگ  رد  ار 

.تخاس یم  يا  هفرح  یسایس  ینادنز 

شا هدنورپ  ارچ  هک  نیا  زا  دوخ ، لیلد  یب  تشادزاب  هب  ضارتعا  اب  تشون و  ناسارخ  كاواس  سیئر  هب  باطخ  يا  همان  رهم  مهدزون 
تالمج لاس 1346ش  نوچ  زین  راب  نیا  .دناوخ  هیجوت  لباقریغ  ار  شا  يریگتسد  رخآ ، رد  دیـسرپ و  هتفرگن  رارق  یعیبط  يارجم  رد 

.دندوب هدرک  ینادنز  دوخ  تشپ  ار  اه  هملک  ذغاک ، رب  هدش  هدیشک  ياه  هلیم  .تشاگن  ذغاک  يزاوم  طوطخ  فالخ  ار  همان 

ناسارخ تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسایر  گنهرس  راکرس 
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یب یشرازگ  يانبم  رب  ایوگ  هک  بناجنیا  لیلد  یب  تشادزاب  زا  زور  هدجه  ییوجزاب و  نیرخآ  زا  زور  هدزای  دناسر  یم  راضحتسا  هب 
رد هک  تسه  ینوناـق  شـسرپ  نیا  ياـج  .دراد  همادا  تشادزاـب  نیا  زونه  درذـگ و  یم  هتفرگ  تروص  هجوـمریغ  یفارتـعا  ساـسا و 
رد .ددرگ  یمن  هلاـحا  هاـگداد  هب  هتفرگن و  رارق  یعیبط  شدرگ  رد  رما  هدـنورپ  ارچ  هجوم  دنـسپ و  همکحم  كرادـم  دوجو  تروص 

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تشادزاب  همادا  تروص  نیا  ریغ 

.يا هنماخ  یلعدیس  مارتحا ، اب 

.دناسر ناخیش  تسد  هب  ار  همان  رکشل 77  نابژد  هدنیامن 

هک یماهتا  تشگ ، یم  رتشیب  هچ  ره  .دوب  نآ  یـسراو  لاح  رد  سرپزاب  هدیـسر ، یماظن  هاـگداد  هب  هدـنورپ  هک  دـش  یم  يزور  جـنپ 
.تفای یم  رتمک  داد  ریگ  نآ  هب  ار  نوناق  بالق  دوشب 

تـسد هب  تسد  نیا  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  سابل  .دوب  امرـس  هب  اـمرگ  تسد  ندرپس  لاـح  رد  زییاـپ  .دوب  فیرعت  یب  نادـنز  تیعقوم 
رکـشل ینابژد  سیئر  هب  باطخ  رهم ، متـسیب  .دندوب  هدرک  غیرد  وا  زا  ای  دوبن ، ای  لومعم  یگزیکاپ  ظفح  ناکما  .دوب  بسانمان  ندـش 

: تشون

تسا و یناتسبات  بناجنیا  ششوپ  هک  یلاح  رد  تسا ، رتشیب  هچ  ره  يدرـس  هب  ور  زییاپ  ياوه  ًالوا  دناسر ؛ یم  راضحتـسا  هب  ًامرتحم 
یم نآ  اب  ریاغم  بناجنیا  ینونک  عضو  و  تسا ، نادـنز  تاررقم  زا  یکی  ًالامتحا  نامیا و  همزال  تفاظن  ًایناث  .لصف  نیا  اب  بسانت  یب 

رگید بناجنیا و  يارب  یگدـنز  مزاول  ریاس  سابل و  لوبق  هک  متخاس  ناشنرطاخ  ًاحورـشم  ناـبژد  هداتـسرف  سرزاـب  هب  زورید  .دـشاب 
طابترا يرگید  نامزاس  چیه  هب  تسوا و  هب  طوبرم  نابژد و  تیلوئسم  هزوح  رد  طقف  طقف و  یسایسریغ ، ای  یـسایس  زا  معا  ناینادنز 

بناجنیا يارب  لزنم  زا  نفلت  هلیـسو  هب  نیرومأم  دـییامرف  روتـسد  هتفرگ  میمـصت  رتدوز  هچ  ره  دروم  نیا  رد  دور  یم  راـظتنا  .درادـن 
.دنهاوخب وتپ  سابل و 

.يا هنماخ  یلعدیس  .ناوارف  مارتحا  اب 

: درک رارکت  ار  شیاهتساوخرد  ( 26/7/49  ) دعب زور  شش  .دشن  هداد  اه  تساوخ  نیا  هب  یلمع  خساپ 

یلومعم نیرت و  هداتفااپ  شیپ  ياضاقت  يارب  همان  ود  نونکات  دناسر ؛ یم  ضرع  هب  ًامرتحم  رکشل 77 . نابژد  تسایر  درگرس  راکرس 
یلاعبانج هب  ناسنا  کی  ياهزاین  نیرت 
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ياه هتساوخ  ماجنا  زا  ینوناق  عنام  دوجو  تروص  رد  رگا  تسا  رکـشت  هیام  .تسا  هدشن  هداد  رثا  بیترت  کی  چیه  هب  هدش و  هتـشون 
.دیزاس عفترم  هدمآ  شیپ  میارب  هک  ار  یماهبا  دیراذگب و  نایرج  رد  ار  بناجنیا  دوخ  بناجنیا ،

.يا هنماخ  یلعدیس  مارتحا ، اب 

هچ دشاب ، هفاضا  يوتپ  کی  نداد  میمـصت ، نیا  رگا  یتح  دریگب ؛ ینادنز  يارب  یمیمـصت  تسناوت  یمن  كاواس  هزاجا  نودب  شترا 
لوا همان  زا  اما ، كاواس  .دـسرب  هار  زا  ناسارخ  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  رظن  دوب  رظتنم  .نوریب  زا  ساـبل  ندروآ  هزاـجا  هب  دـسر 

ناشنرطاخ ًاحورشم  نابژد  هداتسرف  سرزاب  هب   » دسیونب ینادنز  دنوخآ  کی  هک  دریذپب  تسناوت  یمن  .دوب  ینابـصع  يا  هنماخ  ياقآ 
هزوح رد  طقف  طقف و  یـسایسریغ ، ای  یـسایس  زا  معا  ناینادـنز  رگید  بناجنیا و  يارب  یگدـنز  مزاول  ریاس  سابل و  لوبق  هک  متخاس 

یم هدید  الاب  تسد  مکحت و  یعون  اه  هلمج  نیا  رد  .درادن » طابترا  يرگید  نامزاس  چیه  هب  تسوا و  هب  طوبرم  نابژد و  تیلوئـسم 
سیئر راب  کی  مراد  داـی  هب   » .دـنهدن یخـساپ  دـمآ  یمن  ناشدـب   (1) .دوب هداد  صیخـشت  هناخاتـسگ » ًالماک   » ار نآ  يرفنـضغ  .دش 
شزغل کی  نیا  و  میامن ! هعجارم  كاواس  هب  دـیاب  نآ  باوج  تفایرد  يارب  هک  تفگ  نم  تاـضارتعا  زا  یکی  هب  خـساپ  رد  هاـگداد 

تحت هاـگداد  تسا  نکمم  هنوگچ  متفگ : زیمآداـقتنا  ینحل  اـب  نخـس  نیا  زا  بجعت  زاربا  نمـض  نم  دز و  رـس  وا  زا  هک  دوب  یناـبز 
(2)« .تخادرپ دهشم  كاواس  سیئر  دیجمت  فیرعت و  هب  درک و  ضوع  ار  شنخس  تعرس  هب  يو  دشاب ؟ كاواس  هطلس 

نآ زا  شیب  یبلطم  وا  ياه  شسرپ  .دناشک  هاگداد  لحم  هب  یسرپزاب  يارب  ار  وا  یلیعامسا  نسح  درگرس  ( 26/7/49  ) زور نیمه  رد 
.اه خساپ  نامه  ندینش  اه و  نامه  رارکت  تشادن ؛ دندوب ، هدیسرپ  كاواس  يوجزاب  هس  هک  هچ 

هب یگدیـسر  رد  ناکما  ردـق  هب  تساوخ  وا  زا  تشون و  سرپزاب  هب  باطخ  رهم ، متـشهو  تسیب  ار  دوخ  يدـعب  همان  يا  هنماخ  ياقآ 
.دنک باتش  هدنورپ 

هرامش 18 يداع  هاگداد  مکی  هبعش  یسرپزاب  مرتحم  تسایر  درگرس  راکرس 

ار بناجنیا  یماظن  هاگداد  نیطباض  خیرات 2/7/49  رد  دناسر  یم  راضحتسا  هب  ًامرتحم 
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لمع کی  موزل  ساسحا  كاواس و  هاگتسد  نظءوس  زج  عطق  روط  هب  مادقا  نیا  لیلد  .دنا  هدومن  لیوحت  نابژد  نادنز  هب  تشادزاب و 
هرداص تشادزاب  رارق  هب  ضارتعا  دوجو  اب  هتشذگ و  بناجنیا  يریگتسد  خیرات  زا  زور  نونکا 27  لاح  ره  هب  .تسین  شیب  یطایتحا 

هام یکیدزن  هب  هجوت  اب  کنیا  .تسا  هتفرگن  تروص  بناجنیا  ییاهر  دروم  رد  یمادقا  ییوجزاب ، اه  تعاس  ماجنا  یسرپزاب و  نآ  زا 
رد ًالوا  دوش : یم  اضاقت  بانج  نآ  زا  هلیـسو  نیدب  هام ، نیا  ضئارف  ماجنا  تهج  دوجوم  طیارـش  تدعاسم  مدـع  ناضمر و  كرابم 
هک اـجنآ  زا  ًاـیناث  دـییامرف ؛ عیرـست  ناـکما  ردـق  هب  تسا  تقیقح  فشک  رد  مهاـفتءوس  عـفر  بجوـم  هک  رما  هدـنورپ  هب  یگدیـسر 

نیا تشذـگ  زا  سپ  نونکا  هتـشاد ، ناکما  بناجنیا  دروم  رد  ادـتبا  زا  مه  رگا  رارف ، رثا و  ءاحما  یناـبت و  ینعی  تشادزاـب  تاـبجوم 
.دییامرف لیدبت  نماض  ای  لیفک  لیبق  زا  يرگید  نیمأت  هب  ار  بناجنیا  تشادزاب  رارق  تسا ، یفتنم  یلک  هب  تدم 

سیئر هب  یهاتوک  طـخ  تسد  رد  رگید  راـب  هک  ارچ  .دوبن  راـگزاس  وا  شوپ  نت  اـب  دهـشم  لاـس  نآ  سردوز  يامرـس  هک  تسادـیپ 
: دش روآدای  رکشل 77  نابژد 

یتوافت یب  يدرسنوخ و  لیلد  .معافد  یب  ًالماک  لصف  يامرس  ربارب  رد  بناجنیا  هک  ددرگ  یم  روآدای  یلبق  همان  دنچ  وریپ  .مارتحا  اب 
.تسا تریح  بجوم  تخس  ناتراتفر  مولعمان و  بناجنیا  رظن  زا  یلاعبانج 

هک دش  بجوم  يدارفنا  نکاس  درس و  سگ و  ياوه  و  تاقالم ، باتفآ و  دوبن  بوخان ، ياذغ  درـس ، نت  .تفای  همادا  اه  یهجوت  یب 
: دهد رارق  باطخ  ار  یلیعامسا  درگرس  رگید  راب  هام  نابآ  مود 

يارب هک  یلئاسم  .مرب  یم  رـسب  راوشد  یطیارـش  رد  بناـجنیا  ددرگ  یم  روآداـی  و 30/7/49  خروم 28/7  ياه  هماـن  وریپ  مارتحا  اـب 
هنوگره .لیبق  نیا  زا  تسا و  باـتفآ  يروخاوه و  تسا ، اذـغ  تسا ، ساـبل  .تسا  یگدـنز  هیلوا  تایرورـض  تسا  حرطم  بناـجنیا 
هرخالاب و  هدنورپ ، شدرگ  رد  عیرست  تاقالم ، هزاجا  نیمأت ، لیدبت  ینعی : بناجنیا  ياه  تساوخ  دروم  رد  میمـصت  ذخا  رد  يریخأت 

تسا و بوسحم  ناسنا  کی  ینوناق  ییادـتبا و  ياه  تساوخرد  هب  ییانتعا  یب  يانعم  هب  نادـنز ، لخاد  زاین  دروم  تایرورـض  نیمأت 
.تسین اور  ضامغا و  لباق  تقولا  عفد  مه  زور  کی  یتح  دروم  نیا  رد 

[. يا ] هنماخ یلعدیس  مارتحا ، اب 
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یط دعب  زور  راهچ  زوجم  نیا  .دنربب  شیارب  هدننک  مرگ  لیاسو  سابل و  ینادنز  هداوناخ  داد  هزاجا  ناخیش  ( 2/8/49  ) زور نیمه  رد 
، نابآ مهدـفه  .دـشاب  هدیـسر  وا  تسد  هب  نابآ  موس  هتفه  رد  لـیاسو  نیا  هک  دز  سدـح  ناوت  یم   (1) .دـش غالبا  شترا  هب  يا  همان 

(2) .دناسر شترا  يارسداد  عالطا  هب  سابل  نداد  رد  ار  كاواس  هزاجا  رکشل 77 ، تاعالطادض 

نادنز رد  همجرت  همادا 

زین بطقدیـس  رثا  هراضحلا ، تالکـشم  مالـسالا و  باتک  همجرت  تفرگ ، رارق  شرایتخا  رد  هداوناـخ  قیرط  زا  هک  يا  هتـسب  ناـیم  رد 
هک يا  همجرت  زا  سپ  باتک  نیا  .دزادـنیب  نآ  هب  ار  اه  هاگن  نیرخآ  دـنروایب و  شیارب  هک  دوب  هتـساوخ  شدوخ  ًامتح  .تشاد  ییاج 

يداهدیس تمه  قوش و  اب  رد 1348  هک  نیا  ات  دوب  شاب  نوریب  ياه  يراتفرگ  قاحم  رد  دیسرن ، نایاپ  هب  دش و  نادنز 1346ش  رد 
، نیـشیپ ياه  شخب  يرگنزاب  زا  سپ  .دوب  هدـنادرگرب  یـسراف  نابز  هب  ار  نآ  هدـشن  همجرت  شخب  يداهدیـس  .دـش  رهاظ  يا  هنماخ 

.دـناسرب نایاپ  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  نادـنز  ياـهزور  هک  تشاد  ییاـهراک  هدرخ  .دوب  هدرک  هناـخ  پاـچ  هب  نتفر  هداـمآ  ار  باـتک 
هب یلک  ياهرظندیدجت  زین  رخآ  زا  شیپ  ياه  شخب  رد  .مدرک  همجرت  مدوخ  هرابود  دمآ  مهم  مرظن  هب  هک  ار  باتک  شخب  نیرخآ  »

« .مدوزفا همه  نیا  رب  همدقم  ناونع  هب  زین  ار  روطس  نیا  مدروآ و  لمع 

هک نآ  هفرط  و  : » دوب نیا  تشاذـگ  نآ  رب  ار  رذآ 1349  لاوش 1390/17  خیرات 8  تشون و  باتک  همدـقم  رد  هک  يا  هلمج  نیرخآ 
هدـنزومآ یتولخ  رد  تمدـخ  نیا  مامتا  عورـش و  دـمآ و  لمع  هب  همجرت  زاغآ  طیارـش  نوچمه  یطیارـش  رد  زین  اهراک  نیرخآ  نیا 

« .ساپس ماجنا  نیا  زاغآ و  نآ  رب  ار  ادخرم  .تفرگ  ماجنا 

زا هام  کی  دودح  اهراک  نیا  .دوب  هدش  باختنا  مالـسا  تلاسر  زا  ییامنرود  برغ و  ندمت  هیلع  يا  هماناعدا  باتک  نیا  یـسراف  مان 
روآدای ار  رـشان  یناشن  دـنناسرب و  وا  هب  هک  تفگ  اـی  داد  يداهدیـس  لـیوحت  تاـقالم  زور  رد  ار  باـتک  .تفرگ  ار  وا  نادـنز  تقو 

زا .دیسر  شتسد  هب  نادنز  رد  دمآرد و  پاچ  زا  نسحلا  حلص  همجرت  هک  دوب  اهزور  نامه   (3) .دش
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طـسوت خـیرات  هنانامرهق  شمرن  نیرت  هوکـشرپ  نسح ، ماـما  حلـص  ناونع  اـب  هحفـص  رد 546  باتک  .دـش  داـشلد  رایـسب  نآ  ندـید 
.دوب هدیسر  پاچ  هب  نارهت  رد  ایسآ  تاراشتنا 

دوصقم ندـناسر  يارب  ریباعت  تاملک و  زا  یبوخ  هب  هدوب و  رادروخرب  اناوت  اـسر و  یملق  زا  مجرتم  هک  دـهد  یم  ناـشن  همجرت  نتم  »
یکی يور ، چیه  هب  هدـش و  هتـشاد  ساپ  یـسراپ  نابز  تمرح  مه  هدـش و  يراد  تناما  مه  همجرت ، نیا  رد  عقاو  رد  .تسا  هدرب  هرهب 

اما تسا ، ناسآ  زیت  دنت و  ياهدربن  یماظن و  ياه  هسامح  حرش  يارب  هنابیدا  ملق  دربراک  هک  تسا  نشور  .تسا  هدشن  يرگید  يادف 
نیا .درب  راک  هب  ریباعت  تالمج و  زا  هدافتـسا  اب  نآ  نییبت  يارب  نادنچود  ناوت  تسیاب  یم  هدیماجنا ، حلـص  هب  هک  يا  هثداح  نایب  رد 

(1)« .تسا هدش  ماجنا  یبوخ  هب  یسراف  هب ] همجرت   ] رد مه  یبرع و  نتم  رد  مه  هک  تسا  يراک 

مرج لابند  هب 

تازاجم يارب  یهیجوت  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  .تفاین  يا  هنماـخ  ياـقآ  هدـنورپ  رد  ینکُرپ  تسد  ماـهتا  شترا  سرپزاـب 
.دهد هولج  ینوناق  دوب ، كاواس  تساوخ  لقادح  دبال  هک  ار  نادنز  هام  هس  دشارتب و  يا  هنماخ  یلعدیس 

یلیعامـسا درگرـس  .درک  تاقالم  ياضاقت  یلیعامـسا ، نسح  یئاـضق ، درگرـس  هدـنورپ ، سرپزاـب  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ  ناوا  نیا  رد 
دازآ تنامض  اب  دوش ؛ لیدبت  وا  تقوم  تشادزاب  رارق  دهاوخ  یم  هک  دینش  شتـسدریز  هدنورپ  بحاص  زا  نابآ  متفه  رد  تفریذپ و 

هام دـنک ؛ هدافتـسا  یگناخ  ياذـغ  زا  دـناوتب  موس ، .دـنهدب و  وا  هب  ار  شناگتـسب  هداوناخ و  اب  تاـقالم  ناـکما  هک  نآ  رگید  .ددرگ 
مادقا ینوناق  تاررقم  ربارب  موزللادـنع  ...رارق  لیدـبت  دروم  رد   » هک تفگ  یلیعامـسا  درگرـس  .تسا  هدیـسر  هار  زا  ناضمر  كرابم 

هداوناخ ناگتسب و  اب  تاقالم  دروم  رد  : » تشون نامزاس  نآ  هب  و  دهدب ؛ رظن  دیاب  كاواس  اه  تساوخ  هیقب  ربارب  رد  اما  دش » دهاوخ 
رد ار  یلاع  رماوا  تسا  یعدتـسم  اذـل  .دـسر  یمن  رظن  هب  یلاکـشا  ًالعف  یـسرپزاب  نیا  یئاـضق و  رظن  زا  نوریب  ياذـغ  زا  هدافتـسا  و 

(2)« .دییامن غالبا  مالعا و  هطوبرم  تاماقم  هب  بیوصت  تروص 

یتقو ( 11/8/49  ) دعب زور  راهچ  .درکن  انتعا  نآ  هب  دماین و  شوخ  ار  كاواس  همان ، نیا 
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سکعنم یماظن  هاگداد  سرپزاب  هب  ضارتعا  نیا  هتبلا  .دـیدرگ  ور  هبور  ناخیـش  ضارتعا  اب  دـش ، شا  همان  باوج  يوج  یپ  سرپزاب 
یمن تحلـصم  هب  وا  اب  شا  هداوناخ  سامت  هاگداد ، رد  هدنورپ  حرط  یـسرپزاب و  همتاخ  ات   » هک دش  هتفگ  هاگداد  هب  باطخ  اما  دشن ،

« .دشاب

ياه ییوجزاب  نایم  رد  هدنورپ و  لالخ  رد  يو  .دشاب  هتـشاد  ار  نادـنز  هام  هس  شزرا  هک  دوب  یمرج  ندیـشارت  یپ  رد  سرپزاب  هلب ،
نآ بجوم  هب  ینیمخ  ياقآ  هک  یهزب   » دیسرپ كاواس  زا  ور  نیا  زا  .تسناد  هیبنت  هتـسیاش  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  غیلبت  كاواس ،

(1)« .دنیامن غالبا  ًاعیرس  یسرزاب  نیا  هب  تسا  هدیدرگ  دیعبت  ینادنز و 

خساپ نتفرگ  زا  سپ  تسا  ددصرد  هاگداد  هک  تشون  ناخیش  هب  باطخ  درک ، تفایرد  ار  یلیعامـسا  درگرـس  همان  یتقو  يرفنـضغ 
هک دـنریگب  رظن  رد  ار  يا  هدام  ...تسا  یمق  ینیمخ و  هللا  حور  دیـس  نارادـفرط  زا  هک  ار  هیلاراـشم   » ینیمخ هللا  تیآ  مرج  دروم  رد 

« .ددرگ نیمأت  زین  كاواس  تیاضر 

هرادا زا  ار  عوضوم  داد  حـیجرت  لاح  نیا  اب  دوبن ، هناگیب  ینیمخ  هللا  تیآ  تیـصخش  اب  هدـنورپ  سرپزاب  هزادـنا  هب  ناسارخ  كاواـس 
هئاسا تکلمم و  یلخاد  تینما  دض  رب  مادقا  ینیمخ  ماهتا   » هک داد  خـساپ  دـعب  تعاس  هدشدای 24  هرادا   (2) .دنک مالعتسا  موس  لک 

(3)« .دشاب یم  دادرخ 42  عیاقو 15  نیببسم  زا  دوجوم و  مظن  هیلع  یمومع  راکفا  کیرحت  روشک و  یلاع  تاماقم  هب  بدا 

، قارع هناگیب  روشک  رد  یتانایب  داریا  يزوس ، شتآ  اولب و  داجیا  میژر ، هیلع  مایق   » نوچ يرگید  تاماهتا  دوب  لیام  ناسارخ  كاواس 
میقتـسم دراوم ، نیا  .دوش  رداص  رت  نیگنـس  يا  هنماخ  ياقآ  مکح  دیاش  ات  دیازفیب ، ینیمخ  ماما  ياه  مرج  هب  زین  ار  ...و » يراکبارخ 

.دیسر سرپزاب  تسد  هب  میقتسمریغ  و 

1349ش)  ) ناضمر 1390

یبوخ ساسحا  .دوب  كرابم  هام  لوا  نابآ ، مهد  .دیسر  هار  زا  نادنز  رد  ناضمر  كرابم  هام 
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ره .درک  یم  فوعـشم  ار  وا  نآ  يونعم  ذـیاذل  کنیا  اما  دوب ، هدـناود  یکدوک  نارود  رد  مه  يا  هشیر  هام  نیا  هب  وا  هقـالع  .تشاد 
ره .دش  راطفا  تقو  دیسر و  هار  زا  لوا  زور  برغم  ناذا  .تفر  یگنشت  یگنسرگ و  غارس  هب  اما  دوب ، تخس  شیارب  يراد  هزور  دنچ 

يارب یباسح  یماظن ، هاگودرا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  تیعقاو  .دـشن  يربخ  دـنهدب ، يراطفا  دوش و  زاب  شلولـس  رد  ات  دـنام  رظتنم  هچ 
ینرف دای  هب  راطفا و  ياه  هرفـس  رانک  درب  ار  شدای  دوبن ، ندروخ  يارب  يزیچ  هک  الاح  .دناوخ  ار  شزامن  .دـندوب  هدرکن  زاب  ناضمر 

زا شتیاضر  درک  ساسحا  .رگید  ياهاذـغ  لـثم  تخپ ؛ یم  بوخ  ار  نآ  شرـسمه  تشاد و  تسود  هزادـنا  هچ  هک  داـتفا  توقاـم » »
.ار راطفا  مد  زوس  بل  شبد  ياچ  دروآ و  دای  هب  ار  روامس  لغلغ  .تسا  هتسناد  یمن  وا  هدوب و  دایز  ردقچ  رسمه  ياه  تخپ  تسد 

!؟ اجک نادنز  ياذغ  نیا  اجک و  یگناخ  هرفس  نآ  .ماش  مه  دعب  يدنچ  دیسر ؛ ياچ  ناجنف  کی  هک  دوب  هتشذگ  ناذا  زا  یتعاس  مین 
.دروخب ار  نآ  رتشیب ، ِیگنسرگ  يراچان و  روز  هب  ات  رحس ، يارب  تشاذگ  ار  یقاب  .دروخب  تسناوتن  شیب  یکدنا 

ار شلایخ  هرفـس  درک ، زاب  تفرگ و  ار  هتـسب  یتقو  .دنا  هدروآ  تیارب  يزیچ  نوریب  زا  داد  ربخ  نابهگن  هک  دوب  مود  زور  رهظ  زا  دعب 
شدوخ راک  هتسجخ  مناخ  .تسا  هدوبن  اهنت  راطفا ، هرفس  رس  رب  زاورپ  رد  وا  زورید  لایخ  هک  دش  نشور  .دید  دوخ  ناگدید  ربارب  رد 
.دشونب ار  شورف  ياچ  نابهورگ  هدرک  مَد  دوبن  روبجم  رگید  .دیسر  شتسد  هب  زور  نامه  زین  ياچ  شاب  هدامآ  بابسا  .دوب  هدرک  ار 

.دش رارکت  زین  دعب  ياهزور  راک ، نیا  .درک  میسقت  ناینادنز  نایم  ار  هیقب  تشادرب و  هرفس  زا  شروجنر  هدعم  هزادنا  هب 

ذوفن .دوب  هتفگ  گرم  زا  سپ  یگدنز  ترخآ و  باتک  باسح و  زا  هدرک ، عمج  ار  ناینادنز  كرابم ، هام  ندـمآ  زا  شیپ  زور  دـنچ 
ار لوا  زور  .دنشاب  راد  هزور  شندیسرارف ، اب  دننک و  لابقتـسا  ناضمر  هام  زا  هک  دوب  هدرک  مسق  مه  ار  ناینادنز  رهاظ ، هب  وا ، حیاصن 
ار یناسک  مان  هام ، نآ  زا  دوخ  تارطاخ  لالخ  رد  .دش  دنلب  اه  هزور  نتـسکش  يادص  .دیـشکن  رتشیب  رهظ  ات  مود ، زور  اما  دـنتفرگ ،

نایم رد  نآ ، ياه  يدنب  ياپ  بهذم و  زا  یناشن  هک  تسا  نآ  تیعقاو  .درک  تشاددای  دـننک ، يراد  هزور  ار  لوا  زور  دنتـسناوت  هک 
تراظن تبقارم و  تحت  نادـنز  هب  يزیچ  ره  دورو  .دوب  یقالخا  نارحب  دروخ  یم  مشچ  هب  هچنآ  .دـش  یمن  هدـید  ینادـنز  ناـیماظن 

زا بیـصن  یب  ینادـنز  نایـشترا  هک  دینـش  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  سرتسد  رد  اـضاقت  هزادـنا  هب  ردـخم  داوم  لاـح  نیا  اـب  دوب ، دـیدش 
.دنتسین یلکلا  تابورشم 
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بـش .داد  الج  رکذ  اعد و  اب  تسب و  نیذآ  ار  دوخ  حور  نآرق  توـالت  اـب  .درک  یم  يرپس  نادـنز  رد  هک  دوب  یناـضمر  نیمود  نیا 
.دوش یم  هدناوخ  دیحوت  هروس  راب  رازه  دمح ، زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هک  يزامن  دناوخ ؛ ار  دنلب  زامن  نآ  دیع ،

رگید ياه  همان 

هلصاف .دیسر  یمن  یماظن  هاگداد  لیکشت  یسرپزاب و  عورـش  زا  يربخ  .تشذگ  یم  يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  زا  زور  لهچ  زا  شیب 
هدنورپ نابآ  مهدجه  زور  سرپزاب ، هک  تسناد  یمن  .تشاد  رارق  هاگودرا  نیا  طسو  رد  شترا  یسرداد  .دوبن  هاگداد  وا و  نایم  يا 

زا رتشیب  دیاش  و  دنتسه ؛ بات  یب  يا  هدع  نوریب  نآ  هک  تسناد  یم  اما  .تسا  هداتسرف  دهـشم  يداع 18  هاگداد  یناتسداد  هب  ار  شا 
.دوبن یبتجم ، شا ، هراوخریش  رسپ  یفطصم و  شا ، هلاس  جنپ  رسپ  گنتلد  تفگ  دوش  یمن  .شرهاوخ  ردام و  رسمه ، همه ،

هـشیت اب  يو  .بسانم  ياذغ  سابل و  دسرب : دوخ  ییادتبا  ياه  تساوخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  مامت  تجامـس  اب  دوب  هدـش  قفوم  وا 
یم دوب ، هدـش  هدـننک  هفـالک  رگید  هک  ار  دوخ  ياـه  هماـن  خـساپ  دـیبوک و  یم  كاواـس  شترا و  تخمز  راوید  رب  یپاـیپ  دوخ  ملق 

باطخ ار  یلیعامسا  درگرـس  راب  نیمدنچ  يارب  نابآ ، مهدزناپ  .دوب  تشادزاب  رارق  لیدبت  هداوناخ و  اب  تاقالم  تبون  کنیا  .تفرگ 
: داد رارق 

تساوخرد بانج  نآ  زا  نوناق  زیوجت  ءاکتا  دانتـسا و  هب  ياه 28/7/49 و 2/8/49  خیرات  هب  همان  دنچ  یط  دناسر  یم  راضحتـسا  هب 
لمع هب  بناجنیا  زا  خیرات 7/8/49  رد  ًابتک  ًاروضح و  هک  یباوج  لاوئـس و  رد  مدوب و  هدومن  تاقالم  هزاجا  نینچمه  نیمأت و  لیدبت 

هک یتروص  رد  تفر  یم  راظتنا  .مدـیناسر  ضرع  هب  ار  دوخ  ياضاقت  نیا  ندوب  ینوناق  فارطا  رد  یفاـک  حیـضوت  لالدتـسا و  دـمآ 
تسا فسأت  هیام  .ددرگ  ذاختا  دروم  نآ  رد  یضتقم  میمصت  رت  عیرس  هچ  ره  درادن  دوجو  اضاقت  نیا  ماجنا  تهج  یعنام  هنوگ  چیه 

بناجنیا دیا و  هدومرفن  یمادقا  زین  ناگتسب  اب  تاقالم  هزاجا  دروم  رد  یتح  هکلب  نیمأت  لیدبت  دروم  رد  اهنت  هن  موش  روآدای  دیاب  هک 
تـساوخرد رگید  راب  هلیـسو  نیدب  .مینادنز  تاقالم  نودب  يدارفنا و  روط  هب  زونه  تشادزاب ، يادـتبا  زا  مین  هام و  کی  تشذـگ  اب 

.میامن یم  دیدجت  تاقالم  هزاجا  نیمأت و  لیدبت  دروم  رد  ار  دوخ 

[. يا ] هنماخ یلعدیس  مارتحا ، اب 
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هنماخ ياقآ  ماهتا  هک  داد  یم  ناشن  تاقیقحت  .دوب  تساوخرفیک  دافم  ندرک  هدامآ  راک  رد  یلیعامـسا  درگرـس  .دـشن  هداد  یخـساپ 
بـالط زا  یکی  تاـفارتعا  كاواـس ، ناـیوجزاب  هـب  مـهتم  ياـه  خــساپ  وا  رظن  زا  .تـسا  تـکلمم » یلخاد  تـینما  هـیلع  مادــقا   » يا

ندز مه  هب  ینعی  نیا  تسا و  هدوب  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  يا  هنماخ  ياقآ  تیلاعف  زا  یکاح  كاواس ، ياه  شرازگ  هدشریگتـسد و 
مهتم هک  تشاد  دیکأت  ناتسداد  .درک  یبایزرا  صقان  ار  نآ  شرازگ ، نیا  ندید  زا  سپ  ناتسداد ، فکتعم ، گنهرس  .روشک  تینما 
تیآ هک  یسک  نینچمه  .تسین  تکلمم  سیئر  هب  تناها  زج  يزیچ  نیا  تسا و  فلاخم  درم  نز و  يواست  یـضرا و  تاحالـصا  اب 

.دشاب اربم  ماهتا  نیا  زا  دناوت  یمن  تسا ، تیموکحم  دتمم و  هقباس  ياراد  هدناوخ و  لداع  ملسم و  دهتجم  ملاع ، ار  ینیمخ  هللا 

دوخ ياه  يراگن  همان  ناتسداد ، رظن  نیمأت  يارب  یلیعامسا  درگرـس  .تسناد  يرورـض  ار  هدنورپ  هرابود  یـسررب  فکتعم  گنهرس 
شیارب يا  هنماخ  یلعدیـس  زا  يرتشیب  قباوس  دومن  تساوخرد  درک و  زاغآ  تیوه  صیخـشت  هریاد  و  یماظن ، هاگداد  كاواس ، اب  ار 

مرج شیازفا  يارب  ناتسداد  هک  ار  يدراوم  دناشک و  هاگداد  نامتخاس  هب  یـسرپزاب  يارب  ار  وا  رگید  راب  نابآ  نینچمه 23  .دنتسرفب 
دراو ار  تکلمم  سیئر  هب  تناها  مرج  ناتـسداد ، يارب  يرگید  شرازگ  میظنت  اب  تیاـهن  رد  دومن و  وج  سرپ و  دوب ، هدرک  داهنـشیپ 

.دش هاگداد  هب  نداتسرف  هدامآ  رتشیب  تاماهتا  اب  هزات  تساوخرفیک  بیترت  نیدب  .تسناد 

يا همان  ناـسارخ  كاواـس  سیئر  هب  باـطخ  راـب  نیا  .دـش  یمن  هداد  يا  هنماـخ  ياـقآ  ریخا  ياـه  تساوخرد  هب  یخـساپ  ناـنچمه 
.دوب ناضمر  مهدراهچ  نابآ / موسو  تسیب  زور  نآ  .دننک  زاب  شیور  هب  ار  هدنام  هتسب  ياهرد  زا  ات  ود  یکی  دیاش  تشون ،

يارب هراومه  هک  یلاوئس  نیتسخن  بناج  نیا  تشادزاب  يادتبا  زا  هام  ود  کیدزن  نتشذگ  اب  هچرگ  دناسر ؛ یم  راضحتسا  هب  ًامرتحم 
یمرج هب  ار  یهانگ  یب  هک  اـمعم  نیا  لـح  هراـبرد  سـسجت  تسا و  تشادزاـب  نیا  هزیگنا  لـیلد و  تسه  هدوب و  حرطم  بناـج  نیا 

یط رد  نوچ  لاح  نیا  اـب  .تساور  قطنم  مادـک  اـب  هنوگچ و  ندرک  ناـسنا  کـی  تشونرـس  رب  مکاـح  ار  ینظءوس  نتفرگ و  موهوم 
ًالعف ما ، هدومن  نایب  ار  شیوخ  تئارب  دـهاوش  هدرک و  راهظا  هدوب  رودـقم  یعـضو  ناـنچ  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ییوجزاـب  اـه  تعاـس 

یم کیدزن  هاـگداد  هب  هدومیپ و  ار  دوخ  لـحارم  ًاجیردـت  رما  هدـنورپ  هک  دـیما  نیدـب  منیب و  یم  دـیاز  ار  هراـب  نآ  رد  نتفگ  نخس 
بسانم تصرف  نآ  هب  ار  دوخ  زا  یفاک  عافد  دوش ،
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نایاپ ییادـتبا  تاقیقحت  ًاتدـعاق  بناج  نیا  تشادزاب  زا  زور  هاجنپ  زا  شیب  تشذـگ  اـب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یلو  میاـمن  یم  لوکوم 
ررقم ًالوا  منک ؛ اضاقت  منیب  یمن  لیلد  یب  .تسا  هدـش  یفتنم  نونکاـت  هتـشاد ، دوجو  لـیبق  نیا  زا  يزیچ  یناـبت و  میب  رگا  هتفریذـپ و 

تالکـشم و هب  دوش  هداد  تصرف  بناج  نیا  هب  هاگداد  دـعوم  اـت  هدرک و  لیدـبت  یلاـم  نیمأـت  هب  ار  بناـج  نیا  تشادزاـب  دـنیامرف 
هراب نیا  رد  یضتقم  مادقا  میمصت و  ذخا  زا  شیپ  ات  ًایناث  .مزادرپب  ههام  ود  تشادزاب  نیا  زا  یشان  یـصخش  یلخاد و  ياه  يراتفرگ 

.دوش هداد  بناجنیا  هب  ما  هداوناخ  ياضعا  اب  تاقالم  هزاجا 

.يا هنماخ  یلعدیس  .مارتحا  اب 

: تشاگن ار  يدعب  بوتکم  دنشاب ، هدناسرن  ناخیش  تیؤر  هب  ار  همان  دیاش  هک  زیوآ  تسد  نیا  اب  دعب ، زور  راهچ  .دندادن  یباوج 

ینابژد هلیـسو  هب  تاقالم  يدازآ  نیمأت و  لیدـبت  تساوخرد  يواح  يا  هماـن  خیرات 23/8/49  رد  دـناسر ؛ یم  راضحتـسا  هب  ًامرتحم 
هک اـج  نآ  زا  .تسا  هتفرگن  تروص  روبزم  تساوخرد  ود  دروم  رد  یمادـقا  نونکاـت  هدـش و  هتـشون  مرتـحم  ماـقم  نآ  هب  رکشل 77 

هدـش یهاتوک  هدـشدای  همان  ندـیناسر  رد  دـیاب  ریزگان  دـسر ، یمن  رظن  هب  بناج  نیا  ياـه  تساوخرد  هب  هجوت  مدـع  يارب  یبجوم 
ریغ ای  نماض  ای  لیفک   ) یلام نیمأت  هب  ار  بناج  نیا  تشادزاب  رارق  دـییامرف  ررقم  دوش  یم  اـضاقت  ًاددـجم  هلیـسو  نیدـب  اذـل  .دـشاب 
لاح زا  تسا  يرید  هک  ما  هداوناخ  ناگتسب و  اب  ار  بناج  نیا  تاقالم  دروم ، نیا  رد  یـضتقم  مادقا  زا  شیپ  ات  هدومن و  لیدبت  اهنیا )

.دنزاس زاجم  معالطا  یب  نانآ 

.يا هنماخ  یلعدیس  .مارتحا  اب 

دوجو يدایز  ياه  هار  .دـندوب  يا  هنماخ  ياقآ  اـب  تاـقالم  يارب  یهار  ندرک  ادـیپ  ددـصرد  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یخرب  نوریب ، نآ 
.دوبن يراک  ناذوفن  بحاص  اب  ار  يا  هنماخ  هداوناخ  و  دوش ، یم  هدیشک  ذوفن  يذ  ياه  مدآ  دادعت  هب  اه  هار  رامـش  هک  ارچ  تشادن ،

دـنداد و الاب  رـس  خـساپ  اه  نفلت  هب  .دوب  ربخ  نتفرگ  كاواس و  هب  همان  نتـشون  ای  ینفلت  سامت  دـننکب ، دنتـسناوت  یم  هک  يراک  اهنت 
زا  » نایاپ رد  تشون و  دهـشم » تینما  نامزاس   » هب باطخ  يا  همان  شرهاوخ ، يا ، هنماخ  بابر  مناخ  .دنتـشاذگ  باوج  یب  ار  اه  همان 

.درک اضما  ناشیا » هداوناخ  هدلاو و  دوخ و  فرط 

شیپ زور  دنچ   » .تشاذگ همان  ياپ  ییاضما  زین  شردام ، يدامادریم ، هجیدخ  وناب 
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رتدوز هچ  ره  ناشیا ، لاح  زا  نتفای  عالطا  يا و  هنماخ  یلعدیـسآ  ياـقآ  عضو  ندومن  نشور  راتـساوخ  امـش  زا  نفلت  هماـن و  طـسوت 
خیراـت رد  هرامـش 18  يداع  هاـگداد  هب  هماـن  طـسوت  .مییاـمن  شترا  یناتـسداد  هب  هعجارم  دـیاب  هک  دـش  هداد  باوج  ًاـنفلت  .میدومن 

دیاب دـماین ، یباوج  میدـش  هیلاراـشم  هب  تبـسن  فیلکت  راتـساوخ  تینما  ناـمزاس  زا  اـم  هک  دـنداد  باوج  میدرک ، هعجارم   28/8/49
هولج قالخا  مراکم  رشان  تینما و  ظفاح  ار  دوخ  هک  لوئـسم  تاماقم  دیاب  ارچ  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  .دییامن  اجنآ  هب  هعجارم 

رد .دـنیامن  یم  يراک ] ساپ  یمارت =[  مه  هب  نیعجارم  ندومن  ریحتم  يارب  هتـشادن و  روما  نیا  هب  هجوت  دوخ  رادـقم  نیا  دـنهد ، یم 
« .میهاوخ یم  ار  وا  تاقالم  هیلاراشم و  عضو  ندش  نشور  رد  عیرست  هدرک و  رارکت  ار  قباس  ياضاقت  همتاخ 

مناخ رـسمه  ینارهت ، یلع  خیـش  ار  نآ  هک  دندز  سدح  دیـسر ، كاواس  تاماقم  تسد  هب  همان  یتقو  .دش  هتـشون  رذآ  لوا  همان  نیا 
دادرخ رخاوا  رد  ینارهت  یلع  خیـش  اـی  ینارهت  يرظتنم  اـقآ  یلع  هب  فورعم  هگنرا  یناـخ  دارم  یلع  .تسا  هتـشون  يا  هنماـخ  باـبر 

هب ریگتسد و  يدیعس  اضردمحمدیس  تداهش  تبـسانم  هب  ینالیم  هللا  تیآ  سرد  سلجم  ندرک  لیطعت  رد  تکراشم  مرج  هب   1349
هام نابآ  لیاوا  ینعی  ناضمر  كرابم  هام  زاغآ  زا  شیپ  تسین ، نشور  هک  یلیالد  هب  انب  اما  دش ، موکحم  رهـشناریا  هب  دـیعبت  لاس  هس 

.تفرگ یپ  ار  دوخ  هتشذگ  ياه  تیلاعف  تشگزاب و  دهشم  هب  دیعبت ، زا  سپ  هام  راهچ  دودح  و 

تینما نامزاس   » يارب رگید  يا  همان  رذآ ، متـشه  دـعب ، هتفه  کی  يا ، هنماخ  بابر  مناخ  هک  دـش  بجوم  همان  نیا  ندـنام  خـساپ  یب 
، رکـشل نابژد  هب  نآ  زا  سپ  نادنز و  نابهگن  رـسفا  هب  هعجارم   » هک دـنک  هفاضا  نیـشیپ  تاحیـضوت  رارکت  نمـض  دراگنب و  دهـشم »

مینک یم  هعجارم  تسا  زور  دنچ  کنیا  .دیریگب  سامت  سیئر  اب  هتفر و  نامزاس  ًاصخـش  دیاب  دـنتفگ  هدومن ، یقازر  درگرـس  نواعم 
رارکت ردارب  تشادزاب  رارق  لیدـبت  تاقالم و  تساوخرد  همان  نایاپ  رد  .دـنهد » یمن  تاقالم  هزاجا  تسین و  سیئر  دـنیوگ  یم  یلو 

.دوب هدش 

یلع گنهرـس  زا  یباوج  تفایرد  يارب  ار  دوخ  لابقا  راب  نیا  دـندوب ، هدـش  دـیماان  كاواـس  زا  یخـساپ  نتفرگ  زا  هک  رتخد  رداـم و 
ياقآ ام ، یمارگ  دـنزرف  تشادزاـب  زا  زور  هاـجنپ  زا  زواـجتم  یتدـم  نتـشذگ  زا  سپ   » .دـندومزآ هاـگداد  سیئر  ییاـبطابط ، رغـصا 

هدربمان عضو  ندش  نشور  تاقالم و  ياضاقت  شترا  یناتـسداد  زا  راب  کی  دهـشم و  تینما  نامزاس  زا  ًارارک  يا ، هنماخ  یلعدیـسآ 
میا هدینش  نوچ  .هدیسرن  ام  هب  یباوج  لاح  هب  ات  یلو  میدرک ،
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دیما .دـیهدب  تاقالم  هزاجا  رتدوز  هچ  ره  میراد  اضاقت  میتسه ، نارگن  ناشیا  لاـح  زا  هزادـنا  یب  هدـش و  یلاـعبانج  هب  لوحم  وا  رما 
نابایخ .يا  هنماخ  ینیـسح  بابر  وا : رهاوخ  .يدامادریم  هجیدـخ  وا : ردام  .دـنامن  باوج  یب  قباس  ياه  همان  دـننام  هماـن ]  ] نیا تسا 

.« .يا 14/9/49 هنماخ  هللا  تیآ  لزنم  .ون  يورسخ 

همان ود  رذآ  ياهزور 27 و 30  يا  هنماخ  ياـقآ  .دـندیبوک  یم  تاـقالم  هتـسب  راوید  رب  وس ، نیا  رد  شدوخ  و  وس ، نآ  زا  هداوناـخ 
.درواین یپ  رد  يا  هراچ  هک  تشون  ناگداپ  نآ  شود  هب  ناشن  تاماقم  هب  شناکیدزن  اب  رادید  هزاجا  نتفرگ  يارب  رگید  هاتوک 

ینزوس هبتاکم 

همان دوب  ینادنز  اه  لولس  زا  یکی  رد  هک  یظفاح  داوج  خیـش  اب  طابترا  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دنداد  ربخ  كاواس  هب  ناوا  نیا  رد 
هاگنب کی  رد  كاواس  نیچربخ  .تسا  هداتفا  نادـنز  نارومأـم  تسد  هب  دـناسرب و  شتـسد  هب  هدـشن  قفوم  اـما  هتـشون ، نزوس  اـب  يا 
يراک کی  تسا  رکشل  تشادزاب  رد  هک  يا  هنماخ  .مدوب  نادنز  کیشک  رسفا  نم   » هک دینش  رکشل 77  نارسفا  زا  یکی  زا  یتالماعم 

ار ذغاک  نزوس  اب   ) دسیون یم  ذغاک  يور  یقاجنس  نزوس  اب  ار  یبلطم  يا  هنماخ  .دوش  یم  مامت  نارگ  شیارب  یلیخ  هک  تسا  هدرک 
يـال زا  ار  ذـغاک  تسا و  هتـشون  ار  دوخ  روظنم  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ذـغاک  رد  هک  ییاـه  خاروس  اـب  و  دـنک ) یم  خاروس  خاروـس 

نیرومأم تسد  هب  هدیـسرن و  یظفاح  تسد  هب  ذغاک  یلو  دزادـنا  یم  تسا  تشادزاب  یظفاح  داوج  خیـش  هک  یلحم  فرط  هب  هرجنپ 
(1)« .منک شا  هدنورپ  همیمض  ار  ذغاک  مروبجم  .دنا  هدش  علطم  نایرج  زا  رفن  دنچ  نوچ  دتفا و  یم  هاگتشادزاب 

.دتسرف یم  دهشم  رکـشل 77  هب  ار  دوخ  نیچربخ  شرازگ  نیع  كاواس  .تسین  نشور  هن ؟ ای  دنک  یم  ار  راک  نیا  هدشدای  رـسفا  ایآ 
یناـبهگن لـماوع  .دـسر  یمن  هدرک ، ادـیپ  ار  هماـن  نیا  هـک  یـصاخ  رـسفا  هـب  اـما  دوـش ، یم  عوـضوم  ریگ  یپ  رکـشل  تاعالطادـض 

؛ دنک سکعنم  هدروآ ، تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا  دهاوخ  یم  كاواس  زا  تاعالطادض  .دندرک  یم  رییغت  هنازور  رکشل  هناخرادساپ 
تاعالطادض  (2) .تشذگ نآ  رانک  زا  دوش  یمن  تسا و  تیمها  اب  عوضوم  هک  ارچ 
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خروم 16/10/49. مش 12814/ه 1 ، دهشم ، رکشل 77  یهدنامرف  هب  ناسارخ  كاواس  همان  نامه ، - 1
خروم 29/10/49. مش 22/1/6/56/507 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  دهشم  رکشل 77  هب  هتسباو  تاعالطادض  همان  نامه ، - 2
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.دشاب هدرک  ینابت  ینادنز  اب  ادابم  دوب ؛ روبزم  رـسفا  نتفای  ددصرد  دـشاب ، يا  هنماخ  ياقآ  مرج  هب  ندوزفا  راتـساوخ  هک  نآ  زا  شیب 
هک میناد  یم  اما  دراد ، یسایس  ناینادنز  رگید  اب  يا  هنماخ  ياقآ  سامت  ناکما  مدع  زا  ناشن  دشاب ، هتـشاد  تحـص  شرازگ  نیا  رگا 

یظفاح يارب  ار  ماما  هزانج  عییـشت  باوخ  يا  هنماخ  ياقآ  هدوب و  مه  لاب  غارف  اـب  رادـید  نیا  یتح  دـنا و  هدـید  ار  رگیدـمه  ود  نیا 
(1) .تسا هدرک  فیرعت 

همکاحم شیپ 

لیکو نییعت  يارب  رذآ  مهدزاود  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  هدش  لاسرا  هاگداد  هب  هدنورپ  .دش  یم  مهارف  همکحم  راک  هب  زاغآ  تامدـقم 
هنماخ ياقآ  هب  هدنورپ  هعلاطم  يارب  زور  جنپ  دش  رارق  .دندرک  نییعت  وا  تلاکو  يارب  ار  یعیفش  گنهرس  .تفر  هاگداد  هب  يریخـست 

يا هناناج  هیعافد  دیاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوز  یلیخ  .تشاد  هدش  هتخاس  هدنورپ  رد  رـس  رذآ  مهدزناپ  زا  يو  .دـنهدب  نامز  يا 
مهدفه تسرد  ینعی  اهزور ، نیا  رد  .تفر  یم  دمآ و  یم  ظفحلا  تحت  .درک  زاغآ  ار  نآ  شراگن  زور  نامه  زا  دیاش  .دـنک  هدامآ 
هداوناخ اب  هناخرادساپ ، نابهگن  رـسفا  روضح  رد  هقیقد  مه 30  نآ  زور ، کی  يا  هتفه  داد ، هزاجا  ییاـبطابط  گنهرـس  هک  دوب  رذآ 
تسیب .دوب  راوتـسا  نانچمه  ییادج  راوید  رذآ ، ات 30  هک  ارچ  تشادن ، یـشرب  نادنچ  گنهرـس  روتـسد  ًارهاظ  اما  .دنک  رادید  شا 

نیرتشیب دیاش  .دش  هداد  صیخـشت  بسانم  همکحم  زاغآ  يارب  هدنورپ  تایوتحم  دش و  لیکـشت  هاگداد  یتامدـقم  هسلج  يد  مجنپو 
.دشاب هتشذگ  هیعافد  هحیال  نیودت  هب  هاگداد ، یمسر  لیکشت  هب  یهتنم  زور  هدزناپ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  تقو 

همکاحم زور 

ادتبا .دندروآ  هاگداد  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  حبص  تعاس 9  .داد  رارق  یسرداد  هسلج  لیکشت  نامز  ار  يد 1349   21 یماظن ، هاگداد 
عفادم لیکو  سپـس  .دش  هدناوخ  دوب  هدـش  میظنت  روشک  سیئر  هب  تناها  تکلمم و  تینما  هیلع  مادـقا  ماهتا  ود  اب  هک  تساوخرفیک 

هحیال
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داوج خیـش  دیـسر ، يروهمج  تسایر  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  یتقو  رد 1360ش ، یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـعب  اـه  لاـس  - 1
يدنچ وا  .دوب  هدش  لقن  شیارب  نادـنز  رد  لاس 1349ش  هک  داتفا  یباوخ  دای  درب ، یم  رـسب  هکم  رد  جـح  مسارم  يارب  هک  یظفاـح 

دای هب  مداتفا و  هیرگ  هب  متفر ، یم  يروهمج ] تسایر  باـختنا   ] قودنـص يوس  هب  هثعب  رد  یتقو  : » تفگ يا  هنماـخ  هللا  تیآ  هب  دـعب 
« .دوبن نادنز  طقف  ریبعت ، هک  متسناد  .ناتردام  ریسفت  باوخ و  نآ 
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یملسم لیلد  ار  اهنآ  هدشریگتسد ) هبلط  تافارتعا  كاواس و  ياه  شرازگ   ) هدنورپ قاروا  هب  دانتـسا  اب  درک و  تئارق  ار  دوخ  هیعافد 
نیا يولهپ و  اضردمحم  زا  دیجمت  اب  یـسایس  ناینادنز  يریخـست  يالکو  فرع  رب  انب  لیکو ، .تسنادن  هدشدای  تاماهتا  تابثا  يارب 

هراشا دوخ  لکوم  هیعافد  هحیال  هب  نایاپ  رد  تسا ، ناهج ]  ] یـسارکمد زکرم  ناریا  تسا و  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و  لبمـس  يو  هک 
.داد دهاوخ  خساپ  تاماهتا  هب  حورشم  روط  هب  هک  درک 

کی ییاه  مدآ  نانآ  زا  ناش  ياه  سابل  هک  دوب  هدید  ار  نایماظن  زا  یفیدر  دوب ، هدش  هاگداد  دراو  یتقو  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  تبون 
لکـش هاگداد  هب  رامخ ، ياه  مشچ  نازیوآ و  ياه  بغبغ  نآ  و  رورغ ، هارمه  اه ، ناـشن  اـه ، لـیامح  اـه ، هجرد  .دوب  هتخاـس  تسد 

هنیـس تشادرب ، ار  هیعافد  ياه  هگرب  .دومن  یمن  بیرغ  شدای  رد  دوب و  هدید  ار  رظانم  نیا  لاس 1346  رد  راب  ود  .دوب  هداد  يرگید 
.درک ندناوخ  هب  عورش  عافد  زا  شیب  یعضوم  زا  تفرگ و  يا  هناعطاق  نحل  درب ، الاب  ار  شیادص  ُنت  درک ، فاص  ار  شا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

! ماقم یلاع  تاضق  هاگداد ! مظعم  تسایر 

نب یلع  تیناسنا  ناهج  رگداد  نیرتگرزب  ياه  هتفگ  زا  يا  هراصع  هدیزرو  تراسج  دوخ ، تاعفادم  عورـش  زا  شیپ  دـییامرف  هزاجا 
: مراد میدقت  هاتوک  یترابع  بلاق  رد  هظفاح  ددم  اب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

مـشخ نافوط  يا ، هدیرفآ  رطاخ  هب  راهنز  بلطم ! وا  ياضر  زج  هب  شیدنیم و  ادخ  زا  زج  ادـخ ! ناگدـنب  تشونرـس  نزملق  يا  ناه  »
شیدنیم یتسار  هب  زج  زگره  يرادم ! اور  متس  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  قح  رد  يزیگناینرب و  شیوخ  یتسه  ناتـسوب  رب  ار  هدننیرفآ 

طوبضم و وت  راب  راک و  نالک  درخ و  ره  نآ  رد  هک  تسا  یناوید  لجو –  زع  ار –  يادخ  هک  نادب  ...نکم و  تواضق  قح  رب  زج  و 
«... یبایزاب نآ  رد  ار  شیوخ  راک  يازس  ای  شاداپ  ییآرد و  وا  لدع  هاگداد  هب  هک  هاگنآ  ات  تسا ، روطسم 

.مزادرپ یم  دوخ  تاعفادم  هب  ددجم ، ترذعم  ضرع  اب  کنیا  و 

تئارب یهانگ و  یب  زا  یکاح  اپارس  هلکشتم  هدنورپ  نوچ  تسین  هدنب  هدهع  هب  يراوشد  راک  دروم  نیا  رد  هناتخبشوخ  منک  یم  رکف 
هب وا  يراکهانگ  تابثا  يارب  یمهتم و  هیلع  هک  يا  هدنورپ  هاگ  هک  تسا  یئاضق  ثداوح  ياه  یتفگش  زا  دوخ  نیا  تسا و  بناجنیا 

يدنس دوخ  هداد و  هجیتن  بولطم  سکع  هب  دوش  یم  لیکشت  نایعدم  هلیسو 

ص:405
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...ساپس یسب  دمآ  شیپ  نیا  رب  ار  ادخ  ...وا و  تئارب  رب  دوش  یم 

تسا مهتم  یهانگ  یب  ضرف  راک ، يانبم  لصا و  هراومه  نآ  تامدقم  تامکاحم و  رد  تسا ، رضحتسم  نایاقآ  ریطخ  رطاخ  هکنانچ 
يانبم نظءوس ، فرص  ددرگ و  یم  وجتـسج  دشاب  هدش  هتخانـش  یعطق  نوناق  فرع و  رظن  زا  هک  يا  هلدا  يراکهانگ ، تابثا  يارب  و 
یفرع نیناوق  رظن  زا  مه  هک  تسا  یلـصا  نیا  .دریگ  یمن  رارق  يریگتـسد  هزیگنا  یتـح  تسا  هحنج  عون  زا  هک  یمئارج  رد  قیقحت و 
سکع هب  بناجنیا  هدنورپ  رد  هنافسأتم  .تسین  کیکشت  دیدرت و  ياج  مالـسا  سدقم  عرـش  طباوض  رظن  زا  مه  هدنز و  عماوج  رتشیب 
میظنت رد  هچ  سرپزاب و  تاقیقحت  رد  هچ  ییادتبا و  تاقیقحت  رد  هچ  هدومیپ  نونکات  هدنورپ  هک  یلحارم  مامت  رد  ینعی  هدـش ، راتفر 

سأر رد  یئاضق و  نیطباض  تارـضح  ییوگ  هدوب ، يراک  هطلغم  یمهف و  جـک  یهاگ  نظءوس و  اـج  همه  رما  ياـنبم  تساوخرفیک ،
نم و  دنا ؛ هتسناد  مرج  توبث  رب  لیلد  ار  لیلد  نادقف  سفن  دنا ، هتفاین  مرج  عوقو  رب  یلیلد  چیه  نوچ  مرتحم  ناتسداد  راکرـس  ناشیا 
دوب هدینش  هک  مداتفا  ییاونیب  لد  هداس  نآ  يارجام  دای  هب  دش ، ضرع  هک  تقیقح  نیا  هب  ندیـسر  رما و  هدنورپ  قیقد  هعلاطم  زا  سپ 

دادارف شوگ  هچ  ره  بش  همین  نوـچ  دزیگنا و  یمرب  ییادـص  هن  دزورفا و  یمرب  یغارچ  هن  دـش  دراو  يا  هناـخ  هب  یتـقو  هنابـش  دزد 
ات ...تسا  هناخ  رد  راکبان  دزد  هک  دنامن  یقاب  شیارب  دیدرت  ياج  دیدن  یغارچ  غورف  تسیرگن  فارطا  هب  هچ  ره  دینـشن و  ییادـص 

درواین راب  هب  شیارب  یلام  نایز  هچرگ  جاتنتـسا  ءوس  صیخـشت و  ءوس  نیا  هرخـالاب  هک  دوش  یم  یهتنم  اـج  نیدـب  هک  ناتـساد  رخآ 
...دوساین يا  هظحل  رمع  رخآ  ات  دنا  هدروآ  هک  دوسرف  نادنچ  ار  وا  باصعا  یلو 

دنلب ار  شرـس  یتقو  نتم ، شناوخ  يادتبا  نامه  رد  .دوب  هتـشون  ینوناق  داوم  هب  ناوارف  تاراشا  اب  یقطنم و  مظنم ، دنتـسم ، ار  هحیال 
کی هب  زیمآریقحت  هاـگن  و  ربـکت ، رتـخبت و  نآ  زا  رگید  .تسا  هدرک  رییغت  هاـگداد  ناـیماظن  دولآ  فـپ  هرهچ  هک  دـش  هجوـتم  درک ،
ندـید بات  ینانخـس و  نینچ  ندینـش  عقوت  زگره  اـهنآ   » .دوبن يربخ  دریگ ، یم  تهج  یب  ار  ناـنآ  تقو  دراد  هک  سانـشان  دـنوخآ 

يا هرهچ  دوب ، هتسب  شقن  نانآ  ناهذا  رد  یناحور  نید و  زا  هک  يا  هرهچ  دنتـشادن ؛ ینید  مولع  هبلط  کی  زا  ار  يریگ  عضوم  نینچ 
: داد همادا  .دوب  هدرک  میظنت  هحفص  رد 25  ار  هحیال  .دوب » هدش  خسم  هداتفا و  سپ 

: هدش رکذ  حرش  نیدب  ماهتا  لیالد  تاقیقحت ، هجیتن  رکذ  زا  سپ  تساوخرفیک  دنب ج  رد  يراب 
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مهتم تاراهظا  هدنورپ 3 - گرب 30  یماظنریغ ...  تاراهظا  هدنورپ 2 - ات 41  ياه 32  گرب  حرش  هب  كاواس  نیرومأم  شرازگ  - 1
لیالد نیا  کیاکی  مریزگان  بناجنیا  .هدنورپ  رد  دوجوم  نئارق  تاراما و  ریاس  ات 56 4 - ياه 52  گرب  حرش  هب  قیقحت  لحارم  رد 
لیوطت هب  یکدنا  راک  نیا  رگا  مراد و  هضرع  هاگداد  رضحم  هب  يوق  ناهرب  دانتسا  هب  ار  اهنآ  یگیاپ  یب  فعض و  هدرک و  یسررب  ار 

لباـق مهم و  یـسب  فرـشاب ، ناـسنا  ره  رظن  زا  دـیاش  بناـجنیا و  رظن  زا  هلئـسم  هک  ارچ  مراد ، وفع  دـیما  مرتحم  ناـسرداد  زا  دـیارگ 
...تشذگرد نآ  رس  زا  یتوافت  یب  يدرسنوخ و  اب  ناوت  یمن  تسا و  نایم  رد  یمنتغم  رمع  اه  هام  اهزور و  ياپ  هک  تسانتعا 

رب طقف  زین  كاواس  شرازگ  هک  اریز  مور  یم  تافارتعا ...  غارـس  هب  همه  زا  شیپ  مزادرپ و  یم  لـیالد  نیا  هب  یگدیـسر  هب  نیارباـنب 
، تافارتعا نیا  عضو  هب  یگدیـسر  .درادـن  دوجو  هدـنب  نایز  هب  یکردـم  لیلد و  چـیه  نآ  زج  تسا و  تافارتعا  نیمه  ساسا  هیاـپ و 

: تسین دانتسا  لباق  رظن  هس  زا  تافارتعا  نیا  .دزاس  یم  رگ  هولج  روآ  فسأت  يرما  اهنآ  هب  ار  ناتسداد  راکرس  دانتسا 

صخش دروم  رد  یلب  .يرگید  صخش  نایز  هب  هن  دریگ و  رارق  دانتـسا  دروم  دناوت  یم  وا  دوخ  نایز  هب  طقف  مهتم  کی  فارتعا  ًالوا ،
درک تقرس  هب  مهتم  ار  يرگید  دوخ ، هئربت  يارب  یقراس  رگا  .مرج  لیلد  هن  دشاب  قیقحت  هزیگنا  مهتم  کی  تاراهظا  دناوت  یم  رگید 
نیا تیمرجم  دنـس  ناونع  هب  ار  اعدا  نیا  سرپزاـب  دومن  یفرعم  مرج  کیرـش  ار  یهاـنگ  یب  دوخ  تازاـجم  فیفخت  يارب  یلتاـق  اـی 

هاگنآ دنک و  هدافتسا  قیقحت  يارب  يا  هتشررس  یبجوم و  نوچمه  نآ  زا  دناوت  یم  هکلب  دهد  رارق  زیواتسد  دناوت  یمن  ثلاث  صخش 
تازاجم ياضاقت  دیدنـسپ  ار  لیلد  نآ  رگا  ناتـسداد  دنک و  رداص  تیمرجم  رارق  درک  ادیپ  شخب  نانیمطا  لیلد  رگا  قیقحت  زا  سپ 

، دیآ یم  تسد  هب  مود  مهتم  تیمرجم  رب  یلیلد  سرپزاب ، قیقحت  رثا  رب  هک  زین  تروص  نیا  رد  دییامرف  یم  هظحالم  هک  نانچ  .دیامن 
کی فارتعا  نیارباـنب  لوا و  مهتم  فارتعا  هب  هن  تسا  هدـمآ  تسد  هب  لـیلد  نیا  هب  تساوخرفیک  تیمرجم و  رارق  ياـکتا  دانتـسا و 

هیلع طقف  دوش و  یمن  هتخانـش  مرج  لـیلد  شخب ، ناـنیمطا  هلدا  لیـصحت  زا  سپ  یتح  هن  هسفن و  یف  هن  رگید  صخـش  هراـبرد  مهتم 
.تسا تجح  وا  دوخ 

، دوش دانتسا  نادب  یقلت و  دهاش  تداهش  هلزنم  هب  مهتم  کی  فارتعا  هک  يدراوم  رد  ًایناث ،
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، دـشاب لداـع  دـیاب  ینعی  دـشاب  یعرـش  هررقم  طیارـش  ياراد  دـیاب  دـهاش  يرفیک ، یـسرداد  نیئآ  هداـم 247  لـیذ  هیبـنت  بجوم  هب 
نونکا .دـشاب  هتفرگن  رارق  عمط  سرت و  لیبق  زا  نوگانوگ  لماوع  ریثأـت  تحت  تداهـش  يادا  نیح  رد  دـشابن ، تسرپاوه  وگغورد و 

هب دـناوت  یم  ًاساسا  طیارـش  نیا  زا  رظن  عطق  اب  وا  ياه  هتفگ  ایآ  تسا و  لداع  وا  ایآ  تسه ؟ طیارـش  نیا  دـجاو  یماـظنریغ ...  مینیبب 
هک وا  ياه  ییوجزاب  نیمه  زا  میونـشب ؛ وا  دوخ  زا  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  تسا  بوخ  دریگ ؟ رارق  دانتـسا  دروم  تداهـش  کی  ناونع 

تیـصخش یب  مهفن و  بلط ، ترهـش  وگغورد ، ار  دوـخ  اـه  ییوجزاـب  نیا  رد  يو  .تسا  هتفرگ  رارق  ناتـسداد  ياـقآ  دانتـسا  دروـم 
يا و هنماخ  ياقآ  طلغ  فرح  ریثأت  تحت  نوچ  بناجنیا  : » دسیون یم  هدنورپ ) گرب 30   ) موس لاوئس  هب  خساپ  رد  .دنک  یم  یفرعم 

نوچ درادن و  ربخ  محور  یلو  مدرک  میـسقت  ینیمخ  ياقآ  عفن  هب  هیمالعا  نم  هک  متفگ  متفرگ  رارق  يا  هنماخ  ياقآ  ردارب  یـسبط و 
دراد یم  مالعا  ار  دوخ  ییوگغورد  ًاحیرص  بیترت  نیدب  و  .دشابن » نم  رد  ًالصا  هک  میوگب  یبلاطم  تسا  نکمم  مهفن  متـسه  يدرف 

هتـشادن ربخ  هیمالعا  زا  شحور  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  میـسقت  هیمـالعا  هک  هتفگ  یم  يدارفا  هب  غورد  هب  هک  دـنک  یم  فارتعا  و 
کی : » دسیون یم  دراد ، یم  زاربا  يرگید  وحن  هب  ار  دوخ  ییوگغورد  نیمه  ًاددجم  هدنورپ ) گرب 29   ) لاوئس 6 هب  خساپ  رد  .تسا 

نیا هلمج  زا  و  دهد ): یم  همادا  دسیون و  یم  ًاحورـشم  ار  بلاطم   ) تفگ یبلاطم  دمآ و  نم  قاطا  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ردارب  لبق  هتفه 
اب مهاوخب  هکنیا  یب  هدیجنسن و  متسه  عالطا  یب  یمدآ  هک  مه  نم  و  : » دسیون یم  دعب  و  .دنا » هتشک  نادنز  رد  ار  يدیعس  تفگ  هک 

« ...دنا هتشک  ار  يدیعـس  هک  هتفگ  نم  هب  يا  هنماخ  هک  متفگ  يرفن  هس  ود  هب  هن  ای  تسا  بوخ  بلاطم  نیا  هک  منک  تروشم  یـسک 
، دارفا هب  ندرک  وگزاب  ماقم  رد  هدوب  هدینش  نم  ردارب  زا  هک  ار  یبلطم  هک  دنک  یم  فارتعا  زین  اجنیا  رد  دییامرف  یم  هظحالم  هکنانچ 

نآ لحم  یتفرگ و  یسک  هچ  زا  ار  اه  هیمالعا  هدیـسرپ  وا  زا  وجزاب  هک  مراهچ  لاوئـس  هب  خساپ  رد  زاب  .تسا  هداد  یم  تبـسن  نم  هب 
: دسیون یم  تساجک 

نیا زا  هنادکی  امش  هچنانچ  متفگ و  ار  اه  فرح  نیا  منک  ادیپ  یترهـش  مهاوخب  هکنیا  يارب  بلط و  ترهـش  متـسه  يدرف  نم  نوچ  »
ترهش تسوگغورد ، شدوخ  لوق  هب  هک  یـسک  ياه  فارتعا  هب  ایآ  نونکا  بوخ  ...دینک » نانچ  نینچ و  دیتفای  نم  دزن  اه  هیمالعا 
قـساف مکءاج  نا  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  درک ؟ دامتعا  ناوت  یم  تسا  قساـف  تسین و  لداـع  هجیتن  رد  تسا و  مهفن  تسا ، بلط 

 هلاهجب ًاموق  اوبیُصت  نَا  اونّیبتف  ءابَِنب 
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يور زا  هک  داـبم  دـینک  قیقحت  نآ  فارطا  رد  دـیریذپن و  دروآ  يربخ  یقـساف  رگا  [ 6 تارجح /  ] ...نیمدان متلعف  اـم  یلع  اوحبـصتف 
.دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  هاگنآ  دیناسر و  بیسآ  یمدرم  هب  تلاهج 

هب خـساپ  رد  دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ًالیذ  هک  دراد  دوجو  يو  ياـه  هتفگ  بذـک  رب  يا  هلدا  هدربماـن  تاراـهظا  رد  ًاـثلاث ،
یـسبط و ياقآ  يا ، هنماخ  ياقآ  .میاـمن  غیلبت  ینیمخ  عفن  هب  دـندرک  راداو  ارم  يا  هدـع  : » دـسیون یم  هدـنورپ ) گرب 30   ) لاوئس 1

ياقآ عفن  هب  تسا  بجاو  امـش  رب  دنتفگ ، یم  ریـسفت  رفعجازریم  هسردـم  رد  لبق  زور  دودـح 10  رد  يزور  يا ، هنماخ  ياقآ  ردارب 
هللا تیآ  غـیلبت  جـیورت و  هب  وا  ناگدـننکراداو  ناوـنع  هب  یـسبط  ياـقآ  مردارب و  بناـجنیا و  هتـشون ، نیا  رد  ...دـینک » غـیلبت  ینیمخ 

هداتفااج و ربتعم و  دارفا  صاخ  یناحور ، کی  تیعجرم  زا  غیلبت  هک  دـشاب  رـضحتسم  ناـیاقآ  رطاـخ  دـیاش  .میا  هدـش  یفرعم  ینیمخ 
ار یماقم  چیه  نخس  دراد  لماک  یگتسب  نانآ  يورخا  ینید و  تشونرـس  هب  هک  صاخ  دروم  نیا  رد  مدرم  تسا ، مومع  هجوت  دروم 

ياقآ هدـنب و  هک  تسا  لوقعم  ایآ  فصو  نیا  اـب  .دـنراد  لـماک  ناـنیمطا  یبهذـم  ظاـحل  زا  وا  هب  هک  ار  سک  نآ  رگم  دنونـش  یمن 
ياقآ دوجو  عرزی  مل  لصاح و  یب  نیمزرس  رد  ار  دوخ  ششوک  رذب  دهـشم –  هیملع  هزوح  رد  ام  صاخ  عضو  عقوم و  اب  یـسبط – 

درگاش اههد  نودام  حطـس  رد  یلـصحم  یملع ، ظاحل  زا  هلاس و  تسیب  دودـح  رد  یناوج  نس ، ظاحل  زا  هک  ار  یـسک  میـشاپب و  ... 
يارب تسا ، تیـصخش » یب   » اه ییوجزاب  نیمه  رد  شدوخ  لوق  هب  ضحم و  رفـص  یعاـمتجا ، ناونع  ههجو و  ظاـحل  زا  بناـجنیا و 

؟ مینک باختنا  ینیمخ  ياقآ  غیلبت 

؟ دراب یمن  اعدا  نیا  ياپارس  زا  ءارتفا  لعج و  ادخ  هب  ار  امش 

نادرگاش رگید  وا و  هب  باطخ  سرد  سلجم  رد  ار  بلاطم  نیا  دنک  یم  اعدا  هک  تسا  نآ  يو  تاراهظا  ندوب  غورد  رب  رگید  لیلد 
سرد عوضوم  زا  جراخ  درادن  ناکما  ًاقلطم  سردـم  هک  دـنناد  یم  دنیانـشآ  هیملع  هزوح  سورد  عضو  اب  هک  یناسک  .ما  هتفگ  دوخ 

دوب حرطم  دیلقت  داهتجا و  ثحبم  لوصا و  سرد  ای  دیلقت  باب  ًالثم  هقف و  سرد  رگا  زاب  .ریـسفت  سرد  رد  ًاصوصخم  دیوگب ، ینخس 
.تسین مهوت  نیا  ياج  یتح  ًاساسا  ریسفت  سرد  یلو  داد  یلامتحا  نینچ  دش  یم  ًافیعض 

وا و بناجنیا  هک  دراد  یم  زاربا  لاوئس 1  هب  خساپ  رد  اریز  تساه  هتفگ  نیا  نایم  راکشآ  ضقانت  يو  تاراهظا  بذک  رب  رگید  لیلد 
هللا تیآ  عفن  هب  مادقا  هب  رما  ار  نارگید 
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نینچ هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  وا  تسا و  هدادن  تیرومأم  وا  هب  یسک  هک  دسیون  یم  مجنپ  لاوئـس  هب  خساپ  رد  .ما  هدرک  ینیمخ 
رد دورب و  هک  هداد  تیرومأـم  وا  هب  بناـجنیا  ردارب  هک  دـسیون  یم  لاوئـس 6  هب  خـساپ  رد  ًاددـجم  .دوش  هداد  وا  هب  ییاه  تیرومأم 

.هدنورپ گرب 30 و 29  هب  دییامرف  عوجر  .دهدب  راشتنا  یبلاطم  يدیعس  موحرم  ینیمخ و  هللا  تیآ  دروم 

خیرات زا  شیپ  زور  ار 10  بناجنیا  سرد  خـیرات  روبزم  ییوجزاب  رد  هدربمان  هک  تسا  نآ  يو  تاراهظا  یـساسا  یب  رب  رگید  لـیلد 
همین دودـح  رد  سرد  خـیرات  هتفرگ ، ماـجنا  دادرخ  خـیرات 27  رد  يو  زا  ییوجزاـب  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  هدرک و  نییعت  ییوجزاـب  نآ 

یم ریـسفت  سرد  هن  بناجنیا  روبزم  خیرات  رد  هک  نیا  بلاج  دشاب و  یم  لوالا  عیبر  رخاوا  ربارب  يرمق  ياه  هام  قبط  رب  ینعی  دادرخ 
سپ لاسما  بناجنیا  هکنآ  حیضوت  .متفر  یم  هدوب  لیکشت  اجنآ  رد  سرد  هسلج  تسا  یعدم  يو  هک  رفعجازریم  هسردم  هن  متفگ و 
ياه تیلاعف  زا  یشان  باصعا  یگتسخ  یجازم و  فعض  رطاخ  هب  هدوب  قوف  خیرات  هب  کیدزن  هک  دوخ  ههام  ود  رفس  زا  تعجارم  زا 
سرد .مدرک  اـفتکا  لوصا  سرد  هب  هدومن و  مـالعا  لـیطعت  ًاـتقوم  ار  ریـسفت  هقف و  سرد  نارهت ، رد  رفـص  مرحم و  ههاـم  ود  يربـنم 

رد مه  ار  هقف  سرد  .دشن  عورش  روبزم  خیرات  زا  سپ  هام  هس  ًابیرقت  متـشادزاب و  زا  شیپ  هتفه  ود  ًابیرقت  ینعی  بجر  لیاوا  ات  ریـسفت 
نیا نم و  نایم  نادـنز ، يدارفنا  لولـس  ینعی  یـشوماخ  راید  هب  ما  ینالوط  رفـس  بناـجنیا و  يریگتـسد  هک  منک  عورـش  متـشاد  رظن 

! دنکفا هلصاف  روظنم 

هقف هن  بناجنیا ، سیردت  ياه  هزوح  زا  کی  چـیه  هب  ًالوصا  يو  هک  تسا  نآ  هدربمان  تاراهظا  دروم  رد  تقیقح  نیرخآ  هرخالاب  و 
، غورد عقاو و  فالخ  اپارس  تاراهظا  نیا  هعلاطم  ...دوشن !! رضاح  زین  سپ  نیا  زا  تسا  دیما  دش و  یمن  رضاح  ریـسفت  هن  لوصا و  و 

فسوی مان  هب  يرتخد  هک : دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناگتـشذگ  خیرات  هعلاطم  رثا  رب  هک  تخادنا  يربخ  یب  حول  هداس  دای  هب  ار  هدنب 
حیحـصت يارب  دینـش  ار  هناملاع  رظنراهظا  نیا  هک  يدرم  و  تسا ! هدش  هدـیرد  یهابور  نادـند  گنچ و  هب  يا  هرانم  رـس  رب  یماما  زا 

دوبن و هابور  دوب ، هاـچ  هت  دوبن و  هراـنم  رـس  رب  دوب ، ربمغیپ  زا  دوبن و  ماـما  زا  دوب ، رـسپ  دوبن و  رتخد  دـیوگب : دـش  روبجم  وا  ياـطخ 
!! دوب غورد  لصا  زا  نتشک  ندیرد و  هیضق  هزات  ...دوب و  گرگ 
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دشاب هدنسب  تسا  بناجنیا  هیلع  ناتسداد  راکرـس  مکحم  هلدا  زا  یکی  هک  ياقآ ...  ياه  ییوجزاب  هرابرد  هزادنا  نیمه  منک  یم  رکف 
.بناجنیا تیمرجم  هلدا  زا  رگید  یکی  ینعی  كاواس  شرازگ  هب  مزادرپ  یم  کنیا  و 

هقباس حالطصا  هب  هرقف  يواح 29  هدش و  میظنت  هحفص  رد 8  هک  لصفم  شرازگ  نیا  هک  منک  ضرع  رگا  دیایب  بیجع  رظن  هب  دیاش 
دشاب یم  حیرص  نّیب و  ياه  غورد  اهارتفا و  دش  دهاوخ  هراشا  اهنادب  هک  يرایـسب  دراوم  رد  ضرغ و  هب  هدولآ  اپارـس  تسه  زین  ءوس 

لمع هب  شرازگ  نیا  میظنت  رد  هک  ییاـه  ضرغ  لاـمِعا  .تسا  ینوناـق  راـبتعا  شزرا و  دـقاف  یلک  هب  یگدولآ  ضرغ  نیمه  رثا  رب  و 
شوخ هزات و  راک  کی  ماـجنا  يارب  شـالت  یبلط و  هاـج  سح  یناور و  ياـه  هدـقع  زج  يا  هزیگنا  چـیه  هک  دـهد  یم  ناـشن  هدـمآ 

زا یکی  ماهتا ، کی  رثا  رب  بناجنیا  يراتفرگ  لقن  يدراوم  رد  ًالثم  .تسین  شرازگ  نیا  شیادـیپ  بجوم  اـهرتالاب ، رظن  رد  یتمدـخ 
يدروم رد  یتح  و  هدـمآ ، باـسح  هب  قباوس  ءزج  هناگادـج  زین  ماـهتا  نآ  دوخ  هک  یلاـح  رد  هدـش  بوسحم  بناـجنیا  ءوس  قباوس 

ًاـضرف دـش و  ریگتـسد  یماـهتا  ربارب  یـسک  رگا  .هـتفر  رامـش  هـب  قـباوس  زا  یکی  بناـجنیا  يدازآ  سپـس  تشادزاـب و  رارق  رودـص 
یم بوسحم  هقباس  کی  نیا  هک  تسا  یهیدـب  ًالماک  تشگ ، دازآ  تیموکحم  هرود  نایاپ  زا  سپ  دیـسر و  توبث  هب  وا  يراـکهانگ 
زین نادنز  زا  جورخ  یتح  موس و  هقباس  نادـنز ، هب  دورو  رگید ، هقباس  کی  تشادزاب  رارق  رودـص  هقباس ، کی  ماهتا ، هکنیا  هن  دوش 
هدش رکذ  هقباس  دـنچ  تروص  هب  فلتخم ، تاریبعت  تارابع و  اب  دـحاو  هعقاو  کی  يرگید  دراوم  رد  .ددرگ  بوسحم  مراهچ  هقباس 

زا یکی  ًاددجم  شرازگ  نیمه  رخآ  رد  هدش ، رکذ  كاواس  شرازگ  ردص  رد  هکنیا  اب  زین  ینونک  هدنورپ  تاماهتا  هکنیا  رت  بلاج  و 
مسیداس ینار و  ضرغ  نیا  رب  زین  يرگید  لیالد  .تسا  هدش  طبـض  تبث و  هرامش 29 و 28  تحت  هدمآ و  رامـش  هب  بناجنیا  قباوس 

اهنآ رتشیب  هب  مرتحم  ناسرداد  هلصوح  ربص و  زا  هدافتسا  اب  هک  دوش  یم  هدید  مامت  حوضو  هب  شرازگ  نیا  رسارس  رد  یـشارت  مرجم 
.درک مهاوخ  هراشا 

یتینما هاگتـسد  همهاو ، یب  هک  نیا  زا  .دوب  هدـش  درگ  ناـش  ياـه  مشچ  هداـتفا و  ناـیماظن  زا  یخرب  هناـچ  .درک  دـنلب  رـس  رگید  راـب 
.دندوب بجعت  رد  درک  یم  مهتم  مسیداس  يرامیب  هب  ار  كاواس 

هتشک رب  ینبم  يربخ  هعاشا  ینیمخ ، هللا  تیآ  عفن  هب  غیلبت  زا : تسترابع  دهد  یم  لیکـشت  ار  بناجنیا  مئارج  شرازگ ، نیا  رد  هچنآ 
تاماقم هلیسو  هب  يدیعس  موحرم  ندش 
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ینیمخ هللا  تیآ  اب  تلود  دوب  بوخ  هک  دروم  نیا  رد  يرظنراهظا  ینیمخ ، هللا  تیآ  هب  تبـسن  تدارا  تیاـمح و  هب  فارتعا  یتلود ،
مسیسکرام و دروم  رد  یبلاطم  ندینش  دراوم و  یضعب  رد  قارع  ویدار  بلاطم  عامتـسا  هب  فارتعا  هرخالاب  درک و  یم  لصاح  مهافت 

بناجنیا يارب  هک  یقباوس  هرابرد  حیضوت  هب  سپس  تفگ و  نخس  ناکی  ناکی  اهنیا  هرابرد  دیاب  ریزگان  و  ویدار ؛ نآ  زا  مسیلایسوس 
.تخادرپ دنا  هدومرف  قلخ  رت  حیحص  ریبعت  هب  ای  هدرک و  رکذ 

.هتشذگ مئارج  مود ، شخب  تسا و  هدنورپ  نیا  مئارج  لوا ، شخب  سپ 

ناشیا تیعجرم  جـیورت  غیلبت ، نیا  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  تسا و  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  غیلبت  بناجنیا  ینونک  مرج  نیلوا 
، دـننک رظنراهظا  دروم  نیا  رد  دـنناوت  یم  هک  یناسک  یمامت  رظن  زا  هک  یـسک  تیعجرم  جـیورت  ایآ  هک  منک  یم  لاوئـس  ًالوا  .تسا 
رد یضعب  رظن  هب  یتح  فورعم و  ياملع  زا  دوخ  هک  ینالیم –  هللا  تیآ  هک  یسک  ایآ  ؟ دشاب یم  مرج  تسا ، تیعجرم  طیارش  عماج 

رگا دوش و  یفرعم  دـیلقت  عجرم  ناونع  هب  دـیابن  هیلع ، هللا  مالـس  دـنا : هتفگ  يو  مان  ندرب  زا  سپ  اهراب  تسا –  دـیلقت  عجارم  فیدر 
هچ هب  یناحور  کی  تیعجرم  رگم  دوش ؟ هدیـشک  نادنز  هب  دریگ و  رارق  همکاحم  تحت  دیاب  دنک  یفرعم  ناونع  نیا  هب  ار  وا  یـسک 

رگا ایآ  و  دننک ؟ یم  لمع  نآرق  زا  وا  طابنتـسا  هب  تالماعم ، جـح و  هوکز و  هزور و  زامن و  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  زج  تسا ؟ ینعم 
؟ تسا هدش  بکترم  یهانگ  دننک  لمع  ینیعم  عجرم  رظن  هب  یعرـش  لامعا  نیا  رد  هک  درک  هیـصوت  نارگید  هب  ای  يرگید  هب  یـسک 

نآ جیورت  ارچ  .تسا  يدرجورب  هللا  تیآ  هلاسر  نامه  هدش ، رکذ  نآ  هباشم  ماکحا  ماکحا و  نیا  نآ  رد  هک  ینیمخ  هللا  تیآ  هلاسر 
؟ هانگ مرج و  نیا  جیورت  تسا و  حجار  هکلب  لاکشا و  یب 

هللا تیآ  زا  یللع  هب  بناجنیا  ما ، هدرک  رکذ  دـیکأت  رارکت و  اـب  رکـشل  یـسرپزاب  كاواـس و  ياـه  ییوجزاـب  رد  هک  روطناـمه  ًاـیناث 
ًالماــک مرتـحم  ناــسرداد  .مـنک  یم  رارکت  ار  نیتـسخن  شخب  ناــمه  مـه  نوـنکا  ما و  هدرکن  جــیورت  ناــشیا  تـیعجرم  ینیمخ و 
تعامج همئا  لوا  دریگ : یم  ماجنا  نویناحور  زا  هقبط  ود  هلیسو  هب  نیعم ، صخـش  کی  تیعجرم  زا  جیورت  ًالومعم  هک  دنرـضحتسم 

رد بناجنیا  .دنریگ  یم  رارق  ماوع  لاوئس  دروم  ًابلاغ  هک  یبهذم  ناگدنیوگ  ظاعو و  مود  دنمدرم و  صاوخ  هعجارم  دروم  رتشیب  هک 
مولع سیردت  بناجنیا ، لغش  .ربنم  لها  هن  ما و  هدوب  تعامج  ماما  هن  رهش  نیا  رد  زگره  دهشم  تماقا  تدم  لوط 
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هک دنهاگآ  یبوخ  هب  دنـشاب  یم  زین  یبهذـم  هدـنیوگ  يربنم و  ًابلاغ  دوخ  هک  بالط  تسا و  وربور  بالط  اب  سردـم  و  تسا ؛ ینید 
رد هک  يرگید  قرط  زا  نانآ  تسین و  یعرـش  تجح  دـیلقت ، عجرم  نییعت  دروم  رد  دـشاب  سردـم  رفن  کـی  نآ  ولو  رفن  کـی  هتفگ 

جراخ بلطم  ره  بلطم و  نیا  نایب  یضتقم  سرد  سلجم  ًاساسا  هکنآ  هوالع  هب  .دنروآ  یم  تسد  هب  ار  بلطم  نیا  تسا  ررقم  عرش 
اه ییوجزاب  رد  هک  روطناـمه  هتبلا  .ما  هدرکن  جـیورت  غیلبت و  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  بناـجنیا  نیارباـنب  .دـشاب  یمن  هدـش  حرط  ثحب  زا 

نینچ كاواس  رگـشرازگ  نحل  زا  .منک  یم  لمع  ناشیا  هلاسر  قبط  رب  یعرـش  لئاسم  رد  مناشیا و  دـلقم  بناجنیا  دوخ  هدـش  راهظا 
زارحا وا  رد  تیعجرم  طیارـش  هک  يدهتجم  زا  دیلقت  هک  مرادن  یـضرع  هراب  نیا  رد  هدنب  تسا و  یمرج  دوخ  زین  نیا  هک  دـیآ  یمرب 

مرج ار  نیا  یئازج  یندـم و  نوناق  داوم  زا  کی  مادـک  دـننک  نییعت  هک  تسا  مرتحم  ناسرداد  هدـهع  هب  نیا  .هن  اـی  تسا  مرج  هدـش 
مرج و راک  نیا  رگا  هک  مناسر  یم  ضرع  هب  هزادنا  نیمه  .تسا  هتخاس  عونمم  ار  يدروم  نینچ  رد  مه  نآ  هدیقع ، يدازآ  هتسناد و 

مرجم ار  یمالـسا  کلامم  ریاـس  نایعیـش  زا  يرایـسب  ناریا و  دـیلقت  هب  دـقتعم  نایعیـش  زا  یمین  لقادـح  دـیاب  تسا  تبوقع  مزلتـسم 
! درک تازاجم  تخانش و 

رد .تسا  یناسارخ  يدیعـس  موحرم  ندش  هتـشک  ربخ  هعاشا  هدـش ، هداد  باستنا  بناجنیا  هب  كاواس  شرازگ  رد  هک  یمرج  نیمود 
شرازگ نتم  تاراهظا . ...  زا  تسا  تراـبع  لـیلد  نآ  تسا و  لـیلد  هب  دنتـسم  كاواـس  شرازگ  دراوم ، رگید  فـالخرب  دروم  نیا 

[ ... هبلط ، ] يا هنماـخ  ینیـسح  یلعدیـس  رفعجازریم ،...  هسردـم  هبلط  ...خیـش  فارتـعا  بجوـم  هـب  یتـح  و  : » تـسا نـینچ  كاواـس 
رد ار  یناسارخ  يدیعـس  اضردمحمدیـس  یتلود  تاماقم  هک  دـیامن  عیاش  غیلبت و  ینیمخ  عفن  هب  هک  هدومن  یم  کیرحت  ار  فوصوم 

مرتحم ناسرداد  زا  نونکا  .تسین  فارتعا ...  زج  يزیچ  ار  روبزم  ربخ  بناجنیا  نداد  هعاـشا  كردـم  نیارباـنب ، .دـنا » هتـشک  نادـنز 
دننیبب دننک و  هظحالم  دشاب  یم  تاراهظا ...  عومجم  رب  لمتـشم  هک  ار  ياه 29 و 30  گرب  هدز و  قرو  ار  هدـنورپ  منک  یم  اضاقت 

هب یغورد  یمـسر ، شرازگ  کی  رد  هک  تفریذـپ  ناوتب  يراوشد  هب  لوا  هلهو  رد  دـیاش  .ریخ  ای  هدرک  راهظا  ار  یبلطم  نینچ  ایآ ... 
تبسن اونیب  نآ  هب  غورد  نیا  تسین ، يرثا  تاراهظا ...  رسارس  رد  یماهتا  نینچ  زا  هک  یلاح  رد  و  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  يراکشآ  نیا 

یپکوتف هک  اه  ییوجزاب  هب  خساپ  رد  دش و ...  ضرع  هک  تسا  نیمه  تقیقح  فسأت  لامک  اب  یلو  دشاب ، هدش  هداد 
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وا هب  ار  يدیعـس  لـتق  ربـخ  هعاـشا  نم  هکنیا  زا  تسا و  هدرکن  راـهظا  یبـلطم  نینچ  ًاـقلطم  تسا  دوجوم  هدـنورپ  نیمه  رد  ًاـنیع  نآ 
.تسا هتفگن  ینخس  مشاب  هدرک  هیصوت 

تسا هتفگ  نم  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ردارب  دسیون : یم  لوا  دروم  رد  هدرک ، رکذ  لاوئس 5 و 6  هب  خساپ  رد  ار  يدیعس  موحرم  مان  يو 
رد هک  هدنورپ ) گرب 30   ) تسا هدرم  نادنز  رد  يدیعـس  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  دـندیلقت و  عجرم  هک  وگب  ینیمخ  ياقآ  هب  عجار  وت 
مود دروم  رد  .ار و  شندش  هتشک  ربخ  هن  نادنز ، رد  ار  موحرم  نآ  توف  ربخ  مه  نآ  نم ، زا  هن  دنک  یم  لقن  مردارب  زا  ار  ربخ  اجنیا 

هک دـیا  هدومرف  لبق  لاوئـس  رد  هک  ییاه  فرح  دـمآ و  نم  قاطا  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ردارب  نیا  رب  لـبق  هتفه  کـی  : » دـسیون یم  زاـب 
زا فیرعت  شا  همه  تبحص  نمض  رد  هدب و  راشتنا  وت  هک  درک  تبحـص  نم  اب  تعاس  کی  ددح  رد  مقاطا و  هب  تسا  هدمآ  متـشون ،
نم زا  تبحـص  دـینک  یم  هظحالم  هچنانچ  زین  اجنیا  رد  .رخآ » یلا  ...دـنا  هتـشک  نادـنز  رد  ار  وا  هک  تفگ  یم  درک و  یم  يدـیعس 

ود هب  نم  : » هک دنک  یم  هفاضا  ار  بلطم  نیا  هلمج  دـنچ  زا  سپ  یلب  .دوب  هدینـش  نم  ردارب  زا  ار  ربخ  هک  تسا  یعدـم  يو  تسین و 
زا دوخ  ياعدا  هب  هک  يربخ  نداد  تبـسن  اب  هلیـسو  نیدـب  و  .دـنا » هتـشک  ار  يدیعـس  هک  هتفگ  نم ، هب  يا  هنماخ  هک  متفگ  يرفن  هس 

هتخاس رابتعا  یب  زین  ار  مردارب  زا  ندینش  ياعدا  ار و  دوخ  نخس  هدیناسر و  تابثا  هب  ار  دوخ  ییوگغورد  نم ، هب  دوب ، هدینش  مردارب 
.تسا

.درب یپ  شرازگ  نیا  ناـقتا  تحـص و  هجرد  هب  ناوت  یم  دروم  کـی  نیمه  زا  و  كاواـس ؛ شرازگ  يراـبتعا  یب  زا  هنومن  کـی  نیا 
هب ار  بناجنیا  ًالوا  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  هصـالخ  روط  هب  هدـمآ  لـمع  هب  دروم  نیا  رد  كاواـس  رگـشرازگ  هلیـسو  هب  هک  یفیرحت 

: هتشون هدرک و  دومناو  رمتـسم  يراک  تروص  هب  هتفرگ  ماجنا  راب  کی  طقف  راهظا ...  هب  هک  يراک  ًایناث  هدرک و  دادملق  مردارب  ياج 
میظنت ضرغ و  هب  هدولآ  شرازگ ، نیا  هک  دـیمهف  ناوـت  یم  یتـقد  نیرتـمک  اـب  .تسا » هدوـمن  یم  کـیرحت  ار  فوـصوم  هبلط ... ] ]

.تسا بناجنیا  هدرکن  مرج  ندرک  نیگنس  يزاس و  هدنورپ  ددص  رد  نآ  هدننک 

.درک مهاوخ  هراشا  عقوم  هب  اهنادب  هک  تسه  زین  يرگید  لیالد  رظنءوس ، ینار و  ضرغ  نیا  رب 

مرتحم ناسرداد  مراچان  زین  دروم  نیا  رد  ...ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تبـسن  تدارا  تیامح و  هب  تسا  بناجنیا  فارتعا  عوضوم ، نیموس 
تابثا هن  ار  ناشیا  زا  تیامح  مناشیا ، دـلقم  هک  ما  هتـشاد  راهظا  ررکم  اه  ییوجزاب  نیا  رد  .مهد  عاـجرا  دوخ  ياـه  ییوجزاـب  هب  ار 

ما و هدرک 
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تاقیقحت هک  مداد  خساپ  دش ، ایوج  ناشیا  یعامتجا  یـسایس و  تامادقا  هب  تبـسن  بناجنیا  هدیقع  زا  وجزاب  دروم  ود  یکی  .یفن  هن 
قح سک  چیه  روشک ، یندم  نیناوق  رشب و  قوقح  هیمالعا  ربانب  دشاب و  هتشاد  صاصتخا  دارفا  تایلمع  هب  دیاب  طقف  یئاضق  نیطباض 

تیصخش هب  مارتحا  يدرف و  يدازآ  زا  نخس  همه  نیا  هک  يروشک  رد  منک  یم  نامگ  .دنک  قاطنتسا  دارفا  یصخش  دیاقع  زا  درادن 
دوخ زا  خساپ ، ندینشن  دوجو  اب  هاگنآ  هدیسرپ و  ار  دارفا  یصخش  دیاقع  نوناق  مان  هب  یئاضق  طباض  هک  دشاب  روآ  مرش  تسه ، دارفا 

.دراد زاربا  دروم  نیا  رد  يرظن 

اب تلود  دوب  بوخ  هکنیا  رب  ریاد  بناجنیا  زا  تسا  يرظنراهظا  هدش ، هداد  تبسن  بناجنیا  هب  مرج  ناونع  هب  هک  یعوضوم  نیمراهچ 
هدـهع هب  ار  نآ  هرابرد  تواضق  .تسا  مرج  مزلتـسم  ای  مرج و  فرح  نیا  ياجک  هک  مریحتم  هدـنب  .درک  یم  مهافت  ینیمخ  هللا  تیآ 

ینعی دناد ؛ یم  نیملسملا » همئأل  هحیـصنلا   » ار ضئارف  زا  یکی  ام  روشک  یمـسر  نید  ینعی  مالـسا ، .مراذگ  یم  تاضق  نایاقآ  دوخ 
يوجزاـب هک  نآ  زا  سپ  بجاو و  نـیا  ياـضتقم  هـب  بناـجنیا  .نیملـسم  نارادـمامز  يارب  دـیفم ، تارظن  زاربا  یـشیدنا و  تحلـصم 

ینیمخ هللا  تایآ  هب  تبسن  تلود  مادقا  دروم  رد  ار  بناجنیا  رظن  وجزاب  کی  نحل  اب  هن  وج و  تحلـصم  کی  نحل  اب  تینما  نامزاس 
، دوش هتفرگ  ینوناق  میمصت  نآ  ساسا  رب  هدش و  هداد  رکذت  هیلاع  تاماقم  هب  رظن  نیا  تسا  نکمم  هک  تشاد  زاربا  دیـسرپ و  یمق  و 
هب تسا  یعرش  یمالـسا و  لئاسم  هدودحم  رد  هک  ناشیا  ياه  هتـساوخ  دش و  یم  مهافت  نایاقآ  اب  رگا  هک  متـشون  متفگ و  خساپ  رد 

هتـشاد راهظا  نم  هکنیا  زج  هب  یهاوخریخ  چیه  منک  یمن  رکف  .دمآ و  یمن  شیپ  اه  كاکطـصا  نیا  هتبلا  تشگ  یم  هدروآرب  يوحن 
هن لاوئس و  هب  باوج  ماقم  رد  مه  نآ  یـشیدناریخ  کی  یعرـش و  بجاو  کی  ماجنا  هک  تسا  هنوگچ  لاح  .دهاوخب  دنک و  رکف  ما 

.تسین كرد  مضه و  لباق  بناجنیا  يارب  هتشگ ، بوسحم  مرج  هطوبرم  نارومأم  رظن  زا  همدقم ، یب  ًائادتبا و 

نآ زا  یبلاطم  هدرک و  عامتـسا  ار  قارع  ویدار  ًاضعب  هک  تسا  نیا  كاواس  شرازگ  ربانب  بناجنیا  مرج  نیرخآ  نیمجنپ و  هرخالاب  و 
راک هک  رظن  نیا  زا  تسا  روآ  فسأت  .کحـضم  رظن  کـی  زا  تسا و  روآ  فسأـت  رظن  کـی  زا  ماـهتا  نیا  ...تسا  هدروخ  مشوگ  هب 
راک دـنادب و  تلم  دارفا  زا  یکی  تیمرجم  هناشن  ای  مرج  ار  ویدار  کـی  زا  یبلاـطم  ندینـش  هک  دـسرب  اـجنآ  هب  یتینما  هاگتـسد  کـی 

رگا .دشکب  اج  نیدب  ات  ار  زیمآ  ناقفخ  ياه  لمع  تدش 

ص:415

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 454 

http://www.ghaemiyeh.com


رـشتنم شخپ و  دـننادب ، ارم  ههام  دـنچ  تشادزاب  يریگتـسد و  تلع  دـنراظتنا  رد  هناربص  یب  هک  یمدرم  نایم  رد  بلطم  کی  نیمه 
يدازآ و ياه  هیعاد  هلیسو ، ره  هب  دنرظتنم  هک  نانآ  تسد  هب  دورب و  اهزرم  نیا  ياروام  هب  ناهد  هب  ناهد  شوگ و  هب  شوگ  دوش و 

دوخ رب  تینما  مان  هک  ینامزاس  یگتسکشرس  گنن و  هیام  ایآ  دسرب ، دننک  بیذکت  موب  زرم و  نیا  رد  ار  يرکفنشور  یـسارکومد و 
ای ًافداصت  یـسک  هک  مرج  دش  مه  نیا  ایآ  درک ؟ دهاوخن  هذـخاؤم  حاضیتسا و  ار  نامزاس  نیا  ناریا  تلود  ایآ  دوب و  دـهاوخن  هداهن 

لرتنک يارب  هک  تسا  فیعض  هزادنا  نیا  ات  ناریا  تلود  یتینما  هاگتـسد  ایآ  دنک ؟ عامتـسا  ای  دونـشب  ار  ینخـس  ویدار  زا  ًادمع  یتح 
دیرخ ًالوصا  هک  تسین  نیا  رتهب  هدـیناسر  اجنیا  هب  ار  راک  هک  نونکا  ایآ  و  دزادرپب ؟ لئاسم  لیبق  نیا  هب  تسا  راـچان  دارفا  تـالیامت 

نیا دیـشاب  نئمطم  دـسرب !؟ نانیمطا  دروم  دـصرددص  دارفا  تسد  هب  زج  یناهج  عاتم  نیا  هک  دـهدن  هزاـجا  دـنک و  لرتنک  ار  ویدار 
رب تسا  ینیگمهس  تبرض  کی  ره  دوش ، یم  هتفرگ  اه  لاوئس  نیا  زا  هک  يا  هجیتن  اهدص  اب  فیدر  نیا  زا  لاوئـس  اههد  اه و  لاوئس 

.تسا هداد  صیخشت  یلئاسم  نینچ  حرط  رد  ار  دوخ  هفیظو  هک  ینامزاس  رابتعا  وربآ و  رکیپ 

هدنورپ طاسب  رد  یباسح  فرح  نتشادن  كاواس و  تاماهتا  یگیاپ  یب  یتسس و  راک  هک  رظن  نیا  زا  تسا  کحـضم  ماهتا  نیا  اما  و 
کی ار و  مسیـسکرام  ریذپان  یتشآ  نمـشد  کی  ار ، یبهذم  مولع  سردـم  یناحور و  کی  هتـساوخ  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  شا  يزاس 
ادـخ هب  ار  امـش  .دـنک  یفرعم  مسیـسکرام  هب  لیامتم  ًاـحیولت  تایـصوصخ ، نیا  اـب  ارم  هتـساوخ  يرآ  ار ، مالـسا  تلاـسر  راد  هیعاد 

رد یناوختسا  نینچ  ندراذگ  هک  دمآ  دوجو  هب  ماهفتسا  نیا  بناجنیا  يارب  هدنورپ  رد  بلطم  نیا  هعلاطم  زا  سپ  تسین !؟ کحـضم 
یناور و ياه  هدقع  ینار و  ضرغ  زا  یشان  ای  هدوب  كاواس  رگـشرازگ  یگیام  یب  يداوس و  یب  زا  یـشان  ایآ  هدنورپ ، مخز  يالبال 

راهظا هعلاطم و  دروم  نیا ]  ] رد دـنناوت  یم  مرتحم  ناسرداد  يرادا ؟ یقرت  يارب  ینابدرن  نتخاس  هزات و  راـک  کـی  ماـجنا  رد  رارـصا 
ضرغ هناشن  اریز  دشاب ، راهظا  نیا  هزیگنا  يزیچ  مود  ّقش  زج  هک  منک  یمن  رواب  ما  ماهتا  نیا  فرط  دوخ  هک  نم  یلو  دـننک  هدـیقع 

رد هک  یحیـضوت  دـشابن  نکمم  یناسآ  هب  اعدا  نیا  لوبق  رگا  .ما  هدرک  هدـهاشم  شرازگ  نیا  رد  زین  رگید  دروم  اههد  رد  ار  يزرو 
كاواس شرازگ  نتم  رد  ...دراذـگ  دـهاوخن  یقاب  متفگ  هچنآ  رد  يدـیدرت  ياج  ًانیقی  مناسر  یم  ضرع  هب  بلطم  کی  نیمه  دروم 

هتفرگ و ار  قارع  ویدار  ًاضعب  هک  تسا  فرتعم  : » تسا هدمآ  نینچ 
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یم غیلبت  مسیلایسوس  مسیسکرام و  دروم  رد  یبلاطم  ینیمخ و  ینارنخس  زا  یلوق  لقن  قارع  ویدار  بلاطم  رد  عامتسا و  ار  نآ  رابخا 
لوـق هب  بناـجنیا و  دوـخ  زا  يراـتفگ  هـب  دنتـسم  شرازگ  نـیا  دـییامرف  یم  هظحـالم  هـک  ناـنچ  .هدرک » یم  شوـگ  مـه  وا  هدـش و 

مینک و ادـیپ  هدـنورپ  رد  ار  فارتعا »  » حالطـصا هب  نیا  میدرگرب و  نونکا  .تسا  بناجنیا  فارتعا »  » هب دنتـسم  كاواـس ، رگـشرازگ 
دیهد یم  شوگ  قارع  ویدار  هب  امش  دش  لاوئـس  بناجنیا  زا  كاواس  ییوجزاب  رد  ...تسا  قبطنم  شرازگ  نیا  اب  هزادنا  هچ  ات  مینیبب 

نآ اب  فداصت  بسح  رب  راب  هس  ود  اـی  راـب  ود  یکی  متـشاد  راـهظا  خـساپ  رد  ما  هدوب  ییوگتـسار  هب  دـهعتم  هراومه  هک  بناـجنیا  و 
متـسین دونـشخ  هدنتـسرف  نیا  زا  هک  متفگ  يرگید  لاوئـس  خـساپ  رد  .ما  هدینـش  ار  نآ  بلاطم  هقیقد  دـنچ  ًاعومجم  هدرک و  دروخرب 

اجک نایب  نیا  نونکا  .تسا  دروم  نیا  رد  هدنب  راهظا  یمامت  نیا  ...دوش  یم  رشتنم  مسیلایسوس  مسیسکرام و  زا  یبلاطم  نآ  رد  نوچ 
اب هک  تسا  یـسک  زا  نخـس  ییوگ  .هدرک » یم  شوگ  مه  وا  هدـش و  یم  غیلبت  یبلاـطم  قارع  وـیدار  رد  : » هک اـجک  شرازگ  نحل  و 

.تسا هداد  یمارف  شوگ  یبلطم  هب  هقالع  قایتشا و 

ما هتسناد  هدناوخ و  مسیسکرام  زا  یناوارف  بلاطم  ما  یبهذم  تیلوئسم  لغش و  ياضتقم  هب  هک  متـسین  نآ  راکنا  ددصرد  زگره  هدنب 
عالطا نتـسناد و  نیا  یلو  دـنادب ، تسا  مزـال  هن  دـنادب و  دـناوت  یم  هن  دـناد و  یم  ار  اـهنآ  هن  كاواـس  رومأـم  کـی  ناـمگ  یب  هک 

هت و رس و  یب  تاغیلبت  عامتسا  هار  زا  هن  تسا  اه  تسیسکرام  دوخ  لوبق  دروم  دنتـسم و  بتک  هعلاطم  هار  زا  دش  هراشا  هک  روطنامه 
هتـشاد دـناوت  یمن  یـشزرا  هنوگ  چـیه  داریا  دـقن و  ماقم  رد  هن  یملع و  ظاحل  زا  هن  هک  یجراخ  ویدار  کـی  ناگدـنیوگ  شزرا  یب 
حالـس اب  ما ، هدش  انـشآ  بیرف  ماوع  تسـس و  بتکم  نیا  اب  ما ، هدناوخ  هراب  نیا  رد  هلاقم  اههد  باتک و  هحفـص  اهدص  يرآ  .دشاب 

نهذ زا  اـه  هواـی  نیا  گـنز  ندودز  رد  ار  دوخ  یمالـسا  هفیظو  ما  هتـسناوت  همه ، نیا  تکرب  هب  ما و  هتـشگ  زهجم  نآ  هیلع  رب  یملع 
ماجنا هب  دوجوم  هدش و  طبض  ینارنخس  اه  تعاس  هدش و  پاچ  رثا  یتاحفص  هلیـسو  هب  هدروخ  بیرف  هدرک و  لیـصحت  ناوج  یتشم 

هنیمز نیا  رد  تسدربز  ریغ  تسدربز و  رومأم  اهدـص  نتـشاد  اب  يا  هقطنم  كاواس  کی  هک  ار  يراـک  هک  تساـج  نیا  زا  مناـسرب و 
یم ماجنا  هب  تیقفوم  اب  یناسآ و  هب  یملع  سنارفنک  دـنچ  ای  ینارنخـس  هسلج  دـنچ  رد  هدـنب  لاثما  هدـنب و  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یمن 
یم هولج  تسد  هریچ  كانرطخ و  ینمشد  يا  هنماخ  یلعدیس  بصعتم ، تسیـسکرام  کی  رظن  زا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  میناسر و 

رومأم کی  دنک و 
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.عفد لباق  حول و  هداس  ینمشد  یتینما ،

شیب يا  هرخسم  نم  نوچ  یـسک  دروم  رد  مسیـسکرام  هلئـسم  حرط  لیلد ، کی  رازه و  هب  هچ  رگا  هک  دوب  نآ  لیوطت  نیا  زا  ضرغ 
هفک رد  يا  هنزو  هک  دیما  نیدب  دنک و  رظن  فرـص  زین  بلطم  نیمه  زا  هتـسناوتن  كاواس  هدنهد  شرازگ  رومأم  لاح ، نیا  اب  تسین ،

هزیگنا یـشارت  مرجم  ینار و  ضرغ  زج  نیا  ایآ  .تسا و  هدرک  نایب  رادـشک  هیجوت و  لباق  ینحل  اب  زین  ار  نآ  دـشاب ، بناجنیا  مئارج 
؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  يا 

هدـنروآ دوجو  هب  هک  یقباوس  .تسا  بناجنیا  قباوس  رب  لمتـشم  هک  كاواـس  طوسبم  شرازگ  زا  مود  شخب  هب  میـسر  یم  کـنیا  و 
اب 29 قباوس  نیا  دـییامرف  یم  هدـهاشم  هدـنورپ  رد  هکناـنچ  .تسین  دهـشم  كاواـس  هاگتـسد  رظنءوس  اـی  نظءوس  زج ]  ] يزیچ اـهنآ 

نیا رد  رکذ  دروم  تاعوضوم  هک  دوش  یم  نشور  یتقد  كدنا  اب  هک  یلاح  رد  هدیدرگ ، صخشم  ءوس  هقباس  تمالع 29  هب  هرامش 
اب ار  عوضوم  کی ، ره  مرج  هفک  ندرک  نیگنـس  يارب  هدـنهد  شرازگ  رومأم  تیاهن ، .دـنک  یمن  زواـجت  ناتـشگنا  ددـع  زا  تمـسق 

یماظتنا و هاگتـسد  کی  يارب  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هدرک  رکذ  هرامـش  تحت 6  یهاـگ  یتح  هس و  اـی  ود  تحت  فلتخم  تاراـبع 
.دنک دادملق  مرجم  ار  ناهانگ  یب  دشارتب و  یمرج  روز  هب  یمهتم  يارب  دهاوخب  هک  تسا  مرج  هکلب  صقن ، یتینما 

رب بناجنیا  يراتفرگ  زا  تسا  ترابع  لامجا  هب  عوضوم  نآ  تسین و  شیب  دـحاو  عوضوم  کـی  يواـح  ات 6  کی  ياه  هرامـش  ًالثم 
ای زا 5  سپ  نادنز  زا  يدازآ  هرخالاب  تشادزاب و  رارق  رودص  دهشم و  هب  مازعا  لاقتنا و  لاس 42 و  هب  دنجریب  رد  ینارنخس  دنچ  رثا 
یم بوسحم  ءوس  هقباس  کی  باستنا ، تحـص  ضرف  رب  هک  دـحاو  عوضوم  نیمه  دـییامرف  یم  هظحالم  هکناـنچ  .تشادزاـب  زور   6

.دنا هدرک  تبث  هقباس  تروص 6  هب  هرامش و  تحت 6  رد  ددرگ 

هانگ یب  دروم  نیا  رد  بناجنیا  ساسا و  یب  ًاساسا  كاواس  هرادا  فرط  زا  حیرص  شرازگ  کی  تداهـش  هب  عوضوم  نیا  هکنآ  هفرط 
دروم مود  شترا  هاگداد 201  زا  هرداـص  يأر  رد  دوب  لاس 1346  رد  بناجنیا  هدـنورپ  گرب 10  رد  هک  روبزم  شرازگ  .مشاـب  یم 
ماهتا هرابرد  ج - : » تسا رارقنیدـب  روبزم  هاگداد  يأر  نتم  .دـش  هداد  يأر  بناـجنیا  یهاـنگ  یب  هب  نآ  قبط  رب  هتفرگ و  رارق  دانتـسا 
هدش و هراشا  ات 19  ياه 10 و 12 و 16  گرب  هب  تساوخرفیک  رد  هک  تکلمم  یلخاد  تینما  دض  رب  مدرم  صیرحت  کیرحت و 
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، ددرگ یم  هدهاشم  ات 19  ياه 17  گرب  رد  هک  یمـسق  هب  هتـسناد  زیمآ  کیرحت  ار  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  یقرواپ  بلاطم 
درگ یپ  تحت  تاـشرازگ  نآ  دانتـسا  هب  مـهتم  هـک  هدوـب  و 13/3/42  ياه 11  خـیرات  تینما  نامزاس  نیرومأـم  تاـشرازگ  خـیرات 
« .تسا هدیدرگ  مالعا  تینما  نامزاس  فرط  زا  مهتم  یهانگ  یب  خیرات 25/3/42  رد  هدنورپ  گرب 10  ربارب  هتفرگ و  رارق  كاواس 

يارجام رد  بناجنیا  یهاـنگ  یب  هب  كاواـس  دوخ  یتح  هاـگداد و  حیرـص  تداهـش  نیا  هب  هجوت  اـب  مرتحم  ناـسرداد  منک  یم  رکف 
تروص 6 هب  هرامـش و  تحت 6  رد  مه  نآ  هدـنورپ  نیا  رد  ارجام  نیمه  ندروآ  هک  دـنهد  صیخـشت  یناسآ  هب  لاس 42 ، هب  دنجریب 

رطاخ هب  روبزم  نامزاس  شرازگ  نیاربانب  تسا و  بناجنیا  هیلع  يزرو  ضرغ  لولعم  یشارت و  مرجم  سح  زا  یـشان  تیمرجم  هقباس 
.تسا یئاضق  شزرا  دقاف  جراخ و  یلک  هب  تیجح  ّزیح  زا  رظنءوس  ضرغ و  هب  ندوب  هتخیمآ 

ناضمر و هام  ربارب  روبزم  خیرات  .تسا  رفس  نآ  رد  تشادزاب  يریگتسد و  نمهب 42 و  رد  نادهاز  هب  بناجنیا  رفس  هرابرد  هرامش 7 
مادـقا رثا  رب  هن  هدوب و  حـلاصم  فالخرب  یبلطم  راهظا  رطاخ  هب  هن  زین  بناجنیا  يراتفرگ  .دوب  یبهذـم  یغیلبت و  رفـس  بناـجنیا  رفس 
هجوت یفانم  ار  بناجنیا  ربنم  همادا  هک  دوب  يدورطم  مورحم و  خیـش  تساوخرد  ثبـشت و  نآ  بجوم  هناـگی  هکلب  رگید ، يا  هرـضم 
مهارف ار  بناجنیا  يراتفرگ  لئاسو  تشاد ، يا  هقباس  طابترا و  ءزج  نیرومأم  زا  یخرب  اب  نوچ  درک و  یم  ساسحا  شیوخ  هب  مدرم 

اب نارهت  كاواـس  تاـماقم  هتفه ، دـنچ  نتـشذگ  نارهت و  هب  بناـجنیا  مازعا  زا  سپ  هک  تـسا  نآ  اـعدا  نـیا  رب  لـیلد  نیرتـهب  .درک 
زین لاـس 1346  رد  بناـجنیا  هدـنورپ  رد  دـندرک و  دازآ  ار  بناـجنیا  دـهعت ، یتح  رطـس  کـی  نتفرگ  نودـب  ناوارف و  یهاوخرذـع 

دوبن نکمم  متـسه  مرجم  هدنب  ارجام  نآ  رد  داد  یم  صیخـشت  كاواس  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دوب و  هدـشن  نادـب  يا  هراشا  نیرتمک 
هاگداد میلست  بناجنیا  ياه  هتشذگ  هرابرد  یشرازگ  رگید  یتبسانم  هب  هک  یماگنه  رد  ًایناث  دنک و  دازآ  همکاحم  نودب  ار  هدنب  ًالوا 

یهاو همه  اـب  زین  شرازگ  نیا  هتبلا  تسا  یـشارت  مرج  رب  اـنب  نوچ  هبترم  نیا  یلو  .دراذـگ  هنع  ٌتوکـسم  ار  عوضوم  نیا  دـیامن  یم 
.تسا هدش  رکذ  اذلو  دشاب  بناجنیا  مئارج  هفک  رد  يا  هنزو  دناوت  یم  ندوب 

لیبق و نیمه  زا  زین  تسا  ناگرگ  زیمآ  کیرحت  ياهربنم  زا  نخس  نآ  رد  هک  شرازگ 8 
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هب بش  همین  رارف  تبـسن  هتخاس و  یغورد  ریزگان  هتـشادن ، دوجو  يریگتـسد  اجنآ  رد  نوچ  تسا و  رت  هیاپ  یب  رت و  ساسا  یب  هکلب 
شرازگ رگا  ًانئمطم  .تسا  شرازگ  نیا  یـساسا  یب  رب  يرگید  دیؤم  زین  صخـشم  خـیرات  نتـشادن  دروم  نیا  رد  .دـنا  هداد  بناجنیا 
.دش یم  رکذ  مامت  بات  بآ و  اب  ددعتم و  ياه  هرامش  تحت  دنجریب  يارجام  دننام  زین  دروم  نیا  تشاد  یم  دوجو  ییاکتا  لباق 

همین هب  نتفر  رهش و  زا  ندش  جراخ  اریز  .دشاب  یم  دوخ  بذک  لیلد  رب  لمتشم  دوخ  کحضم و  هرخسم و  ًالـصا  هرامش 9  شرازگ 
ًالوا خی  فرب و  نایم  رد  ًاتدـعاق  ناتـسمز و  بلق  رد  ینعی  رد 20/11  مه  نآ  دهـشم  یقالیی  ياه  هرد  اه و  هوک  نایم  قرغاـج و  هار 
هتفگ هب  هک  یمهم  راک  دشابن ، ریذپ  ناکما  رهـش  رد  نانآ  اب  سامت  ناکما  هک  دشاب  يدارفا  اب  دیاب  ًایناث  دـشاب  یمهم  راک  يارب  دـیاب 

تیلاـعف  » میوگب اـهنآ  هب  ما  هتـساوخ  یم  هدـنب  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  تسا ، هدوـب  هناـبآم  تسیترآ  مادـقا  نیا  هزیگنا  شرازگ  نیا 
مالعا نانآ  زا  ار  دوخ  تیامح  قیوشت و  ار  اهنآ  كاواس  رگشرازگ  لوق  هب  و  تسا » شخبرمث  رایـسب  یلم  ههبج  ناتـسود  زا  یـضعب 
هدـنب هدـیقع  هب  هک  یناسک  ینعی  یلم  ههبج  دارفا  زا  دـنترابع  هتفرگ  ماجنا  نانآ  اب  هنایوجارجام  تاقالم  نیا  هک  مه  یناـسک  .میاـمن 

رد لاس 44  ینعی  لاس  نامه  رد  هرامـش 10 ) شرازگ  رد   ) كاواس رومأم  هدیقع  هب  دنرادن و  یجراخ  دوجو  ناریا  رد  تسا  اه  لاس 
ههبج ياضعا  اب  طابترا  هک  یتروص  رد  بوخ  .دنا  هداد  لیکـشت  هدـیپس  تاراشتنا  هسـسؤم  مان  هب  یتکرـش  بناجنیا  قافتا  هب  دهـشم 

درک و يراکمه  كاواس ) شرازگ  نتم  قبط  رب   ) نآ رثؤم  ياـضعا  اـب  ناوت  یم  یتح  هک  تسا  لوصو  لـباق  ناـسآ و  ردـق  نیا  یلم 
يارب مه  نآ  دریگب ، ماـجنا  نادـنبخی  فرب و  ناـبایب و  هوک و  ناـیم  رد  ناـنآ  اـب  ساـمت  هک  دراد  یموزل  هچ  دومن ، سیـسأت  یتکرش 

نتخاـس و منک  ضرع  هک  دـشاب  دـئاز  دـیاش  تسا »!! شخبرمث  رایـسب  یلم  ههبج  ناتـسود  زا  یـضعب  تیلاـعف  : » هک هلمج  نیا  نتفگ 
نظءوس لقاال  رظنءوس و  زا  یـشان  طقف  تسین ، یـسوساج  یـسیلپ و  ياـه  ناـمر  هنحـص  هب  تهابـش  یب  هک  زین  ارجاـم  نیا  نتخادرپ 

.دشاب یم  كاواس  رومأم 

کمک اب  دوب و  یبهذم  بتک  رـشن  فده  ياراد  یتاعوبطم و  يا  هسـسؤم  تکرـش ، نیا  .تسا  هدیپس  تکرـش  هب  طوبرم  هرامش 10 
یگتسباو مدع  رب  لیلد  نیرت  گرزب  .تشگ  رشتنم  نآ  همانساسا  دیسر و  تبث  هب  ینوناق  روط  هب  دش و  سیسأت  نینیدتم  زا  یعمج 
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نآ تاراشتنا  ًایناث  هداد و  حرـش  طوسبم  روط  هب  ار  نآ  سیـسأت  ياه  فدـه  هک  تسا  نآ  همانـساسا  ًالوا  یلم ، ههبج  هب  هسـسؤم  نیا 
زا شیب  نونکا  هتبلا   ) .دسر یم  شورف  هب  دازآ  رازاب  رد  اهنآ  همه  نونکا  مه  هدوب و  یبهذم  لئاسم  هب  طوبرم  ءانثتسا  نودب  هک  تسا 

( .دشاب یم  تیلاعف  یب  لیطعت و  ًالمع  تکرش  نیا  هک  تسا  لاس  هس 

تسا بناجنیا  زا  نآ  همجرت  نابز و  یبرع  هدنـسیون  کی  زا  نآ  نتم  هک  تسا  مالـسا » ورملق  رد  هدنیآ   » باتک هب  طوبرم  هرامش 11 
تالاکـشا اهداریا و  .تسا  هتـشگ  رـشتنم  نونکات  یـسراف  ناـبز  رد  ینید  تاـعوضوم  رد  هک  تسا  یبتک  نیرت  عفاـن  زا  ناـمگ  یب  و 

نیدب هدوب و  مجرتم  فلؤم و  روظنم  دارم و  كرد  مدع  یتقد و  یب  رثا  رب  ًامومع  دش  یم  دروم  هب 10  غلاب  هک  باتک  نآ  رب  كاواس 
رظندیدجت يداع و 203  ياه 201  هاگداد  ناسرداد  كاواس ، رظن  دروم  طاقن  فارطا  رد  یحیضوت  رـصتخم  اب  هکنآ  زا  سپ  تهج 

روبزم باتک  ندوبن  رـضم  ندوب و  دـنمدوس  دروم  رد  ار  شیوخ  هیرظن  ءارآ  قافتا  هب  متـشاذگ  نآ  بلاطم  ناـیرج  رد  ار  مود  شترا 
.دنتشاد زاربا 

ًالوا .تسا  رصم  هاگـشناد  سیئر  توتلـش  دمحا  رتکد  زا  یباتک  همجرت  لاس 45 و  رد  بناجنیا  ندـش  يراوتم  دروم  رد  شرازگ 12 
هک تدـم  نآ  رد  هک  نیا  لیلد  هب  دوب ؛ رهـش  نآ  رد  تماقا  اـجنآ و  یلاـها  زا  یعمج  توعد  هب  نارهت  هب  رفـس  دوبن و  ندـش  يراوتم 

یبهذم ینارنخـس  تعامج و  هماقا  هب  نارهت  رد  لاس ) نامه  دنفـسا  رخاوا  ات  نیدرورف 45  رخاوا  زا   ) دیـشک لوط  لاس  کی  کیدزن 
هماقا هب  گرزب  تاعامتجا  روضح  رد  دوخ  یعقاو  تیصخش  مان و  ظفح  اب  دناوت  یمن  يرارف  کی  هک  تسا  یهیدب  متشاد و  لاغتشا 

زا شیپ  هن  لاس 45 و  رد  هن  ما ، هدرکن  همجرت  توتلـش  دمحا  رتکد  زا  یباتک  زگره  نم  ًایناث  .دزادرپب  یبهذـم  ینارنخـس  ای  تعامج 
زا ینتم  .تسین  توتلـش  زا  مه  نآ  ناتـسودنه و  ناناملـسم  هرابرد  تسا  یباـتک  لاس 45  رد  بناـجنیا  یملق  رثا  .نآ  زا  دـعب  اـی  نآ 

دعب لاس  ود  یکی  باتک  نیا  مدرک و  همجرت  یتاحیضوت  تافاضا و  اب  تسا  رهزالا  هعماج  ياضعا  زا  یکی  هک  ار  رمنلا » معنملادبع  »
.تسا هلماعم  دروم  دوجوم و  دازآ  رازاب  رد  نونکا  مه  دش و  رشتنم  پاچ و  عیسو  يژاریت  اب 

ود نیا  نخس  .بناجنیا  هیلع  یمق  هللا  تیآ  رسپ  قداصدیـس  ینالیم و  هللا  تیآ  رـسپ  یلعدمحمدیـس  زا  تسا  یلوق  لقن  شرازگ 13 
ناشراتفگ ات  دنتسین  رومأم  ود  نآ  هکنیا  رب  هوالع  اریز  تسا  شزرا  یب  ییاضق  رظن  زا  دنشاب  هتفگ  ینخس  نینچ  هک  ضرف  هب  زین  رفن 
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ار ییاهریصقت  هتفرگ و  زاب  دوخ  نادناخ  ردپ و  زا  ار  یتینما  هاگتـسد  ضرعت  دنا  هتـساوخ  راتفگ  نیا  اب  هک  رظن  نیا  زا  دشاب ، تجح 
، دـننک دوـخ  تیثـیح ...  دوـخ و  نادرگـالب  ار  يرگید  هصـالخ  دـنزاس و  هجوـتم  يرگید  هب  هداد  یم  تبـسن  ناـنآ  هب  كاواـس  هک 

نخـس بناجنیا  هلیـسو  هب  یمق  هللا  تیآ  کیرحت  زا  شرازگ  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یمن  یئاضق  نزو  شزرا و  نیرت  کچوک 
یصخش هک  دنک  یم  كرد  یناسآ  هب  يرایشه  ياناد  ره  تسا و  هدنهد  شرازگ  يربخ  یب  یگداس و  زا  یـشان  دوخ  زین  نیا  هتفر و 

.دشاب یمن  بناجنیا  تبتر  نأش و  رد  یسک  فرط  زا  کیرحت  لباق  یمق  هللا  تیآ  عضو  ماقم و  رد 

اب تسا  هرامـش 12  شرازگ  نامه  ًاعوضوم  هک  تسا  لاس 45  رد  نارهت  هب  بناجنیا  ندش  يراوتم  زا  نخـس  ًاددـجم  هرامش 14  رد 
.تسا هتخاس  سکعنم  هرامش  ود  تحت  ار  يدحاو  عوضوم  هک  هدنهد  شرازگ  ضرغ  لامعا  زا  رگید  هنومن  زین  نیا  .ترابع و  رییغت 
خیرات رد  بناـجنیا  بیقعت  هرامـش 12  شرازگ  رد  اریز  دروخ ، یم  مشچ  هب  زین  يراکـشآ  ضقاـنت  شرازگ  ود  نیا  ناـیم  هوـالع  هب 

هدش و بیذکت  بناجنیا  يراوت  عوضوم  هرامش 12  رد  نینچمه  خیرات 21/3/45 . رد  هرامش 14  شرازگ  رد  هدش و  رکذ   13/4/45
! دروآ تسد  هب  ار  تاشرازگ  نیا  تحص  ناقتا و  هجرد  ناوت  یم  اجنیا  زا  .تسا و  هتشگ  دییأت  هرامش 14  رد 

نیا .دوب و  هدش  رارکت  هرامش 13  رد  رگید  راب  کی  هک  تسا  یمق  قداصدیس  ینالیم و  یلعدمحمدیـس  شرازگ  زاب  هرامش 15  رد 
.يو يزاس  مرج  یشارت و  مرجم  حور  زا  يرگید  هناشن  هدنهد و  شرازگ  رومأم  ینیبدنچ  ینیبود و  زا  يرگید  هنومن  زین 

تعامج و همئا  کیرحت  رهاـظت و  داـجیا  رب  ینبم  نیدرورف و  لوا  ياـهزور  هب  طوبرم  تسا  رگید  شرازگ  ود  هرامش 16 و 17  رد 
دارفا رادـید  ترایز و  يارب  نارهت  رد  تماقا  لاـس  کـی  زا  سپ  هک  اـهزور  نآ  رد  بناـجنیا  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  .ینـالیم  هللا  تیآ 
.ددرگ یم  زرحم  زین  شرازگ  ود  نیا  بذـک  متـشادن ، دـش  هراشا  نادـب  هچنآ  زج  يراک  چـیه  لاجم  هدـمآ و  دهـشم  هب  ما  هداوناـخ 

هک یناسک  همه  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  ما و  هتفرن  ربنم  دهـشم  رد  نآ  زا  دـعب  ای  لبق  هن  خـیرات و  نآ  رد  هن  بناجنیا  هکنیا  رب  هوـالع 
هجوت یب  یتح  داشرهوگ  دجسم  رد  بناجنیا  ندرک  ینارنخس  نتفر و  ربنم  شرازگ  نیاربانب  .تسا و  داهشتسا  لباق  دنـسانش  یم  ارم 

داشرهوگ دجسم  رد  خیرات 8/1/46  رد  هدنب  رگا  همه  نیا  زا  سپ  .تسا و  هدش  هتخادرپ  لعج و  بناجنیا  تیعقوم  عضو و  هب 
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رد دنـشاب ، هدـش  ریگتـسد  نم  اب  زین  يرگید  عمج  هکلب  نم  اـهنت  هن  زور  ناـمه  رد  دـیاب  متح  روط  هب  مشاـب  هدرک  داـجیا  یتارهاـظت 
.درادن دوجو  اه  يریگتسد  زا  یکاح  یشرازگ  میا و  هدشن  ریگتسد  اهزور  نآ  رد  رگید  سک  چیه  هن  نم و  هن  هک  یتروص 

تیلاعف زا  شرازگ  نیا  رد  .تسا  رخـسمت  دـنخبل و  روخ  رد  دـناسر  یم  ار  وگغورد  هدـنهد  شرازگ  یگظفاـح  یب  هک  شرازگ 18 
رد هک  یلاـح  رد  هتفر  نخـس  خیرات 25/2/46  رد  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  هرـضم  حالطـصا  هب  باتک  راشتنا  تهج  بناجنیا  دـیدش 

مدوب يرکشل  هناخرادساپ  نادنز  يدارفنا  لولـس  رد  بناجنیا  دوخ  هدوب و  كاواس  رایتخا  رد  فیقوت و  هدربمان  باتک  روبزم ، خیرات 
!! هام کی  زا  شیب  بناجنیا  تشادزاب  خـیرات  زا  تشذـگ و  یم  لاس  کی  زا  شیب  باتک  فیقوت  خـیرات  زا  اهیفام ! اـیند و  زا  ربخیب  و 

ندوب ضرغم  ياعدا  نآ  ریظن  يرگید  رادخاش  ياه  غورد  شرازگ و  نیا  زا  هک  تسا  مرتحم  ناسرداد  نایاقآ  دوخ  اب  رایتخا  نونکا 
غورد یناوارف  دراوم  نآ  رـسارس  رد  هک  یـشرازگ  منک  یم  رکف  یلو  .ریخ  اـی  دـننک  قیدـصت  ار  هدـنهد  شرازگ  رومأـم  رظنءوـس  و 

.دشاب مزال  رابتعا  شزرا و  دقاف  یئاضق  طباوض  رظن  زا  دراد  دوجو  حیرص  ضقانت  راکشآ و 

یب يایوگ  دوخ  زین  شرازگ  نیا  .مشاب  یم  نارهت  كاواس  بیقعت  تحت  نونکاـت  لاس 42  زا  بناجنیا  هک  تسا  یعدم  شرازگ 19 
رد ار  نآ  زا  لاس  ود  رب  غلاب  ًانیقی  هک  لاـس  نیا 7  فرظ  رد  کش  یب  مدوب  یم  بیقعت  تحت  بناجنیا  رگا  اریز  تسا ، دوخ  یـساسا 

نیا زا  راـضحا و  ناـمزاس  نآ  هب  تعاـس  کـی  يارب  تبون و  کـی  ولو  ما  هتـشاد  لاغتـشا  ینارنخـس  ربنم و  هب  ما و  هدـینارذگ  نارهت 
ییوجزاب دروم  تشادزاـب و  دهـشم  رد  هک  لاـس 46  رد  .تسا  هداـتفین  قاـفتا  يزیچ  نینچ  .متفرگ و  یم  رارق  لاوئـس  دروم  عوضوم 

یم تسا  نارهت  كاواس  بیقعت  تحت  هک  ار  يا  هنماخ  دیعس  هک  دش  لاوئس  بناجنیا  زا  اهییوجزاب  زا  یکی  رد  مدوب  دهشم  كاواس 
يا هناهب  دوخ  رظن  دروم  صخـش  اب  ار  بناجنیا  یلیماف  مان  كارتشا  كاواس  هدنهد  شرازگ  دوش  یم  مولعم  نونکا  ...ریخ  ای  مسانش 

یگتخاـس یلاـیخ و  مئارج  هدوـت  رب  يا  هنزو  هدـیناجنگ و  بناـجنیا  قـباوس  رد  زین  ار  وا  هب  طوـبرم  یعوـضوم  هکنیا  يارب  هداد  رارق 
.دیازفیب بناجنیا 

دننام ًانیع  ندوب  ضرغ  هب  هدولآ  یتسـس و  ظاحل  زا  هدرک  رکذ  يرگید  رـصتخم  بلاـطم  هرامـش  دـنچ  تحت  هک  زین  شرازگ  هلاـبند 
ار اهنآ  یساسا  یب  هک  تسا  یلبق  هرامش 
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هب جاـیتحا  تسا و  یفاـک  نآ  نتخاـس  دودرم  يارب  دوخ  نآ  هعلاـطم  منک  یم  رکف  رت و  هیاـپ  یب  رت و  تسـس  یتح  متخاـس و  للدـم 
.تسین اهنآ  هرابرد  نتفگ  نخس 

یم شزوپ  ًاددجم  درک  لاغشا  ار  هاگداد  تقو  زا  یقیاقد  دش و  ثحب  لیصفت  هب  يدودح  ات  شرازگ  نیا  نوماریپ  رد  هکنیا  زا  يراب 
تـساوخرفیک لیلد  نیرت  مهم  هراـبرد  هک  رظن  نیا  زا  لیـصفت  یـسررب و  نیا  هک  دـنیامرف  یم  قیدـصت  مرتحم  ناـسرداد  یلو  .مبلط 

هب نآ  هرابرد  تجح ، مامتا  يارب  لـقاال  دوخ و  قح  زا  عاـفد  يارب  مدوب  راـچان  بناـجنیا  دوب و  باـنتجا  لـباقریغ  تفرگ  یم  ماـجنا 
.میوگب نخس  لیصفت 

ياه هناشن  نآ  رسارس  رد  هک  یـشرازگ  ایآ  منک : یم  لاوئـس  مرتحم  ناسرداد  یئاضق  كرد  نادجو و  یـضاق  زا  دادمتـسا  اب  نونکا 
تسا ساسا  یب  شودخم و  ًامامت  دش  هراشا  نادب  ًالبق  هک  یلیالد  هب  دوش و  یم  هدهاشم  يزرو  ضرغ  یتح  رظنءوس و  یمهف و  جک 

یم نوچ  زین  هدـنهد  شرازگ  دوخ  اـیوگ  هکنآ  بلاـج  دوش ؟ رکذ  تساوخرفیک  رد  تیمرجم  لـیلد  ناوـنع  هب  هک  دوـب  نآ  هتـسیاش 
، دنزرا یمن  يزیشپ  هب  یئاضق  طباوض  نیزاوم و  رظن  زا  دنتسین و  یفاو  یفاک و  یلیالد  مرج ، تابثا  يارب  اه  شرازگ  نیا  هک  هتـسناد 

مولعم هک  ار  يزیمآ  نیهوت  دنت و  هیمالعا  یپکوتف  دشاب  هتـشاد  دوجو  تیمرجم  رب  لیلد  کی  لقال  بناجنیا  هدنورپ  رد  هک  نیا  يارب 
هتخاس مضنم  بناجنیا  هدـنورپ  هب  تسا ، یـصخش  ضارغا  ياه  هدروآرف  زا  زین  نآ  اـی  هتفاـی  راـشتنا  يا  هیمـالعا  نینچ  ًاـساسا  تسین 

نیا .تسا و  هدـشن  هداد  تبـسن  بناـجنیا  هب  تسین و  یماـن  روـبزم  هیمـالعا  زا  كاواـس  شرازگ  نتم  رد  یتـح  هک  یلاـح  رد  تسا ،
دوخ ایآ  لاح  دشاب ! هدش  تسویپ  زین  دولآ  نوخ  هنـشد  ددع  کی  ًالثم  سالتخا  هب  مهتم  کی  هدنورپ  رد  هک  دنام  یم  نادـب  تسرد 

...مرتحم ناسرداد  اب  نآ  خساپ  ریخ ، ای  تسه  هطوبرم  رومأم  رظن  ءوس  رب  لیلد  لمع  نیا 

لحارم رد  تسا  بناجنیا  تاراهظا  یکی  .دـنا  هدرک  هماقا  تیمرجم  رب  تساوخرفیک  رد  زین  رگید  لیلد  ود  مرتحم  ناتـسداد  راـکرس 
ياه گرب  هعلاطم  اریز  منیب ، یمن  لیلد  نیا  ّدر  هب  جاتحم  ار  دوخ  ًاقلطم  بناـجنیا  هک  ات 56  ياه 52  گرب  حرش  هب  قیقحت  فلتخم 

دوجوم نئارق  تاراما و  ریاس  : » دنا هدرک  ادا  ترابع  نیا  اب  ار  رگید  لیلد  .تسا  یفاک  لیلد  نیا  یتسـس  تابثا  يارب  ناشیا  رظن  دروم 
هدرک ساسحا  مرتحم  ناتسداد  راکرـس  دوخ  هک  دوب  نآ  لیلد  ود  نیا  ندرک  فیدر  هزیگنا  منک  یم  رکف  بناجنیا  و  رما » هدنورپ  رد 

یفاکریغ ناشیا  يدانتسا  داوم  هیجوت  يارب  تاراهظا ...  كاواس و  شرازگ  ینعی  یلبق  لیلد  ود  هک  دنا 
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بناجنیا تیمرجم  رب  هدنورپ  رـسارس  رد  يا  هنیرق  هراما و  مادـک  هنرگو  دـنیازفیب  تلالد ، یب  هلدا  نیا  مجح  رب  دـنا  هتـساوخ  تسا و 
زین كاواس  هدـنهد  شرازگ  رومأم  هک  میدـید  تسا و  بناجنیا  تئارب  لوق و  قدـص  هاوگ  ًـالماک  رـضاح  هدـنورپ  تفاـی ؟ ناوت  یم 

اه و ییوجزاب  یفاص  زا  راب  کی  هک  بناجنیا  هتـشذگ  تاـماهتا  زا  یـشرازگ  دوب  هدرک  ساـسحا  ار  هدـنورپ  نیا  ییاوتحم  یب  نوچ 
.دوب هتخاس  مضنم  بناجنیا  هدنورپ  هب  هدیسر ، تابثا  هب  نآ  یساسا  یب  هدرک و  روبع  اه  هاگداد  اه و  یسرپزاب 

تـساوخرفیک رد  روآ  تفگـش  عوضوم  کی  هب  ار  مرتحم  ناسرداد  رظن  مناد  یم  مزال  متاعفادـم  نایاپ  زا  شیپ  نخـس و  همتاـخ  رد 
گرزب هابتـشا  نیا  بجوم  تسا  نکمم  یتـلفغ  هنوـگچ  مناد  یمن  نم  .تسا  هدام 81  هب  ناتسداد  راکرـس  دانتـسا  نآ  .منک و  بلج 

اریز تفرگ ، هدـیدان  ناوـت  یمن  ار  تساوـخرفیک  ياـطخ  تـسیرگن  ضاـمغا  هدـیدب  ناوـتب  ار  یئاـضق  نیطباـض  ياـطخ  رگا  .دوـش 
مدرم داحآ  هاـفر  تداعـس و  هب  کـمک  شدوجو  هفـسلف  شا و  یتسه  هک  تسا  یماـقم  نآ  تلود  تسا و  تلود  هدـنیامن  ناتـسداد 
هعاشا روشک ، حلاصم  هیلع  ینیمخ و  هللا  تیآ  عفن  هب  غیلبت  هدـش : رکذ  حرـش  نیا  هب  تاقیقحت  هجیتن  تساوخرفیک  دـنب ج  رد  .تسا 
یمامت یتاحفص  یط  هتبلا  هک  ...ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  غیلبت  رب  کیرحت ...  يدیعس ، اضردمحمدیـس  ندش  هتـشک  رب  ینبم  يرابخا 
ناتسداد ياقآ  زا  نونکا  .مدومن  تابثا  ار  قوف  تاماهتا  یـساسا  یب  هتخاس و  دودرم  هاگداد  رـضحم  رد  نونکا  مه  ار  روبزم  بلاطم 

ملقلا وهس  هابتشا و  ایآ  تسیچ ؟ هدام 81  اب  نآ  طابترا  دشاب ، زین  دراو  تاماهتا  نیا  رگا  لاحم  ضرف  هب  هک  تسه  لاوئـس  نیا  ياج 
نادنزرف اه و  هداوناخ  یناشیرپ  نتفرگ  هدیدان  هانگ و  یب  مدرم  رمع  اه  لاس  اههام و  هب  ییانتعا  یب  ای  هدـش  هدام  نیا  ندروآ  بجوم 

؟ ناشیا ناردام  ناردپ و  و 

زا هتفر و  نخـس  تقادص  هب  اهنآ  رد  نوچ  هک  مرب  یم  دیما  منک و  یم  متخ  ار  دوخ  تاعفادم  مرتحم  ناسرداد  زا  ناوارف  ترذـعم  اب 
.دشاب گرزب  يادخ  لدع  هاگداد  رد  یتجح  هن  رگا  دزاس و  عفترم  ار  یملظ  قاقحا و  ار  یقح  دنیشن و  لد  رب  هتساخرب ، لد 

يا هنماخ  یلعدیس 

رگیدکی هب  نارـسفا  .تفای  نانآ  ياه  هاگن  رد  ار  نیـسحت  یتفگـش و  ياه  هناشن  درک ، دـنلب  ار  شرـس  دـش و  مامت  هک  هیعافد  تئارق 
راهظا نم  ياه  هتشون  زا  زین  هاگداد  تحارتسا  ءانثا  رد   » اما دوب ، تخس  شرواب  .دنتفگ  یم  دندوب  هدینش  هچنآ  زا  دندرک و  یم  هاگن 

دندرک یتفگش 
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« .دندومن دیجمت  نیسحت و  اهنآ  ءادا  تیفیک  یناعم و  ظافلا و  باختنا  نسح  تهج  هب  ارم  و 

زا عالطا  يارب  مه  نم   » .دشاب رظتنم  يدورو  رد  نوریب  دنک و  كرت  ار  هاگداد  رالات  دنتـساوخ  وا  زا  تفای ، نایاپ  هک  یـسرداد  نامز 
هام هس  نامه  هرداـص ، مکح  هنیـشیب  هک  دوب  هدـش  نشور  هاـگداد  مه  كاواـس و  يارب  مه  .مدرک » یم  يرامـش  هظحل  هاـگداد  رارق 

ظاحل زا  اربم و  تکلمم  سیئر  هب  تناها  ماهتا  زا   » يا هنماـخ  یلعدیـس  یماـظنریغ  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناـیماظن  .تسا  نادـنز 
زا یکی  .ددرگ  یم   (1)« موکحم یلبق  تشادزاب  باستحا  اب  یبیدأت  سبح  هام  هس  تدـم  هب  تکلمم  یلخاد  تینما  هیلع  مادـقا  ماـهتا 
رب یفرعم و  ینیمخ  هللا  تیآ  دـلقم  ار  دوخ  ...مهتم   » هک دوب  نیا  روشک  تینما  هیلع  مادـقا  ماهتا  نتـسناد  زرحم  يارب  هاـگداد  لـیالد 

تسد یتصرف  رگا  هک  ددرگ  یم  ملسم  مالسا ، نوناق  رد  دیلقت  ساسا  هب  هجوت  اب  هک  دراذگ  یم  هحص  وا  هیحان  زا  هدش  ماجنا  لامعا 
« .دومن دهاوخن  غیرد  يو  زا  نکمم  وحن  ره  هب  ار  دوخ  تیامح  يرادفرط و  دهد ،

.تشذگ یم  ررقم  تیموکحم  نایاپ  زا  زور  تسیب  دش ، رداص  مکح  نیا  یتقو 

يدایز تدم  .دندوب  راظتنا  مشچ  ناگداپ  ياهراوید  تشپ  وا  هداوناخ  .دوب  زین  ناش  ياه  هداوناخ  ناینادـنز و  تاقالم  زور  زور ، نآ 
ربخاب هرداص  مکح  زا  هک  هاگداد ، ءاضعا  زا  یکی  .دنداتسیا  دندرشف و  ياپ  یضعب  .دنتشگزاب  هدش ، هتـسخ  یخرب  .دندرک  يرپس  ار 

نانآ هب  ار  وا  عوقولا  بیرق  يدازآ  ربخ  دـش و  يا  هنماخ  ياقآ  هداوناخ  ءاضعا  زا  یخرب  روضح  هجوتم  ناگداپ  كرت  لاـح  رد  دوب ،
هناخ هب  دندرک  داهنشیپ  دندوب ، نانآ  راظتنا  ندیـشک  ازارد  هب  دهاش  هک  اه  نابهگن  .دندش  رادربخ  وا  زا  رتدوز  ینادنز  ناشیوخ  .داد 

.دنتشگرب یخرب  .دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  اهنآ  ینادنز  دندرگرب ؛

.دندناسر وا  عالطا  هب  ار  مکح  هک  تشذگ  یم  هاگداد  يدورو  رد  تشپ  يا  هنماخ  ياقآ  راظتنا  زا  یتعاس  ود 

ناتـسداد فرط  زا  هن  مهتم و  يوـس  زا  هن  مکح  نـیا  .دـش  دازآ  هاـم  يد   21 سبح ، زور  تسیب  هاـم و  هـس  زا  سپ  يا  هنماـخ  ياـقآ 
رب زور  هد  دص و  نیا  رد  هک  هچنآ  همه  هب  يا  هنماخ  ياقآ   (2) .دندرک رظندیدجت  تساوخرد  دنداد و  ضارتعا  ود  ره  .دشن  هتفریذپ 

هتشذگ وا 

ص:426

خروم 24/10/49. مش 120/5/66/401/18 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  دهشم  هرامش 18  يداع  هاگداد  همان  كاواس ، دانسا  - 1
خروم مش 161/5/66/401/18 ، دهشم ، هرامـش 11  رظندیدجت ، هاگداد  سیئر  هب  دهـشم  هرامـش 18  يداع  هاگداد  همان  ناـمه ، - 2

.28/10/49
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.دوب یم  نیا  زا  رتدیدش  دیاب  هک  مکح ، هب  لومعم  قبط  ناتسداد  تشاد و  ضارتعا  دوب 

يدازآ زور 

ینعی نیا  و  دنوش ؛ جراخ  شاب  هدامآ  تلاح  زا  دـنریگب و  شود  هب  ار  دوخ  ياه  گنفت  هک  داد  روتـسد  اه  نابهگن  هب  هاگداد  سیئر 
.درک یظفاحادخ  ناینادنز  اب  .درادرب  ار  دوخ  هیثاثا  ات  دش  شلولـس  یهار  اجنآ  زا  .تسین  ینادـنز  يا  هنماخ  یلعدیـس  رگید  هک  نآ 

.دـنازرلب ار  وا  هک  دوب  درـس  ردـق  نآ  هاـم  يد  ياوـه  .تفر  ناـگداپ  رد  فرط  هب  .تشذـگ  یم  بش  زا  تعاـس  کـی  جورخ ، تقو 
: تفگ دش و  کیدزن  يرـسفا  هک  دوب  ندش  راوس  لاح  رد  .دـندوب  هدـمآ  وردوخ  اب  .دـندوب  شرظتنم  دـنواشیوخ  ناناوج  زا  يرامش 
هک دیمهف  یقیاقد  زا  سپ  .دندناشن  دـندوب  نآ  لخاد  یماظن  دـنچ  هک  ییوردوخ  رد  ار  وا  .ییایب  نم  اب  دـیاب  يورب ؛ یناوت  یمن  امش 

؟ دنتـسرفب نارهت  هب  ارم  دـنکن  هدوب ؟ يرهاظ  نم  يدازآ  ایآ  دیـشیدنا : دوخ  اب  .دنتـسه  كاواس  نامتخاس  هب  ندـش  کیدزن  لاح  رد 
رهاظ شربارب  رد  كاواس  يوجزاب  يرفنـضغ ، دش ، هک  هدایپ  .داتـسیا  كاواس  نامتخاس  لباقم  وردوخ  چیه ؟ يارب  شیامن  همه  نیا 

روتـسد هک  تفگ  يرفنـضغ  .دـنا  هدروآ  اجنیا  هب  ارم  ما ؛ هدـماین  تفگ : يا ؟ هدـمآ  اجنیا  ارچ  هک  دیـسرپ  توخن  اب  يرفنـضغ  .دـش 
.امرس تولخ و  یکیرات و  رد  دندرک ؛ شیاهر  .يورب  یناوت  یم  .هدش  رداص  وت  يدازآ 

هب مشچ  رگید ؟ فرط  کی  كاواس  تساوخ  فرط ، کی  هاگداد  يأر  هک  نیا  دراذـگب ؟ شرـس  رب  یتنم  تساوخ  یم  كاواس  اـیآ 
؛ دندوب هدمآ  شا  یپ  رد  هک  یناشیوخ  هب  دوب  هدرپس  ار  شهارمه  ثاثا  .دناسرب  هناخ  هب  ار  دوخ  دناوتب  ات  تشاد  يا  هلیـسو  ندیـسر 
هب هک  دـید  ار  دـنواشیوخ  ناناوج  نامه  درک ، تقد  هک  یمک  .داتـسیا  ییوردوخ  هاگان  .تشادـن  ار  نآ  ییاج  هب  اج  تردـق  هنرگو 
اما هتخود ، هناخ  رد  هب  مشچ  نم  راظتنا  رد  نانچمه  مرـسمه  مدـید  مدیـسر ، هناخ  هب  یتقو   » .دـندوب هدـمآ  كاواس  رقم  اـت  وا  لاـبند 

« .دندوب هدیباوخ  هدروآ ، هوتس  هب  ار  منادنزرف  راظتنا ، لوط 

یسایس یناحور  زا  زیهرپ 

مه زا  نت  ود  هب  شا  مشچ  .رئاز  زا  یلاخ  نحص  دوب و  بش  تاعاس  نیرخآ  .دش  جراخ  هناخ  زا  (ع ) اضر ماما  ترایز  يارب  بش  نآ 
ود نآ  زا  یکی  .داتفا  لیصحت  نامز  ياهیا  هرود 

ص:426
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نانآ اب  هک  نیا  زا  .دنردارب  دندرک  یم  نامگ  یخرب  .دوب  مه  وا  هیبش  .تشاد  يا  هنماخ  ياقآ  اب  يرتکیدزن  تبـسانم  یتسود و  هطبار 
، درپس دـهاوخ  یـشومارف  هب  ثحب  سرد و  ياه  لاـس  ناـهارمه  زا  نت  ود  دونـش  تفگ و  اـب  ار  نادـنز  جـنر  درک و  دـهاوخ  رادـید 
هب مه  ود  نآ  تشاد  عقوت  .درک  راکـشآ  ار  شرادـید  قوش  تشادرب  هک  يدـنت  ياه  ماگ  اب  تفر و  اـهنآ  تمـس  هب  .دوب  لاحـشوخ 

يرگید نآ  هب  یکی  راگنا  .دندنادرگرب  يور  نم  زا  مدـید  هاگان  هک  منک  مالـس  متـساوخ  مدـش و  کیدزن  اهنآ  هب   » .دـنیایب وا  يوس 
« .میریگب هلصاف  وا  زا  دیاب  تسا ، رظن  تحت  ًالامتحا  هدش ؛ دازآ  نادنز  زا  هزات  هک  تفگ 

تیمورحم اه و  نادنز  رگا  .دننک  يراتفر  نینچ  دوخ  هلاس  نیدنچ  تسود  سرد و  مه  اب  درک  یمن  روصت  .دش  نیگمغ  هدروخرس و 
نآ زا  یگدـنیامن  هب  وا  .دیـسر  یم  یمهـس  مه  اهنآ  هب  درک ، یم  شخب  دوب ، هدرک  راومه  دوخ  رب  هتـشذگ  لاس  شـش  رد  هک  ییاه 

؟ دنتخیرگ یم  كاواس  دنب  زا  هدش  اهر  هزات  یسایس  ینادنز  زا  لاح  .دیـشچ  یم  ار  تموکح  اب  هزرابم  نامرح  جنر و  مه  نایناحور 
.دندوب یم  دنب  ياپ  دندیمان  یم  یمالسا  ياه  نامرآ  ققحت  هک  هچ  نآ  هب  نارگید  زا  شیب  دیاب  ود  نآ 

وا هب  ار  دوخ  دندیـشوک  یم  هک  یناناوج  زا  سکعلاب ؛ .تشادـن و  مک  تسد  نیا  زا  یتایبرجت  دوخ  ینهذ  هقباس  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
(1) .تشاد یناوارف  غارس  دنهدب  وا  نادنز  ياه  جنر  هب  یمایتلا  راک  نیا  اب  دننک و  کیدزن 

50-1349ش)  ) مرحم 1391

ناتسداد ضارتعا  هب  ات  داتسرف  رظندیدجت  هاگداد  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  یگرب  هدنورپ 160  يداع ، هاگداد  يدازآ ، زا  دعب  هتفه  کی 
يرتنالک زا  نمهب  مشـش  رد  رظندیدجت ، هاگداد  سیئر  ییوکـشرونا ، گنهرـس  .دنک  رداص  ار  دوخ  يأر  هدرک ، یگدیـسر  مهتم  و 

رد روپافص  هللارکش  گنهرس  هک  نیا  اب  .دیایب  هاگداد  هب  عفادم  لیکو  نییعت  يارب  هک  دیوگب  دبایب و  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هک  تساوخ 
اما دش ، باختنا  وا  يریخست  لیکو  ناونع  هب  نمهب  مهدزون 

ص:427

ماـما يربـهر  هب  مدرم  هک  هـچنآ  زا  داد و  عـضوم  رییغت  لاـس 1357  رد  بـالقنا  رونت  ندـش  مرگ  اـب  هدـشدای  نت  ود  نآ  زا  یکی  - 1
دوبن یضار  وا  زا  لد  رد  هک  نیا  اب  .دنک  کیدزن  يا  هنماخ  ياقآ  هب  ار  شدوخ  درک  یعـس  .دومن  تیامح  دندرک ، یم  دایرف  ینیمخ 

یم نامگ  وا  هک  هچ  نآ  زا  شیب  نم  تفرگ و  سامت  نم  اب  دوب  هدـمآ  شیپ  شیارب  هک  یلکـشم  لح  يارب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  »
ص 61) اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  « ) .مدرک کمک  وا  هب  درک 
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.دیدرگن اپرب  نامز  نامه  رد  دش و  لوکوم  هامرهم 1350 ، دعب ، هام  تشه  هب  رظندیدجت ، هاگداد  لیکشت  ارچ  هک  تسین  نشور 

، دوب هتـسسگ  وا  یگدـنز  زا  ریخا  نادـنز  هک  هچ  نآ  میمرت  هب  دـنارذگ و  دهـشم  رد  ار  هام  نمهب  داـیز  لاـمتحا  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ 
تأیه نایناب  وا  ناگدننک  توعد  زا  یکی  .دوش  نارهت  یهار  لاسراپ ، نوچ  رگید ، راب  مرحم ، ندیسرارف  اب  تشاد  میمـصت  .تخادرپ 

رفص مرحم و  يارب  زکرم  كاواس  .درکن  انتعا  تشاد ، رگا  و  تشادن ، ربخ  دوخ  ندش  ربنملا  عونمم  زا  ًالامتحا  .دندوب  نیسحلاراصنا 
زا رفن  جنپ  زاریش ، زا  نت  هس  نارهت ، نایناحور  زا  رفن  هدزیس  .دوب  هدرک  عنم  ینارنخس  زا  ار  نایناحور  زا  یهجوت  لباق  رامـش  لاس  نآ 

.دندوب هدـش  ربنملا  عونمم  كارا  دابآ و  فجن  ناجنـسفر ، نیمخ ، رهـشناریا ، ناوارـس ، نیوزق ، زا  هیقب  و  مق ، زا  یناحور  هس  دهـشم ،
.دندوب اهیدیعبت  رهشناریا ، ناوارس و  میقم  نایناحور  .دوب  رفن  نیا 32  زا  یکی  يا  هنماخ  ياقآ 

تساوخرد روشک ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  هب  يا  همان  لاسرا  اب  ظعاو  يوسوم  دمحمدیـس  مرحم ، هام  ندیـسرارف  زا  شیپ 
، يا هنماخ  یلعدیس  یحلاص ، یضترمدیس  یهدس ، دومحمدیس  يریبک ، سابع  خیش  يزاجح ، اضرلادبعدیـس  ربانم  زا  تیعونمم  عفر 

نیا ياه  ینارنخس  هک  دوب  هدش  دهعتم  همان  نیا  رد  ظعاو  يوسوم  .درک  ار  یغلبم  هللادبع  خیـش  مالـساریم و  هاوخیداعم ، دیجملادبع 
، يریـصن هللا  تمعن  يارب  یـشرازگ  دروم  نیا  رد  كاواس  .دوب  دـهاوخن  یتموکح  هاگتـسد  رظندروم  ياه  بوچراچ  زا  جراخ  دارفا 

تـشون نایاپ  رد  داد و  يرـصتخم  حیـضوت  ربنم  زا  عونمم  ناگدشدای  زا  کی  ره  دروم  رد  کیکفت ، هب  درک و  هیهت  كاواس ، سیئر 
دمحم یفـسلف و  نوچ  نکل  دـنا ، هدوبن  دـنب  ياـپ  دوخ  تادـهعت  لوق و  هب  هاـگ  چـیه  فوصوم  نویناـحور  هک  نیا  هب  هجوت  اـب   » هک

قوف ناگدربمان  هب  بیوصت  تروص  رد  تسا ، هدرپس  دـهعت  هنیمز  نیا  رد  ًابتک  يوسوم  دـنا و  هدومن  ار  مهیلاراشم  تعافـش  يوسوم 
، دومن نانیمطا  دامتعا و  رفن  ود  نیا  هب  ناوت  یمن  ًالوصا  هک  یهدس ) دومحمدیـس  يزاجح ، اضرلادبع   ) ياه 1 و 3 فیدر  ءانثتسا  هب 

« .دیآ لمع  هب  تیعونمم  عفر  نانآ  زا  روبزم  نویناحور  زا  دهعت  ذخا  نمض  قافرا و 

زا .دندرک  تقفاوم  هاوخیداعم  دیجملادبع  یحلاص و  یضترمدیس  يا ، هنماخ  یلعدیـس  نایاقآ  ینارنخـس  يدازآ  اب  كاواس  تاماقم 
سیئر هب  دروم  نیا  رد  يریصن  هللا  تمعن  دبهپس  هک  يا  همان  .دوب  هدش  تیعونمم  عفر  نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  يریبک  سابع  خیش  ربنم 
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...دـنا هدومن  ینامیـشپ  تمادـن و  راهظا  دوخ  راتفر  لامعا و  زا   » ناـگدربمان هک  دوب  هلمج  نیا  يواـح  تشون  روشک  لـک  یناـبرهش 
(1) .دیآ لمع » هب  ربنم  زا  تیعونمم  عفر  نانآ  زا  دییامرف  روتسد 

نیـسحلاراصنا تأیه  تاسلج  رد  دوب و  نارهت  رد  دنفـسا ، مهدزاود  رد  شربنم  تیعونمم  عفر  زا  یهاـگآ  زا  شیپ  يا  هنماـخ  ياـقآ 
، نارهت قوسراهچ  رازاب  رد  رایتخب  مساقلاوبا  جاـح  هناـخ  رد  هدـشدای  تأـیه  مرحم 1391  مود  دنفـسا 1349 / مهن  .دـنار  یم  نخس 

نیمود زا  ار  دوخ  شرازگ  كاواس  عبنم  اما  دوب ، هدرک  عورـش  ار  دوخ  راک  مرحم  لوا  زا  تأیه  هک  نیا  اـب  .دوب  اـپرب  نت  تفه  رذـگ 
یطخ جـنپ  شرازگ  زا  .تشاد  ینارنخـس  يا  هنماخ  ياقآ  یتـالحم ، هللا  لـضف  خیـش  زا  سپ  حبـص  زور  نآ  .درک  هیهت  هاـم  نیا  زور 
تـسا مولعم  هچ  نآ  اما  درک ، یبایزرا  ار  اه  ینارنخـس  ياوتحم  ناوت  یمن  هدرک ، هصالخ  اـج  کـی  ار  ربنم  ود  ره  هک  یتینما  رومأـم 

.تسا هدنار  نخس  نانآ  نامیا  یگرزب و  رافک و  ربارب  رد  مالسا  نازابرس  تمواقم  زا  یخیرات  دهاوش  هئارا  اب  يا  هنماخ  ياقآ 

لیذ رد  مرحم  مشـش  دنفـسا / مهدزیـس  دـعب ، زور  راهچ  دـشاب ، هتـشاد  ینارنخـس  نیا  زا  یلماک  یبایزرا  تسناوتن  كاواس  عبنم  رگا 
یم زیمآ  کیرحت  يا  هنماخ  تاراهظا  : » دیدرگ رظنراهظا  نینچ  دـش ، هیهت  يا  هنماخ  ياقآ  حبـص  زور  نآ  نانخـس  زا  هک  یـشرازگ 

(2)« .دوش يرادرب  هرهب  هدش ، طبض  راون  يور  شتاراهظا  دوش  هداد  یبیترت  هلکشتم ، تاسلج  يو و  زا  تبقارم  نمض  .دشاب 

ظعاو يوسوم  دمحمدیس  همان  هب  دامتعا  رد  و  درک ، هابتشا  يا  هنماخ  ياقآ  ربنم  يدازآ  اب  تقفاوم  رد  يریصن ، هللا  تمعن  تفگ  دیاب 
مان ام  یتقو  « ؟ هن ای  دناوخ  يا  هنماخ  ياقآ  نابز  زا  ار  ریباعت  نیا  يریصن  تسین  مولعم  .دش  يروابدوز  راچد  یفسلف  ياقآ  تطاسو  و 

زا یتقو  ...دـشاب  یم  اهنآ  تایانج  اه و  هیواعم  مامت  ام  روظنم  هکلب  دورن ، فورعم  هیواعم  نآ  لابند  امـش  رکف  میروآ ، یم  ار  هیواعم 
امـش میدرک ، ثحب  هیواعم  تایانج  زا  یتقو  .ایند  رخآ  یلا  مالـسا  زا  دـعب  زا  مالـسا و  ات  مالـسا  زا  شیپ  زا  ینعی  مییوگ  یم  هیواـعم 

مه وا  هک  دینادب  دوب ، کیدزن  هیواعم  اب  شیاهراک  هزادنا  سک  ره  .دیراذگب  نارگید  يور  رب  هتشادرب و  ار  رتم  دیاب 

ص:429

خروم مـش 5213/316 ، روـشک ، لـک  ینابرهـش  تساـیر  هـب  روـشک  تـینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  سیئر  هماـن  كاواـس ، دانـسا  - 1
.12/12/49

خروم 16/12/49. مش 14016/20 ه 3 ، هب 316 ، زا 20 ه 3  نامه ، - 2
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(1)« .دشاب یم  هیواعم 

یـسک هچ  هدیـشک ، ار  تموکح  سبح  راـب  راـهچ  هک  يا  یناـحور  نانخـس  رد  هیواـعم  زا  روظنم  تسناد ، یم  همه  زا  رتهب  يریـصن 
ار نآ  عجرم  یتحار  هب  ناگدنونـش  هک  دوب  »ي  ریمـض ، » دوبن ملع » مسا   » يا هنماخ  ياقآ  لاثما  نابز  نهذ و  رد  دیزی  هیواعم و  .تسا 

ناشن یماظن  هاگداد  یـسرپزاب  كاواس و  ییوجزاب  دنچ  رد  هک  روط  نامه  يا ، هنماخ  ياقآ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  .دندرک  یم  ادـیپ 
، وا تلادـع  ینیمخ ، ماما  تیعجرم   ) دـش یم  حرطم  وا  هیلع  ماهتا  ناونع  هب  هک  شتاداقتعا  اهراک و  هب  يدـنب  ياـپ  نمـض  دوب ، هداد 
؛ دوب هیقت  لها  ...و ) نانآ  ندناوخ  وگغورد  كاواس و  نارومأم  هب  هلمح  دوب ، هتفرگ  مالـسا  ورملق  رد  هدنیآ  باتک  رد  هک  یعـضاوم 

روط هب  نمشد  اب  ینعی  .درک  هیقت  دیاب  هک  تسا  ماما  روتـسد   » هک تفگ  لاس 49  نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ  راب  کی  .هزرابم  رد  هیقت 
ناربهر طسوت  سابع  ینب  هیما و  ینب  نامز  ياه  شروش  مامت  .دـتفین  نمـشد  تسد  هب  اهورین  هک  دومن  هزراـبم  دـیاب  یفخم  زومرم و 

هدرک یم  راکنا  ار  عوضوم  اهنآ  تسا ، هدرب  یم  ییوجزاب  يارب  ار  اهنآ  تموکح  یتقو  اما  تسا ، هدـش  یم  يربهر  ام  ناماما  نید و 
(2)« .دنا

دراد و ناسکی  يدنور  زا  ناشن  هدش ، سکعنم  صقان  هک  دنچ  ره  رهم 1349 ، ات  دادرخ 1342  زا  وا  ياه  ینارنخس  سایق  یسررب و 
.تسا هدوزفا  نآ  قمع  هب  هکلب  هتشادن ، اهنآ  دورف  زارف و  رد  يرثا  یپرد  یپ  ياه  نادنز 

نیسحلاراصنا تأیه  ناکم ، ود  رد  لقادح  درب و  رسب  نارهت  رد  ار  ات 6/2/50 )  8/12/49  ) رفص مرحم و  هام  وا  دوجوم ، كرادم  ربانب 
.درک داریا  ییاه  ینارنخس  شیرجت ، تمه  دجسم  و 

، یخرب هدیقع  فالخرب  هک  تفگ  .دوب  (ع ) نسح ماما  هنامز  یگدنز و  اب  وا  نانخـس  يور  تمه  دجـسم  رد  تشهبیدرا   4 رفص /  28
تیهام هک  ارچ  دـندرک ، ار  شناج  دـصق  اهراب  .درک  یم  یفخم  هزرابم  هیواعم  نامز  رد  مود  ماما  .دوبن  راک  شزاـس  (ع ) نسح ماـما 

رـصق رد  هیواعم  .دوشن  راکـشآ  ًاـنلع  شفـالخ  لاـمعا  درک  یم  یعـس  دوب  رادـم  تسایـس  نوچ  هیواـعم   » .درک یم  ـالمرب  ار  هیواـعم 
دناوتب ات  دشاب  هتشاد  ...دیفس  رصق  دننام  يرصق  دیاب  مه  وا  دنیشنب  هیواعم  ياج  مه  سک  ره  .دوب  برط  شیع و  لوغشم  ... (3) دیفس

تشز ياهراک  هب  افخ  رد 

ص:430

.اج نامه  - 1
.اج نامه  - 2

.تسا هتفرگ  هابتشا  دیفس  رصق  اب  ار  زبس  خاک  كاواس ، رگشرازگ  ًالامتحا  - 3
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هیواعم .یگماکدوخ  يارب  دـشاب  یـششوپ  هکلب  ات  دـنزب  فرح  یتسرد  یتسار و  نید و  زا  ماوع  ناـیم  رد  دـهد و  همادا  دوخ  دـیلپ  و 
(1)« .داد یم  هجنکش  مه  وا  دندرک ، یم  مایق  يدازآ  يارب  هک  ار  یصاخشا  .تشک  یم  ار  مدرم 

...و داشرا  هینیسح 

هرادا یگنوگچ  رـس  رب  هک  یتافالتخا  تفرگ ؛ رارق  داشرا  هینیـسح  لـئاسم  ناـیرج  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  دوب  یغیلبت  رفـس  نیا  رد 
ار ینارنخس  راهچ  لوق  عوضوم  نیا  زا  عالطا  زا  شیپ  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  هدمآ  دیدپ  یچانیم  رـصان  يرهطم و  ياقآ  نایم  هینیـسح 

ناکم نیا  رد  ار  دوخ  مسارم  يرهطم  ياقآ  زا  تیامح  رد  هینیسح  نارنخس  نایناحور  هک  دینش  یتقو  اما  .دوب  هداد  داشرا  هینیسح  رد 
.تفرن و  دنشابن ؛ شرظتنم  هک  داتسرف  یمایپ  دنا ، هدروآرد  قیلعت  لاح  هب 

دازآ تاعاس  نیرتشیب  هعلاطم ، .درکن و  اهر  زین  ار  همجرت  .تفرگ  رس  زا  ار  دوخ  یـشزومآ  ياه  تیلاعف  دهـشم  هب  تشگزاب  زا  سپ 
.دومن فرـص  راک  نیا  يارب  مه  يدایز  تقو  .درک  یم  عوجر  عفر و  ار  لاسراپ  هدش  رابنا  لت  ياه  ضرق  دیاب  اما  .دـناشوپ  یم  ار  وا 
دهشم رد  راب  نیا  داشرا  هینیـسح  عوضوم  هک  دوب  راهب 1350ش  .دوب  هدنام  یمالسا  هنارتخد  ناتسریبد  تخاس  ترـسح  رد  نانچمه 

هناگادج هاگ  اه ، هسلج  .دوب  دهشم  رد  یتعیرش  یقتدمحم  یتعیرـش و  یلع  یچانیم ، يرهطم ، نایاقآ  روضح  نآ  تلع  دش و  حرطم 
نیا زا  روظنم   » .تفای یم  روضح  اهنآ  رتشیب  رد  مه  يا  هنماخ  ياقآ  دش و  یم  لیکـشت  یلح  هار  هب  ندیـسر  يارب  رگیدـکی  اب  هاگ  و 

هـسلج ره  رد  هتبلا  دوب و  رگید  فرط  زا  یتعیرـش  ياقآ  مه  دـیاش  یچانیم و  ياقآ  يرهطم و  ياقآ  تارظن  ندرک  کـیدزن  تاـسلج 
« .دوب رفص  نایاقآ  ياهرفس  نایاپ  زا  سپ  عومجم و  رد  هجیتن  یلو  تفرگ  یم  تروص  ییاه  قفاوت 

.تفرگ یم  قنور  یتعیرش  یلع  رتکد  یگتفه  ياه  همانرب  اب  نامز  نآ  رد  داشرا  هینیسح 

ینیمخ دمحادیس  اب  رادید 

ندید هب  دمآ و  دهشم  هب  ینیمخ  دمحادیس  هک  دوب  1350ش )  ) لاس نیمه  ناتسبات  ًالامتحا 

ص:432
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شرسمه نیلاب  رب  یکشزپ  ندروآ  يارب  دمحادیس  .دش  رامیب  ییابطابط  همطاف  مناخ  شرـسمه ، رفـس ، نیا  رد  .تفر  يا  هنماخ  ياقآ 
دزن یمسا  رگا  و  تسناد ، یمن  ار  نانآ  مان  تخانـش ، یمن  ار  دمحادیـس  ناتـسود  ییابطابط  مناخ  .تساوخ  يرای  يا  هنماخ  ياقآ  زا 

زا یکی  غارـس  دمحادیـس  هک  داد  ناشن  هدـش  لدـب  در و  ياه  فرح  دنتـشگزاب ، رتکد  اب  نانآ  یتقو  .دوب  راعتـسم  دـش ، یم  هدرب  وا 
یمق ییابطابط  رفعجدیـس  شردام ، ییاد  کـیدزن  تسود  يا  هنماـخ  ياـقآ  دـیمهف  هک  دوب  اـج  نآ  .تسا  هتفرگ  ار  دوخ  نارکفمه 

(1) .تسا

ص:433

صص 319 و 320. 1390ش ، یمالسا ، بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ  نارهت ، تارطاخ ، میلقا  همطاف ، ییابطابط ، - 1
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مجنپ نادنز 

گرزب نشج  کی  تاغوس 

دودح زا  سپ  کنیا  دوب و  هدش  هتسب  یس  ههد  رخاوا  رد  نآ  هفطن  هک  دوب  ییایور  ققحت  لاس  يولهپ  تموکح  يارب  لاس 1350ش 
.دوب یهاشنهاش  هلاس  ياه 2500  نشج  يارجا  انامه  ایور ، نیا  .دوب  دیـشمج  تخت  ياه  هبارخ  زا  ندروآ  رب  رـس  لاح  رد  لاـس   12
ماظن متخ  مسارم  هکلب  نشج ، هن  تسارجا ، كرادـت و  لاح  رد  ناونع  نیا  اب  هچنآ  درب  نامگ  تسناوت  یمن  نامز  نآ  رد  سک  چـیه 

يدنلبرس اب  ات  میا  هدمآ  اجنیا  رد  ام  نونکا  : » تفگ شوروک  هب  باطخ  هیحاتتفا ، قطن  رد  يولهپ  اضردمحم  .تسا  ناریا  رد  یتنطلس 
« .تسا زازتها  رد  هنادنمزوریپ  ناریا  یهاشنهاش  مچرپ  وت  راختفارپ  نارود  دننام  زین  زورما  نرق  تشذگ 25  زا  سپ  هک  مییوگب  وت  هب 

اب نآ  نیمود  ایناتیرب و  یحارط  اب  نآ  نیتسخن  دـندوب ؛ اتدوک  ود  زا  هدـمآرب  شردـپ  مه  ومه و  هک  دـش  یم  داریا  یلاح  رد  قطن  نیا 
ياه يرادـیاپ  زا  یمنج  ای  شوروک  یـشوک  تخـس  زا  ییوم  دـش  یم  رگا  .دوب  هدـمآرد  ارجا  هب  اـکیرمآ  سیلگنا و  كرتشم  هشقن 

رد ياعدا  اه و  نشج  نیا  ییاپرب  رد  وا  رخـسمت  هب  هنوگ  نیا  خـیرات  نامـشچ  تفاـی ، يولهپ  اضردـمحم  ناور  نت و  رد  ار  شویراد 
تیـصخش جارح  ببـس  هب  شردپ ، وا و  ینارمکح  هویـش  هکلب  اه ، نشج  نیا  هن  .تسـشن  یمن  یهاشنهاش  مچرپ  نتـشاد  هگن  زازتها 

.دوب هدرک  لامیاپ  ار  یهاشداپ  تنس  زا  هدنام  یقاب  تمرح  كدنا  ناریا ، لالقتسا  تیثیح و  شورف  نایناریا و  یلم 

يارب یتمحازم  ای  عنام  هک  ار  هچ  نآ  ره  دوب  فظوم  روشک  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  .دوب  ناـنارمکح  یتسمرـس  لاـس  لاـس ، اـما 
اپ شیپ  زا  دنک  مهارف  یهاشنهاش  ياه  نشج 
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ینادنز ریگتـسد ، تموکح  هیلع  مادقا  تلع  هب  نیا  زا  شیپ  هک  يدارفا  كاواس  رظن  زا  .دندوب  هلمج  نآ  زا  تیناحور  هعماج  .درادرب 
مامت زا  هدافتـسا  اـب  ، » دـش ررقم  ور  نیا  زا  .دنتـشاد  اـه  نشج  دـنور  رد  لـالخا  يارب  يرتشیب  دادعتـسا  دـندوب ، هدـش  دازآ  سپـس  و 
لحم نییعت  ددـجم و  ییاسانـش  هب  تبـسن  تبقارم  بیقعت و  میت  ندرامگ ] و   ] نفلت تاـبتاکم و  لرتنک  موزل  تروص  رد  تاـناکما و 

روتـسد هداتـسرف و  نارهت  كاواس  تسایر  هب  موس  لک  هرادا  زا  يّرـس  يا  همان  نومـضم ، نیمه  اب  .دوش  مادقا  نانآ  راک » تنوکس و 
نکاـس يو  هک  داد  خـساپ  مه  نارهت  كاواـس   (1) .دوش هتـشاذگ  ارجا  هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  دروم  رد  هدـشدای  تامادـقا  دـش  هداد 
روتسد نیا  تفایرد  زا  سپ  ناسارخ ، كاواس  نالوئسم  زا  يرفنضغ   (2) .ددرگ مالعا  ناسارخ  كاواس  هب  دیاب  بتارم  تسا ؛ دهشم 

تشاددای یتح  .تسا  هداد  يا  هنماخ  ياقآ  هب  ار  مزال  تارکذت  ناسارخ ، كاواس  سیئر  ناخیش ، لاس 49 ، نمهب  مود  رد  هک  تفگ 
.تسا يزیمآ  تفلاخم  مادقا  ره  ربارب  رد  ییوگخساپ  هب  مزلم  هک  هدش ، هتفرگ  وا  زا  یخیرات  نودب 

دادرم مهدراهچ  زور  وا  .دوب  هدرک  رفـس  نارهت  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دـش  یم  لدـبودر  ینامز  رد  ًاقافتا  اهرظنراهظا  اه و  هماـن  نیا 
هناخ هب  يرـس  ادتبا  .دوب  هدیـسر  نارهت  هب  زور  نامه  .داد  یم  شوگ  رنهاب  داوجدمحم  رتکد  ینارنخـس  هب  دوب و  تیاده  دجـسم  رد 
دمآو تفر  رابخا  هک  یسک  .دندوب  هتفر  تیاده  دجسم  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  ندید  هب  ود  ره  بورغ  هدز ، یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ 

يا هنماخ  ياقآ   (3) .درک دهاوخ  كرت  مق  دـصق  هب  ار  نارهت  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  داد  مه  ار  ربخ  نیا  دـناسر ، یم  كاواس  هب  ار  وا 
هاـگداد رد  یناـقلاط  ياـقآ  هک  یناـمز  تشگ ؛ یمزاـب  نیدرورف 1343  هب  رادـید  نـیا  دوـب ؟ هدـش  انـشآ  یناـقلاط  هللا  تـیآ  اـب  یک 

نوریب هعلق  لزق  نادنز  زا  اپ  یگزات  هب  يا  هنماخ  ياقآ  دوب و  هدش  اپرب  دابآ  ترشع  ناگداپ  رد  هاگداد  .دش  یم  همکاحم  رظندیدجت 
هلیم تشپ  زا  ود  نیا  يدعب  رادید  دوب ، نادـنز  لاس  یناقلاط 10  هللا  تیآ  يارب  هاگداد  زا  هرداص  مکح  هک  اج  نآ  زا  .دوب  هتـشاذگ 
یم تبحـص  اـه  هلیم  تشپ  زا  نادـنز  رد  مدـمآ و  یم  ناشرادـید  هب  مدوبن  نادـنز  نم  هک  تقو  ره   » .تفرگ تروـص  نادـنز  ياـه 

يارب دهشم و  رد  ینالیم  ياقآ  يارب  دنتشاد  ییاه  ماغیپ  .میدرک 
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(1)« .میتشاد يدایز  ياه  سامت  دندمآ  نوریب  نادنز  زا  هک  مه  دعب  .میتشاد  تکرش  اهنآ  رد  ًابلاغ  ام  هک  ییاه  نایرج 

ياقآ هک  دش  بجوم  يدعب  تابسانم  اه و  ییانشآ  .دیشخب  قنور  تیاده  دجسم  هب  دش و  دازآ  لاس 1346ش  رد  یناقلاط  هللا  تیآ 
دجسم نیا  رد  وا  ینارنخس  نیتسخن  نیا  دیاش  .دنک  ینارنخس  تیاده  دجـسم  رد  تشهبیدرا 1349  رفص 1390/1  رد 14  يا  هنماخ 

هک تسا  يدارفا  زا  يا  هنماخ  : » دـیامن تواضق  نینچ  يو  هرابرد  یناـقلاط  ياـقآ  هک  دیـسر  ییاـج  هب  ود  نیا  تادوارم  .دـشاب  هدوب 
ریدقت لباق  شراکفا  دشاب و  ناهاوخ  يدازآ  نارکفنـشور و  يارب  ینئمطم  عجرم  دناوت  یم  هدـنیآ  رد  تسا و  يراودـیما  هیام  یلیخ 

(2)« .تسا

ناشیا  » .دوب قیمع  مکحم و  ود  نیا  طابترا  اما  دیـسر ، یم  لاـس  هب 30  یناقلاط  هللا  تیآ  يا و  هنماخ  ياقآ  ینـس  توافت  هک  نیا  اـب 
ناشیا اب  یهاگ  .دیزرو  یم  قشع  دندرک  یم  یگدنز  یلاع  فادـها  ققحت  يارب  هک  یناسک  هب  تشاد و  یم  تسود  ار  لاعف  ناناوج 

« .دیشک یم  ازارد  هب  تعاس  ود  ناشیا  يالاب  نس  مغر  یلع  هک  میتشاد  ییاه  هسلج 

.دوبن يریگتسد  نیمجنپ  زج  يزیچ  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  یهاشنهاش  هلاس  ياه 2500  نشج  تاغوس 

يریگتسد نیمجنپ 

ددصرد ناسارخ  یتینما  هاگتـسد  خروم 10/6/50 ) مش 4966/312 ،  ) بعـش هب  هرداص  هماـن  شخب  زکرم و  كاواـس  روتـسد  رباـنب 
.یتـبقارم بیقعت و  هن  دوـب و  راـک  رد  يرارف  هن  دـش ؛ رازگرب  یگداـس  هب  زیچ  هـمه  راـب  نـیا   (3) .دمآرب يا  هنماخ  ياقآ  يریگتـسد 

نارومأم زور  نآ  رهظ  زا  دـعب  کی  تعاس  .دـندرک  تشادزاب  ار  وا  اـه ، نشج  حاـتتفا  هب  هدـنام  زور  هدزناـش  هامرهم 1350 ، مراهچ 
.دندوب شا  هناخ  رد  تشپ  یماظن ، هاگداد  ناتسداد  هدنیامن  ینیسح ، سدق  ناورس  هارمه  هب  كاواس 

.اذغ هرفـس  رـس  رب  دندوب ؛ هتـسشن  نانامهیم  قاتا  رد  .دوب  هدـمآ  دهـشم  هب  شا  هداوناخ  هارمه  هک  دوب  یعقرب  یفطـصم  ياقآ  نابزیم 
قت يادص  دعب  یتاظحل  .دمآرد  ادص  هب  رد  گنز 

ص:436

Farsi.Khamenei.ir هاگداد ،» رد  تاقالم  - » 1
خروم 6/7/50. مش 12877/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  كاواس ، دانسا  - 2

خروم 6/7/50. مش 12879/9ه ، هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 3

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 475 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_436_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_436_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_436_3
http://www.ghaemiyeh.com


درک و بجعت  .دـنا  هناخ  رد  تشپ  كاواس  نارومأم  تفگ : یم  هک  دوب  شرـسمه  .درک  زاـب  ار  رد  .دـش  دـنلب  ییاریذـپ  قاـتا  رد  قت 
تفر .تفگ  يدج  ینحل  اب  ار  نیا  .دنتسه  ناشدوخ  تسا  نئمطم  هک  دروخ  مسق  شرسمه  ینز ؟ یم  یسدح  نینچ  اجک  زا  دیسرپ :
هدـنخ يادـص  داتفا ، يا  هنماخ  ياقآ  هب  ناش  مشچ  یتقو  .دـندوب  هداتـسیا  كاواس  نارومأـم  زا  یهورگ  تشپ  نآ  .درک  زاـب  ار  رد  و 

یم دوخ  گنچ  رد  ارم  هک  نیا  زا  مدوب و  هداتفا  اهنآ  ماد  رد  نم  لاح  ره  هب  .مشاب  يراوتم  نم  دنتـشاد  راظتنا  دیاش   » .دـش دـنلب  ناش 
« .دندوب لاحشوخ  دندید 

هک دوب  ییاریذـپ ، قاتا  شود  مه  هناخ ، باتک  دـناوخ ، دوخ  هب  ار  نانآ  هاگن  هک  ییاج  نیتسخن  هناخ و  لـخاد  هب  دـنتخیر  نارومأـم 
دنتساوخ یم  هک  هچ  ره  دندرک و  ور  ریز و  ار  اه  هوزج  اه و  هتشون  تسد  اه ، ذغاک  اه ، باتک  همه  .دناسر  یم  مه  هب  ار  اهنآ  يرد 

.دنتشادرب

یکی هک  دوب  هشیدنا  نیمه  رد  .دنک  هدز  تشحو  ار  نانآ  دوش و  زاب  نانامهیم  قاتا  هب  نارومأم  ياپ  تشادن  تسود  يا  هنماخ  ياقآ 
باتک زا  سپ  .درک  ییوجزاب  وا  زا  یپرد  یپ  ياه  شـسرپ  اب  تسـشن و  نامهیم  یناحور  نآ  رانک  دـش ، ییاریذـپ  قاتا  دراو  اهنآ  زا 

هراوهگ رس  رب  نارومأم  زا  یکی  .دنتشذگن  مه  شرسمه  سابل  دمک  نتشگ  زا  یتح  هدرک ، یسرزاب  مه  ار  هناخ  رانک  هشوگ و  هناخ ،
تـسج .درک  شزاون  ار  وا  هتخود ، دازون  نآ  يابیز  مارآ و  هرهچ  هب  مشچ  .دوب  ههام  هد  یبتجم  ناـمز ، نآ  .داتـسیا  یبتجم  شرـسپ ،

نایم رد  باتک  .دندرب 40  دوخ  اب  دندوب  هدرک  ادج  هناخ  باتک  زا  هک  ار  هچ  نآ  هعومجم  يا و  هنماخ  ياقآ  تفای ، نایاپ  هک  اهوجو 
ات هتفرگ  ینیمخ » ياـقآ  لـئاسملا  حیـضوت  رب  هیـشاح   » زا تشاد : دوـجو  دـش ، هداد  صیخـشت  یتـموکح  حـلاصم  فـالخ  هک  يراـب 

نیا رد  ! » میا هدزن  هناخ  هب  یلام  تراـسخ  هک  دـنتفرگ  يا  هنماـخ  ياـقآ  زا  مه  يدیـسر  ناـیاپ ، رد  گـنیلرتم .» سیروم  ناـگچروم  »
« .مریگب سپ  متسناوتن  ار  اهنآ  زا  گرب  کی  یتح  تفر و  نیب  زا  نم  ياه  تشاددای  اه و  هتشون  تسد  زا  يدایز  رادقم  شروی 

اب هدز ، دـنب  مشچ  سپـس  .تشذـگ  تعاس  کی  کیدزن  .دـندناشن  یقاتا  رد  ار  وا  .دوب  هدـش  لقتنم  يا  هزات  ياج  هب  كاواـس  زکرم 
هب .دید  دنلب  یفقس  اب  گرزب  ییاج  رد  ار  دوخ  دنتشادرب ، ار  دنب  مشچ  داتـسیا و  وردوخ  یتقو  .دندش  ناور  هرجنپ ، نودب  ییوردوخ 
رد هک  تسا  یگرزب  لبطـصا  زا  یـشخب  اجنآ  مدیمهف  ًادعب   » .دش یم  هدید  کچوک  قاتا  دنچ  نآ  نوماریپ  .دـنام  یم  گرزب  يرابنا 

« .مدوب ینادنز  اجنآ  رد  یتدم  هتشذگ  رد  نم  تسا و  دهشم  یماظن  هاگودرا  ياهتنا 
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يور هب  ور  مک ، هلصاف  اب  نامتخاس  ود  رابنا  نیا  هنایم  رد  .دندیسر  يرگید  گرزب  رابنا  هب  دنتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نیـشیپ  لبطـسا 
هب نآ  يانب  یگزات  هب  هک  دوب  دهشم  كاواس  یسایس  نادنز  نیا  و  تسا ؛ تخاس  هزات  ياه  لولس  دید  دش  هک  دراو  .تشاد  رارق  مه 
اه حارتسم  .دوب  ناگدش  تشادزاب  ندـیعلب  هدامآ  لولـس  تسیب  مه  يور  تشاد و  رد  هد  اه  نامتخاس  زا  کی  ره  .دوب  هدیـسر  نایاپ 

هدیدن یکچوک  نآ  هب  یقاتا  زور  نآ  ات   » .دـنتخادنا راهچ  لولـس  ناهد  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  .تشاد  رارق  اه  نامتخاس  يوس  ود  رد 
نآ ياج  همه  رب  قلطم  یکیرات  .تشادـن  يا  هنزور  ذـفنم و  چـیه  .تشاد  لوط  مین  رتم و  کی  نآ  علـض  ره  عبرم و  لکـش  هب  .مدوب 
یم نادـنز  نالوئـسم  زا  یکی  ای  نابهگن  ای  دـش و  یم  زاـب  لولـس  رد  رگم  دوب ، مورحم  رون  ندـید  زا  نآ  نکاـس  .دوب  هدـنکفا  هیاـس 

« .دنک تبحص  ینادنز  اب  رد  يور  کچوک  هرجنپ  زا  تساوخ 

وضو تساوخ  .دوب  هدناوخن  ار  شرـصع  رهظ و  زامن  .دوب  بورغ  یلاوح  رد  دیـشروخ  .تشادن  امرگ  زا  یغارـس  اوه ، .دنداد  وتپ  ود 
یهاگآ هب  ار  شروضح  تفرگ  میمـصت  .تسا  رپ  اهنآ  زا  يرامـش  تفایرد  تشذگ ، یم  هک  اه  لولـس  ربارب  زا  .دنداد  هزاجا  .دریگب 

زا اه  نابهگن  زا  یکی  تسا ؟ تمـس  مادک  هلبق  دریگب ؟ وضو  دـناوت  یم  اجک  هک  دیـسرپ  شهارمه  زا  دـنلب  يادـص  اب  .دـناسرب  نانآ 
ار نوناـق  نیا  نم  متفگ :  » .تسا عونمم  نادـنز  نیا  رد  هماـمع  نتـشاذگ  هک  تفگ  .درادرب  ار  شا  هماـمع  تساوخ  يا  هنماـخ  ياـقآ 

سیئر زا  ار  عوضوم  نیا  ورب و  .ما  هدادن  لیوحت  یسک  هب  ار  ما  همامع  هتشذگ  ياه  نادنز  زا  مادک  چیه  رد  نونکات  نم  .مرادن  لوبق 
« .سرپب تا 

لومعم زا  رتدنلب  مه  ار  دوجـس  عوکر و  ياهرکذ  هماقا و  ناذا و  تشگرب ، لولـس  هب  یتقو  .تفگ  دنلب  يادص  اب  مه  ار  اه  هلمج  نیا 
هـسلج مادک  ربخ  هتفر ؟ ول  وا  ياه  تیلاعف  زا  کی  مادک  دـنا ؟ هدرک  شریگتـسد  ارچ  هک  دیـشیدنا  تفای ، نایاپ  هک  شزامن  .دـناوخ 

؟ هدش راکشآ  شا  یناهنپ 

هب هسلج  لالخ  رد  متشون و  یم  ًالبق  ار  یتاعوضوم  اهنآ  یط  هک  ینید  مولع  بالط  اب  یتاسلج  .متـشاد  يددعتم  یناهنپ  تاسلج  نم 
میهافم نوماریپ  رظندروم ، تاعوضوم  .دـنیامن  خاسنتـسا  اـت  مداد  یم  بـالط  هب  ار  اـهنآ  سپـس  متخادرپ و  یم  نآ  حیـضوت  حرش و 

هسلج رد  نت و  هس  يرگید  رد  بالط و  زا  نت  شـش  تاسلج  نآ  زا  یکی  رد  .دوب  یمالـسا  تضهن  يایوپ  هشیدنا  نیرفآ و  تکرح 
دوب یناغفا  هک  رفن  کی  موس 
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لتق هب  ار  ناـماس  نآ  ءاـملع  زا  يداـیز  هدـع  هک  ناتـسناغفا  قباـس  تسینوـمک  میژر  تسد  هب  یناـغفا  هبلط  نآ  .دـندرک  یم  تـکرش 
تاسلج زین  هبسک و  اب  يرگید  هتسب  هسلج  اه و  هاگشناد  سرادم و  ناناوج  اب  هتـسب  هسلج  کی  نینچمه  .دیـسر  تداهـش  هب  دناسر ،
.میدرک یم  ذاختا  ار  مزال  عضوم  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  یـسایس  عاضوا  اهنآ  یط  هک  ینید  مولع  بالط  اـب  يریگ  یپ  راـک و 

.میدرک یم  یسررب  ار  رهش  نآ  زا  هدش  تفایرد  ياه  هیمالعا  نینچمه  میدرک و  یم  لاسرا  مق  هب  رداص و  ییاه  هیمالعا  ًالثم 

، داژن فینح  .تشاد  کیدزن  يا  هطبار  داژن  فینح  دمحم  اب  وا  رگید ! فرط  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  اب  وا  طابترا  فرط ، کی  اهنیا 
نوچ يرگید  نایناحور  يا و  هنماخ  ياقآ  يارب  عالطا  تهج  نآ ، زا  سپ  ای  پاچ ، زا  شیپ  ار  نامزاس  ياه  هینایب  اه و  هیرشن  یخرب 

، هدروخ یتخس  هبرض  لاس  نآ  رویرهش  لوا  رد  نامزاس  هک  تسناد  یم  وا  .دوش  ربخاب  ناشیا  تارظن  زا  ات  داتسرف  یم  یمشاه  ياقآ 
دوب و هدروآ  شیارب  ار  اهربخ  نیا  نامزاس  نیطبار  زا  یکی  اهزور ، نامه  رد  .دندوب  هدش  ریگتسد  نآ  ياضعا  زا  نت  دصکی  زا  شیب 

مالعا يارب  هک  ار  ییاه  هیرشن  اه و  هوزج  مادک  دوب  هتفگ  دربب و  نوریب  هناخ  زا  ار  نامزاس  هب  طوبرم  كرادم  دانـسا و  دوب  هتـساوخ 
هک دوب  يریگتـسد  زا  شیپ  دیاش  .دتـسرفب  سک  نالف  یناشن  هب  نارهت و  هب  ار  مادک  هدومن و  مودعم  دوب  هدـش  هداتـسرف  شیارب  رظن 

هـشیدنا رد  هدش  داجیا  هیواز  زا  هک  نیا  اب  .دندروآ  شیارب  ار  تخانـش  باتک  دـندمآ و  وا  دزن  ییاضر  دـمحا  داژن و  فینح  دـمحم 
مناد یمن   » (1) .تسا مسیـسکرام  اب  هتخیمآ  نانآ  تارکفت  هک  درک  نئمطم  ار  وا  باتک  نیا  اما  دوب ، هاگآ  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس 
داریا یمالسا  میهافم  ریـسفت و  هنیمز  رد  هک  ییاه  ینارنخـس  اه و  سرد  رد  تشادزاب  تلع  ای  دوب ؟ هتفر  ول  تاسلج  نآ  زا  یکی  ایآ 
لباقم رد  هجو  چیه  هب  اریز  دوب ، يّرس  تاسلج  نامه  دوب ، هدش  نم  ینارگن  بجوم  هک  هدمع ، یلوغشملد  اما  دوب ؟ هتفهن  مدرک  یم 

(2)« .دوبن عافد  لباق  یتینما  هاگتسد 

، دوب رت  گرزب  یمک  اج  نآ  .تفرگ  ار  راهچ  هرامش  يدارفنا  ياج  هدراهچ ، هرامش  لولـس  .دندرک  ضوع  ار  وا  لولـس  بش ، نامه 
هک ار  یحیبست  تسناوت  یمن  یتح  .رت  کیرات  اما 
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.دنیبب دراد  تسد  رد 

رداـص تشادزاـب  رارق  شیارب  تساوخ  شترا  زا  روشک » تینما  هیلع  مادـقا   » یگـشیمه ماـهتا  اـب  كاواـس  هاـمرهم ) مجنپ   ) دـعب زور 
هیلع مادـقا  هب  مهتم  يا  هنماخ  یلعدیـس  یـشتراریغ  هرابرد   » هک تشون  دهـشم  يداع 18  هاـگداد  یناتـسداد  زین  نآ  يادرف   (1) .دنک
ددرگ یم  مالعا  رداص و  تقوم  تشادزاب  رارق  تاقیقحت ، لیمکت  روظنم  هب  يرفیک  یـسرداد و  نییآ  هدام 24  قبط  روشک و  تینما 

(2)« .تسا ضارتعا  لباق  تعاس  فرظ 24  هرداص  رارق 

راب .دنداد  یم  ار  ینادنز  ياذغ  دش و  یم  زاب  لولـس  رد  راب  هس  يزور  .دش  انـشآ  نادـنز  رد  هرمزور  ياهدـش  دـمآ و  اب  دوز  یلیخ 
.دنزب وراج  ار  لولس  فک  هک  ینادنز  تسد  دنداد  یم  وراج  کی  .دوب  تفاظن  يارب  مراهچ 

کنیع هناودنه و 

يا هناودنه  تساوخ  داد و  شهب  یلوپ  دز ، ادـص  ار  نابهگن  دـش  هک  رادـیب  .دـیباوخ  یمک  دروخ و  راهان  دـناوخ ، ار  زور  ْنایم  زامن 
يا هنماخ  ياقآ  هب  وقاچ  کی  اب  ار  هناودنه  يراد ؟ وقاچ  دیـسرپ : .تشگزاب  هناودنه  کی  اب  یتدـم  زا  سپ  نابهگن  .تفریذـپ  .درخب 

شلولـس ربارب  زا  كاواس  دارفا  زا  یکی  هک  دوب  هناودنه  ندرک  چاق  لاح  رد  .دوب  ربخ  یب  نآ  زا  هک  دوب  هدرک  یطبخ  نابهگن  .درپس 
ار نابهگن  هعونمم ! حالس  کی  اب  مه  نآ  دوب ، دوخ  ياهتشا  هب  یگدیـسر  لاح  رد  ینادنز  .تفـشآرب  هنحـص  نآ  ندید  زا  .تشذگ 

تفرگ ار  کنیع  نابهگن  .دوب  عونمم  کنیع  زا  هدافتسا  .دریگب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  کنیع  داد  روتسد  سپس  درک و  خیبوت  دز و  ادص 
.تسب ار  لولس  رد  و 

دیدج نادنز  نینوخ  همیمض 

هب رد  دنچ  ندش  هتسب  زاب و  يادص  کنیا  .دوب  يداعریغ  هک  دش  نادنز  ورهار  هب  ییاهدمآ  تفر و  دوب ، زاب  لولس  رد  هک  ینامز  رد 
رد دینش ؛ ار  ناینادنز  زا  یکی  هّجض  دعب  یتاظحل  .دمآ  یم  يرود  هار  زا  ادص  .دینش  نویش  دایرف و  يادص  ناهگان  دیسر و  ششوگ 

لولس رد  فاکش  زا  .دش  یم  هدیشک  شلولس  فرط  هب  داد ، یم  رس  يزوس  ناج  هلان  هک  یلاح 
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.تشادن نتفر  هار  تردق  دندوب و  هدیشارت  ار  ششیر  هک  داتفا  انشآ  نایناحور  زا  یکی  هب  شمشچ  .درک  هاگن  ار  نوریب 

وا هارمه  .ایب  نم  اب  تفگ : .هلب  داد : خساپ  یتسه ؟ يا  هنماخ  وت  دیسرپ : كاواس  نارومأم  زا  یکی  .دش  زاب  شلولس  رد  یتدم  زا  سپ 
مـشچ هب  کنیع  .دـندوب  اـجنآ  رفن  تفه  شـش  .تفر  نآ ، نوماریپ  ياـه  قاـتا  زا  یکی  هب  و  دوب ، هدـید  ار  نآ  زورید  هک  يراـبنا  هب 

دنلب ضارتعا  دایرف  يزیرغ ...  روط  هب  تداع و  يور  زا  مدرک و  رطخ  ساسحا  تلاح  نآ  رد   » .دسانـشب ار  یـسک  تسناوتن  .تشادـن 
« .منیبب مناوت  یمن  کنیع  نودب  نم  دیا ؟ هتفرگ  ارم  کنیع  ارچ  متفگ : مدرک و 

مهتم ار  وجزاب  نیا  یلبق  هاگداد  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  قباس  نادنز  نایوجزاب  زا  یکی  .تخانـش  ار  وا  .دمآ  کیدزن  نانآ  زا  یکی 
هزاجا وت  هب  هاگداد  نیا  ینک  یم  لایخ  تفگ : ءازهتـسا  اب  هارمه  دولآ و  بضغ  ینحل  اب  دـش و  رتکیدزن  نم  هب   » .دوب هدرک  ینادان  هب 

« .دروآرد ارم  يادا  درک  یعس  دوخ  يادص  ندرک  تفلک  اب  سپس  ینک ؟ تراسج  روط  نیا  هک  داد  دهاوخ 

لوا تلاح  هب  ات  درک  اج  هباج  ار  شدوخ  دوز  یلیخ  اما  دروخ ، مه  هب  شلداعت  .دز  يا  هنماخ  ياقآ  هرهچ  رب  یمکحم  یلیس  ناهگان 
: دز رـشت  اـهنآ  زا  یکی  هک  دزیخرب  تساوخ  یم  .تخادـنا  شتـسد  راـنک  تخت  يور  ار  وا  دیـسر و  هار  زا  مود  هبرـض  هک  ددرگزاـب 
رد اهنآ  توافت  .دـندوب  نازیوآ  راوید  هنیـس  زا  اـه  هناـیزات  ور ، هب  ور  نآ  .دنتـسب  تخت  هب  ار  شیاـهاپ  يداـتفا ! ییاـج  بوخ  ناـمب ؛

شیاپ فک  تشادرب و  يا  هنایزات  نانآ  زا  یکی  .دـندش  یم  رت  تفلک  تفلک و  عورـش و  تشگنا  کی  ربارب  يرطق  زا  .دوب  ناـشرطق 
ار قالش  دمآ و  يرگید  .دنامزاب  ندز  زا  داتفا و  لوک  تک و  زا  اما  تسین ، نشور  هقیقد ؟ دنچ  .ندز  هب  درک  عورش  .تفرگ  هناشن  ار 

ناکما قاتا  نآ  دارفا  همه  .مراهچ  رفن  .دش و  هتسخ  ندز  زا  مه  وا  .تفرگ  ار  قالش  موس  رفن  .داتفا  ان  زا  ات  دز  ردق  نآ  .تفرگ  وا  زا 
ورف ینادنز  ندب  رب  ار  نآ  دندرک و  یم  سیخ  ار  هنایزات  نانیا  زا  یخرب  .يا  هنماخ  ياقآ  زج  دنتـشاد ، ندرک  هزات  سفن  تحارتسا و 

یمالسا تضهن  زا  ای  سک  نالف  زا  ات  تساوخ  یم  نم  زا  دمآ و  یم  مرس  يالاب  اهنآ  زا  یکی  هجنکش ، تدم  لوط  رد   » .دندروآ یم 
« .مدش یم  شوه  یب  ات  دندز  یم  ارم  ردق  نآ  مه  اهنآ  مدرک و  یمن  لوبق  نم  .میوج  يرازیب 

يزور رگا  هک  دوب  هتفگ  ناتـسود  هب  یـصوصخ  ياهوگو  تفگ  زا  یکی  رد  .دوب  هدینـش  نارگ  هجنکـش  هجنکـش و  زا  نیا ، زا  شیپ 
تحت ای  دوش و  اذغ  باصتعا  هب  روبجم 
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هاگنامرد زا  رـس  هدـش ، رامیب  ًاروف  دراد  هک  يا  هدـعم  فعـض  اذـغ و  باـصتعا  اـب  .دـشک  یمن  ازارد  هب  نادـنچ  دریگ ، رارق  هجنکش 
هدینش اما  .دیشک  دنهاوخ  شا  هجنکـش  زا  تسد  هدش و  شوه  یب  دوز  یلیخ  شا ، یمـسج  فعـض  هجنکـش و  اب  دروآ و  دهاوخرد 

.درک دنهاوخ  هراچ  ار  یشوه  یب  بآ ، هساک  کی  نتخیر  اب  هک  دوب 

هداب .تفای  همادا  اه  قالـش  ندش  نییاپ  الاب  .دـمآ  شوه  هب  .دندیـشاپ  شیاهاپ  هب  مه  یبآ  .دـندرک  یلاخ  شرـس  يور  ار  بآ  هساک 
هار بات  .دروخ  ولت  ولت  .تساخرب  .دندرک  زاب  ار  اهدنباپ  هتـسخ ، نارگ  هجنکـش  داد ؟ فافک  نارگ  هجنکـش  یتسم  هب  یک  اه  قالش 
هب اـما  درگرب ، تا  لولـس  هب  تفگ : یکی  هک  دینـش  .تشاد  دوخ  گـنچ  رد  ار  شیاپارـس  درد ، .دوب  هدرک  مرو  اـهاپ  .تشادـن  نتفر 

.ینک فارتعا  هرخالاب  ات  دمآ  یهاوخ  اجنیا  هب  هرابود  يدوز 

شدوجو رد  یـشمارآ  .تفای  دوخ  تینما  شیاسآ و  لحم  ار  هتـسبرد  گنت و  کیرات و  يراویدراهچ  نآ  دیـسر ، شلولـس  هب  یتقو 
.هللادمحلا دز : بل  تشاذگ و  راوید  هب  ار  شرس  .درک  زارد  ار  شیاهاپ  .تسشن  نیمز  يور  .تشادن  نآ  يارب  يا  هقباس  هک  دیود 

هجنکش زا  سپ  ییوجزاب 

دیوگب دسیونب و  ار  دوخ  یسایس  ياه  تیلاعف  حرش  دندرک ؛ هدرـشف  شـسرپ  کی  رد  ار  لاوئـس  دنچ  .دوب  ییوجزاب  زور  رهم ، متفه 
ياه هتـسد  اب  طابترا  ایآ  تسیچ و  دراد  هتـشاد و  ینیمخ  عفن  هب  هک  ییاه  تیلاعف  دـنک و  یم  هعلاطم  یتایرـشن  اه و  باـتک  عون  هچ 

؟ هن ای  دراد  یسایس 

.دندوب هدرک  هجنکـش  زور  دندرک ، یم  دـیاب  هچنآ  ره  رارقا ؛ نتفرگ  يارب  نک  هل  بصع  يرارکت  تالاوئـس  هن  دوب ، ییود  کی و  هن 
ناشیارب تشاد ، یـسرپزاب  ییوجزاب و  هد  هب  کـیدزن  زا  هک  يا  هبرجت  اـب  هتبلا  لـماک ، هحفـص  جـنپ  تسـشن و  زین  يا  هنماـخ  ياـقآ 

نیرخآ ات  دوب ، فشک  كاواس  يارب  هک  هچنآ  ره  یتیالو ، یتلایا و  ياه  نمجنا  هماـن  بیوصت  زا  شیاـه  تیلاـعف  عورـش  زا  تشون ؛
كرد رتشیب  هچ  ره  مالسا  زا  هک  تسا  نآ  ما  هفیظو  منک  یم  رکف  : » درب نایاپ  هب  ار  نآ  تالمج  نیا  اب  تشاگن و  ار  شا  يریگتـسد 

ربارب رد  مزاس و  رـشتنم  دوخ  تردق  ناکما و  هزوح  رد  ار  یهلا  فراعم  يداقتعا و  لوصا  دـیاب  یم  ناوت و  یم  هک  اج  نآ  ات  منک و 
قـطنم و زا  يراـصح  تسا ، رت  بجاو  ناـش  عـفد  دـنرت و  هدـنرد  رتکاـنرطخ و  نآ  یـسایس  نانمـشد  زا  لآـملاب  هک  يرکف  نانمـشد 

« .نم هار  نم و  راک  تسا  نیا  .مشکب  لالدتسا 

هتخاس نآ  يارب  هک  اهنآ  يارب  دشاب  مه  یسایس  ياه  تیلاعف  : » دوب نیا  وا  ینایاپ  هلمج 
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.تسج یم  تئارب  ًارهاظ  دوب و  ناهن  هرازگ ، نیا  هدرپ  سپ  رد  شدوخ  هک  نیا  هفرط  .دنا » هدش 

.دینش وجزاب  نابز  زا  ار  یمالسا » ياه  تسیسکرام   » حالطصا راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  ییوجزاب  نیا  رد 

« هلومعم تامادقا  هجیتن   » هک تساوخ  ناسارخ  كاواس  زا  دوب ، يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  جیاتن  ریگ  یپ  هک  كاواس  موس  لک  هرادا 
هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسارخ ، كاواس  سیئر  ناخیـش ، .دوبن  تسد  رد  يریگ  نادـند  كردـم   (1) .دـنک سکعنم  هرادا  نآ  هب  ار 

(2) .دتسرفب نارهت  هب  ییوجزاب  مسا  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  يا  هحفص  جنپ  تشاددای  نیمه  زا  يا  هخسن 

 ... هزم اب  مزب ،

يریگ عضوم  هامرهم ، رد  نشج  نیا  يرازگرب  ندـش  یمتح  اب  .دوب  یهاـشنهاش  هلاـس  ياه 2500  نشج  زاـغآ  هامرهم 1350  متسیب 
، تفای تیمها  یتینما  هاگتـسد  نآ  زا  شیپ  ناریا و  یبهذـم  هعماـج  يارب  هچ  نآ  اـما   (3) .دمآ دـیدپ  هعماج  حطـس  رد  یفلتخم  ياه 

نخس مادقا  نیا  تمذم  رد  نارضاح  هب  باطخ  فجن  يراصنا  خیش  دجسم  رد  هامریت 1350  لوا  رد  ناشیا  .دوب  ینیمخ  ماما  عضاوم 
اب ناشیا  .دوب  هتسناد  دوش  لیکشت  قح » تموکح   » مالسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تشاذگن  هک  یناسفن  ياهاوه  رد  ار  نآ  هشیر  هتفگ ،

رگا هک  دوب  هتفگ  دوب ، مدرم  تیرثکا  زا  رت  نییاپ  شا  یگدـنز  حطـس  هک  (ع ) یلع ترـضح  ینارمکح  هویـش  زا  ییاه  هنومن  ندروآ 
دوب هتفگ  ماما  .تسا  هدرک  هایس  ار  خیرات  يور  ناش  تیانج  هک  یناهاشنهاش  هن  تسا  شنم  نیا  يارب  دوش ، هتفرگ  ینشج  تسا  رارق 

عیزوت زین  هیمالعا  لکش  هب  دوب و  هدش  شخپ  قارع  ویدار  زا  ماما ، نانخـس   (4) .نشج هن  تفرگ  ازع  دـیاب  یهاشنهاش  ماظن  يارب  هک 
نیا فشک  .دـندنکارپ  دهـشم  رد  ار  ماما  ياه  هتفگ  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  يا  هنماـخ  يداهدیـس  یلازغ و  نیـسح  .دوب  هتـشگ 

ریگتـسد نارهت  رد  هک  دزیرگب ، دهـشم  زا  تسناوت  یلازغ  نیـسح  اما  تخادـنا ، كاواس  گنچ  هب  ار  يا  هنماخ  يداهدیـس  عوضوم ،
(5) .دش

ص:443
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یهاشنهاش هلاس  ياه 2500  نشج  هیلع  كرحت  ناکما  هک  هعماج  زا  شخب  نآ  هب  نوکس  توکس و  لیمحت  رد  كاواس  تفگ  دیاب 
هناحبص ناهج ، روشک  هجراخ 69  يارزو  ناریزو و  تسخن  روهمج ، ياسؤر  ناهاشداپ ، یتقو  حبص  زور  نآ  .دوب  قفوم  دنتـشاد ، ار 

.دنارذگ یم  ار  دوخ  سبح  زور  نیمهدزناش  يا  هنماخ  ياقآ  دندرک ، عورش  یناریا  رایواخ  نیچردلب و  مخت  اب  ار  دوخ 

1350ش)  ) ناضمر 1391

ياوه شلد  .دوـب  هارمه  ناضمر 1391  لوا  اـب  رهم 1350  .کیرات 29  لولـس  نیا  ینامـسآ  یب  رد  یتح  دیـسر ؛ هار  زا  ناضمر  هام 
یتقو .دز  شیادص  .دش  نادنز  ورهار  رد  كاواس  نایوجزاب  سیئر  روضح  هجوتم  يزور  .دزیرب  ناج  هب  دـناوخب و  دوب ؛ هدرک  نآرق 

اما تسا ، دیس  وا  هک  تسناد  یم  .درک  یم  باطخ  خیش »  » ار وا  .دیسرپ  ار  شلاح  سیئر ، .درک  زاب  ار  رد  دیسر ، شا  لولـس  کیدزن 
تفگ نایوجزاب  سیئر  هب  .[ Sheekh  ] خیش درک : یم  ادا  هرسک  اب  ار  خیش  نیش  رتشیب  ریقحت  يارب  درب و  یم  راک  هب  ار  خیـش  هژاو 

ارم فیرـش  هام  نیا  رد  لقاال   » .دـهد ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  روط  نآ  ار  هام  نیا  لامعا  دـناوت  یمن  تسا و  شیپ  رد  كراـبم  هاـم  هک 
: تفگ لولـس  هب  هراشا  اب  .تسا و  نتفرگ  هزور  يارب  اج  نیرتهب  اج  نیا  تسا ؟ شیپ  رد  ناـضمر  هاـم  بجع ! تفگ : وا  .دـینک  دازآ 

« .ناوخب زامن  ریگب و  هزور  نامب و  اج  نیمه  .مامح  مه  اج  نیا  تفگ : نادنز  ياه  مامح  هب  هراشا  اب  و  دجسم ؛ اج  نیا 

نیا اب  اما  دـنک ، یمن  تقفاوم  یگرزب  تساوخرد  نینچ  اب  نایوجزاب ، سیئر  یتح  ینابنادـنز ، چـیه  هک  تسناد  یم  يا  هنماخ  ياـقآ 
نم يارب  نآرق  کـی  دـیهد  هزاـجا  سپ  هک  تفگ  هلـصافالب  .دریگن  هن  خـساپ  شکچوـک  تساوـخرد  اـت  درک  يراـک  یناور  دـنفرت 
یم نکممان  ار  نآرق  ندناوخ  نادنز  یکیرات  .دندروآ  شیارب  هناخ  زا  نآرق  کی  دعب  زور  دنچ  ای  دعب  زور  .درک  تقفاوم  .دـنروایب 

رد رتم  یتناس  هد  دودح  .دـنداد  و  دریگب ؛ هزاجا  دوخ  نیلوئـسم  زا  تفر  .دراذـگب  زاب  یمک  ار  لولـس  رد  تساوخ ، نابهگن  زا  .درک 
رد  » .درک یم  زاب  ار  لولس 

منامـشچ رب  يراد  هزور  نآرق و  تئارق  هجنکـش ، ینامزمه  ...مدرک  ظفح  مه  يرادقم  مدناوخ و  نآرق  رایـسب  ادخ  فطل  هب  هام  نیا 
(1)« .درک رت  فیعض  ار  اهنآ  تشاذگ و  يدایز  ریثأت 
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نادنز رد  يا  هنماخ  ناردارب 

شگرزب ردارب  ود  نوچمه  يداهدیـس  .دندرک  ریگتـسد  زین  ار  يا  هنماخ  يداهدیـس  هک  تشذگ  یم  وا  تشادزاب  زا  هام  کی  دودح 
.دناوخ یم  سرد  زین  دهشم  هاگشناد  یمیش  هتـشر  رد  اما  تشاد ، لاغتـشا  یگبلط  هب  هیملع  هزوح  رد  هدمآرد و  تیناحور  کلـس  هب 

وجو و سرپ  یپ  رد  کنیا  .دوب  هدرک  يریگولج  هاگـشناد  رد  وا  یـسیون  مان  زا  يداهدیـس ، یـسایس  ياـه  تیلاـعف  یپ  رد  كاواـس 
.لیلد یب  دوب ؛ هدش  ریگتسد  هدرک ، هعجارم  نامزاس  نآ  هب  لیصحت  همادا  زا  كاواس  تعنامم  عفر  تساوخرد 

هب یتعاس  دنچ  شدنرب و  یم  يا  هنماخ  داوجدیـس  هللا  تیآ  هناخ  هب  هتـسب  تَک  شدنتـسرفب ، شترا  نادنز  هب  ًامـسر  هک  نآ  زا  شیپ 
هارمه یسایسریغ  باتک  دلج  دنچ  دندرگنزاب ، یلاخ  تسد  هک  نیا  يارب  دننک و  یمن  ادیپ  يزیچ  .دننارذگ  یم  هناخ  يوجو  تسج 

ار هدنب   » .دوب هدومن  ضارتعا  نانآ  هب  مئاد  هدرک ، يدـنت  كاواس  نارومأم  اب  ردام ، يدامادریم ، هجیدـخ  وناب  زین  راب  نیا  .دـنروآ  یم 
هلمج زا  دـندوب ، سوـبحم  نادـنز  ناـمه  يوـت  مه  نامناتـسود  زا  يداـیز  دادـعت  ناـمز  ناـمه  رد  هـک  دـندرب  هرامـش 10  لولـس  هب 

(1)« .دوب ینادنز  لولس  نامه 20  زا  یکی  يوت  مدوب ، هدنب  هک  یتمسق  نآ  تشپ  تمسق  رد  هک  يا  هنماخ  یلعدیساقآ 

هب يا  هزات  تاعالطا  دیاش  دـنک ، ورردور  ار  ردارب  ود  تفرگ  میمـصت  كاواس  هک  تشذـگ  یم  يداهدیـس  سبح  زا  يا  هتفه  کی 
عـالطا رگیدـمه  راـک  زا  هک  دوب  یعیبط  میتشادـن و  يراـک  طاـبترا  ناـماه  تیلاـعف  رد  اـم  ههرب  نآ  رد  هناتخبـشوخ   » .دروآ گـنچ 

يا هجیتن  ههجاوم  زا  نیاربانب  .ناشیا  راک  زا  نم  هن  تشاد و  عالطا  نادـنز  مدـمآ  منک و  یم  راـک  هچ  هک  نم  زا  ناـشیا  هن  .میتشادـن 
يداهدیس هب  باطخ  درک و  دیدهت  ار  يا  هنماخ  یلعدیس  تشاد  هدهع  هب  ار  ییورردور  نیا  تیاده  هک  يریبد  مساقلاوبا  .دنتفرگن »

يزیچ امـش  هک  میتـساوخ  اـما ]  ] مینز یم  مه  یلیخ  مینزب و  میراد  اـنب  ار  ناـشیا  اـم  و   » دـنز یمن  دراد و  ییاـه  فرح  وا  هـک  تـفگ 
(2)« .دشن ناشدیاع  مه  يزیچ  دنتفگن و  يزیچ  مه  ناشیا  .دنزب  فرح  دیایب و  لقع  رس  یلعدیس ]  ] دوش ثعاب  هک  دییوگب 

، زابرس کی  رظن  بلج  اب  تشون و  يا  همان  دندوب ، نادنز  رد  هک  طبترم  ناتسود  رگید  اب  دوخ  فرح  ندرک  ناسکی  يارب  يداهدیس 
يا هنماخ  ياقآ  .دناسر  شردارب  تسد  هب  ار  نآ 
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یم كاواس  يوجزاب  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  دـیاب  يداهدیـس  هک  ییاه  فرح  قیرط  نیا  زا  درک و  لقتنم  رگید  ياه  لولـس  هب  ار  همان 
یم تاعالطا  لدابت  رگیدـکی  اـب  یبرع  ناـبز  اـب  دـنناوخ ، یم  نآرق  هک  شـشوپ  نیا  اـب  ردارب  ود  نیا  .دـش  ناـسکی  نارگید  اـب  دز ،
یم نآرق  هیآ  تروص  هب  نم  ار  يزیچ  ...میدز  یم  فرح  مه  اـب  دـنلب  يادـص  اـب   » .دوـب مه  تشپ  هب  تشپ  ناـشیاه  لولـس  .دـندرک 

(1)« .دش لح  ًالثم  هک  داد  یم  باوج  ناشیا  دش ؟ هچ  زیچ  نالف  هک  مدرک  یم  لاوئس  عقاو  رد  متفگ و 

ماگنه تجح ، دجـسم  رد  داژن  یـسدق  اضرمالغ  هک  یناـمز  اـت  دوب ، هدـشن  راکـشآ  كاواـس  نادـنز و  نالوئـسم  يارب  عوضوم  نیا 
رد هک  مردارب  نم و  : » تفگ يا  هنماخ  ياـقآ  لوق  زا  نانیـشن ، مه  زا  یکی  اـب  وگو  تفگ  رد  تسود ، کـی  متخ  سلجم  رد  تکرش 
ام هک  دندرک  یم  لایخ  نارومأم  میتفگ و  یم  رگیدـکی  يارب  ...نآرق  ندـناوخ  تروص  هب  ار  نامدوخ  ياه  فرح  میدوب  نادـنز ... 

دودح هتبلا  .تشاذگ  كاواس  تسد  فک  ار  نآ  دوب ، هدرپس  شوگ  وگو  تفگ  نیا  هب  هک  زین  نیریـشدوخ  کی  .میناوخ » یم  نآرق 
.دیسر یتینما  هاگتسد  هب  ربخ  نیا  هک  تشذگ  یم  يا  هنماخ  ياقآ  يدازآ  زا  يزور   20

دوسحم شیر 

نادنز هس  رد  تفای ، لاقتنا  دهـشم  هب  دش و  ریگتـسد  دنجریب  رد  هک  تسخن ، نادنز  زا  ریغ  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  نادـنز  نیمجنپ  نیا 
زا یکی  هرهچ  هک  دـش  عوضوم  نیا  هجوتم  یناـمز  وا  .دوب  دـیدج  نادـنز  نوناـق  شیر ، ندرتس  اـما  .دندیـشارتن  ار  وا  شیر  يدـعب ،

شیر لاس 42  رد  دنتـساوخ  یم  یتقو  .دش  هدز  تشحو  هک  دندوب  هتفُر  ار  وا  نساحم  نانچ  .تسـشن  شهاگن  رد  ینادـنز  نایناحور 
رظتنم .تسا  راک  نیا  تبون  زور  کی  يا  هتفه  هک  تسناد  یم  .غیت  هن  دندوب ، هدـمآ  تروص  رـس و  حالـصا  هاگتـسد  اب  دـننزب ، ار  وا 

هب ار  شزاین  تسد  .دیسرن  يا  هجیتن  هب  .دوش  میلست  ای  دنک  تمواقم  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  .دیـسر  هار  زا  اما  دوبن ، زور  نآ  ندیـسر 
دـش و یم  زاب  يرگید  زا  سپ  یکی  لولـس  ياـهرد  .دراد  ناـما  رد  جـنر  نیا  زا  ار  وا  تساوخ  شیادـخ  زا  تفرگ و  نامـسآ  فرط 
، داتفا يا  هنماخ  ياقآ  هب  نادنز  ریدم  هاگن  یتقو  .دندرک  زاب  ار  شا  لولس  رد  .دش  وا  تبون  .دندرب  یم  ندرتس  شیر  يارب  ار  ینادنز 

رد .نامب  هن ، تفگ :

ص:446
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بحاص نساحم  ياقب  ربخ  دوز  یلیخ  .تفگ  ساپس  ار  شیادخ  درک و  بجعت  .تسناد  یمن  دوب ؟ هداد  يور  هچ  .دنتفر  دنتـسب و  ار 
درک ضارتعا  دنلب  يادص  اب  دندرب ، یم  یشارت  شیر  يارب  ار  نایناحور  زا  یکی  یتقو  دعب ، هتفه  .دیچیپ  نادنز  رد  هرامش 14  لولس 

ییاهر جـنر  نیا  زا  شناکلـسم  مه  زا  یکی  هک  نیا  زا  وا  دـینز ؟ یمن  ار  لولـس 14  ینادنز  شیر  ارچ  دـینز ؟ یم  ارم  شیر  ارچ  هک 
همه شوگ  هب  ار  دوخ  دسح  مه  تخادنا و  یم  یشارت  شیر  رطخ  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  مه  شیاهدایرف ، اب  دوبن و  لاحـشوخ  هتفای ،
یمن ندز  شیر  يارب  لولـس 14  ینادنز  هک  وگب  نادـنز  نالوئـسم  هب  ورب و  هک  تفگ  نادـنز  نابهگن  هب  .دوبن  نک  لو  .دـناسر  یم 
قاتا هناور  ار  وا  شحف  اب  دوشگ و  ار  خیـش  لولـس  رد  ریدم ، .دناشک  لخاد  هب  ار  نادنز  ریدم  وا  دادیب  داد و  .مور  یمن  مه  نم  دور ؛

.دندرکن زاب  ار  وا  لولس  رد  اما  درب ، دنهاوخ  مه  ار  وا  هدش  مهارف  هنیمز  اب  درک  نیقی  يا  هنماخ  ياقآ  .درک  یشارت  شیر 

مود ییوجزاب 

تمعن هدازدـمحا ، رهاـط  دوـش ؛ ییوجزاـب  رفن  ود  اـب  شطاـبترا  دروـم  رد  اـت  دـندروآ  كاواـس  زکرم  هـب  ار  وا  ناـبآ  مهدـجه  زور 
.هدازازریم

یم ياه 1344-45  لاس  هب  یمالـسا و  قیاقح  رـشن  نوناک  ياه  هسلج  رد  تکرـش  هب  هدازدـمحا  رهاط  اب  يا  هنماخ  ياـقآ  ییانـشآ 
مه تشاد و  یعامتجا  ياه  هبنج  مه  تفرگ ، یم  تروص  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  رد  ًالومعم  هک  ناـنآ  هاـگ  زا  ره  ياهرادـید  .دیـسر 
یم مه  اب  ار  یتاعاس  درک و  یم  توعد  يا  هنماخ  ياقآ  وا و  زا  هدازدمحا  دمآ ، یم  دهشم  هب  يرهطم  یضترم  ياقآ  هک  هاگ  .یملع 
هناخ رد  روضح  ای  ینفلت و  ياه  سامت  اب  يا  هنماخ  ياقآ  كاواس ، طسوت  هدازدمحا  رسپ  ود  رتخد و  يریگتسد  زا  سپ  .دندنارذگ 

.دوب هدش  ریگتسد  يا  هنماخ  ياقآ  اب  نامز  مه  ًابیرقت  هدازدمحا  رهاط  .درک  ییوجلد  وا  زا  شا 

شتابسانم زا  هک  ینامز  دوب و  هتفگ  خساپ  لیصفت  هب  كاواس  ياه  شـسرپ  هب  هدش ، تشادزاب  نیا  زا  شیپ  هام  هس  هدازازریم  تمعن 
ربخ ییابرهک ) دمحم  رتخد   ) شرـسمه قیرط  زا  يا  هنماخ  نادـناخ  اب  دوخ  يدـنواشیوخ  زا  دـندوب ، هدیـسرپ  يا  هنماخ  یلعدیـس  اب 

تسین و مالـسا  زا  رتهب  ینوناق  چـیه  هعماج  حالـص  ریخ و  يارب  هک  تسا  نیا  يا  هنماخ  ياقآ  هدـیقع  هصالخ  : » دوب هتفگ  .دوب  هداد 
« .دزاس دنمتداعس  ار  ام  هعماج  دناوت  یم  یمالسا  تاررقم  نیزاوم و  تیاعر 
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هاگ زا  ره  رفـس  رد  درک و  یم  لیـصحت  مق  رد  هک  ینامز  تشگ ؛ یمزاب  لهچ  ههد  لیاوا  هب  هدازازریم  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  ییانـشآ 
یم اجنآ  دوب  همئا  حدم  رد  هاگ  هک  ار  دوخ  دیاصق  اه و  لزغ  هدازازریم  .تسج  یم  تکرش  هدنراگن  یبدا  نمجنا  رد  دهشم  هب  دوخ 
یپ يو  یـسایس  داعبا  هب  نارهت  رد  هدازازریم  يروحـس  باتک  فیقوت  زا  سپ  هک  تفگ  كاواس  يوجزاب  هب  يا  هنماخ  ياقآ  .دناوخ 

هرابرد يا  هدیـصق  نوماریپ  هشیمه  هدـنب  اب  ناشیا  تبحـص   » .رعـش هدوب و  رعـش  هتخادـنا ، هیاـس  ناـنآ  تابـسانم  رب  هچ  نآ  اـما  هدرب ،
رد یتح  .تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  هرابرد  يرعـش  ای  (ص ) ربمغیپ ترـضح  حدم  رد  يا  هدیـصق  ای  (ع ) یلع ترـضح 

هنیمز نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  ملیاـم  میوگب و  (ع ) ناـمز ماـما  هراـبرد  يرعـش  مهاوخ  یم  دـنتفگ  یم  هدـنب  هب  شیپ  لاـس  ود  یکی 
يارعـش داشرا ، هینیـسح  داهنـشیپ  هب  هک  هتـشذگ  لاس  ثعبم  رد  .دنناوخب  هک  مدرک  یفرعم  ناشیا  هب  باتک  دنچ  هدنب  مشاب و  هتـشاد 
سدقم تاذ  هرابرد  هچ  نآ  هک  دـندومن  شهاوخ  هعجارم و  هدـنب  هب  ناشیا  دـنتفگ ، یم  ءایبنالا  متاخ  تثعب  رد  يرعـش  اهرهـش  همه 
تباجا زین  هدـنب  منک و  يروآ  عمج  ناشیا  يارب  تسه  (ص ) دـمحم ترـضح  هراـبرد  هچ  نآ  مه  تسه و  نآرق  رد  هیآ  راـگدرورپ 

« .تسا هدیسر  پاچ  هب  ررکم  هک  دندورس  هنیمز  نیا  رد  يا  هزیکاپ  رعش  مدرک و 

نامزاس لیکشت  هب  نآ  زا  سپ  دش و  فورعم  لکهایس  دادخر  هب  هک  لاس 1349  نمهب  ثداوح  اب  طابترا  یب  دیاش  اه  ییوجزاب  نیا 
نایوپ زیورپریما  .دوب  دهشم  هداز  نآ  هورگ  کی  هک  تفرگ  لکش  هورگ  ود  زا  نامزاس  نیا  .دوبن  دیماجنا ، قلخ  ییادف  ياه  کیرچ 

ندش قحلم  اب  هک  دندوب  یناسارخ  یگمه  هدازدمحا ، رهاط  نارسپ  هدازدمحا ، دیجم  دوعسم و  و  هدازازریم ، تمعن  ناتسود  زا  یکی 
دای نامزاس  يانب  فرـشا  دیمح  ینایتشآ و  يرافـص  اضردـمحم  یناهارف ، ییافـص  ربکا  یلع  یکروس ، سابع  ینزج ، نژیب  هورگ  هب 

.دنتشاذگ نیدرورف 1350ش  رد  ار  هدش 

يوسوم تمواقم 

، نانآ رتشیب  .دوب  زاس  هزات  سبحم  نیا  ینادنز  یناحور  هد  زا  یکی  وا  .دوب  یناچوق  يوسوم  سابعدیـس  یناحور ، ناینادـنز  زا  یکی 
وا نادرگاش  ار  نادنز  نآ  لولس  رتشیب 20  میروآ ، باسح  هب  زین  ار  ینادنز  نایوجشناد  رامش  رگا  .دندوب  يا  هنماخ  ياقآ  نادرگاش 

هک ییاه  هجنکش  یکی ، .دوب  نادنچود  نادنز  نیا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  رجز  .دنداد  یم  لیکشت 
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يوسوم سابعدیس  دوب  هلمج  نآ  زا  و  تشاد ؛ يّرس  ياه  هسلج  نانآ  اب  هک  يدارفا  هجنکش  يرگید ، و  دندرک ، یم  دراو  شدوخ  رب 
یقداص رغـصا  یلع  خیـش  هرامـش 13 ، لولـس  رد  .دوب  ینادـنز  وا  تسار  تمـس  لولـس  هرامـش 15 ، لولـس  رد  سابعدیـس  .یناچوق 

تفر و .تشادـن  هناـچ  هب  رتـشیب  وم  راـت  دـنچ  هک  دوب ، شیر  ندز  رغـصا  یلع  خیـش  يارب  راـک  نیرت  ناـسآ  .دوـب  سبح  يرمـشاک 
ریز مه  ار  وا  .تشگ  یمرب  هتفرن ، وت  یقداص  ياقآ  اما  دیـشک ، یم  لوط  هقیقد  هد  ًالومعم  یـشارت  شیر  قاتا  هب  ینادنز  ره  تشگرب 

ار یقداص  .تسا  هتفرگ  یناچوق  يوسوم  ياقآ  زا  ار  هلاس ] ياه 2500  نشج  تیموکحم  [ي  اه هیمالعا  هک  دندیمهف  دندرب و  هنایزات 
زاب ینعی  يوسوم  ندز  فرح  لیلد  نیمه  هب  .دش  زاب  نآ  رد  هرفح  هیبش  يزیچ  تشادرب و  كرت  شیاپ  فک  هک  دندز  يا  هزادـنا  هب 
هدـع دـنک ، فارتـعا  يوسوم  رگا  هک  تسناد  یم  .دوب  نارگن  يا  هنماـخ  ياـقآ  .كاواـس  يور  هب  تاـعالطا  زا  يدـیدج  رد  ندـش 

هدش هجنکش  يوسوم  ياقآ  هزادنا  هب  هک  دوبن  یسک  نادنز  نآ  رد  .داتفا  دنهاوخ  رطخ  هب  یمالسا  تضهن  يالاب  ياه  هدر  زا  يدایز 
دندرب و هجنکش  يارب  ار  وا  زور  کی  .دیچیپ  یم  نادنز  يورهار  رد  شا  هلان  يادص  رایتخا  یب  هک  دروخ  یم  کتک  ردق  نآ  دشاب ؛

راب يارب  زور  نایاپ  رد  .دندنادرگرب  دندرک و  هجنکش  دندرب ، ار  وا  رگید  راب  دعب  یتعاس  .دندنادرگزاب  ناوارف  متش  برض و  زا  سپ 
بش و نم   » .دندرب ناشک  ناشک  دندمآ و  شغارـس  هب  راب  نیمراهچ  يارب  هک  دوب  بش  ياه  همین  .دندرب  هجنکـش  قاتا  هب  ار  وا  موس 

یتـسار هب  .درک  یم  خاروس  ارم  بلق  ییوگ  تساـخ  یمرب  وا  هنیـس  زا  هک  يا  هلاـن  ره  مدینـش و  یم  ار  وا  هلاـن  داـیرف و  يادـص  زور 
یتقو هک  نیا  دوب ، يوسوم  ياقآ  رطاخ  یلـست  هیام  اهنت  نادـنز  نیا  رد  هچ  نآ  .دوب  يریظن  یب  كانلوه و  تواـسق  يرگ و  یـشحو 

لبق زا  ار  يا  هژیو  تاـیآ  مه  نم  .داد  یمارف  شوگ  نم  ندـناوخ  نآرق  يادـص  هب  تشگ ، یمرب  شلولـس  هب  هجنکـش  ماـمتا  زا  سپ 
« .دشاب شا  هدارا  هدننک  نینهآ  شناج و  مارآ  شیاهمخز و  مهرم  ات  مدناوخ  یم  شیارب  مدرک و  یم  باختنا 

ور هبور  ياه  لولـس  زا  یکی  هب  .دـننک  رود  یقداص  ياقآ  زا  ار  وا  دنتـساوخ  یم  .دـنداد  رییغت  ار  يوسوم  ياقآ  لولـس  دـعب  يدـنچ 
يدنفرت ره  يا  هنماخ  ياقآ  لولس  هب  ندش  کیدزن  يارب  وا  .دنک  شمارآ  دناوخب و  نآرق  شیارب  دوبن  یسک  رگید  دش و  اهنت  .تفر 

نآ دورب ، حارتسم  هب  تساوخ  یم  یتقو  .دیـشک  یم  ار  دوخ  نساب ، يور  .دورب  هار  تسناوت  یمن  دوب ، هدش  هجنکـش  سب  زا  .دز  یم 
ات تفرگ و  یم  لوک  هب  ار  وا  یهاگ  یتح  .تفریذـپ  یم  مه  نابهگن  .درک  یم  باـختنا  دوب  يا  هنماـخ  ياـقآ  لولـس  کـیدزن  هک  ار 

ممیت دهاوخ  یم  هک  تفگ  یم  دعب  .دناسر  یم  حارتسم 
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ممیت هب  عورش  دمآ و  نم  لولس  کیدزن   » .تسا كاپ  يا  هنماخ  ياقآ  لولـس  مد  اجنآ ، كاخ  تسا ؛ سجن  حارتسم  مد  كاخ  دنک ؛
، درک یم  روصت  یبرع  نابز  هب  انـشآان  هدنونـش  هک  يروط  هب  اعد ، ندـناوخ  هب  هیبش  ینحل  اب  یبرع و  نابز  اب  لاـح  ناـمه  رد  درک و 

یناد یمن  .کیلع  مالـس  اقآ  دوب : نیا  لاـثم  ناونع  هب  مراد  رطاـخ  هب  وا  ياـه  هتفگ  زا  هچنآ  .درک  تبحـص  نم  اـب  دـناوخ ، یم  اـعد 
درک و زارد  ار  شیاپ  ممیت  زا  سپ  دوب ؟ مهاوخ  نادیهـش  رامـش  رد  مریمب  لاح  نیا  رد  رگا  مناد  یمن  .دنا  هدرک  هجنکـش  ارم  ردقچ 

یمک هدب  هزاجا  مناوت ؛ یمن  داد : باوج  شابدوز ! شابدوز ، تفگ : وا  هب  نابهگن  .دنک  تکرح  دوخ  ياج  زا  دناوت  یمن  هک  دومناو 
نحل نامه  اب  یبرع و  نابز  هب  مه  نم  شیاه ، فرح  ندـش  مامت  زا  سپ  .تشادـن  يا  هراچ  تقفاوم  زج  مه  نابهگن  .منک  تحارتسا 

ادخ .وگن  يزیچ  .دنوش  دیماان  وت  زا  اه  هشیپ  تیانج  نیا  ات  نک  ربص  راوگرزب ، دیـس  نک  ربص  متفگ : مداد و  خـساپ  وا  هب  اعد  تئارق 
(1)« .تشگزاب دوخ  لولس  هب  دش و  رتشیب  شا  یگدامآ  يوق و  شا  هدارا  مزع و  ات  متفگ  ردق  نآ  .داد  دهاوخ  تاجن  ار  وت  ًامتح 

: دشاب هدرک  همزمز  بل  ریز  دیاش ، يا ، هنماخ  ياقآ  .دیسر  یم  شوگ  هب  یهاشنهاش  هلاس  ياه 2500  نشج  يادص  نوریب  نآ 

بش

نمرها بش  دد ، بش  دب ،

هدبعش بش  ناراب ، رون  بش 

نابش نیتسوپ  رد  گرگ  بش 

غورد سولج  زورلاس  بش 

هدش ناغارچ  نزرب  يوک و  بش 

وید نامرف  هب  ینارچ  بش  بش 

تحاقو

نهد هدیرد  يداش  هب 

نمرها يزاب  بش  همیخ  بش 

نزهار يراد  ناوراک  بش 

نجل غولب  دوبدای  بش 

نز هرعن  اهروپیش  تحاضف ز 

نم گوس  نمیرها و  روس  بش 
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( هدازازریم تمعن  )

طورشم يدازآ 

یلعدیـس هک  دوب  هدـمآ  دـش ، هیهت  ناخیـش  يارب  هک  یـشرازگ  رد  .دوش  دازآ  تنامـض  دـیق  هب  دـنتفریذپ  هک  دوب  نابآ  مودو  تسیب 
هلاس ياه 2500  نشج  يرازگرب  روظنم  هب  طقف   » يا هنماخ 

ص:450

زا یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .درب  رد  هـب  ملاـس  ناـج  كاواـس  گـنچ  زا  یناـچوق  يوـسوم  سابعدیـس  مالـسالا  تـجح  - 1
تشهب رد  دش و  دیهش  یجراخ  نمشد  تسد  هب  1361ش )  ) نیبملا حتف  تایلمع  رد  اما  دیهر ، زین  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ياهرورت 

.دوسایب دنوادخ ، شاداپ  راظتنا  هب  نارهت ، يارهز 
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زین يداه  شردارب  نونکا  و  هدومن ؛ عیطم  مرن و  ار  وا  ًابیرقت  هدوب ، نادنز  رد  هک  یتدم  یفرط  زا  و  دوب ؛ هدیدرگ  ریگتسد  یهاشنهاش 
اب يا  هنماخ  یلع  بیوصت  تروص  رد  .دشاب  یمن  تحلـصم  هب  یمومع  راکفا  رظن  زا  نانآ  رفن  ود  ندوب  ینادنز  هک  تسا ، نادنز  رد 

« .ددرگ دازآ  روشک  هیلع  هرضم  تیلاعف  مدع  رب  ینبم  دهعت  ذخا 

عفترم هیلاراـشم  هیحاـن  زا  یناـبت  میب   » هک دوـب  هتـشون  دهـشم  يداـع 18  هاـگداد  یناتـسداد  هب  ناـبآ  متـسیب  رد  ناخیـش  نآ  زا  شیپ 
(1)« .دنراد مالعا  نامزاس  نیا  هب  ار  هجیتن  لیدبت و  ار  يو  رارق  دییامرف  روتسد  ...هدیدرگ 

دازآ نادنز  زا  لایر ، رازه  هاجنپ  هب  تشادزاب  رارق  لیدبت  ییاضق و  هزوح  زا  ندشن  جراخ  هب  مازتلا  نتفرگ  اب  نابآ )  22  ) دعب زور  ود 
.دش

رظندیدجت هاگداد 

لاح رد  کنیا  دوب ، هدـشن  دوش و  رازگرب  لاس  نآ  رخاوا  دوب  رارق  هک  هتـشذگ ، لاس  هاگداد  زا  يا  هنماخ  ياقآ  رظندـیدجت  هاـگداد 
هب ار  هدـش  دای  خـیرات  هک  دوب  هتـساوخ  يرتنالک  زا  دوب و  هدرک  نییعت  رهم  ار 25  یسرداد  نامز  ییوکشرونا  گنهرـس  .دوب  ییاپرب 
رهم مراهچ  ار  وا  هک  دونش  یم  شرسمه  زا  دنک ، یم  هعجارم  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  هب  یتقو  ینابرهش  رومأم   (2) .دناسرب مهتم  عالطا 

(3) .تسا تینما  نامزاس  تسد  رتشیب  تاعالطا  دنا ؛ هدرب  هدرک ، ریگتسد 

ای دنابات  یم  ار  هجنکـش  زا  يّدر  شا  هرهچ  دیگنل ؟ یم  ای  درادرب ، مدق  ناسآ  تسناوت  یم  دیـسر  هناخ  هب  هک  یماگنه  تسین  نشور 
هب يا  همان  رد  دـعب  زور  راهچ  يا  هنماخ  ياقآ  داد و  ار  ینابرهـش  رومأـم  ندـمآ  ربخ  دوب  هچ  ره  تفاـی ؟ هنوگچ  ار  وا  شرـسمه  هن ؟

.درک مالعا  روضح  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هاگداد ، سیئر 

دهشم رکشل  رظندیدجت  هاگداد  مرتحم  تسایر  ییوکش  گنهرس  راکرس 

تهج خیرات 25/7/50  يارب  بناج  نیا  عالطا  بسح  رب  دراد  یم  ضورعم  ًامرتحم 

ص:451

خروم 20/8/50. مش 13403/ه 1 ، دهشم ، يداع 18  هاگداد  یناتسداد  هب  ناسارخ  كاواس  سیئر  همان  كاواس ، دانسا  - 1
خروم مش 171/1/40166/11 ت ، دهشم ، شخب 2  يرتنالک  سیئر  هب  دهـشم  هرامـش 11  رظندیدجت  هاگداد  سیئر  همان  نامه ، - 2

.19/7/50
خروم 22/7/50. مش 5811 ، دهشم ، هرامش 11  رظندیدجت  هاگداد  سیئر  هب  شخب 2  يرتنالک  همان  نامه ، - 3
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روبزم خیرات  رد  بناج  نیا  هک  مناسرب  راضحتسا  هب  تفای  ترورض  اذل  .ما  هدیدرگ  راضحا  همکحم  نآ  هب  هاگداد  هسلج  رد  روضح 
تشادزاب نیا  ما و  هدوب  روذعم  ًاهجوم  همکاحم  هسلج  رد  تکرش  زا  هدوب و  ناسارخ  كاواس  هرادا  تشادزاب  رد  یمهافتءوس  رثا  رب 

دوجو هاگداد  نآ  رد  روضح  ناکما  هدیدرگ و  فرطرب  روبزم  مهافتءوس  هللادمحب  هک  کنیا  .تسا  هتـشاد  همادا  خیرات 24/8/50  ات 
.مراد یم  مالعا  بانج  نآ  روضح  هب  ار  دوخ  یگدامآ  دراد 

يا هنماخ  یلعدیس  .مارتحا  تیاهن  اب 

26/8/50

مسج و .دوب  هدش  رت  فیعـض  شا  مشچ  .دوب  نامرد  دنمزاین  هک  دـندوب  هتفوک  نانچ  ار  شا  مسج  .دـنارذگ  یم  ار  یتخـس  ياهزور 
، تموکح دوخ و  رباربان  دروآ  رد  تساوخ  یمن  اما  تشاد ، شیاسآ  شمارآ و  هب  يدیدش  زاین  .دـناسر  ناکـشزپ  بطم  هب  ار  مشچ 

.دهد ناشن  هتسشن  سپ  هدنامرد و 

ار يرادا  تامدقم  یخرب  ات  دش  یماظن  هاگداد  یهار  هک  دوب  هدنام  هامرذآ 1350  مهن  رد  رظندیدجت  هاگداد  ییاپرب  هب  يزور  دنچ 
وت هب  یبلطم  مهاوخ  یم  دینش : رسفا  نآ  زا  تفر و  کیدزن  .دش  دوخ  اب  وگو  تفگ  هب  ناوج  يرسفا  لیامت  هجوتم  اجنآ  .دهد  ماجنا 
جل دنتسه ، فرط  یتیصخشاب  ملاع و  مدآ  اب  هک  دننادب  رگا  .زیهرپب  يدرک  لوا  هاگداد  رد  هک  هچنآ  دننام  ینارنخس  داریا  زا  .میوگب 

؛ ریگب ار  هداتفا  بقع  ياه  مدآ  هفایق  نزب ؛ یماوع  یحول و  هداس  هب  ار  تدوخ  تسین ؛ نانآ  يریگ  تخس  رد  وت  تحلـصم  .دننک  یم 
یم هتبلا   » .ددرگزاب رظندیدجت  هاگداد  زور  هک  تفر  .تفر  درک و  رکـشت  ناوج  رـسفا  نآ  زا  يا  هنماخ  ياقآ  .دـننک  تیاهر  راذـگب 

بقع یگداـس و  هب  رهاـظت  دـنک  یم  ریقحت  ار  نید  ياـملع  هک  یحیقو  هاـگداد  نینچ  لـباقم  رد  مناوـت  یمن  زگره  نم  هـک  متـسناد 
اب هسلج  نآ  .تسا  هتسشن  هاگداد  بتاک  دنسم  رد  هک  دید  ار  ناوج  رـسفا  نآ  دش ، هاگداد  رالات  دراو  یتقو  زور  نآ  .منک » یگداتفا 
ور هاگداد  سیئر  داد ، ار  اه  خساپ  همه  يا  هنماخ  ياقآ  یتقو  .تفای  ماجنا  زاغآ و  هاگداد  سیئر  یپرد  یپ  ناما و  یب  ياه  شـسرپ 

ثحب شراگن و  فیلأت و  يارب  یفاـک  تصرف  اـت  دراد  نادـنز  لاـس  هد  هب  زاـین  درم  نیا  هک  تفگ  درک و  هاـگداد  ياـضعا  رگید  هب 
زنط نآ  ریز  اما  درک ، یم  یخوش  هاگداد  سیئر  دنچ  ره  نوعجار .» هیلا  انا  انا هللا و   » درک همزمز  بل  ریز  يا  هنماخ  ياقآ  .دشاب  هتشاد 

.دوب صیخشت  لباق  بتاک  ناوج  رسفا  نآ  هیصوت  خلت ،

ص:452
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یم .دومن  یهاوخ  ماجرف  ياـضاقت  تفریذـپن و  ار  يأر  يا  هنماـخ  ياـقآ  .درک  دـییأت  ار  يودـب  هاـگداد  مکح  رظندـیدجت ، هاـگداد 
یمن اـما  داد ، دـهاوخن  هداد ، رظندـیدجت  هاـگداد  هک  هچ  نآ  فـالخ  ییأر  نارهت  رد  حلـسم  ياـهورین  یـسرداد  هرادا  هـک  تـسناد 

ماجرف لاس 1346ش  فالخرب  راب  نیا  يولهپ  اضردـمحم  .درواـیب  مک  اـی  دراذـگب  مک  دـید  یم  قحاـن  هک  هچنآ  ربارب  رد  تساوخ 
(1) .تفریذپن ار  وا  یهاوخ 

ص:453
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نادنز ود  نایم  یتالف 

غیلبت زا  مورحم 

نیا هیاس  كاواس  .درک  یم  هراپ  مادـم  ار  وا  تشرد  زیر و  ياه  همانرب  یـشزومآ و  ياه  تیلاعف  یگدـنز ، هتـشر  یپایپ  ياه  نادـنز 
مه زا  .دندوب  و  دوب ؛ دـنهاوخ  شبقارم  هک  تسناد  یم  .دوب  هدرک  شهارمه  درک  دـهاوخ  شریگتـسد  دـهاوخب  هظحل  ره  هک  ار  رواب 
نان هک  یلماوع  هب  دـسر  هچ  دـندرک ، یم  لقتنم  كاواس  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  رابخا  يراختفا ، نیچربخ  نارومأم  ات  هتفرگ  ناکلـسم 

، دندینـش یم  دـندید و  یم  هچ  نآ  ره  .دـندوب  شراتفگ  راتفر و  بظاوم  .دـندروآ  یمرد  كاواـس  يارب  یـسوساج  زا  ار  ناـش  بش 
هاگتـسد یتینما و  عاضوا  .دوب  هدش  رت  گنت  شیپ  زا  شیب  قانتخا  ياه  دنباپ  دیـسر  یم  رظن  هب  .دـندرک  یم  یتینما  هاگتـسد  میدـقت 

هثداح .دـندوب  هدروآرد  اه  نابایخ  زا  رـس  دـنتفر ، یم  هزرابم  لابقتـسا  هب  هناحلـسم  هک  ییاه  نامزاس  .دـندوب  لوحت  رد  طوبرم  ياه 
نامزاس هجدوب  نیمأت  يارب  کناب  زا  يدزد  ینابایخ و  ياه  يریگرد  ویـسرف ، ءایـض  دبهپـس  رورت  نوچ  يرگید  تامادقا  لکهایس و 

ياه هاگتـسد  شور  رییغت  هب  رجنم  حلـسم  نازرابم  هدرتسگ  ياه  يریگتـسد  ییابرامیپاوه و  بمب ، هاگ  زا  ره  راـجفنا  حلـسم ، ياـه 
تاعالطا هرادا  لحم  رد  ینابرهـش  كاواس و  زا  لکـشتم  يراکبارخدـض  كرتشم  هتیمک  هام 1350  نمهب  مراهچ  .دوب  هدـش  یتینما 

نافلاخم اب  دروخرب  رد  ینابرهـش  كاواس و  نایم  طابترا  یگنهاـمه و  داـجیا  يارب  مادـقا  نیا  دـنچ  ره  .دـیدرگ  سیـسأت  یناـبرهش 
شحوت دابدرگ  .درک  مهارف  ار  يولهپ  تموکح  زا  لصف  نیرت  کیرات  يریگ  لکش  هنیمز  هتیمک ، نیا  ناینب  اما  دش ، ماجنا  تموکح 

.دوب یتینما  هاگتسد  رکیپ  هب  ندیزو  لاح  رد 
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تـشادن مه  انب  .دوبن  نارهت  اجنآ  تفر ، رگا  و  تفرن ، یغیلبت  رفـس  هب  ( 1350  ) لاس نآ  مرحم  يا  هنماخ  ياقآ  دوجوم ، دـهاوش  ربانب 
یسلجم رد  دنفسا  متفه  اروشاع / زور  هک  دهد  یم  ناشن  ناسارخ  كاواس  هب  هدیـسر  ياه  ربخ  .دنیـشنب  ظعو  یـسرک  رب  دهـشم  رد 

هار يا  هتسد  دندوب ، هدمآدرگ  يوفص  راشفا  هناخ  رد  هک  سلجم  نیا  نارادازع  .دش  یم  هدناوخ  یبالقنا  ياهرعش  هک  هتشاد  روضح 
نیسح رابرهگ  دنپ  نیا  دوب : نومضم  نیا  هب  دنداد  یم  رس  هتسد  نیا  نارادازع  هک  يراعـش  .تشاد  تارهاظت  لکـش  هک  دنزادنا  یم 

هتفرگ و ینابرهـش  نارومأـم  طـسوت  هتـسد  نیا  تکرح  يولج  غاـبراهچ  یلاوح  رد  .رامعتـسا  باوـخ  زا  رادـیب  ناـگتفخ  يا  تسا / 
نیا : » تشون شرازگ  نیا  ندید  زا  سپ  كاواس  سانـشراک  .دـننک  یم  تکرح  مرح  فرط  هب  نارادازع  .دوش  یم  طبـض  اهوگدـنلب 
هعمج بش  ره  هک  یمومع  يرگید  هدرک و  لیصحت  پیت  نایوجشناد و  رکفنـشور و  دارفا  یکی  دنراد ؛ یبهذم  تأیه  هنوگ  ود  هدع 

(1)« .دننک یم  رازگرب  تأیه  دارفا  زا  یکی  لزنم  رد 

كاواـس تامادـقا  زا  یهاـگآ  راتـساوخ  هتفرگ ، رارق  هرادا  نآ  هجوت  دروم  دـش ، هداتـسرف  زین  موس  لـک  هرادا  يارب  هک  شرازگ  نیا 
(2) .دش نآ  هب  تبسن  ناسارخ 

دناوتب ات  دنام  دوب ؛ يداهدیـس  شردارب ، ندوب  ینادنز  مرحم ، هام  رد  ینارنخـس  يارب  دهـشم  زا  يا  هنماخ  ياقآ  ندـشن  جراخ  دـیاش 
هداوناخ شالت  .دـنک  كرت  ار  یئاضق  هزوح  هداد ، یماظن  هاگداد  هب  هک  یمازتلا  فـالخ  تساوخن  اـسب  هچ  .دوش و  وا  يدازآ  ریگیپ 

هب باطخ  يا  هماـن  هک  دوب  لاس 1351  نیدرورف  مهدزاود  .دوب  رمث  یب  يداهدیـس  اـب  تاـقالم  يارب  لاس 1350  نایاپ  ات  يا  هنماـخ 
تهج يو  هدنورپ  ینابرهش و  هاگتشادزاب  رد  يا ، هنماخ  يداهدیس  بناجنیا ، ردارب  : » تشون دهـشم  هرامش 18  يداع  هاگداد  سیئر 

مغر یلع  نونکاـت  هتـشذگ و  يو  تشادزاـب  يادـتبا  زا  هاـم  جـنپ  هـب  کـیدزن  هـک  اـج  نآ  زا  .دـشاب  یم  هاـگداد  نآ  رد  یگدیـسر 
مرتحم ماقم  نآ  زا  هدشن ، هداد  يو  ناردارب  هب  تاقالم  هزاجا  تسا ، کیدزن  ناگتسب  اب  تاقالم  مزلتـسم  هک  ینادنز  کی  تاجایتحا 

تـصرف ناـکما و  زین  ناردارب  ریاـس  بناـجنیا و  هب  هاگتـشادزاب ، نآ  ناینادـنز  رگید  لومعم  قبط  دـنیامرف  ررقم  رما  تسا  یعدتـسم 
« .يا هنماخ  یلعدیس  .ناوارف  مارتحا  اب  .دوش  هداد  ررقم  تاقالم 

رد  » هک دوب  نیا  تشون  یسک  هچ  تسین  مولعم  دش و  هتشون  همان  نیا  ریز  هک  يا  هلمج 

ص:455
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.دوب هدنام  يداهدیس  يدازآ  هب  یکدنا  تدم  دنشاب ، هداد  تاقالم  هزاجا  مه  رگا  .ددرگ » مادقا  نادنز  تاررقم  قبط  دروم  نیا 

ار بساکم ) لئاسر و   ) یلاع حوطس  زا  سرد  ود  هنازور  .تخادرپ  یم  دهشم  هیملع  هزوح  رد  سیردت  هب  نانچمه  نامز  نیا  رد  يو 
ریسفت نیرئاز  بالط و  زا  یهورگ  يارب  ات 7:30  حبص  شش  تعاس  زا  وا  هک  دنتشاد  ربخ  ینابرهش  نارومأم  .داد  یم  شنادرگاش  هب 

(1) .دنک یم  دای  یکین  هب  ینیمخ  نوچ  یناسک  زا  نآ  نمض  دیوگ و  یم 

داشرا هینیسح  رد  ینارنخس 

تیریدـم هب  ضارتعا  رد  يرهطم  ياقآ  رهق  .تشذـگ  یم  داـشرا  هینیـسح  رد  راهب 1350ش  رد  شا  ینارنخـس  زا  لاس  کـی  دودـح 
نیا رد  ار  دوخ  یـسانش  مالـسا  یگتفه  تاسلج  یتعیرـش  یلع  رتکد  .دوب  هارمه  وا  قفا  مه  نایناحور  تیامح  اـب  ناـنچمه  هینیـسح ،
نوچ یناگدنیوگ  روضح  .دوب  یقاب  هینیـسح  نارادتـسود  لد  مشچ و  رد  هدـش ، دای  نایناحور  یلاخ  ياج  اما  تفرگ ، یم  یپ  ناکم 
.دنک رپ  ار  یلاخ  ياج  نآ  دوب  هتـسناوتن  يدوصقم  هللا  تمـشح  رتکد  زین  یتدم  يرتسبـش و  یـضترمدیس  ای  یغالب  نیدـلاردصدیس 

يرهطم ياقآ  رظن  بلج  يارب  دریگب و  ار  هنایم  هک  دوب  هتـساوخ  هنادجم  يا  هنماخ  ياقآ  زا  دوب و  هتفاتنرب  ار  ألخ  نیا  یتعیرـش  رتکد 
یتشآ يارب  دشاب  يا  همدقم  دیاش  دنارب ، نخـس  اج  نآ  رد  یتبـسانم  هب  درادرب و  شدوخ  ار  تسخن  ماگ  دوب  هتـساوخ  .دنک  یمادـقا 

هک دوب  نیدرورف 1351  لـیاوا  اـی  دنفـسا 1350  رخاوا  .دـنالوبقب  هینیـسح  ياـیلوا  هب  ار  يرهطم  ياـقآ  تارظن  دوب  هتـساوخ  .روظنم 
شرسمه اب  ًالامتحا  .دیسر  شتسد  هب  (ع ) نسح ماما  تداهش  تبسانم  هب  ینارنخس  يارب  امیپاوه ، تیلب  اب  داشرا  هینیـسح  همان  توعد 

وا .درک  ینارنخـس  هوبنا  نارـضاح  يارب  نسح  ماما  حلـص  باـتک  هب  دانتـسا  اـب  ار  نیدرورف 1351   24 رفـص / .دـش 28  نارهت  یهار 
يرهطم ياقآ  هینیـسح و  نالوئـسم  اب  رادید  نمـض  دنارذگ و  نارهت  رد  ار  يزور  جـنپ  راهچ  درک و  داریا  هسلج  ود  رد  ار  شنانخس 

دندرک نامگ  یخرب  اما  دنک ، یلمع  ار  دوخ  تین  تسناوتن  يا  هنماخ  ياقآ  دـنچ  ره  .دـنک  مهارف  نانآ  نایم  ار  مهافت  هنیمز  دیـشوک 
.دوبن نینچ  هک  تسا ؛ هدش  رپ  نیشیپ  فاکش  هتسکش و  ار  هینیسح  توکیاب  وا ، ياه  ینارنخس  هک 
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یمشاه اب  رادید 

يا همان  وا  زا  .دوب  هدـش  ریگتـسد  لاس 1350  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  .تفر  یمـشاه  ياـقآ  رادـید  هب  هک  دوب  رفـس  نیمه  رد 
زین و  دنوشن ؛ مادعا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناگدشریگتـسد  دنکب  يراک  دناوت ، یم  رگا  ات  دـندوب  هتفای  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  باطخ 

.دوش یم  موکحم  نادنز  هام  تفه  هب  همکاحم و  شا  هدنـسیون  دـتفا و  یم  كاواس  تسد  هب  همان  .دوش  تیوقت  نامزاس  نیا  تکرح 
يا هنماخ  ياقآ  دوش ، دازآ  نادنز  زا  تشهبیدرا 1351  مجنپ  رد  یمشاه  ياقآ  هک  نآ  زا  شیپ  .دوب  دابآ  ترـشع  ناگداپ  وا  نادنز 

اب رادـید  .سالیگ  اه ، هویم  زا  دـیرخ و  ینیریـش  .دـنک  ندـید  دوخ  ینادـنز  تسود  زا  اـت  دوش  یم  نارهت  یهار  شرـسمه  هارمه  هب 
رد دندیـسر ، ینابهگن  رد  هب  یتقو  .دـنزب  يدـنفرت  دوب  روبجم  .دوبن  يداع  ناینادـنز  اب  لومعم  ياه  تاـقالم  هیبش  یـسایس  ناینادـنز 
وا رادـید  يارب  هک  تسا  یمـشاه  ياقآ  رهاوخ  نیا   » .درک شرـسمه  هب  هراشا  هجهل ، نامه  اب  دـش و  رهاظ  دـلبان  ینامرک  کی  شقن 

.دنـسرپب ناش  هدنامرف  زا  دش  رارق  .دنریگب  میمـصت  دنتـسناوتن  دـندرک و  هاگن  مه  هب  اه  نابهگن  .متـسه » مناخ  نیا  رهوش  نم  هدـمآ ،
نیا هک  نیا  زا  سپاولد ، نارگن و  مه  نم  .دش  دراو  درپس و  ادخ  هب  لد  مرسمه   » .دوش دراو  دناوت  یم  شرهاوخ  طقف  تفگ  هدنامرف 
ياقآ هک  اجنآ  زا  اما  .دراد  یـصاخ  یگژیو  رگیدـکی  اب  مراحم  رادـید  اریز  تسین ، یمـشاه  ياقآ  رهاوخ  يو  هک  دوش  راکـشآ  زار 

نم رسمه  هک  يروط  هب  داتسیا ، بآ  يوج  کی  رانک  ...دش  عوضوم  هجوتم  دید  ار  مرـسمه  رود  زا  یتقو  دوب ، یکریز  درف  یمـشاه 
« .تفرگ رارق  يوج  رگید  فرط  رد  يو  لباقم  رد 

هب دورو  هزاجا  تساوخ  اه  نابهگن  زا  تفر و  تسا ، ینابهگن  رد  رانک  هک  دش  هجوتم  یتقو  .تفرگ  ار  شتسود  غارس  یمشاه  ياقآ 
ياقآ مدـش و  دراو  نم  .داد  دورو  هزاجا  دـمآ و  نم  فرط  هب  ناود  ناود  یماـظن  کـی  تقو  نیا  رد   » .دـنهدب ار  شرهاوخرهوش )!(

« .دش نامداش  رایسب  نم  رادید  زا  یمشاه 

هب تشاد  بل  رب  يدـنخبل  هک  یلاح  رد  دوب و  هداتـسیا  اجنآ  یماظن  کی  دـندوب ، وگو  تفگ  هب  رگیدـکی  راـنک  اـهنآ  هک  یناـمز  رد 
« .مداد ار  يو  خساپ  مزال  تکازن  بدا و  لباقتم و  مسبت  اب  مه  نم   » .دوب هریخ  يا  هنماخ  ياقآ 

دابآ ترشع  نادنز  رد  ار  هرهچ  هب  دنخبل  یماظن  نآ  هک  دیسرپ  يا  هنماخ  ياقآ  زا  دش ، دازآ  نادنز  زا  یمشاه  ياقآ  هک  دعب  يدنچ 
ینامز راوتسا  نامه  وا  تفگ : .هن  متفگ : « ؟ دوب هتخانش 
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وا مه  اج  نیا  لاس 42 ، رد  هعلق  لزق  نادنز  تفرعم  اب  راوتـسا  نیا  دیمهف  هک  دوب  اجنآ  .دوب » هتخانـش  ار  وت  وا  يوق  لامتحا  هب  دوب و 
(1) .تسا هتشاذگن  بیصن  یب  دوخ  فطل  زا  ار 

ریسفت ياه  هسلج  همادا 

یتینما تاماقم  مشخ  كاواس ، هب  يا  هنماخ  ياـقآ  ریـسفت  ياهـسالک  لیکـشت  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  هک  دوب  لاس 1351ش  نیدرورف 
.دوب هدش  عورـش  رفعجازریم  هسردم  رد  نادـنز  زا  وا  يدازآ  زا  سپ  هلـصافالب  لاس 1350 و  زییاپ  زا  اـه  هسلج  نیا  .دـش  هتخیگنارب 

نیا : » دوب دقتعم  نامزاس  نیا  .دننک  شرازگ  ار  شرادرک  راتفگ و  دنشاب و  وا  فارطا  رد  مئاد  نیچربخ  ود  یکی  داد  روتسد  كاواس 
(2)« .تسا حالصا  لباقریغ  تحاران و  يدرف  .ددرگ  درط  هیملع  هزوح  زا  دیاب  هرخالاب  صخش 

هتـشک اب  نامزمه  هک  هدازدـمحا  رهاط  هیلع  یماظن  هاگداد  مکح  هب  تبـسن  نوچ  دوب ، تحاراـن »  » كاواـس رظن  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ 
نوچ دوب ، حالصا » لباقریغ   » یتینما هاگتسد  رظن  زا  يو   (3) .دوب ضرتعم  دوب ، هدرک  موکحم  نادنز  لاس  هد  هب  ار  وا  شنارـسپ  ندش 

تسناد و یم  طحنم  لاح و  یب  هدرم ، دنداد ، یمن  ناشن  یـشنکاو  دهـشم  رد  هراباک  سیـسأت  ربارب  رد  هک  ار  نایناحور  زا  هتـسد  نآ 
بـالط رگم  تسین ، يدـیما  چـیه  دـنرادن  ندیـشک  سفن  تأرج  دنتـسه و  تلود  رکون  هک  ریپ  نویناـحور  نیا  زا  رگید  : » تفگ یم 

(4)« .دنشاب يدیما  هیام  هدنیآ  رد  دنناوتب  دنوش  یم  عامتجا  دراو  رت  نشور  رکف  اب  هک  ینویناحور  ناوج و 

نیدهاجم مادعا  هب  شنکاو 

تسود و نهیم  یلع  قداص ، رـصان  يرکاب ، یلع   ) قلخ نیدـهاجم  نامزاس  ياضعا  زا  نت  راهچ  مادـعا  دوب  دـصرتم  دهـشم  كاواس 
اضعا و يارب  هدش  رداص  ماکحا  .دشاب  هتشادن  يدمایپ  دهـشم  رد  دمآرد ، ارجا  هب  نیدرورف 1351  ما  یس  رد  هک  یناگرزاب ) دمحم 

رفن  25 لاس ، ات 15  ياه 10  نادنز  هب  نت   11 دبا ، سبح  هب  رفن   16 مادعا ، هب  نت   12 دوب : رارق  نیدب  نامزاس  نیطبترم 
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شتآ هخوج  هب  لاس  نآ  دادرخ  ات  نیدرورف  ياه  هاـم  هلـصاف  رد  مادـعا  هب  موکحم  رفن  زا 12  رفن  هک 9  سبح ؛ لاس  ات 10  کی  هب 
هب ضارتعا  يارب  نانآ  .درک  شنکاو  هب  راداو  ار  زرابم  نایناحور  زا  يدادـعت  دیـسر ، مق  هب  یتقو  اه  همکاـحم  ربخ   (1) .دندش هدرپس 

، دوب هدـش  كرحت  نیا  هجوتم  هک  مق  كاواس  .دـننک  لیطعت  ار  سرد  سالک  لقادـح  دـنتفر ؛ عجارم  غارـس  هب  یماظن  هاـگداد  مکح 
رد  (2) .درک تشادزاب  ار  یتنج  دمحا  يرذآ و  دـمحا  يدزی ، دـمحم  یمارگ ، یلعدـمحم  یـشلما ، ینابر  يدـهم  نایاقآ  دوز  یلیخ 

.دندش ریگتسد  املع  زا  يدادعت  زین  نارهت 

هنماخ ياقآ  هنالدمه  شنکاو  اما  دوش ؛ كاواس  لمعلا  سکع  هب  رجنم  هک  تفرگن  لکش  یکرحت  دشن ؛ تشادزاب  یـسک  دهـشم  رد 
يرما قلخ ، نیدـهاجم  ناـمزاس  زا  تیاـمح  نآ ، زا  شیپ  یلدـمه و   (3) .دنامن رود  یتینما  هاگتـسد  مشچ  زا  ناگدـش  مادـعا  اب  يا 

یتدیقع ینوگرگد  راچد  نامزاس  نیا  هک  ینامز  لاس 1354ش ، ات  تیامح  نیا  .دوب  ماگـشیپ  نایناحور  تیرثکا  نایم  هدش  هتفریذپ 
مالـسا و زا  ناـنآ  تخانـش  صقن  هب  قلخ ، نیدـهاجم  ناـمزاس  شیادـیپ  ودـب  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ  تسا ، ینتفگ  .تشاد  همادا  دـش ،

کی .دنک  وربور  يا  هدیدع  تالکـشم  اب  ار  نامزاس  هدنیآ ، رد  شنیب  یتساک  نیا  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  دوب و  هاگآ  ینید  فراعم 
هچ دندوب ، ربخ  یب  ینامزاس  نینچ  دوجو  زا  يرایـسب  هک  ینامز  دـش ؛ روآدای  شکیدزن  نادرگاش  هب  ار  عوضوم  نیا  1349ش )  ) راب

(4) .نانآ دیاقع  زا  یهاگآ  هب  دسر 

ملاظم هرابرد  يا  هیمالعا  درک ، یم  يرپس  ار  دوخ  تیموکحم  جرک  رد  کنیا  شاخ  هب  دیعبت  همادا  رد  هک  یمق  ياقآ  ناوا  نیمه  رد 
هب ضارتـعا  هیمـالعا ، نـیا  درب  یم  ناـمگ  هـک  ارچ  دوـمن ، ساـسح  شیپ  زا  شیب  ار  كاواـس  هـک   (5) درک رـشتنم  يولهپ  تموکح 

تضهن زاغآ  زا  ناشرامش  هک  ینایناحور  نامه  هب  دش  ررقم  ور  نیا  زا  .درک  دهاوخ  ینلع  دهشم  رد  ار  نارهت  مق و  ناگدشریگتـسد 
رـس نانآ  زا  یفالخ  لمع  نیرت  کچوک  هک  یتروص  رد   » دوش هداد  رکذـت  دوب ، هتفرن  رتارف  تسد  کی  ناتـشگنا  دادـعت  زا  نونکاـت 

رارق بیقعت  تحت  دنزب ،
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داد روتـسد  ینابرهـش  هب  هک  دوب  دادرخ  مهن  .تشاد  دوخ  روطاس  ریز  ار  یناحور  راهچ  هس  نیا  تسد  كاواس   (1)« .تفرگ دنهاوخ 
یفرعم كاواس  هب  ار  دوخ  شیاه  سکع  نیرخآ  زا  هعطق  ود  هارمه  دـهاوخب  وا  زا  دتـسرفب و  يا  هنماخ  یلعدیـس  هناـخ  هب  يرومأـم 

(2) .دنک

هچ .تفر  كاواـس  رقم  هب  تشادـن  یفیرعت  چـیه  هک  يزور  رد  وا  دـناسر و  يا  هنماـخ  ياـقآ  عـالطا  هب  ار  بتارم  ینابرهـش  رومأـم 
کچوک تسا ؛ كاواس  يرـس  هقدص  زا  یتسه ، نادنز  ياه  هلیم  فرط  نیا  رگا  هک  تفگ  درک و  شدـیدهت  تسین ، مولعم  یـسک ؟

یتقو اهدیدهت  نیا  همجرت  .دراذگ  دهاوخ  ارجا  هب  ار  تدیعبت  مکح  هن ؛ ای  و  دناشک ؛ دهاوخ  اه  هلیم  يوس  نآ  هب  ار  وت  یفالخ  نیرت 
هچنانچ .تسا  هدش  هداد  وا  هب  يدیدش  تارکذت  و  دیدرگ ، راضحا  كاواس  نیا  هب  هدش  دای  : » دوب نینچ  تسشن ، یمسر  يا  همان  رد 

(3)« .دش دهاوخ  درط  هقطنم  زا  دریگ و  یم  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  دهد  ماجنا  تکلمم  حلاصم  فالخرب  یلمع  هدنیآ  رد 

زا  » .دـنامب تبقارم  یب  يا  هنماخ  یلعدیـس  ادابم  هک  تساوخ  ناسارخ  كاواـس  زا  راـب  ود  لقادـح  راهب 1351 ، رد  موس ، لـک  هرادا 
خر ینامز  هدـشدای  هرادا  یگتخورفارب  اما   (4)« .دـنزاس هاگآ  ار  لک  هرادا  نیا  هجیتن ، زا  تبقارم و  ًاقیقد  الاب  هدربمان  راـتفر  لاـمعا و 
نیا دوب  عیاش  .دیسر  ناش  تسد  هب  دهشم  رد  هراباک  سیـسأت  ربارب  رد  رهـش  نایناحور  نوکـس  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ضارتعا  هک  دومن 

ور نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  هتخاـس  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هب  قلعتم  ياـه  نیمز  رد  بوکب ، نزب و  شوـن ، شیع و  زاوآ ، صقر و  زکرم 
همه ربارب  رد  درادـن و  تماهـش  تأرج و  طحنم ، تیناحور  نیا  .دـناوخ  هحتاف  لاح  یب  هدرم و  تیناحور  نیا  رب  ...دـیاب  : » دوب هتفگ 

(5)« .تسا هدرک  تعانق  نتفگ  رکذ  هب  طقف  هدرک و  رایتخا  توکس  ملاظم 

كرادـم  » هک دـشاب  يوحن  هب  يا  هنماـخ  یلعدیـس  زا  اـه  تبقارم  داد  روتـسد  هک  دوب  شرازگ  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  موس  لـک  هرادا 
.وا هدنیآ  يریگتسد  يارب  يزاس  هنیمز  ینعی  نیا  (6) و  .ددرگ هیهت » وا ] زا   ] يراکنا لباقریغ  دنتسم و 
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هبنش ياقآ 

رد زور  ره  وا  .تشاد  همادا  يا  هنماـخ  ياـقآ  سرد  سلاـجم  اـما  دوب ، هدـش  یناتـسبات  تـالیطعت  دراو  دهـشم  هیملع  هزوح  دـنچ  ره 
یم وا  سرد  ياپ  دندوب  هلاس  هدجه  ات  هدزیس  ناناوج  ناشرتشیب  هک  دنم  هقالع  رفن  داتفه  دودح  دش و  یم  رضاح  رفعجازریم  هسردم 

.رگید یشخب  یعامتجا ، ياه  سرد  و  دوب ؛ نادرگاش  يارب  وا  ياه  هتفگ  زا  یشخب  لومعم ، ياه  سرد  .دنتسشن 

همهاو سرت و  یماقم  چـیه  زا  دـیابن  .مینک  یم  داشرا  ار  مدرم  میراد و  یناحور  سابل  هک  میلابب  دوخ  هب  دـیاب  نامز  ماما  نازابرـس  ام 
رمع رتشیب  تفگ و  یم  باـسح  فرح  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  .تفگ  ار  تقیقح  دـیاب  .مینک  ناونع  ار  ناـمراتفگ  دـیاب  .تشاد  يا 

.مینزب مدرم  هب  ار  نامیاه  فرح  میریگب و  تربع  سرد  دیاب  میتسه  ماما ...  نآ ]  ] وریپ هک  ام  .درب  یم  رسب  نادنز  رد  ار  دوخ  فیرش 
نودـب اه ] هاگدـیعبت  رگید =[  ياهاج  اه و  نادـنز  رد  دـنا ، هتفگ  باسح  فرح  نوچ  هک  مراد  عالطا  نامز ]  ] نیا رد  دارفا  زا  یلیخ 

(1) .دنرب یم  رسب  تهج 

هچ ره  ار  دوخ  دوب ، ینابرهـش  لماوع  زا  هک  هدشدای  نیچربخ  درک  ررقم  دیـسر ، دهـشم  یتینما  هاگتـسد  تسد  هب  یتقو  شرازگ  نیا 
« راکنا لباقریغ  دنتسم و  كرادم   » رظتنم موس  لک  هرادا  .دنک  بسک  يرتراد  ناج  ياهربخ  هدرک ، کیدزن  يا  هنماخ  ياقآ  هب  رتشیب 

هدازازریم تمعن  اب  شرادید  دوش  نشور  ات  دناسر  یم  هار  زا  ار  وا  يدعب  ییوجزاب  نادـنز و  میوقت ، تشذـگ و  یم  نامز  دـیاب  .دوب 
يدـهم همکاـحم  زا  وگ  تفگ و  یتعیرـش و  یلع  رتـکد  اـب  تاـقالم  ریت ،) رخاوا  اـی  دادرم  لـیاوا   ) (2) نادـنز زا  ندـش  دازآ  زا  سپ 

انیس ینواعت  تکرش  هک  ییاه  کمک  ای  (4) و  یسایس ناینادنز  ياه  هداوناخ  هب  کمک  يارب  لوپ  عیزوت  يروآ و  عمج  ، (3) ییاضر
؟ ریخ ای  دنوش  یم  حرطم  وا  تازاجم  يارب   (5)، درک یم  فرص  يا  هنماخ  ياقآ  هلمج  زا  رفن  دنچ  طسوت  یبهذم ، روما  دربشیپ  يارب 
ور نیا  زا   (6) .دریگ ماجنا  يا  هنماخ  یلعدیـس  راتفر  لامعا و  زا  دیاب  يا  هژیو  تبقارم  هک  داد  صیخـشت  موس  لک  هرادا  لاح  نیا  اب 

زا یکی  رد  نایجنرب ، هچوک  هرامش 14  هناخ 
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تحت مشچ  راهچ  اب  کنیا  دش ، یم  تبقارم  مشچ  ود  اب  نیا  زا  شیپ  هک  یکاخ ، نابایخ  رد  عقاو  غورف ، ناتسریبد  هچوک  ياه  یعرف 
روسناس سکعلاب  روشک و  طاقن  مامت  هب  دهـشم  زا  هناخ  نیا  بحاص  تالـسارم  تابتاکم و  مامت  دـش  اـنب  نینچمه  .تفرگ  رارق  رظن 

.دوب هام  هس  روسناس  نیا  تدم  .دوش 

كاواس عبنم  اما  .دناسرن  دصقم  هب  درک و  طبـض  ار  اهنآ  هک  دوب  هیمالعا  دـنچ  دروآ ، تسد  هب  دوخ  یتسپ  هلت  زا  كاواس  هک  يزیچ 
تسد فک  دونـشب و  ار  وگم  ياه  فرح  یخرب  دنک و  ناتـسب  هدب  باتک  دهد ، ذوفن  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  ات  هاگ  ار  دوخ  دش  قفوم 

ای (1) و  .دوب اه  باتک  نآ  زا  یکی  ییابطابط  رفعجدیس  همجرت  بطق و  دمحم  هتشون  میتسه ، ناملسم  ام  ایآ  .دراذگب  یتینما  تاماقم 
اما دناوخب ، تفرگ  يا  هنماخ  ياقآ  زا  ار  ود  ره  يزاریش ، دمحمدیس  همجرت  بطقدیـس ، هتـشون  زا  یـسابتقا  نارگید  مالـسا و  باتک 

مجرتم هک  دید  دوشگ و  ار  لوا  باتک  دلج  هتبلا  .داد  كاواس  هب  درک و  هیهت  یـشرازگ  دـناودب  نآ  بلاطم  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ 
ًالامتحا درک ، یم  يزاب  بوخ  ار  اـه  یبهذـم  شقن  ًاـمتح  هک  سوساـج  نیا   (2) .تسا هدرک  میدـقت  يا  هنماخ  يداهدیـس  هب  ار  نآ 

ود رد  نامرهق  نانز  يدـعب  ياه  باتک  .دروخن  وا  شقن  هب  يا  همطل  دـمآ ، شیپ  اهنآ  ياوتحم  زا  یفرح  رگا  ات  دـناوخ  ار  اه  باـتک 
دمحادیـس همجرت  يرـصم و  یلازغ  دمحم  رثا  رون  ربمایپ  و  دوب ، هدیـسر  پاچ  هب  هتـشذگ  لاس  هک  یتشهب  دمحا  رتکد  هتـشون  دـلج 

(3) .دندوب يرتسبش  یبیط 

دیاب ام   » هک دینش  يا  هنماخ  ياقآ  زا  رهم 1351  مهدزون  زور  دش ، یم  هدیمان  هبنش »  » كاواس یسیون  شرازگ  فرع  رد  هک  عبنم  نیا 
یلمع دـیاب  هک  تـسا  یمتح  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  رکفمه ، دارفا  تخانـش  میـسانشب و  دنـشاب  هـک  یـسابل  ره  رد  ار  دوـخ  نارکفمه 

سلاـجم  » یخرب .دریگ  شوگ  يرتشیب  ياـه  فرح  تشاد  هزاـجا  هک  دوب  هداد  هولج  يدوخ  ار  دوخ  يدـح  هب  هبنـش  ياـقآ  .ددرگ »
نیا ياج  هب  میـشوکب  دیاب  ام  .دراد  تسود  ار  اهنآ  مه  تلود  دـنک و  یم  ریدـخت  ار  مدرم  راکفا  دراد و  ار  ردـخم  ناونع  یبهذـم ] ]
نمض يا  هنماخ  ياقآ  .دزاس » نشور  یعامتجا  لئاسم  هب  تبسن  ار  اهنآ  دهدب و  رکف  مدرم  هب  هک  میروآ  دوجو  هب  یلفاحم  سلاجم ،

ياه همانرب  اریز  دیهد ، راشتنا  ناناوج  نیب  ار  وا  ياه  هوزج  هتشون و  دینک  یعس  : » تفگ یتعیرش  رتکد  زا  دیجمت 
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(1)« .دشاب یم  هدنهدرکف  همانرب  یتعیرش ،

ور نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  هبنـش  ياقآ  تخوس  بجوم  يا ، هنماخ  ياقآ  زا  دراوم  نیا  زا  کی  ره  تساوخزاب  هک  تسناد  یم  كاواـس 
ار وا  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هک  دش  یمن  بجوم  نیا  اما  .دوشن  حرطم  دراوم  نیا  دمآ  شیپ  میقتـسم » قیقحت   » لاجم رگا  دوب  بقارم 

يارب زامن  شیپ  نیرت  بسانم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ییامنهار  نابایخ  رد  رـصع  یلو  دجـسم  يانما  تأیه  هک  یتقو  .دننکن  دودحم 
شیپ تهج  ار  وا  هک  دـش  هداد  یبیترت  ، » دـیامن حرطم  ار  دوخ  داهنـشیپ  دـناوتب  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، يا  هنماـخ  ياـقآ  دجـسم  نیا 

(2)« .دنیامنن باختنا  ثحب  دروم  دجسم  يزامن 

ینیما همالع  دای  هب 

يزاس هدامآ  رد  يا  هلاقم  شراگن  اـب  دنتـساوخ  وا  زا  یمیکح  اضردـمحم  اـی  يدیهـش  رفعجدیـس  رتکد  1351ش )  ) لاـس نیمه  رد 
ملع یلصا  باتک  راهچ   » ناونع اب  ار  يا  هلاقم  تفریذپ و  .دنک  تکراشم  ریدغلا  بحاص  ینیما ، نیـسحلادبع  همالع  يارب  يا  هماندای 
ياـه باـتک  حیـضوت  یفرعم و  هـب  سپـس  درک و  حیرـشت  ار  لاـجر  مـلع  هدـیاف  هچخیراـت و  عوـضوم ، ادـتبا  يو  .تشاـگن  لاـجر »

، هلاقم .تخادرپ  یـشاجن  دـمحا  سابعلاوبا  یـشاجن  لاـجر  یـسوط و  خیـش  لاـجر  هب  فورعم  باوبـالا  تسرهفلا و  لاـجرلارایتخا ،
همالع هماندای  دوب  انب  .دیسر  پاچ  هب  لوا  دلجم  رد  هک  دوب  تسرهفلا ) لاجرلارایتخا و   ) لوا باتک  ود  یلیـصفت  یفرعم  هدنریگربرد 

يدیهـش رتکد  هک  یحیـضوت  اب  .داد  هلاوح  نادب  ار  يدعب  باتک  ود  یفرعم  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دشاب  هتـشاد  زین  یمود  دـلجم  ینیما 
دمحم مارآ ، دـمحا  .دـیدرگن  عبط  هماـندای  مود  دـلجم  هک  دوـش  یم  نشور  داد ، همدـقم  رد  لاس 1352ش  هب  باـتک  پاـچ  زا  سپ 
يدـهم يرفعج ، یقتدـمحم  نبلگ ، دـمحم  یچ ، هناشریدـم  مظاـک  وجمزر ، نیـسح  یناـجنز ، يریبش  یـسومدیس  يداـبانگ ، نیورپ 

، ضایف ربکا  یلع  یناسارخ ، يوفطـصم  داوجدیـس  یتیآ ، دـمحملادبع  يرهطم ، یـضترم  يدزی ، ینکر  يدـهمدمحم  ثلاـث ، ناوخا 
اـضردمحم لداع و  دادح  یلعمالغ  يروطالف ، داوجلادبع  يداجـس ، نیدلاءایـضدیس  يدنجریب ، يدمحا  دمحا  يدوبهب ، رقابدمحم 

.دندوب ینیما  همالع  هماندای  رد  هلاقم  نابحاص  رگید  زا  یمیکح 
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يرهطم ياقآ  اب  رادید 

، دمآ یم  متشه  ماما  ترایز  هب  هداوناخ  هارمه  هاگ  ره  وا  .دمآ  دهشم  هب  يرفـس  يرهطم  یـضترم  ياقآ  هک  دوب  لاس  نیمه  ناتـسبات 
هک يدارفا  شریذپ  زا  نآ  بحاص  هک  ارچ  دوب ، اه  یبهذم  هجوت  دروم  لته  نیا  .درک  یم  تماقا  شرسمه  ردام  هناخ  ای  لته  زُر  رد 
هب هاگ  .دوب  دهشم  رد  وا  روضح  ياه  تیولوا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  اب  رادید  .درک  یم  يراددوخ  دندوبن ، دیقم  یبهذم  روما  هب  تبـسن 

رذگ هجوتم  هک  يروط  هب  دیشک ، یم  ازارد  هب  اه  تعاس  نانآ  رادید  .دمآ  یم  لته  زُر  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هاگ  تفر و  یم  شا  هناخ 
.یملع مه  تشاد و  یفطاع  هبنج  مه  ود ، نیا  طابترا  اما  تفرگ ، یمن  سنُا  یـسک  ره  اـب  یگداـس  هب  يرهطم  ياـقآ  .دـندوبن  ناـمز 

يا هنماخ  ياقآ  تسد  هب  دوخ  ياـه  ینارنخـس  زا  یکی  نیودـت  هب  يرهطم  ياـقآ  لـیامت  رد  ناوت  یم  ار  ریخا  تبـسانم  زا  يا  هنومن 
ياقآ زج  یـصخش  يو  هک  دوب  ناضمر  ياه  هام  زا  یکی  رد  يرهطم  ياقآ  ياه  ینارنخـس  ناونع  نامز » تایـضتقم  مالـسا و   » .دـید

اما داد ، صاصتخا  نادب  ار  یتدم  يا  هنماخ  ياقآ  دش و  هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  دـنچ  ره  .دـید  یمن  نآ  نیودـت  هتـسیاش  ار  يا  هنماخ 
.دناسرب نایاپ  هب  ار  نآ  نیودت  دادن  هزاجا  هدش ، راب  تشرد  زیر و  ياه  يراتفرگ 

.تشادن داشرا  هینیسح  هب  يدمآ  تفر و  دوب ، هدرک  ادیپ  یچانیم  رصان  اب  هک  یتافالتخا  رثا  رب  هتشذگ ، لاس  دنفسا  زا  يرهطم  ياقآ 
يارب عوضوم  نیا  دوب و  هدرک  هاتوک  اه  شخب  رگید  تیریدـم  زا  ار  يرهطم  ياقآ  تسد  هینیـسح ، یلخاد  ریدـم  ناونع  هب  یچاـنیم ،

یم  » وا .دوبن  ینتفریذـپ  تفر  یم  رامـش  هب  داشرا  هینیـسح  ناسـسؤم  زا  عقاو  رد  ءاـنما و  تأـیه  وضع  هس  زا  یکی  هک  يرهطم  ياـقآ 
ینارنخـس یک  اج  نیا  مینادن  ام  دـنناد ؛ یم  ام  هب  قلعتم  ار  اج  نیا  مدرم  میا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  هسـسؤم  کی  ام  دوش  یمن  ...تفگ 

« .دوش یم  هتفگ  یبلاطم  هچ  ای  دوش ؛ پاچ  دهاوخ  یم  شباتک  عقوم  هچ  ًالثم  ای  دنک ؛ یم 

هب عجار  ات  دنتسشن  مه  رود  يا  هنماخ  یلعدیس  يرهطم و  یضترم  یتعیرش ، یقتدمحم  نایاقآ  و  وا ، .دوب  دهشم  یتعیرـش  یلع  رتکد 
رد رتکد )  ) یتعیرـش موحرم  هرود  نیا  رد   » .دـش رازگرب  هتعاـس  جـنپ  راـهچ  تسـشن  ود  .دـنبایب  یلح  هار  دـننک و  ثحب  عوضوم  نیا 

یمـشاه رنهاب و  نایاقآ  اـب  تروشم  هب  لوکوم  ار  نآ  نم  .درک  هئارا  دوب و  هدرک  مهارف  هینیـسح  يارب  یعماـج  حرط  نم  اـب  هرکاذـم 
کی .میدرمـش  یم  تبثم  ار  یحرط  نینچ  دوجو  لـصا  نکل  دوب ، رظن  فـالتخا  وا  اـم و  ناـیم  تاـیئزج  یـضعب  رد  هچرگا  ...مدرک 

ار نیا  .مریگب  هدهع  رب  دوب  مه  مامتان  زونه  هک  ار  هینیسح  دجسم  تماما  یتح  میایب و  نارهت  هب  نم  هک  دوب  نیا  یساسا  طرش 
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، یملع تأیه  وضع  دـح  رد  حرط ، نیا  رد  مه  يرهطم  ياـقآ  يارب  .دوب  حرط  نآ  ندـشن  قفوم  لـلع  زا  یکی  نیا  مدرکن و  لوبق  نم 
(1)« .دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  یشقن 

لاـس نیمه  نیدرورف  لـیاوا  هب  ود  نیا  تـسخن  رادـید  .دوـب  لاـس  نـیا  رد  یتعیرـش  رتـکد  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  رادـید  نـیمود  نـیا 
يارب رـسپ  دوب و  يرتـسب  اـیرآ  ناتـسرامیب  رد  بلق  یتحاراـن  هطـساو  هب  یتعیرـش  یقتدـمحم  هک  یناـمز  تشگ ؛ یمزاـب  (1351ش )

، هتفرگ شبلق  هدازدمحا ، رهاط  رـسپ  ود  مادعا  ربخ  ندینـش  زا  سپ  یتعیرـش ، یقتدمحم  .دوب  هدمآ  دهـشم  هب  نارهت  زا  ردپ  تاقالم 
(2) .دوب هدیدرگ  يرتسب 

ناگدـننادرگ نارهت  هب  نتفر  زا  سپ  یتعیرـش  رتکد  هک  دـش  متخ  اـجنآ  هب  مهاـفت  هب  ندیـسر  يارب  ناـیاقآ  ياـهوگ  تفگ و  هجیتـن 
شیپ نانچ  ار  یقیقحت  یغیلبت و  يرادا ، ياـه  تیلوئـسم  حرط  نیا  رد  یتعیرـش  رتکد  .دـنک  دوخ  حرط  شریذـپ  هب  راداو  ار  هینیـسح 

يرهطم ياقآ  حانج  نارهت  هب  رفـس  اب  زین  يا  هنماخ  ياقآ  دش  انب  نینچمه  .دنک  بلج  ار  نیفرط  رظن  تسناوت  یم  هک  دوب  هدرک  ینیب 
ياقآ يارب  هینیسح  هک  يا  هناخ  رد  تفر و  نارهت  هب  دعب  هتفه  دنچ  .دیامن  نئمطم  نآ  ندوب  شخبرمث  هب  انـشآ و  هدشدای  حرط  اب  ار 

، ادرف داشرا ، هینیـسح  هک  دـناوخ  همانزور  رد  دورو  زور  رـصع  .دـش  نکاس  دوب ، هدرک  هیهت  یکیدزن  نامه  رد  یتعیرـش  یقتدـمحم 
تارکاذم .درک  دهاوخن  ینارنخس  هک  دنامهف  نانآ  هب  دماین و  شوخ  ار  وا  هینیـسح  ناگدننادرگ  مادقا  نیا  .تسوا  ینارنخـس  نابزیم 

طـسوت حرط ، هک  دش  نآ  هب  طونم  زیچ  همه  اما  .تفر  شیپ  تیقفوم  اب  یتعیرـش  رتکد  حرط  هرابرد  شناتـسود  اب  وا  يدعب  ياهزور 
اب دنتسناوتن  ای  دنتساوخن  هینیـسح  يایلوا  .تشگرب  دهـشم  هب  تفگ و  یتعیرـش  رتکد  هب  ار  عوضوم  .دسرب  تبث  هب  هینیـسح  نالوئـسم 

يراکمه رد  زین  یتعیرـش  رتکد  یتح  .داـتفا  قنور  زا  زین  داـشرا  هینیـسح  یتعیرـش ، رتکد  حرط  تسکـش  اـب  .دـنیایب  راـنک  طرـش  نیا 
هام رد  دوشن و  شوماخ  هینیسح  غارچ  هک  نیا  يارب  ناتـسود  دعب  اهتنم  دش ؛ توکیاب  ًالمع  هینیـسح   » .درک رظندیدجت  دوخ  هتـشذگ 

رـصان دعب  يدـنچ  اما  .دـنکب » اجنیا  ینارنخـس  کی  رنهاب  ياقآ  راب  کی  يا  هتفه  دـنتفگ  دوشن ، لیطعت  شیاه  همانرب  رفـص  مرحم و 
هرـصاحم ار  رتکد  موحرم  نارگید ، یچانیم و  رتکد   » .دـهدب همادا  ار  دوخ  ياـه  ینارنخـس  هک  درک  عناـق  ار  یتعیرـش  رتکد  یچاـنیم 

هب عجار  هک  یحرط  نآ  ًالمع  درک و  عورـش  ار  اه  سالک  ناـشیا  هک  دوب  نیا  دور ! یم  تسد  زا  نید  دوش و  یم  رید  هن ، هک  دـندرک 
دوب هینیسح 
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(1)« .درکن یتشآ  هینیسح  اب  رگید  مه  يرهطم  ياقآ  دش و  فقوتم 

رنهاب ياقآ  اب  رادید 

هسردم رد  هک  ار  یمالـسا » روشنم   » ياه هوزج  زا  يرامـش  دمآ و  دهـشم  هب  رنهاب  داوجدمحم  ياقآ  هک  دوب  ناتـسبات  نیمه  ًالامتحا 
ياه يریگتسد  اب  هک  مالسا  یلک  هیرظن  هدش  نییعت  تاعوضوم  نیودت  .دروآ  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  دش  یم  يرادهگن  هافر  هنارتخد 
.دش زاغآ  هناگادج ، رگید ، راب  کنیا  دوب ، هدیسرن  یصخشم  ماجنارس  هب  یمالـسا  روشنم  ياه  تسـشن  ءاضعا  زا  يدادعت  یپرد  یپ 

لیوحت ات  تشاد  هارمه  دوب  یـسانش  هعماج  خـیرات و  هب  طوبرم  هچنآ  هدرک ، يدـنب  عوضوم  ار  هدـش  هتـشون  ياه  هوزج  رنهاب  ياـقآ 
طیارـش هک  درک  دـیکأت  رنهاب  ياقآ  .دـنزادرپب  نآ  یـسررب  هب  ات  دوب  هدـیدرگ  عیزوت  اـضعا  رگید  نیب  هیقب ، .دـهد  يا  هنماـخ  ياـقآ 

.دهد یمن  ار  اضعا  عمجت  هزاجا  اهزیرگ ، بیقعت و  یسایس و 

كرتشم هتیمک  هب  يا  هنماخ  مان  ندیسر 

هیهت نارهت  نیمرحلا  نیب  رازاب  رد  هیمالسا  یـشورفباتک  ریدم  یفیظن ، مظاک  ياه  تیلاعف  زا  یـشرازگ  هک  دوب  لاس 1351  نابآ  لوا 
یکاح و  دوب ؛ هدش  هتـشون  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  هب  باطخ  كاواس ، سیئر  يریـصن ، هللا  تمعن  ءاضما  اب  شرازگ  .دیدرگ 
کمک یـسایس  ناینادنز  ياه  هداوناخ  هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  یچ و  هناشریدم  دـمحم  داتـساروپ ، ربکا  یفیظن ، مظاک  هک  دوب  نآ  زا 

هب یهتنم  هک  هدرک ، دای  دوب ، ینیمخ  ماما  هلاـسر  پاـچ  هجوتم  رتشیب  هک  ار  یفیظن  تامادـقا  رگید  شرازگ ، نیا  .دـنناسر  یم  یلاـم 
(2) .دیدرگ وا  يریگتسد  روتسد 

دهشم هزوح  دمآراکان  شور 

دوب و شیازفا  هب  ور  وا  يریگتسد  هب  كاواس  لیامت  .تفرن  یغیلبت  رفس  هب  دنام و  دهشم  رد  مه  ار  ناضمر 1351ش  يا  هنماخ  ياقآ 
رد تلاخد  زا  تسد  وا  هک  تشاد  نیقی  یتینما  هاگتـسد  .دنـشاب  دانـسا  كرادم و  لابند  هک  درک  یم  دزـشوگ  دوخ  نارومأم  هب  مئاد 

یسایس روما 
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شا هناخ  رد  ییآ  مهدرگ  ریـسفت و  سرد ، ياه  هسلج  ياهدونـشو  تفگ  زا  دندرک  یم  هیهت  كاواس  عبانم  هچ  نآ  .دیـشک  دهاوخن 
رد .دش  یم  رازگرب  یمومع  تسـشن  شا  هناخ  رد  هبنـش  ياه  بش  هعمج و  ياهرـصع  رانک ، هب  یگناخ  یـصوصخ  ياه  هسلج  .دوب 
زا .دوبن  دندوب  هدرک  زاغآ  اه  هورگ  یخرب  هک  يا  هناحلـسم  تکرح  زا  ریثأت  یب  وا  هناخ  ياهوگو  تفگ  زا  یخرب  .دوب  زاب  شا  هناخ 
یم وا  و  دننک ؟ تکرش  نآ  رد  دنناوت  یم  یناسک  هچ  دوش و  یم  حرطم  داهج  یتیعقوم  نامز و  هچ  رد  دندیسرپ  یم  يا  هنماخ  ياقآ 

زا تایدام  هب  ییانتعا  یب  ادخ و  هب  نامیا  دنـشاب ؛ میهـس  نآ  رد  دـنناوت  یمن  همه  اما  دوش ، یم  عقاو  يرـصع  ره  رد  داهج  هک  تفگ 
رصع و ره  رد  دنناوت  یم  مدرم  دنک ، مدرم  هب  يدعت  ملظ و  مکاح  هک  یتروص  رد   » .تسا داهج  رد  تکرش  يارب  دارفا  طیارش  هلمج 

نیا  (1)« .دشاب یم  لصفم  یلیخ  نایرج  تسا و  مک  مینک  تبحـص  هچ  ره  دروم  نیا  رد  دنیامن و  تکرـش  صاخ  یطیارـش  اب  ینامز 
.دوب وا  هناخ  رد  هدش  حرطم  ياه  خساپ  شسرپ و  زا  یکی 

زا ار  روشک  یگدنام  بقع  تفگ و  ناناملسم  مالسا و  ناراد ، نید  نید و  ینیـشن  بقع  زا  يا  هنماخ  ياقآ  یگناخ ، هسلج  رگید  رد 
دیاـب ـالاح  .نید  يارب  هن  دـشاب و  اـم  يارب  ییاـیند  دـنراذگ  یمن  مینزب و  فرح  قح  زا  میناوت  یمن  زگره  اـم   » .تسناد هیحاـن  نیمه 

(2) »؟ مینکب دیاب  هچ  اهادخ  زا  ربخ  یب  نیا  اب  هک  دیسرپ 

حالـس ملق ، نایب و  .دوب  هتـشاذگ  هزرابم  نادـیم  هب  اپ  دوخ  باوج  ققحت  يارب  لاس 1341  زا  .تسناد  یم  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  يو 
، هتـسب رد  نیا  تسا ؛ یهاگآ  خساپ ، نیا  دـیلک  هک  تسناد  یم  .دوب  هدـشدای  خـساپ  هب  مدرم  ندـناسر  دوخ و  ندیـسر  يارب  وا  ياه 

یم تیامح  روشرپ  ناوج و  نابوکرد  نیا  زا  دـنچ  ره  تسین ؛ زاس  هراچ  رد  نیا  هنیـس  رب  نتفوک  دوش ؛ یم  زاب  مدرم  یهاگآ  اب  طـقف 
ار ینید  سرادـم  رد  لومعم  ياه  شور  .دیـشیدنا  یم  هیملع  هزوح  رد  شزومآ  یتنـس  ياـه  شور  رییغت  هب  وا  اـما ، دهـشم  رد  .درک 

.دنک رکف  زین  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  هب  دیاب  نآ  رانک  رد  .تسین  ندناوخ  سرد  طقف  هبلط  هفیظو  تفگ  یم  .تسناد  یمن  یفاک 
.تشاد داقتنا  دهـشم  هیملع  هزوح  ناسردم  شور  هب  ور  نیا  زا  .دنناشکب  رکفت  نیا  يداو  هب  ار  نانآ  دیاب  هک  دنتـسه  ناداتـسا  نیا  و 

، هتفر شیپ  ینالیم ، هللا  تیآ  دوخ و  ماک  ندرک  خلت  زرم  ات  دوب ؛ هدرک  ثحب  ناشیا  اب  هزوح  رد  سیردت  شور  يدمآراکان  زا  اهراب 
وا .دوب  هتشگزاب  هجیتن  یب 
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ار داسف  اب  هزرابم  هیحور  دنک ؛ یمن  انـشآ  مالـسا  یتموکح  ماظن  اب  ار  اه  هبلط  دهـشم  هیملع  هزوح  رد  جیار  ياه  شزومآ  تفگ  یم 
راب کی  .درک  دهاوخن  رییغت  قایـس  نیا  اب  ناریا  هدنیآ  دنیآراب ؛ زرابم  هدـنز و  دـیاب  ینید  مولع  بالط  دـنارورپ ؛ یمن  ناشدوجو  رد 

منک و تیبرت  مراکفا  لیم و  قبط  يرادـهگن و  هسردـم  کی  رد  ار  هبلط  رفن  دـنچ  دوش ، هیهت  یلوپ  رگا  هک  متـسه  ددـصرد  : » تفگ
(1)« .ما هدرک  تبحص  مه  اه  يرازاب  زا  یضعب  اب  راک  نیا  يارب 

اب درادرب  هار  نیا  رد  یماگ  تساوخ  یم  هک  راب  ره  اما  تسناد ، یم  خساپ  نآ  هب  ندیسر  يارب  نئمطم  يا  هلیـسو  ار  یهد  نامزاس  وا 
.دش یم  وربور  دوب ، هدنک  شهار  رس  رب  كاواس  هک  ییاه  هلاچ 

نسح ماما  دجسم  رد  نآرق  ریسفت 

، لحم هبـسک  طسوت  کچوک  دجـسم  نیا  .دـش  نشور  نسح  ماما  دجـسم  رد  نآرق  ریـسفت  عمـش  ناضمر ، هام  و  زییاپ 1351ش ، رد 
کیدزن رایسب  يا  هنماخ  ياقآ  لزنم  هب  دوب و  هدش  سیـسأت  مدقم  اضر  جاح  یـسوط و  یلع  جاح  يریزو ، مظاک  جاح  نوچ  يدارفا 

لحم هبسک  یتقو  .دنراذگاو  يرگید  هب  ار  غیلبت  تماما و  دنتساوخ  یم  دوب و  رود  هن ، دجسم ، يوگ  هلئسم  زامنـشیپ و  هناخ  اما  دوب ،
ناکـس يریگ  تسد  هب  يارب  ار  وا  غارـس  زین  رگید  دجـسم  ود  نآ  زا  شیپ  .تفریذـپن  دـندروآ ، يا  هنماخ  ياقآ  دزن  ار  داهنـشیپ  نیا 

رد طقف  لیاوا  .درک  ار  شدوخ  راک  ناوارف  ياهرارـصا  اهدمآ و  تفر و  .دندوب  هدش  هجاوم  خساپ  نیمه  اب  هک  دـندوب  هتفرگ  تماما 
رفن تسیب  دودـح  دیـسر ، یم  دوخ  تیاهن  هب  یتقو  تعامج  زامن  رد  تکرـش  يارب  یلاها  لابقتـسا  .دوب  تعامج  زامن  ییاـپرب  راـک 
ماما دجـسم  یلـصا  نایرتشم  یعرف  نابایخ  نآ  ياهدرمریپ  لحم و  کیناکم  درگاش  یچ و  هوهق  ربراب ، یجاحالم  .دنتـسب  یم  تماق 

ام هک  یبش  دنچ  نیا  اب  : » تفگ نارضاح  هب  ور  تساخرب و  تعامج ، هماقا  زا  سپ  هک  دوب  تماما  لوا  ياه  بش  نامه  .دندوب  نسح 
ندرگ رب  امش  قح  اما  .مدرک  ادیپ  امـش  ندرگ  هب  نم  مه  یقح  دیدرک و  ادیپ  نم  ندرگ  هب  امـش  یقح  میدش ، عمج  مه  رود  اج  نیا 

امـش هک  تسا  نیا  امـش  ندرگ  هب  مه  نم  قح  .مناوخب  ناتیارب  يزیچ  یثیدح ، منزب و  فرح  امـش  يارب  يردق  نم  هک  تسا  نیا  نم 
ار مدوخ  قح  نم  ...دیریگب  دای  دینک و  شوگ  ارم  ياه  فرح 
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»؟ دینک ادا  ار  ناتدوخ  قح  دیتسه  رضاح  مه  امش  ایآ  .منک  یم  لمع 

دوجـس عوکر و  يارب  اج  دیچیپ و  رهـش  رد  نیمومأم  رب  تعامج  ماما  قح  هزاوآ  هک  دربن  يدایز  نامز  .دوب  تبثم  رفن  دنچ  نآ  خساپ 
.دیبرچ یم  دجسم  ياهدیفسوم  رب  اه  ناوج  دادعت  کنیا  .دش  گنت 

ماـما تدـم  لوـط  رد  دـیاش   » .درک یم  لـمع  نآ  هب  تشاد و  داـقتعا  مدرم  اـب  تسناؤـم  ماـگنه و  هب  زاـمن  دجـسم ، هرادا  رد  مظن  هب 
يوت ناذا ...]  ] تقو زا  لبق  هشیمه  ِالاو  دـشاب ]  ] هداتفا قافتا  ًالثم  راب  هس  رابود ، ...زامن  هب  مدیـسر  رید  نم  هک  يدراوم  نم  یتعاـمج 

« .ما هدوب  دجسم 

؛ تسـشن یم  نیمومأم  هب  ور  زامن  عورـش  زا  شیپ  .دوب  مدرم  هب  ور  نتـسشن  درک ، باب  دهـشم  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  هک  ییاـهراتفر  زا 
تشپ ناتسبش و  هب  ور  هداجـس  يور  دوب ...] هدماین   ] سک چیه  مه  یهاگ  مدش ، یم  دجـسم  دراو  یتقو   » .دوب لومعم  هچ  نآ  سکع 

یسرپلاوحا هاگ  .دندیسرپ  یم  هلئسم  میدز ، یم  فرح  میدرک ، یم  تبحص  دنتسشن ، یم  دندمآ ، یم  دارفا  .متسشن ] یم   ] بارحم هب 
مدش یم  دنلب  نم  دعب  دنتفگ ، یم  ار  ناذا  دـش  یم  هک  ناذا  تقو  ...دـندرک  یم  تیاکـش  هاگ  .دـنتفگ  یم  يا  هفیطل  هاگ  .مدرک  یم 

پگ و زاب  مدرم و  نیب  مدز  یم  خرچ  کی  زاب  مدرک ، یمن  تبحـص  زاـمن ] زا  سپ   ] هک مه  اـه  تقو  نآ  ...بارحم  هب  مدرک  یم  ور 
(1) .دوب هار  هب  تبحص »

هب عورش  دروآ و  دجـسم  هب  یهایـس  هتخت  .تفرگ  رارق  لابقتـسا  دروم  دش ، یم  داریا  هداتـسیا  هک  وا  هاتوک  ياه  ینارنخـس  هتفر  هتفر 
ناوج نابحاص  هک  ییاه  تلکیـسوتوم  اه و  هخرچود  زا  دش  یم  رپ  دجـسم ، نوریب  اهبـش ، کنیا  .درک  نید  فراعم  حرـش  همجرت و 

یم تشاددای  نآرق  حرـش  همجرت و  زا  ار  يا  هنماخ  ياقآ  نانخـس  ذـغاک ، يور  رب  رـس  هتـسشن و  نانیا ، .دـندوب  نحـص  لخاد  ناـش 
هک يروط  هب  دوب ، يدـتبم  رایـسب  درک ، هیهت  رذآ 1351  نابآ و  رد  ار  اـه  هسلج  نیا  زا  شرازگ  دـنچ  هک  ینابرهـش  رومأـم  .دـندرک 

، نیلـصحم زا  يریثک  هداعلا  قوف  هدع   » تکرـش اه ، شرازگ  نیا  كرتشم  هجو  .تسا  رـسفم  نانخـس  هیام  ناج  زا  یلاخ  اه  شرازگ 
زا دـیاش  نسح ، ماـما  دجـسم  رد  نآرق  یگتفه  ریـسفت  زاـغآ  .تسا  هدـش  رارکت  یگمه  رد  هک  تسا  نایوجـشناد » نازومآ و  شناد 

شناد يرازاب ، نوگانوگ  تاقبط  روضح  .دشاب  هتـساک  رفعجازریم ، هسردم  رد  نآرق  ریـسفت  زا  یـشان  يا ، هنماخ  ياقآ  ياهرـسدرد 
مولع سیردت  هب  شترهش  هک  یطیحم  رد  مه  نآ  بالط ، نایم  رد  يداع  مدرم  وجشناد و  زومآ ،
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هب دـنم  هقالع  ياه  هورگ  رگید  اه و  هبلط  ندرک  ادـج  اب  دـش  یم  کنیا  .دوب  نک  بذـج  رومأم  زیگنارب و  کـش  هراومه  دوب ، ینید 
عورـش زا  شیپ  هک  رارق  نیدب  مدرک ؛ هفاضا  يا  همانرب   » سلاجم نیا  ندش  مرگ  اب  .تساک  یتینما  ياه  نظءوس  نآ  زا  نآرق ، ریـسفت 
لامجا هب  ار  سرد  لوا  رفن  هک  تروص  نیدـب  .دـننک  رارکت  ار  لبق  هتفه  همانرب  دوخ ، لیم  یبلطواد و  هب  نارـضاح  زا  رفن  ود  سرد ،

رفن رگـشرازگ و  ار  لوا  رفن  .فلاـخم  هچ  قـفاوم و  هچ  دراد ؛ زاربا  تشاد  يرظن  رگا  وا  شرازگ  ناـیب و  رد  مود  رفن  دـنک و  وگزاـب 
« .مدوب هداد  مان  رگداقتنا  ار  مود 

قیرط زا  هسردـم  نیا  تساوـخ  یم  وا  .دـناسر  لـمع  هلحرم  هب  ار  دهـشم  رد  هیملع  هسردـم  سیـسأت  هـک  دوـب  لاـس 1351ش  رخاوا 
تلاخد زا  يریگولج  يارب  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یتح  .دوش  هرادا  سیـسأت و  دنزادرپ  یم  ینیمخ  ماما  نادلقم  هک  یتاهوجو 

.دوب هدـش  بلج  زین  يزاریـش  ياقآ  تیاضر  دروم  نیا  رد  .دـشاب  يزاریـش  نسحلاوبا  خیـش  ياقآ  مان  هب  رهاظ  رد  هسردـم  كاواـس ،
سیسأت ربخ   (1) .دنک يریگولج  يزکرم  نینچ  سیسأت  زا  هدش  هک  يوحن  ره  هب  تفرگ  میمصت  دش و  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  كاواس 

(2) .دومن دیکأت  نآ  زا  يریگولج  رب  دوب ، هدش  موس  هرادا  لکریدم  یگزات  هب  هک  یتباث  زیورپ  دیسر ، نارهت  هب  یتقو  هسردم  نیا 

1351ش)  ) مرحم 1393

جراخ هب  مازتلا  اب  دوب و  زاب  یماظن  هاگداد  رد  وا  ریخا  هدـنورپ  هک  نیا  اـب  .دوب  فداـصم  نمهب 1351  مهدزناش  اب  مرحم 1393  لوا 
ناتسود توعد  هب  ًامتح  و  دش ؛ نارهت  یهار  كاواس ، مشچ  زا  رود  ًالامتحا  دوب ، هدش  دازآ  نادنز  زا  دهـشم  ییاضق  هزوح  زا  ندشن 
کمران عماج  دجـسم  رد  نمهب   25 اروشاع / زور  دانـسا ، رب  انب  وا ، ياه  ینارنخـس  زا  یکی  .دوب  هاتوک  راـب  نیا  وا  رفـس  .شا  ینارهت 

رد یتبـسانم ، نینچ  رد  لاس 1348ش و  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  .دوب  هدـش  اـپرب  نیـسدنهم  یمالـسا  نمجنا  فرط  زا  سلجم  نیا  .دوب 
یمالـسا نمجنا  .دوب  هدش  رازگرب  هدـشدای  نمجنا  فرط  زا  زین  سلجم  نآ  .دوب  هتـسشن  هباطخ  یـسرک  رب  زین  نارهت  داوجلا  دجـسم 

دجـسم رد  ًالومعم  نآ  لحم  هک  درک  یم  مادـقا  یبهذـم  سلاـجم  ییاـپرب  هب  ار  مرحم  ناـضمر و  ياـه  هاـم  زا  زور  دـنچ  نیـسدنهم 
کمران عماج  دجسم  رد  لاس 1351ش  ياروشاع  زور  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس  .درک  یم  رییغت  نآ  ناکم  هاگ ، اما  دوب ، تیاده 

مالسا رد  فیرحت  هرابرد 
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هتفرگ دجسم  تخاس  زا  مالسا ، رد  هداد  خر  تافیرحت  زا  ییاه  هنومن  يو  هدرک ، شرازگ  یتینما  هاگتسد  رومأم  هک  هچنآ  ربانب  .دوب 
ولمم کمران  عماج  دجسم  زور  نآ   (1) .داد حیضوت  داهج  هرابرد  همه ، زا  شیب  اما  درک ، حیرـشت  نارـضاح  يارب  ار  داهج  موهفم  ات 

.دوب تیعمج  زا 

رد نایـسیو  هللازیزعدیـس  جاـح  هناـخ  رد  هک  نیـسحلاراصنا  تأـیه  مسارم  رد  مرحم ، مهدزاود  نمهب / مـتفهو  تـسیب  دـعب ، زور  ود 
رد نارـضاح  رامـش  .درک  ینارنخـس  یتالحم  هللا  لضف  یلازغ و  زا  سپ  يا  هنماخ  ياـقآ  .دـش  رـضاح  دوب ، اـپرب  داـبآ  ماـظن  ناـبایخ 

(2) .دش هدز  نیمخت  رفن  دصراهچ  دودح  سلجم 

ياه ینارنخـس  زا  هک  تسناد  یم  تختیاپ  هب  تکرح  زا  شیپ  اما  تسین ، نشور  هن ، ای  تفر  یتعیرـش  یلع  رتکد  ندـید  هب  نارهت  رد 
حرط یکی  .دوب  تمسق  ود  لماش  یتعیرش  رتکد  ياه  همانرب   » .دنا هدز  مه  هب  ار  وا  ياه  همانرب  هدرک ، يریگولج  داشرا  هینیسح  رد  وا 

مود تمـسق  هب  اهدـیما  همه  هتبلا  هک  دوب  اه  حرط  يارجا  لـمع و  هلحرم  مود  تمـسق  دوش و  ماـمت  دوب  کـیدزن  هک  نداد  هماـنرب  و 
ار نیمه  دوب و  فسأتم  دـننک  رظنراهظا  یتعیرـش  رتکد  هیلع  دـنا  هدـش  راداو  نایناحور  زا  يدادـعت  هک  نیا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب »

لکـش هب  یتعیرـش  رتکد  ياه  تیلاعف  هک  دوب  راودـیما  وا  هتبلا  .تسناد  یم  وا  ياـه  هماـنرب  زا  يریگولج  يارب  تموکح  زیوآ  تسد 
(3) .دبای همادا  هدش ، زاغآ  يرگید  ياه 

داریا يرهطم  یـضترم  ياـقآ  تساوخرد  هب  لاـس 1347ش و  هب  داـشرا  هینیـسح  رد  ار  دوخ  ینارنخـس  نیتسخن  یتعیرـش  یلع  رتکد 
ینارنخـس هاـگیاج  هک  زین  داوجلا  دجـسم  تیادـه و  دجـسم  نوچ  يزکارم  داـشرا ، هینیـسح  زا  ریغ  ناـبآ 1351  طـساوا  .دوب  هدرک 

(4) .دوب هدش  لیطعت  دوب ، یبهذم  نارکفنشور  نایناحور و 

شراگن هژیو  هب  یگنهرف ، ياه  شالت  همادا  هرابرد  درک و  رادـید  يرهطم  ياـقآ  اـب  رفـس  نیا  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  داـیز  لاـمتحا  هب 
روشنم نییبت  همادا  زین  .تخادرپ و  وگو  تفگ  هب  مالـسا  لوصا  یناـبم و  شرتسگ  رد  كرتشم  ياـه  يراـکمه  هزاـت و  ياـه  باـتک 

.دش هتفرگ  نآ  هرابرد  يا  هزات  تامیمصت  حرطم و  نیفرط ، هقالع  دروم  تاعوضوم  زا  یمالسا ،

ص:471
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تاهوجو نداتسرف 

نتفرگ رد  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  یگدـنیامن  ًامـسر  يا  هنماـخ  ياـقآ  دـش  نشور  یتـینما  هاگتـسد  يارب  هک  دوـب  لاـس 1351ش  رخاوا 
لاسرا ناریا  رد  ماما  هدنیامن  هدیدنسپ ، هللا  تیآ  يارب  ناموت  رازه  غلبم 60  لاس  نآ  دنفسا  رد  يو  .دراد  هدهع  هب  یعرـش  تاهوجو 
لاصیا نیمهـس و  ذخا   » رد دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  لوالا 1386  عیبر  ریت 1345/18  رد 16  ینیمخ  ماما   (1) .درک

يراب نیتسخن  نیا  اما  دوب ، هدش  عورـش  لاس 1346ش  زا  يو  هب  مدرم  تاـعجارم  .دوب  هدرک  باـختنا   (2)« تایبسح مهـس و  ثلث  ود 
هزاجا هدیدنـسپ  ياقآ  ینالیم ، هللا  تیآ  تاـفو  یپ  رد  اهدـعب  هتبلا  .تفرگ  یم  رارق  عوضوم  نیا  ناـیرج  رد  یتینما  هاگتـسد  هک  دوب 

تخادرپ هک  دنیوگ  یم  دانـسا  دنچ  ره  داد ؛ رهـش  نیا  رد  ماما  ناگدنیامن  هب  ار  دهـشم  هزوح  ینید  مولع  بالط  هب  هیرهـش  تخادرپ 
.دوب هدش  عورش  نیا  زا  شیپ  يدهشم  بالط  هب  ماما  فرط  زا  هیرهش 

نآرق ریسفت  همادا 

رد ار  نآ  یگتفه ، مظن  اب  تفرگ و  یپ  نسح  ماما  دجسم  رد  ار  نآرق  ریـسفت  ياه  هسلج  نارهت  زا  تشگزاب  زا  سپ  يا  هنماخ  ياقآ 
اونمآ و نیذلا  َّنا  درک : ریـسفت  همجرت و  نارـضاح  يارب  ار  هرقب  هروس  هیآ 62  دنفـسا 1351  مهدجه  زور  .داد  همادا  لاس 1352ش 

ْمُه ْمِهیَلَع َو ال  ٌفوَخ  مِهِّبَر َو ال  َدـنِع  ْمُهُرْجَا  مُهَلَف  ًاحلاص  َلِمَع  رِخـآلا و  ِمویلاو  ِهللااـِب  َنمآ  نَم  َنیِئباـصلاو  يراـصّنلاو  اوداـه  نیذـلا 
رد هدنـشوک  نایحیـسم  دـندرک ، يراـی  ار  وا  هک  یـسوم  ترـضح  هارمه  ناـیدوهی  نآ ، ياـه  یگژیو  نمؤـم و  هراـبرد  وا  .نوـُنَزْحَی 

نوعرف نارایتسد  دـح  رد  هک  لاح  نامز  نایدوهی  یخرب  اب  ار  نانآ  توافت  داد و  حیـضوت  نیئباـص  میرم و  نب  یـسیع  نییآ  شرتسگ 
یعون و هب  یبهذـم  ياه  هقرف  ماـمت  : » تفگ يو  .دومن  حیرـشت  دنتـسین  نیتناتـسنک  هب  تهابـش  یب  هک  نایحیـسم  یخرب  اـی  دنتـسه و 

تـسا ینامیا  ادـخ  هب  نامیا  زا  نآرق  روظنم  سپ  ...دراد  دوجو  اهنآ  تاداقتعا  نیا  رد  یتاـفارحنا  اـما  دـنراد ، ناـمیا  ادـخ  هب  یلکش 
« .تافارخ لیبق  نیا  ياهنم 

(3) .دومن زاب  نارضاح  يارب  ار  نآ  تیهام  داد و  حیضوت  ار  حلاص ] لمع  هتسیاش =[  راک  رگید ، يزارف  رد  يا  هنماخ  ياقآ 

ص:472
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زا ای  دوب  هیآ  نیمه  زا  هرقب ، هروس  ریسفت  تسین  نشور  .دش  یم  لیکشت  هعمج  ياهزور  حبص  نسح  ماما  دجـسم  ریـسفت  ياه  هسلج 
هنومن درکدای  اب  تشاد ، هک  يا  هقیلس  قباطم  دوب و  هتخادرپ  دوهی  موق  ياه  یگژیو  هب  يا  هنماخ  ياقآ  دوب  هچ  ره  .نیـشیپ  ياه  هیآ 

همین زا  هک  هقطنم  رد  لیئارسا  یماظن  تامادقا  ینیطـسلف و  ياه  کیرچ  كرحت  ایآ  .تخادرپ  یم  نآ  ریـسفت  هب  لاح  نامز  زا  ییاه 
.دیاش دوب ؟ رثؤم  اه  ریسفت  زا  هلسلس  نیا  باختنا  رد  دوب ، هتفرگ  جوا  لاس 1351ش  مود 

هب ار  وا  ریسفت  ياه  سرد  ور  نیا  زا   (1) .دوب وا  دیدش  درگ  یپ  يریگتـسد و  يارب  كردم  ندروآ  تسد  هب  انامه  كاواس ، گنهآ 
رگید مادقا  .دومن  یم  طبض  تبث و  دوب  يا  هنماخ  ياقآ  یـسایس  ياه  هاگدید  رگ  تیاکح  هک  ار  یتاکن  درک و  یم  يریگ  یپ  تقد 

هناخ گنز  هک  دوب  لاس 1352  لوا  ياهزور  .دوب  هدش  ماجنا  لمع  ماهتا و  عضوم  رد  شنداد  رارق  وا ، نتخادنا  ماد  هب  يارب  كاواس 
تردپ نآ  زا  هتسب  نیا  هک  تفگ  صخش  نآ  .تفرگ  لیوحت  يا  هتسب  درک و  زاب  ار  رد  هک  دوب  یفطصم  دیاش  .دمآ  رد  ادص  هب  شا 

.دوب زامن  هماقا  دجـسم و  هب  نتفر  يارب  وضو  نتفرگ  لاح  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  .دوب  هدـش  چـیپوداک  ینیریـش  هبعج  کـی  هیبش  .تسا 
يور ییاضر  يدهم  هیعافد  هک  ییاهذغاک  زا  دوب  رپ  هبعج  نورد  .دـنک  زاب  ار  نآ  تساوخ  شرـسمه  زا  دـش ، عوضوم  هجوتم  یتقو 
دوبان تدوخ  ار  اه  هیمالعا  متسه ؛ دجسم  یهار  هک  تفگ  شرسمه  هب  .دشاب  كاواس  نارومأم  راک  دز  سدح  .دوب  هدش  پاچ  اهنآ 

ندروخ يارب  ار  وا  یبات  یب  ات  دیرخ  دهاوخ  ینیریـش  شیارب  تصرف  نیلوا  رد  هک  داد  لوق  یفطـصم  هب  و  درک ؛ نینچ  زین  وا  .نک و 
.دزادنا رگید  ینامز  هب  ینیریش 

ياه هبلط  يارب  نسح ، ماما  دجـسم  رد  ریـسفت  سرد  زا  ریغ  دـش ، هجوتم  ینابرهـش  قیرط  زا  یتینما  هاگتـسد  هک  دوب  نامز  نیمه  رد 
.دراذـگ یم  ثحب  هب  ار  یعامتجا  لئاسم  هتـشاذگ ، ییاه  هسلج  دوخ  هناـخ  رد  دـنراد ، یـسایس  تـالیامت  هک  ترارح » اـب  ناوج و  »
تفرشیپ يارب  و  ، » دوش یم  ناناوج  اب  سامت  فرص  يا  هنماخ  تردق  مامت  هک  تشون  ار  حیـضوت  نیا  ربخ  هئارا  رد  ینابرهـش  رومأم 

(2)« .دنا هداد  رارق  نامثع  نهاریپ  ای  رگنس و  ار  ینیمخ  ياقآ  ناشدوخ ، دصاقم 

ص:473
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هبلط بلج  بذـج و  هب  ار  نانآ  هدرک ، نییعت  هورگرـس  ناونع  هب  ار  هبرجتاب  ياه  هبلط  زا  يدادـعت  يا  هنماخ  ياـقآ  دـسر  یم  رظن  هب 
زا بایماک  اضردیس  يدسا و  اضرمالغ  باون ، هسردم  زا  يرمشاک  یقداص  وگاعد و  نسحم  نوچ  یناسک  تشاد ؛ یماو  رگید  ياه 
زین اه  تسشن  نیا   (1) .رفعجازریم هسردم  زا  يدابانگ  مجع  یلماع و  حابـصم  نسح ، جاح  هسردم  زا  رادـمان  ناخ ، تاریخ  هسردـم 

.دش یم  رازگرب  هعمج  ياهزور 

یم ناشن  ناوج  ار  ناـبطاخم  هرهچ  دـنیآرب  نایوجـشناد ، نازومآ و  شناد  اـما  دـندوب ، تاـقبط  همه  زا  ریـسفت  تاـسلج  نارادتـسود 
ار زاجح  ناـیدوهی  عضاوم  دومن و  حیرـشت  ار  هرقب  هروس  ات 79  ياه 76  هیآ  نیدرورف 1352  مهدـفه  زور  يا  هنماخ  ياقآ  .دـنداد 
هک درک  هراـشا  مالـسا  ماـکحا  هب  هسلج  نیا  رد  يو  .دـش  ریـسفت  ات 83  تایآ 79  دـعب  هتفه   (2) .درک نایب  مالـسا  روهظ  هب  تبـسن 

چوپ ًاعقاو  ماکحا  نیا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نیا  اـما  دـنک  یم  هولج  هرخـسم  یهاـگ  یتح  هدـیاف ، یب  چوپ و  اـم  طـیحم  رد  هزورما  »
رگا ًالثم  ...درک  دهاوخ  هولج  هرخسم  ًامتح  دراد  مالسا  يژولوئدیا  ریس  طخ  هب  تبـسن  يدایز  تافارحنا  هک  یطیحم  رد  هکلب  تسا ،

یتسیاب اهنت  هن  تسین و  ارجا  لباق  رـضاح  لاح  رد  عوضوم  نیا  دینکن ، ناهنپ  ناتردارب  زا  يرارـسا  هنوگ  چیه  هک  دـیوگ  یم  مالـسا 
« .تفگ ناوت  یمن  ًاعبط  مه  ار  اه  فرح  نیرت  یئزج  هکلب  تشاد ، ناهنپ  سک  همه  زا  ار  رارسا 

دجـسم رد  رـضاح  »ي  اه مناخ  نایاقآ و   » هب هتـشذگ  ياه  تسـشن  رد  دوخ  تساوخرد  يروآدای  اب  هسلج  نایاپ  رد  يا  هنماخ  ياـقآ 
شیپ ياه  قطن  اب  رفن  دنچ  ای  رفن  کی  هب  ار  يراک  یب  قیاقد  ، » دنوش یم  رضاح  لحم  رد  ریـسفت  عورـش  زا  رتدوز  نوچ  دش ؛ روآدای 

ریـسفت تسا  رارق  هک  ار  ییاه  هیآ  نایاقآ ، زا  یکی  دـش  داهنـشیپ  .دوش » هجوت  تسیاب  یم  هک  دـشن  یهجوت  اما  دـننک ، رپ  روتـسد  زا 
.دنراذگب ارجا  هب  ار  یلبق  داهنشیپ  نامه  ای  ،(3) و  دننک يرپس  نآرق  یناوخور  اب  ار  نامز  دنناوخب و  دوش 

تفلاخم تیهاـم  تئارق و  هرقب  هروس  ات 90  تاـیآ 87  تشهبیدرا  متفه  رد  .تسین  تسد  رد  نـیدرورف )  31  ) دعب هسلج  زا  يدـنس 
هدومن و طارفا  ندرک  تبحص  رد  : » تفگ داد و  ربخ  هدنیآ  هتفه  رد  هسلج  ندشن  رازگرب  ناکما  زا  يو  .دش  ریـسفت  ناربمایپ  اب  دوهی 

زور دنچ 
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هب دودـحم  يا  هنماخ  ياقآ  تاسلج   (1)« .مورب ترفاسم  هب  يزور  دـنچ  تسا  رارق  تسین و  بوخ  ملاـح  ما ؛ هدرک  ینارنخـس  بترم 
كاواس نارومأم  هچنانچ  دـیاش  .تسین  تسد  رد  یقیقد  عالطا  اهنآ  رامـش  تیهام و  زا  .دوبن  وا  یگناـخ  ياـهییآ  مهدرگ  ریـسفت و 

هب ار  یتسشن  تیاده  وا  هنومن  يارب  .داد  ربخ  اهنآ  زا  دش  یم  رتهب  رتشیب و  نونکا  دنداد ، یم  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  تبقارم  هفیظو 
.دش یم  رازگرب  یگتفه  زین  اه  هسلج  نیا   (2) .دندوب نایوجشناد  نآ ، یلصا  نایرتشم  هک  تشاد  هدهع 

زا ینیمخ  هللا  تیآ  یتمالس  يارب  ناناوج  زا  یکی  هرقب ، هروس  ات 95  ياه 90  هیآ  ریسفت  نایاپ  زا  سپ  تشهبیدرا )  21  ) دعب هتفه  ود 
ار وا  كاواس  .دوب  یناقح  نیدـلاءالع  دـناوخ  یم  سرد  ردود  هسردـم  رد  هک  ناوج  هبلط  نیا  مان  .درک  تاولـص  ياضاقت  نارـضاح 
هک درک  داریا  يا  هنوگ  هملکد  نانخـس  رـضاح  ناناوج  زا  یکی  زین  هسلج  عورـش  زا  شیپ  .داد  رارق  ییوجزاـب  تحت  درک و  ریگتـسد 

هموکحلاراد اب  هزرابم  ینعی  راظتنا  ناراکمتـس ؛ ندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ینعی  راظتنا  نوخ ؛ ینعی  راـظتنا  : » دوب نینچ  نآ  نومـضم 
، نارـضاح رگید  فـالخرب  هک  هبنـش  ياـقآ  .اـه » هدوـت  قوـقح  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هزراـبم  ینعی  راـظتنا  دـساف ؛ نـیگنن و  ياـه 

نآ شرازگ  نایاپ  رد  تشون ، یم  كاواس  هب  شرازگ  میظنت  يارب  هکلب  قیقحت ، يریگدای و  رورم و  يارب  هن  ار  دوخ  ياه  تشادداـی 
نآ زا  شیپ  اذل  .دنتـسه  هبرجت  یب  ناوج و  یگمه  دننک  یم  تبحـص  يا  هنماخ  زا  لبق  هک  یناگدنیوگ  : » درک رظنراهظا  نینچ  زور 

دننک تبحـص  هدننز  دنت و  یلیخ  اهنآ  هک  هدش  ثعاب  عوضوم  نیمه  دنتـسه و  تاساسحا  ریثأت  تحت  دننک  يوریپ  دوخ  لقع  زا  هچ 
جیهم اما  دیـسر  یم  رظن  هب  هداس  وا  تالمج  دنچ  ره  درک ، تبحـص  يا  هنماخ  زا  لبق  هک  یناوج  ...دنروآ  نابز  هب  جیهم  تالمج  و 

قوف نانخـس  عامتـسا  ماـگنه  هدنونـش  هرهچ  رد  حوـضو  هب  ار  ناـجیه  نیا  نم  هک  ناـنچ  دروآ و  یم  ناـجیه  هب  ار  هدنونـش  تسا و 
(3)« .مدید

، لـماع نیا  رگا  یتـح  دوـب ؛ فلاـخم  دـش  یم  شریـسفت  ياـه  هسلج  تهج  یب  یلیطعت  بجوـم  هک  هچ  نآ  ره  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ 
نم .دینکن  فقوتم  ار  ام  راک  مینکب و  ار  نامراک  ام  دـنراذگب  هک  مهاوخ  یم  نایاقآ  زا   » .دـشاب ینیمخ ، ماما  شدارم ، يارب  تاولص 

ره زا  شیب  زورما 
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سورد دییایب  هک  متفگ  دهشم  مق و  هیملع  هزوح  رد  ما و  هدرک  ساسحا  ار  ترورض  نیا  اذل  مناد و  یم  مزال  ار  نآرق  تخانـش  زیچ 
نیدب میوگ و  یم  ریسفت  سرد  لاس  شـش  تدم  مدوخ  .نآرق و  هب  میزادرپب  هرابکی  هب  مینک و  فقوتم  لاس  تسیب  تدم  هب  ار  یلعف 

[ دیفم  ] فرح هن  هزورما  راعش  نوچ  دنهدن ؛ راعش  هک  مهاوخ  یم  نایاقآ  زا  نم  اذل  .هدش  دعاقتم  نم  هدیقع  هب  يدح  ات  هزوح  هلیسو 
(1)« .لمع هن  تسا ،

اهراـک نتخادـنا  هار  داد  یب  داد و  نداد و  راعـش  اـب  : » درک رارکت  تشاد ، نایوجـشناد  يارب  هک  ینانخـس  رد  ار  عوـضوم  نیمه  يو 
(2)« .میوش لوق  مه  قفتم و  یگمه  یتسیاب  .دوش  یمن  تسرد 

زا سپ  .تفر  تشاذگ و  وا  هداجس  رانک  ار  یتکاپ  دش و  دجـسم  دراو  يدرف  دناوخ ، یم  هلفان  زامن  هک  یتقو  زامن ، ود  نایم  راب  کی 
تـساوخ دجـسم  يایلوا  زا  دوز  یلیخ  .تسا  هتـشاذگ  مه  نارازگزامن  هیقب  رانک  درف  نآ  تسا و  هیمالعا  هک  دـش  هجوتم  زامن  نایاپ 

اهراک نیا  تسناد  یم  .دـننک  عمج  ار  اه  هیمالعا  دـندرگب و  ار  اج  همه  دـننک ، وج  سرپ و  مه  نانز  زا  دـننزب ، اهرهم  ياج  هب  يرس 
.وا ياهراک  یلیطعت  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  ینعی 

يرهطم ياقآ  همان 

نودب دوب ، یـسایس  یعامتجا و  ياهدرکیور  اب  مأوت  هک  مالـسا  فراعم  هعـسوت  بهذـم و  ینابم  شرتسگ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  شور 
هیام ار  وا  یناـقلاط  هللا  تیآ  نیا  زا  شیپ  .دـش  یم  ور  هبور  دـیجمت  اـب  تسایـس  نید و  لوحف  هیحاـن  زا  هراومه  تشاد و  همادا  رییغت 

.دوب هتسناد  ناهاوخ  يدازآ  يراودیما 

تشهبیدرا ياهزور 24 و 25  دوب ، هدمآ  دهشم  هب  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  توعد  هب  ینارنخـس  يارب  هک  یتشهب  ياقآ 
دوب هداتـسیا  شوگ  مه  كاواس  هدـنیامن  هک  یعمج  رد  وا  .دز  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  هب  مه  يرـس  دـنارذگ و  رهـش  نیا  رد  ار   1352

تسا هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  نیا  رب  مه  ار  وا  میدرک و  تبحـص  دایز  مه  اب  ام  تفگ  يا  هنماخ  یلعدیـس  راکفا  زا  دیجمت  نمـض  »
هجوت دروم  يا  هنماخ  هناتخبـشوخ  تسا و  دایز  يا  هنماخ  دـننام  يدارفا  هب  جایتحا  ناناوج  تیبرت  يارب  دوزفا  یتشهب  .متفگ  کیربت 

ياه ناوج  دیدش 
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(1)« .تسا هدنیآ  يراودیما  هیام  تسا و  هتفرگ  رارق  راد  فده  ناملسم  غاد و 

شرتسگ نییبت و  رد  وا  یملع  تامادـقا  هجوتم  يا  هلوقم  ره  زا  شیب  يا  هنماخ  ياقآ  یگنهرف  ياه  شالت  زا  یتشهب  ياقآ  فیـصوت 
رگناشن يدودح  ات  دناوت  یم  داتسرف ، يا  هنماخ  ياقآ  يارب  تشهبیدرا 1352  رد  يرهطم  ياقآ  هک  يا  همان  .دوب  مالسا  نید  فراعم 

: دشاب هدشدای  تامادقا 

یقیقحت یملع و  ياهراک  يارب  زیزع  تاقوا  زا  هک  متقوشوخ  .مراد  تلئـسم  ار  ردارب  نآ  رتشیب  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  زیزع ! ردارب  »
راب ار  نامز  تایضتقم  مالسا و  ياه  تشاددای  .دییامرف  یم  لماک  هدافتـسا  تسا  دنمزاین  نادب  ام  رـضاح  یمالـسا  يایند  تخـس  هک 

هک هدش  همیمـض  هفاضا و  يرگید  ياه  تشاددای  هتبلا  مراد و  یم  میدقت  مرتحم  روضح  یناحور  دومحم ]  ] رتکد ياقآ  طسوت  رگید 
.دییامرف یم  هظحالم 

دیفم دیاش  یلو  تسا  هدوب  هعجارم  هعلاطم و  نودب  هلجع و  اب  یلیخ  هچ  رگا  ما ، هتـشون  باتک » یلک  حرط   » ناونع تحت  گرب  راهچ 
اه هتشون  رظن  زا  ار  زیزع  تقو  یتدم  یلاعترـضح  هک  تسا  نیا  نم  راظتنا  .دینک  لمع  دیناد  یم  حالـص  ناتدوخ  هک  روط  ره  دشاب ،

.تشادرب ولج  زا  ار  نیگنس  راب  نیا  ناوت  یم  وحن  نیا  اب  اهنت  دیهد و  صاصتخا  راک  نیا  هب 

تماد مظعم  دلاو  ترضح  .مراد  اعد  سامتلا  دهاوخ ؟ هچ  ادخ  ات  تسا  دیدرت  دروم  ًالعف  ناتسبات  رد  دهـشم  هب  ام  ترفاسم  عوضوم 
مکیلع و مالـسلاو  .دنفرـشم  دهـشم  رد  هک  مرتحم  ناوخا  زا  کی  ره  نینچمه  دـییامرف و  غـالبا  مالـس  هدـنب  نیا  فرط  زا  ار  هتاـکرب 

.هللا همحر 

يرهطم یضترم 

.« 11/2/52

ریسفت سرد  یلیطعت 

رب ار  ایند  هب  نایدوهی  زآ  يا  هنماخ  ياقآ  .تفاـی  صاـصتخا  هرقب  هروس  ات 98  ياه 96  هیآ  هب  تشهبیدرا  متشهو  تسیب  زور  ریـسفت 
يا هبلط  لمع  هک  نیا  زا  درک و  داقتنا  داتسا »  » زا نارـضاح ، زا  یکی  دادرخ ) مراهچ   ) دعب هتفه  .درک  ریـسفت  هدشدای  ياه  هیآ  يانبم 

دومن و هیالگ  هدش ، هجاوم  يا  هنماخ  ياقآ  شنکاو  اب  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  دیجمت  يارب  ناوج 
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مه يا  هنماخ  ياقآ  .متشادن » ار  يراتفگ  نینچ  عقوت  داتسا  زا  نم  ملاظ و  تسد  زا  تسا  مولظم  دایرف  راعـش ، هک  مینادب  دیاب  : » تفگ
رظن هدرک ، رکف  نآ  هرابرد  تساوخ  نارـضاح  زا  دومن و  رکـشت  دقتنم  زا  دـشاب و  لمع  اب  مأوت  دـیاب  فرح  راعـش و  هک  درک  دـیکأت 

هصالخ و نینچ  ار  يو  زور  نآ  نانخس  كاواس ، یبهذم  رگیزاب  .تخادرپ  هرقب  هروس  ات 102  تایآ 99  ریسفت  هب  سپس  يو  .دنهد 
: درک شرازگ 

نامیا وت  هب  اـم  اـت  نک  باـختنا  ادـخ  دوخ و  نیب  هطـساو  لـیئربج  زج  هب  ار  یـسک  وت  هک  تفگ  ربماـیپ  هب  دوهی  هک  متفگ  لـبق  هتفه 
ینب هنییآ  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  حیـضوت  .دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  ام  ینکن  لزع  یحو  لوزن  هبترم  زا  ار  لیئربج  رگا  میروآ و 
نیا درب و  یم  مسا  تانیب  تایآ  زا  نآرق  رد  ادخ  .دیریگب  دنپ  اهنآ  تشونرس  بیـشن و  زارف و  زا  دیریگب و  دوخ  ربارب  رد  ار  لیئارـسا 
هتفگ تحـص  يارب  یتایاور  زا  و  تسین ، مهف  لباق  نآرق  دنیوگب  دنراد  رارـصا  هک  یـضعب  هتفگ  فالخرب  نآرق  هک  دناسر  یم  ام  هب 

رگنشور متایآ  تسا و  هداس  نم  نابز  دیوگ  یم  هک  تسا  نآرق  دوخ  هدیقع  نیا  هیلع  لیلد  نیرت  گرزب  اما  دننک ، یم  هدافتسا  دوخ 
نیا تدش  هب  هدمآ و  نوریب  یـسک  هچ  هرجنح  زا  هدیقع  نیا  هک  دنرادن  هجوت  دنیوگ  یم  ار  نانخـس  نیا  هک  اهنآ  مهف ؛ سک  همه  و 

دنرضاح یتح  دنراد و  هتشاد و  بصعت  تاروت  هب  تبسن  هشیمه  دوهی  .تسا  مهف  لباق  نآرق  ریخ ، .دننک  یم  راهظا  غیلبت و  ار  هدیقع 
، دـنک یم  ادـیپ  داضت  اهنآ  عفانم  اب  تاروت  نیمه  هک  یعقوم  اـما  دـننک ، تباـث  ار  تاروت  هتفگ  اـت  دـننک  ناـمتک  ار  قیاـقح  هیلک  هک 

هدروآ نوریب  ار  تورام  توراه و  هتشرف  ود  تیاکح  یخیرات  يایاضق  يالبال  زا  روظنم  نیا  يارب  دننک و  یم  نامتک  مه  ار  تاروت 
رحـس مدرم  هب  .تاروت و  فالخرب  دوش ، یمن  تسا  یفارحنا  هک  تیاکح  تایئزج  دراو  دنک و  یم  نایب  راصتخا  هب  نآرق  هک  دـندوب 
أـشنم دناوت  یم  ردقچ  یبهذـم  تردـق  نیا  هک  میمهف  یم  نیمه  زا  .دوهی و  یبهذـم  ياملع  اه ، ماخاح  یناسک ؟ هچ  .دـنتخومآ  یم 
نآرق هک  تسا  نیا  تسا  رکذت  لباق  هک  یتاکن  زا  رگید  یکی  .دشاب  رامش  یب  عفانم  أشنم  دناوت  یم  ردقچ  دشاب و  يرایسب  تارـضم 
دوجو رحـس  تسا  نکمم  مییوگ  یم  ام  درادـن ، دوجو  رحـس  مییوگ  یمن  ام  .دـناد  یم  ربارب  رفک  اب  ار  نآ  اما  دـنک  یمن  در  ار  رحس 

مینک بارخ  ار  فقـس  دـشاب  مزال  رگا  اما  میفاکـشب  ار  فقـس  نیا  رحـس  اب  تسا  نکمم  .مینک  یم  موکحم  ار  نآ  اما  دـشاب ، هتـشاد 
نیمه تسا ، مزال  وزاب  گنلک و 
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.تسا مزال  یعیبط  لیاسو  مه  رگید  ياهراک  يارب  روط 

هب ار  ریسفت  تاسلج  لیکـشت  همادا  نامزاس  نآ  تاماقم  زا  یکی  دهـشم ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  هب  شرازگ  نیا  ندیـسر  زا  سپ 
یم داجیا  لاجنج  ادصورـس و  دـشاب ، ینابرهـش  تسد  هب  رگا  اما  دوش ، لیطعت  دـیاب  اه  هسلج  نیا  هک  تفگ  وا  .تسنادـن  تحلـصم 
دوش یم  حرطم  یطارفا  دارفا  هلیـسو  يو  تاسلج  رد  هک  یبلاطم  میهفت  نمـض  راضحا و  كاواس  هب  يا  هنماـخ  تسا  رظن  رد   » .دـنک

(1)« .تسین روشک  حلاصم  شدوخ و  حالص  هب  يا  هسلج  نینچ  همادا  ًالعف  هک  دوش  هداد  رکذت 

يراعش رانک  زا  يا  هنماخ  ياقآ  رگا  و  هدرک ، مهارف  دوخ  ار  هجیتن  نیا  هب  ندیـسر  هنیمز  كاواس  هک  دز  سدح  ناوت  یم  اج  نیا  رد 
.تشاد يزاس  هنیمز  نیا  هب  هک  دوب  ینامگ  تباب  زا  تسنادن ، حالص  هب  ار  نآ  تشذگ و  دش ، هداد  رس  ینیمخ  ماما  دیجمت  رد  هک 

وا تفای و  همادا  دـعب  هتفه  ود  ات  يا  هنماـخ  ياـقآ  ریـسفت  ياـه  هسلج  دـشن و  دراو  هلـصافالب  هدـشدای ، رظن  هب  لـمع  يارب  كاواـس 
ینابرهـش سیئر  زا  دادرخ  مودو  تـسیب  زور  دهـشم ، كاواـس  سیئر  ناخیـش ،  (2) .دـهد حرـش  ار  هرقب  هروس  هیآ 109  اـت  تسناوت 

(3) .دیامن یفرعم  كاواس  هب  ار  دوخ  دنک  غالبا  يا  هنماخ  یلعدیس  هب  تساوخ 

نیا اب  : » دـشاب هدوب  كاواـس  ماـقم  تشادداـی  نیا  زا  جراـخ  دـیابن  دـش  وا  اـب  هک  يدروخرب  .تفر  كاواـس  هب  هک  دوب  هاـمریت  رخاوا 
تجح ماـمتا  .دوش  هتفگ  وا  هب  مهبم  هصـالخ و  روط  هب  هداـتفا  وا  سرد  لـحم  رد  هک  یتاـقافتا  .دوش  تبحـص  دـیدش  یلیخ  صخش 

(4)« .دش دهاوخ  هتسب  هسردم  وحن ، نیا  هب  هسردم  ندش  هرادا  تروص  رد  دننک 

لیطعت نسح  ماما  دجسم  رد  ار  دوخ  ریسفت  لفحم  هک  تفریذپ  يا  هنماخ  ياقآ  .تسا  ریـسفت  سرد و  هسلج  هسردم ، زا  روظنم  دبال 
هبنج ًافرـص  هک  یبالط  رفن  سرد 15  نایب و  ثیدـح  دـنچ  زامن  زا  سپ  مناوخ و  یم  زامن  نسح  ماـما  دجـسم  رد  : » تفگ يو  .دـنک 

ترفاسم نارهت  هب  ...هاگـشناد  داتـسا  حـتفم  رتکد  ياقآ  توعد  هب  انب  هیمطاف  ههد  ماـیا  يارب  مراد  دـصق  مهد و  یم  همادا  دراد  میلعت 
(5)« .منک
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تفگ نانآ  هب  باطخ  دندوب ، هرقب  هروس  ياه  هیآ  ریسفت  همادا  رظتنم  نسح  ماما  دجـسم  رد  نارـضاح  هک  ینامز  هامریت ، لوا  هعمج ،
و كاواس ، تردق  ربارب  رد  یناوتان  اوق ، فعض  زا  شروظنم  دیاش  .تسین  رسیم  ریـسفت  همادا  اوه » يامرگ  اوق و  فعـض   » لیلد هب  هک 

نآرق فارطا  زا  امـش  یلو  دریذـپ ، یم  همتاخ  اج  نیا  رد  ام  ثحب  هتفه  نیا  رد  ! » دوب هعماج  ياضف  رب  مکاـح  ناـقفخ  اوه ، ياـمرگ 
...تسا اه  تحارج  اه و  مخز  مامت  مهرم  نآرق  .تسا  نآرق  ملع  نتـشادن  رثا  رد  اـم  زورما  ياـه  یتخبدـب  ماـمت  ...دـیوشن  هدـنکارپ 

(1)« .دشاب یم  هچ  نآ  ییاهن  روظنم  تسیچ و  شفده  نآرق  هک  دیفاکشب  دیریگبارف و  ار  نآرق 

اپرب نسح  ماما  دجسم  رد  يا  هنماخ  يداهدیس  ياقآ  روضح  اب  دوب  يا  هتفه  دنچ  هک  مه  یبرع  نابز  سرد  ریـسفت ، سرد  یلیطعت  اب 
یبرع  » باتک باختنا  اب  درک ، یم  سیردت  یبرع  نابز  دهـشم  ياه  ناتـسریبد  زا  یکی  رد  هک  يداهدیـس  .دیدرگ  لیطعت  دوب ، هدـش 

.دوب هدرک  عورش  دجسم  نیا  رد  ار  دوخ  سرد  سالک  یشزومآ ، باتک  ناونع  هب  ناسآ »

و دیایب ، نسح  ماما  دجـسم  هب  هک  تساوخ  وا  زا  یتئارق ، نسحم  ياقآ  اب  ییانـشآ  نمـض  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  نامز  نیمه  دـیاش 
رگیدکی اب  دـش ، یم  رازگرب  دهـشم  رد  هک  ینید  تامیلعت  ناریبد  شیامه  رد  ود  نیا  .دـهد  لیکـشت  سرد  سالک  هایـس ، هتخت  ياپ 

هتـساوخ (ع ) اضر ماما  زا  هک  یتئارق  ياقآ  .دنک  ینارنخـس  دـناوت  یمن  تسا و  ربنملا  عونمم  هک  تفگ  يا  هنماخ  ياقآ  .دـندش  انـشآ 
هک دروآ  یم  دای  هب  یتئارق  ياقآ  .دش  باجتسم  نسح  ماما  دجـسم  هایـس  هتخت  ياپ  شیاعد  دنامب ، دهـشم  رد  رتشیب  يزور  دنچ  دوب 
ام هب  یهایس  هتخت  مامح و  داتـسرف  ار  ام  .مامح  ورب  .یـشاب  یتسه ] هک   ] نیا زا  رتزیمت  دیاب  هدرخ  کی  : » تفگ وا  هب  يا  هنماخ  ياقآ 

بش .تسا 5-6  ناشدای  تاسلج  نآ  اه  یلیخ  .دش  غولـش  یلیخ  مه  تیعمج  .داد  یم  شوگ  تسـشن و  یم  مه  ناشیا  دوخ  .دـنداد 
« .میدوب يا  هنماخ  هللا  تیآ  هناخ 

ینآرق شهوژپ  همادا 

ياـه هسلج  یلیطعت  .تسب  راـک  هب  ینآرق  شهوژپ  ود  فیلأـت  يارب  ار  دوـخ  میمـصت  هک  دوـب  لاس 1352ش  ياـه  هاـم  نیتسخن  رد 
، وا شهوژپ  کی  .دسیون  یم  سپ  دـیوگب ، دـناوت  یمن  هک  لاح  .دوب  هدـشن  نآرق  هرابرد  وا  یقیقحت  ياه  شـشوک  زا  عنام  ریـسفت ،

دوب و ینآرق  همان  تغل  نیودت 
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تاغل ياه  هشیر  نتسناد  زا  راچان  دنبایب و  ار  نآرق  تایآ  یناسآ  هب  دنناوتب  اه  نابز  یـسراف  هک  یـسراف  تایآلا  فشک  هیهت  يرگید 
یم يرادرب  تسرهف  میرک  نآرق  ياه  هژاو  همه  دـیاب  یم  ادـتبا  .دوب  یهورگ  يراک  یـسراف ، تایآلا  فشک  نیودـت  .دنـشابن  یبرع 

تفرگ و راک  هب  ار  بالط  زا  نت  هد  .دوب  تدمدنلب  يراک  نیا  و  دیدرگ ؛ یم  هیهت  شیف  نآرق  رد  دوجوم  ياه  هملک  رامـش  هب  دـش ؛
کی هتفه  دنچ  ره  .دش  عورش  اه  یـسیون  هگرب  .درک  نییعت  ناش  يارب  هنایهام  لایر  دصراهچ  هنازور ، راک  تعاس  ود  یکی  ربارب  رد 

راک دـش و  یم  روآدای  ار  ناش  تالاکـشا  صقاون و  درک ، یم  یـسررب  ار  اهنآ  يا  هنماخ  ياقآ  دـش ، یم  عمج  هدامآ  ياه  هگرب  راـب 
، رایمار دومحم  رتکد  هلیـسو  هب  یقیقحت  حرط  ود  ره  هک  دـش  هاـگآ  یقاـفتا  یلکـش  هب  هک  رهم 1353  ات  تشذـگ ، .تفاـی  یم  همادا 

هژاو زا  شیف  رازه  دنچ  دنام و  وا  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  زین  دیجم  نآرق  تایآلا  فشک  تسا و  ارجا  لاح  رد  دهشم  هاگـشناد  داتـسا 
.ینآرق ياه 

هیملع هسردم  سیسأت  يارب  شالت 

.دننک سیـسأت  اه  هبلط  تیبرت  شزومآ و  يارب  يا  هسردم  دنناوتب  هک  دـندوب  یهار  لابند  هب  نانچمه  شنارکفمه  يا و  هنماخ  ياقآ 
رب هتـشاد ، هگن  رود  فاقوا  نامزاس  تالخادـم  زا  ار  ینید  مولع  شزومآ  ماظن  دوخ ، ناوت  دـح  رد  راک ، نیا  اـب  دنتـساوخ  یم  ناـنآ 

، هاگآ نایناحور  .تشذگ  یم  فاقوا  نامزاس  رب  نومزآ  رهچونم  تسایر  زا  یلاس  ود  .دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  تراظن  اه  هبلط  تیبرت 
رظن .دندوب  ربخاب  ...و  فقو  هرابرد  لومعمریغ  ياه  هاگدید  كاواس ، هب  یمـسر  یگتـسباو  هدوت ، بزح  رد  شتیوضع  وا ، قباوس  زا 
ياقآ ود ، نیا  موس  رفن  .تفایرد  دش ، هیهت  كاواس  يارب  هک  یـشرازگ  رد  ناوت  یم  فاقوا  هب  تبـسن  ار  یـسبط  يا و  هنماخ  نایاقآ 
بالط یماحم ، یـسبط و  يا ، هنماخ  زا  رگا  دش  هتفرگ  میمـصت   » دنتـشاد يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  رد  نانیا  هک  یتسـشن  رد  .دوب  یماحم 
فاقوا هک  یتقو  ات  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  دـندرک ، لاوئـس  تسا  فاـقوا  تسد  رد  شراـیتخا  هک  سرادـم  رد  ندوب  هب  عجار  ینید  مولع 

ار اهنآ  فرح  بالط  دش ، هدایپ  سرادـم  رد  فاقوا  همانرب  هدـنیآ  رد  رگا  نکل  دنـشاب و  سرادـم  رد  بالط  هدرکن ، هدایپ  يا  همانرب 
روبجم رگا  دـننکن و  ءاضما  دنتـسین ، روبجم  رگا  نآلا  مه  ار  فاقوا  رتفد  دـنیامن و  نوریب  سرادـم  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  دـننکن  لوبق 

(1)« .دننک ءاضما  ار  نآ  دندش 
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دمحمدیـس رتکد  هک  يرفـس  رد  عوضوم  نیا  .دوب  وا  كدنا  نافیدر  مه  يا و  هنماخ  ياقآ  اب  هراومه  هیملع  هسردم  سیـسأت  هشیدنا 
دادعت نآ  هیرهش  دنناوت  یم  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نانآ  .دیدرگ  ور  هبور  وا  تبثم  رظن  اب  حرطم و  درک ، دهشم  هب  یتشهب  ینیسح 
هتشاد قاتا  شش  لقادح  هک  دندوب  یناکم  هیهت  ددصرد  زین  و  دنزادرپب ؛ دنروآ ، یم  درگ  دوخ  تیریدم  فقس  ریز  هک  ار  یبالط  زا 
قیرط زا  تسناوت  یم  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  سرد  ياه  سالک  لیکـشت  يارب  یلحم  هکلب  اه ، هبلط  ناکـسا  يارب  هن  ناکم  نیا  .دـشاب 
ياقآ دـنراذگب و  رانک  ناموت  رازه  يزاریـش  نسحلاوبا  خیـش  ناموت ، رازه  یماحم  ناموت ، رازه  هس  هناـهام  دریگ  یم  هک  یتاـهوجو 
.دنهد رارق  دهشم  رد  دوخ  راک  يوگلا  ار  مق  یناقح  هسردم  دنتساوخ  یم  نانیا  .دتسرفب  نارهت  زا  ناموت  رازه  ود  هناهام  مه  یتشهب 

؛ تسوا نآ  زا  هسردم  هک  دریذپب  يزاریـش  ياقآ  دریگب و  هدهع  هب  ار  هسردم  یلخاد  تیریدم  یماحم  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  یتح 
دیکأت فاقوا  نامزاس  هب   » .دوب تایئزج  نیا  همه  ناـیرج  رد  كاواـس  هک  نیا  هفرط  .كاواـس  تمحازم  زا  يریگولج  يارب  یـششوپ 

تیحالص دیامن ، تقفاوم  نانآ  ياضاقت  اب  هک  نیا  زا  لبق  دنتـشاد ، ار  یـسرادم  نینچ  سیـسأت  ياضاقت  يدارفا  هچنانچ  دش  دهاوخ 
هیریخ هسسؤم   " همانساسا یسررب  لوغشم  كاواس  نامز ، نیمه  رد  ًاقافتا  .دوب  نیمه  راک  لاور   (1)« .ددرگ مالعتسا  كاواس  زا  نانآ 

نامزاس هب  تسناد و  یم  يرورض  هدشدای  هسسؤم  همانساسا  رد  ار  هیحالصا  نیدنچ  یتینما  هاگتـسد  .دوب  ینالیم " هللا  تیآ  هیملع  و 
(2) .دوب دهاوخن  نکمم  زوجم  رودص  همانساسا ، حالصا  مدع  تروص  رد  درک  غالبا  فاقوا 

عوضوم اب  طابترا  یب  مین ، هام و  ود  دودـح  زا  سپ  ریت 1352  رخاوا  رد  دهـشم  هب  یتشهب  ياقآ  يدعب  رفـس  هک  دز  سدح  ناوت  یم 
عبنم .دندینـش  دـنتفگ و  دنتـسشن ، ار  يددـعتم  ياـه  هسلج  دوـب و  دهـشم  رد  ناـمز  نیا  رد  زین  يرهطم  ياـقآ  .تسا  هدوـبن  هدـشدای 
ياقآ هک  یتدـم  لوط  رد  هک  تسناد  یم  اـما  درواـین ، تسد  هب  يربخ  یتشهب  يا و  هنماـخ  ناـیاقآ  ياـه  هسلج  ياوتحم  زا  كاواـس 

لیلجت اب  هراومه  يا  هنماخ  راکفا  هک  دینش  مه  ییاج  رد  .دنارذگ  یم  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  دوب  دهشم  رد  یتشهب 
لاح هب  ات  هک  دراد  یبیجع  رکفتم  زغم  یتشهب  رتکد  تسا  دقتعم  يا  هنماخ  یلعدیس   » زین .تسا و  ور  هبور  یتشهب 
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نآ زا  يربـخ  تسناوت  كاواـس  عبنم  هک  يا  هسلج  اـهنت   (1)« .تسا هتفرگن  رارق  تلود  رایتخا  رد  زگره  هدـنام و  ملاـس  دـصرددص 
رد یتشهب  رتکد  زا  دـیدزاب  دـید و  روظنم  هب  رفن  دـنچ  زور 10/5/52  تعاـس 1800  زا   » .دوب دادرم  مهد  زور  تسـشن  دـنک ، بسک 

.دنتشاد روضح  بارس  هچرازاب  رد  عقاو  وا  تماقا  لحم 

روط هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  اب  يرهطم  .يا  هنماخ  يداهدیـس  يا ، هنماخ  یلعدیـس  يرهطم ، یـضترم  زا  دنترابع  هدـش  هتخانـش  دارفا 
تالیکشت ياراد  لکشت  رظن  زا  ام  هتشاد  راهظا  يا  هنماخ  یلعدیس ]  ] .دندرک یم  ثحب  یـسایس  لئاسم  دروم  رد  تبحـص و  هتـسهآ 

رکفمه دارفا  ییاسانش  عوضوم  رگید  هلئسم  .دراد و  ترورـض  رایـسب  نیا  میتسین و  دوخ  ياه  تیلاعف  ندرک  گنهامه  يارب  یمظنم 
دعب میسانشب و  روشک  رسارس  رد  ار  اهنآ  میوش و  انشآ  دنتسه  كرتشم  هیرظن  هدیا و  ياراد  هک  ییاهنآ  اب  مینک  یعـس  دیاب  هک  تسا 

تایوتحم تانونکم و  وا  تفگ  دومن و  داـقتنا  یتعیرـش  یلع  رتکد  راـتفر  زا  يا  هنماـخ  .دـناوخب  هاگتـسد  ار  اـم  تسد  میراذـگن  مه 
لمع نیا  .درک  يریگولج  درب و  یپ  شراکفا  هب  دوز  هاگتسد  دروآ و  نابز  هب  دوب  شرکف  رد  هچنآ  تخیر و  نوریب  ار  دوخ  نوردنا 

یمـشاه تسا  رارق  دومن  راـهظا  يا  هنماـخ  هب  يرهطم  سپـس  .دوـش  ـالمرب  يدوز  هب  يرکف  رارـسا  تشاذـگ  دـیابن  تسین و  تسرد 
(2)« .دینک ثحب  كرتشم  تایرظن  دراوم  رد  مه  وا  اب  دیایب ، دهشم  هب  ترایز  يارب  نارهت  زا  یناجنسفر 

نارهت دـصق  هب  ار  دهـشم  یـصخش  وردوخ  اب  دادرم  مهدزناش  .دوب  دهـشم  رد  شا  هداوناـخ  هارمه  زور  تسیب  کـیدزن  یتشهب  رتکد 
یلم هجوم  ءاملع  زا  یکی  يا  هنماخ  هدنیآ  رد  هک  دومن  يراودیما  راهظا  يا  هنماخ  زا  دیجمت  فیرعت و  نمـض  هدش  دای   » .درک كرت 

(3)« .دش دهاوخ  ذوفناب  و 

کیکـشت اما  .درک  یم  يریگولج  يزکرم  نینچ  نیوکت  زا  كاواس  تسا  ملـسم  هچ  نآ  دـیماجنا ؟ اـجک  هب  هیملع  هسردـم  سیـسأت 
ام هک  يا  هسردم  رد   » هک تفگ  وا  .دـشاب  هدرک  کمک  یـسبط  يا و  هنماخ  نایاقآ  تامیمـصت  فقوت  هب  اسب ، هچ  زین ، یماحم  ياقآ 

مینک تلاخد  نآ  روما  رد  رگا  و  درادن ؛ يرگید  زیچ  ررض  زج  میشاب ، هتشاد  نآ  رد  یتلاخد  میناوتن 
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(1)« .میا هداد  ول  دنتسه ، ام  ناتسود  هک  ییاه  هبلط  همه  مان  نامدوخ  تسد  هب  ام  دش و  میهاوخ  ور  هبور  تینما  نامزاس  شنکاو  اب 

دهشم زا  زیرگ  ياه  تیلاعف 

رد دعب  اهلاس  .دش  یمن  هدز  ربمایپ  اب  دوهی  لباقت  زا  یفرح  رگید  دوب و  هدش  لیطعت  كاواس  دیدهت  اب  يا  هنماخ  ياقآ  ریـسفت  لفحم 
یگدنز رایـسب  یـسایس ، یگدنز  ینعی  دوب ، یتخـس  یگدنز  یـسایس ، ظاحل  زا  یگدنز  : » تفگ دوخ  یگدـنز  زا  عطقم  نیا  درکدای 

یم ریـسفت  سرد  اه  تدـم  دهـشم  رد  اه  وجـشناد  اـه و  ناوج  يارب  تازراـبم  هرود  رد  نم  .دوبن  يدازآ  دوب و  ناـقفخ  .دوب  یتخس 
.میتفگ یم  نآرق  ریـسفت  مه  لیئارـسا  ینب  هب  عجار  ًارهق  .دوب  لیئارـسا  ینب  يایاضق  هب  عجار  هک  میدیـسر  نآرق  زا  یـشخب  هب  .متفگ 

هیلع امـش  هک  دوب  نیا  دـندرک  نم  زا  اهدـعب ]  ] هک ییاه  ییوجزاب  وزج  ...مدرک  تبحـص  دوهی  لیئارـسا و  ینب  هب  عجار  رادـقم  کی 
(2)« .دوب هنوگ  نیا  یسایس  عضو  .دیا  هدز  فرح  دوهی  لیئارسا و 

نیا زا  تسناوت  ینابرهـش  .دوب  بجر  هام  رخاوا  .تشاد  همادا  زور  راهچ  رفـس ، نیا  .تفر  نادـهاز  هب  رویرهـش  مود  يا  هنماخ  ياـقآ 
.دوب نارهت  رد  زین  رویرهـش  موسو  تسیب  ات  متـسیب  زا  نینچمه  .تفاینرد  ار  نآ  تلع  اما  دوش ، رادربخ  دـش  ماجنا  امیپاوه  اب  هک  رفس 
یکی رد  يا  ینارنخس  دوب ، امیپاوه  طسوت  مه  نآ  هک  هتعاس  رفس 72  نیا  رد  تسین  نشور  .دوب  فداصم  نابعـش  همین  اب  اهزور  نیا 

یعاسم کیرـشت  هب  تفر و  دوخ  نارکف  مه  ناراطق و  مه  ندـید  هب  نارهت  رد  دوب  هچ  ره  .هن  ای  دـشاب  هداد  ماجنا  یبهذـم  لفاحم  زا 
شیپ .دوب  نانآ  زا  نت  دیعبت 25  يریگتسد و  دوب ، هداد  خر  ماگ  شیپ  نایناحور  يارب  اهزور  نیا  هک  يا  هثداح  نیرت  مهم  .تخادرپ 
نایاقآ .درب  یم  رـسب  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  رد  دوب و  هدـش  ریگتـسد  زین  رکاف  هب  فورعم  يدزی  کیب  اضردـمحم  ياقآ  رت ،

وا هحلسا  مق ، رد  نابساپ  کی  نتشک  اب  یگزات  هب  هک  رذوبا  حلسم  هورگ  اب  طابترا  رد  رکاف  اضردمحم  يزاریـش و  ینابر  میحرلادبع 
دیعبت هب  تموـکح ، مشچرهز  نداد  ناـشن  يارب  رتـشیب  زیوآ و  تسد  نیمه  اـب  زین  هـیقب  .دـندش  ریگتـسد  دـندوب ، هدرب  تقرـس  هـب  ار 

.دندش هداتسرف 
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نیزگیاج ياه  هقلح 

هک دنداد  ربخ  راب  کی  ینابرهش  نارومأم  .درک  یم  یسرد  ياه  هسلج  رگید  لیکشت  زا  تیاکح  اهربخ  اما  دوب ، لیطعت  ریـسفت  هقلح 
ياپ هب  ینید  مولع  هبلط  هاجنپودصکی  دودح  دیوگ و  یم  تاداقتعا ] لوصا   ] ریسفت هعمج  هبنش و  جنپ  ياهزور  رد  هلبق  دجسم  رد  وا 

: تفگ یم  نینچ  ردود  هسردـم  رد  ینالعا  .دـش  یناسر  عالطا  بالط  طسوت  هلبق  دجـسم  رد  وا  روضح  .دننیـشن  یم  وا  ياـه  فرح 
بانج مظعم ، دنمشناد  طسوت  تاداقتعا  لوصا  هلبق  دجسم  رد  تعاس 7  ادرف  زا  هک  دنشاب  رضحتسم  بردود  هسردم  مرتحم  بالط  »

« .یلیطعت ياهزور  .دوش  یم  عورش  يا  هنماخ  ياقآ 

رد هک  اه  هبلط  نیا  هب  يو  هک  دیوگ  یم  ینابرهـش  رومأم  شرازگ  .دـش  هدـنک  قاصلا  لحم  زا  فشک و  ینابرهـش  طسوت  نالعا  نیا 
نادـیرم و زا  هدربماـن   » هک ارچ  دزادرپ ، یم  ناـنآ  هـب  لاـیر  هنایهام 150  دـنک و  یم  مه  یلاـم  کـمک  دـنوش  یم  عمج  هلبق  دجـسم 

ياقآ  (1)« .دـنک یم  میـسقت  بالط  نیب  دریگ ، یم  ماما  مهـس  تباب  ینیمخ  نارادـفرط  زا  هک  یلوپ  .تسا  ینیمخ  هللا  تیآ  نادـقتعم 
ياـقآ زا  كاواـس  عبنم  ار  ربـخ  نیا  .تفگ  یم  تاداـقتعا  لوصا  اـج  نآ  رد  .دـش  یم  روباـشین  یهار  زور  کـی  يا  هتفه  يا  هنماـخ 

يا هسلج  دننک ، یم  لیطعت  هک  ار  هسلج  ره  دنیشن و  یمن  اپ  زا  زگره  نوچ  .تفگ  نیرفآ  صخش  نیا  هب  دیاب  ًاعقاو   » .دینش يزیدناش 
حرـش و هب  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  ریـسفت ، ياج  هب  وا  .دـنامن  روک  توس و  نسح  ماما  دجـسم  هتبلا   (2)« .دهد یم  لیکشت  رگید 

رـسپ يا  داد : حرـش  نآ  ینامز  طیارـش  اب  تبـسن  رد  (ع ) قداص ماما  زا  ار  ثیدـح  نیا  راب  کی  .تخادرپ  یم  تایاور  یخرب  لـیلحت 
هیاس ناشیا  رب  نامـسآ  ربا  داد و  دنهاوخ  یتسود  تسد  ناشیا  اب  نامـسآ  ناگتـشرف  نیقی  هب  دننک  يدرمیاپ  ام  نایعیـش  رگا  بدنج !

تـساوخرد يزیچ  ادخ  زا  دنریگ و  یم  هرهب  وس  همه  ور و  همه  زا  ددرگ و  یم  نشور  زور  نوچ  ناش  یگدنز  دش و  دـهاوخ  نکفا 
نارـضاح هب  (ع ) قداص ماما  نامز  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  حیرـشت  اب  يا  هنماخ  ياقآ   (3) .دسر تباجا  هب  هک  نیا ] رگم   ] دـننکن
نارادفرط زا  هدـع  نآ  تسا و  یتموکح  هاگتـسد  عفن  هب  زیچ  همه  مینادـب  هک  دوش  یم  نشور  یتقو  ماما  هتفگ  نیا  شزرا  هک  تفگ 

لاح رد  دنرب و  یم  رسب  تیلقا  رد  هک  ماما 
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موکحم روج و  مکاح  مولظم و  ملاظ و  لباقت  هب  هراومه  دوخ  تایاور  اه و  لاثم  رد  وا   (1) .دنرادن یقح  دنتسه ، تموکح  اب  هزرابم 
هک دنتـسناد  یم  دندوب ، انـشآ  وا  یعامتجا  هقیلـس  اب  هک  ینابطاخم  همه  درک ، یمن  دوخ  لاح  نامز  هب  يا  هراشا  رگا  تخادرپ و  یم 

.تسا هتفهن  يدوصقم  هچ  وا  فرح  ياه  هیال  تشپ  رد 

.دش لیطعت  كاواس  دیدهت  اب  هامریت 1352  رد  زین  هلبق  دجسم  رد  نآرق  ریسفت  هقلح 

سبط يدیعبت  زا  رادید 

.دندوب هدش  دلب  یفن  ناریا  فلتخم  قطانم  هب  ریگتـسد و  مق  رد  ًاریخا  هک  دوب  يدـیعبت  یناحور  زا 25  یکی  يرظتنم  یلعنیسح  ياقآ 
ینابر میحرلادـبع  سبط ،)  ) يرظتنم یلعنیـسح  زا  دـندوب  تراـبع  دـندوب ، ینیمخ  یمظعلا  هللا  تیآ  نارادـفرط  زا  همه  هک  هدـع  نیا 

يرظتنم دمحا  نامرک ،) مب   ) یمارگ یلعدمحم  نادمه ،) دابآدسا   ) یتنج دمحا  رهـش ،) نیکـشم   ) یعناص نسح  راهباچ ،)  ) يزاریش
(، دزی كراـنا   ) یلاـخلخ قداـص  ناـمرک ،) ناـهام   ) ینیکــشم یلع  رهبا ،)  ) يداـبآ فـجن  یحلاـص  هللا  تـمعن  دنــسپ ،) هاـش   ) یمق

مساقلاوبا ناجزارب ،)  ) یمق يرذآ  دمحا  گنهآردوبک ،)  ) يدمحا رغـصا  یلع  نامرک ،) ریـشامرن   ) ینارهت یچـسابرک  قداصدمحم 
زیرین  ) ینالیگ يرفعج  دمحم  رتشوش ،)  ) یشلما ینابر  يدهمدمحم  ناتسرل ،) تشدهوک   ) يزاریش يراصنا  ییحی  هوانگ ،)  ) یلعزخ

دیجملادبع هگنل ،) ردنب  ناگنک   ) يدزی دمحم  دزی ،) کبابرهـش   ) بیلدنع نسحم  هاش ،) ردـنب   ) يدابآ فجن  دـیما  هللا  حـتف  سراف ،)
(، هگنل ردنب   ) ینالیگ يدحوم  دمحم  دزی ،) تفت   ) انالوم دیمحلادبعدیـس  ملید ،) ردـنب   ) ییابع دـمحم  سوواکدـبنگ ،)  ) هاوخیداعم

(2) (. ناجنسفر  ) یظوفحم سابع  نامرک ،) دادهش   ) نمؤم دمحم 

تفر و .دـش  سبط  یهار  يرظتنم ، ياقآ  اب  رادـید  يارب  نایانـشآ ، ناتـسود و  زا  دـنچ  ینت  هارمه  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  رهم  موس 
(3) .درک رادید  يرظتنم  ياقآ  اب  تفر و  سبط  هب  شیومعرسپ  سکلوف  اب  مه  یسبط  ظعاو  .دیشک  لوط  زور  ود  نانآ  تشگرب 

هچ میقتسم و  هچ  تشاد ؛ همادا  يرظتنم  ياقآ  اب  یسبط  يا و  هنماخ  نایاقآ  طابترا 
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(1) و تفر سبط  هب  يرظتنم  ياقآ  تاقالم  يارب  یـسبط  يا و  هنماخ  نایاقآ  تلـالد  اـب  یظفاـح  داوج  خیـش  راـب  کـی  .میقتـسمریغ 
بارعا ياه  گنج  تبسانم  هب  مایپ  نیا  .درک  ریثکت  دروآ و  دوخ  اب  ار  تاداسرونا  هب  باطخ  يرظتنم  ياقآ  مایپ  تشگرب  رد  ًالامتحا 

ياقآ .دوب  هدـش  هتـشون  رـصم  شترا  ياه  يزوریپ  کیربت  لیئارـسا و  اـب  دربن  رد  رـصم  تلم  تلود و  زا  تیاـمح  رد  و  لیئارـسا ، و 
بوخ دوش » هتفگ  مه  مدرم  هب  بلطم  نیا  مینکب و  بارعا  هب  اه  ناملـسم  قیرط  زا  یلام  کمک  میناوتب  رگا   » تشاد داقتعا  يا  هنماخ 

زا موس  لک  هرادا  يدنب  عمج  .دـش  هداتـسرف  روشک  طاقن  زا  یخرب  هب  تسپ  طسوت  دـنامن و  دهـشم  رد  يرظتنم  ياقآ  مایپ   (2) .تسا
هیحان زا  لمع  نیا  يوق  لامتحا  هب  هتـشاد و  تلاخد  اهنآ  عیزوت  رد   » يا هنماخ  یلعدیـس  هک  دوب  نینچ  هدـمآدرگ  تاعالطا  رابخا و 

دـش فورعم  لیئارـسا  دزن  رد  روپیک  موی  گـنج  ناناملـسم و  دزن  رد  ناـضمر  گـنج  هب  هک  هچ  نآ   (3) .تسا هتفرگ » تروـص  يو 
نیا .دوب  نالوج  ياه  يدنلب  انیـس و  يارحـص  هب  ربتکا 1973  رهم 1352/6  ناضمر 1393/14  رد 8  هیروس  رـصم و  یناهگان  هلمح 

هارمه هیروس  رـصم و  لماک  يزوریپ  اب  هچرگ  و  دوب ؛ لیئارـسا  بارعا و  گنج  نیمراهچ  دـیماجنا ، لوط  هب  زور  طقف 16  هک  گنج 
يا هنماخ  نایاقآ  قیوشت  اب  هک  یناسک  رگید  زا  .دش  هتفرگ  لیئارسا  زا  هک  بارعا  نیشیپ  ياه  تسکـش  زا  دوب  یمـشچ  رهز  اما  دشن 

(4) .دوب یماحم  تفر ، يرظتنم  ياقآ  رادید  هب  یسبط  و 

هئطوت بیرف  هک  نومضم  نیا  اب  دوب ، هتـشون  عجارم  املع و  هب  باطخ  يا  هینایب  دادرم  مهدزای  رد  زین  نیا  زا  شیپ  يرظتنم  ياقآ  هتبلا 
نافلاخم نارادفرط و  اب  يرظتنم  ياقآ  نخس  يور  .دنزاسن  ثولم  يرگ  یباهو  تمهت  اب  ار  هعیش  ياملع  دنروخن و  ار  نانمـشد  ياه 

کیرحت اب  درب و  دیواج  دیهش  يارجام  زا  ار  هرهب  تیاهن  كاواس  .دوب   (5) دیواج دیهش  باتک 
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1385ش-  ) يداـبآ فجن  یحلاـص  هللا  تمعن  ياـقآ  باـتک  هدنـسیون  .دـش  رـشتنم  لاـس 1349ش  هاـم  ناـبآ  رد  دـیواج  دیهـش  - 5
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.تشاد تازرابم  دیدشت  تهج  یسایس ، دعب  رتشیب  اه  تقفاوم  یخرب  هتبلا  .دومن  میسقت  فلاخم 
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.دنک داجیا  يدنب  فص  نایناحور  نایم  درک  شالت  يدارفا 

1352ش)  ) ناضمر 1393

هب تشگ  یمزاب  عوضوم  .دـندوب  هدرک  بلج  تمارک  دجـسم  رد  تعامج  زامن  هماقا  يارب  ار  وا  رظن  كراـبم ، هاـم  ندیـسر  زا  شیپ 
یبهذم مسارم  تدابع و  ناکم  هب  لیدبت  ار  دوخ  هناخ  ینامرک  تمارک  دومحمدیـس  جاح  .هزات  دبعم  کی  هب  يا  هناخ  يربراک  رییغت 
یـسبط ظعاو  ياقآ  زا  ادتبا  راد  هتـشررس  یجاح  ناینغ و  یجاح  .دـنارذگ  یم  رـس  زا  ار  دوخ  لحارم  نیرخآ  راک  نیا  و  دوب ؛ هدرک 

هک داد  تیاضر  وا  و  دندرک ؛ داهنـشیپ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  .تفریذپن  .دریگب  هدـهع  هب  ار  تعامج  تماما  ناکم  نیا  رد  هک  دنتـساوخ 
هک تسناد  یم  .دوب  هن  وا ، تسخن  خساپ  .دماین  تسد  هب  هداس  تیاضر  نیا  هتبلا  .دناوخب  داینبون  دجسم  نیا  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن 

يرآ خـساپ  وا  زا  اـت  دـنتفر  دـندمآ و  اـهراب  .دور  یم  كاواـس  نیب  هرذ  ریز  دوز  یلیخ  دـمآ ، تفررپ و  هیحاـن  نآ  رد  دجـسم ، نـیا 
.دنتفرگ

فداصم رهم  متفه  .دوش  جراخ  دهشم  زا  هام  نیا  ياه  ینارنخـس  يارب  هک  تساوخن  ای  تسناوتن  وا  دوب و  هدیـسر  هار  زا  ناضمر  هام 
تیـساسح هک  دـنک  رازگرب  هام  نیا  تبـسانم  هب  نسح  ماـما  دجـسم  رد  يا  هماـنرب  هچ  هک  دوب  هشیدـنا  رد  .دوب  كراـبم  هاـم  لوا  اـب 

رگا دـنک ؛ همجرت  هدـناوخ و  ار  نآرق  زا  یتایآ  رـصع  رهظ و  زامن  زا  سپ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تروشم  اب  .دزیگنینرب  ار  كاواـس 
نوچ  » .دنناوخب ار  نآ  یـسراف  همجرت  رـضاح ، دنم  هقالع  ياه  ناوج  هدرک ، نییعت  ار  اه  هیآ  دشن  رگا  دـیامن و  همجرت  شدوخ  دـش 
حرـش همجرت و  اـب  ار  تاـیآ  نیا  اـه  ناوج  زا  رفن  ود  دـش  رارق  دریگ  رارق  تینما  ناـمزاس  هجوت  دروم  تسا  نکمم  يا  هنماـخ  دوـخ 

(1)« .دیاین لمع  هب  يریگولج  نامزاس  فرط  زا  مه  دشاب و  هدش  نیمأت  يا  هنماخ  رظن  مه  هک  ...دنناوخب 

مسارم ناضمر  هام  رد  هک  ینکاما  نالوئسم  هب  هک  تشون  ینابرهـش  هب  یلک  یلمعلاروتـسد  رد  دیـسر  كاواس  شوگ  هب  هک  ربخ  نیا 
هچ نانچ  دنک و  ینارنخس  درادن  قح  سک  چیه  دنراد  ینارنخـس  هزاجا  هک  يدارفا  زا  ریغ  هب  دوش  هداد  رکذت  ًادیدش   » دنراد یبهذم 

(2)« .دش دنهاوخ  هیبنت  ًادیدش  لیطعت و  نانآ  سلجم  دیامن  راتفر  فالخرب 
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رصع رهظ و  زامن  زا  سپ  ار  ناضمر  زا  ییاهزور  يا  هنماخ  ياقآ  دوش ، هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  دسرب و  ینابرهش  تسد  هب  همان  نیا  ات 
ینارنخس يارب  دناوخ و  یم  تمارک  دجسم  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  وا  .دوب  هدنارذگ  نارمع  لآ  هروس  زا  یتایآ  حرـش  همجرت و  هب 

/ رهم مهد  زور  .دوب  هتـشاد  اپرب  دجـسم  نیا  رد  ار  زور  ْنایم  زامن  زین  بایماک  اضردیـس  دـسرب ، ات  .دـش  یم  نسح  ماما  دجـسم  مزاع 
.داد یم  حرش  همجرت و  وا  دناوخ و  یم  يراق  ار  اه  هیآ  هتبلا  .داد  حرش  دناوخ و  ار  نارمع  لآ  ات 142  ياه 129  هیآ  ناضمر  مراهچ 

ظیغلا نیمظاکلاو  ءاّرّـضلا  ءاّرّـسلا و  یف  نوقفنی  نیذلا   ) درک یم  نایب  ار  نیقتم  ياه  یگژیو  هک  يا  هیآ  حیـضوت  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
نیا ياراد  مدوخ  نوچ  هدنب  .تسا ]  ] رتهب یـشاب ]  ] نیگمـشخ رتشیب  هچ  ره  ادخ  نانمـشد  ربارب  رد  هتبلا  : » تفگ سانلا ) نع  نیفاعلاو 

يدرف .منک و  تبحـص  مناوت  یمن  نیا  زا  شیب  موش  طلـسم  دوخ  باصعا  رب  مناوت  یمن  متـسین و  نادنچ  دیوگ  یم  نآرق  هک  یتفص 
اج هب  ار  مزال  مارتحا  هدرک ، تبحص  هسلج  طسو  یخرب  ًارهاظ   (1)« .دشاب یتافص  نینچ  ياراد  هک  دنک  تبحص  هیآ  نیا  هرابرد  دیاب 
رب مناوـت  یمن   ) ـالاب ضیرعت  دـسر  یم  رظن  هب  .دنتـشاد  نآرق  سلجم  شمارآ  ندز  مـه  هـب  يارب  يدـمعت  مـه  دـیاش  دـندروآ ؛ یمن 

.دشاب هسلج  رد  توکس  تیاعر  يارب  حدم  هبش  مذ  نایب  موش ) طلسم  دوخ  باصعا 

هکلب تسین ، ریسفت  نم  فده  هک  حیضوت  نیا  اب  وا  .درک  حرـش  ار  فارعا  هروس  ات 135  ياه 130  هیآ  ناضمر  مهد  رهم / مهدزناش 
.دنار نخـس  لطاب » دومج  دوکر و   » و قح » يورـشیپ  تنـس   » هرابرد تخادرپ و  لطاب  قح و  موهفم  ییوگزاب  هب  تسا  تایآ  همجرت 

دـش دهاوخ  زوریپ  لطاب  تموکح  رب  درک و  دهاوخ  ادیپ  هبلغ  خیرات  نایرج  رد  هرخالاب  یهلا  تموکح  هک   » تفرگ هجیتن  نینچ  يو 
يزیچ هک  مه  یـسوم  .دوب  رادروخرب  يوق  تموکح  زا  نوعرف  .دوبن  کـچوک  نوعرف  .دوـب  نوـعرف  رب  یـسوم  هبلغ  نآ  زراـب  لـیلد 

، تسا رفـص  نآ  لـباقم  رد  عیانـص  مولع و  همه  هک  هدارا ، اـب  يوـنعم ، يورین  اـب  ...دوـبن  لداـعتم  ود ] نیا   ] يرهاـظ يورین  .تشادـن 
یحالـس و زاهج  نیرت ] گرزب   ... ] رب هدارا  نتـشاد  اب  نردـم و  لیاسو  نتـشادن  اب  ییاه  تیعمج  هچ  ناـمدوخ  ناـمز  رد  ...دـیگنج 
، ندرکن یلاخ  اج  ربص ، حالس  تشاد ؛ تسد  رد  ار  حالس  نیا  یـسوم  هک  دندید  همه  .دنناد و  یم  همه  ار  نیا  .دندش  زوریپ  یماظن 

ادخ زا  دینک ، ربص  .ریشمش  هن  داد ، ار  حالس  نیمه  دوخ  ناوریپ  هب  .ندشن  سویأم  نتشگنرب ، هزرابم  هار  زا  و 
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ینعی ربص  هک  تفگ  دناشک و  ربص  فرط  هب  ار  نخـس  همادا  رد  .درک » ادیپ  هبلغ  نوعرف  رب  حالـس  نیمه  نتـشاد  اب  .دیهاوخب  کمک 
ره تشادن و  همجرت  هب  یتهابش  هک  شیاه  تبحـص  نایاپ  رد  وا   (1) .هدننک فرحنم  هدـننک و  فقوتم  ياه  هزیگنا  ربارب  رد  تمواقم 

یلک یمکح  دیاب  دنراد  یعامتجا  هبنج  هک  تایاور  نیا  زا  هک  تفگ  دناوخ و  ثیدح  ود  دوب ، هدشدای  تایآ  ریسفت  حرش و  دوب  هچ 
: دروآ تسد  هب  اوقت  موهفم  ناونع  هب 

.دشاب هدننکشان  زبس  یهایگ  نوچمه  ثداوح  دابدنت  ربارب  رد  دیاب  نمؤم  . 1

(2) .دراد یم  نمشد  ار  اون  ود  نیا  ادخ  هک  درک  دیابن  ییارس  همغن  تمعن  ماگنه  يرگ و  هحون  تبیصم  ماگنه  . 2

هتفگ لالخ  رد  يو  .درک  ریـسفت  همجرت و  هیآ 27  نایاپ  ات  تفر و  لاـفنا  هروس  هیآ 20  غارـس  هب  ناضمر  مهدزای  رهم / مهدفه  زور 
وا زا  لبق  درک و  دـهاوخ  یناهج  ار  یهلا  ینآرق و  تموکح  نامز  ماـما  تسین و  یندـش  لـیاز  ملاـع  رد  مالـسا  : » درک زاربا  شیاـه ،

« .دنکفا دهاوخ  هیاس  ناهج  زا  يا  هعقب  رب  یناهج  تموکح 

: دندوب اهنیا  وا  ینایاپ  تیاور  ود 

.تسا زواجتم  دوش  لیان  يا  هبتر  هب  قاقحتسا  نودب  سک  ره  . 1

تیدوبع هلزنم  هب  هدنیوگ  ره  راتفگ  هب  نداد  شوگ  اریز  داد ، شوگ  دیابن  دـیوگ  یم  نخـس  ناطیـش  نابز  زا  هک  یقطان  راتفگ  هب  . 2
(3) .تسا راتفگ  نآ  أشنم 

.دوب فص  هروس  زا  دش  هداد  حرش  يدودح  ات  همجرت و  ناضمر  مهدزیس  رهم / مهدزون  زور  هک  ییاه  هیآ 

يور و زا  شا  هدعاق  هک  ندـچ  زا  ییوگ  هک  نانچ  .يا  هتـسب  فص  رد  دـننک  یم  راکیپ  هک  ار  ییاهنآ  دراد  تسود  دـنوادخ  انامه  »
یمن ار  اهنآ  زیچ  چیه  دنروخ و  یمن  ناکت  دننک و  یم  راکیپ  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  دنوادخ  .مکحم  راوتسا و  دنا ؛ هتخیر  سم 

(4)« .دنسرت یمن  زیچ  چیه  زا  دنازرل و 

هک تشون  ناسارخ  كاواس  هب  باطخ  دمآ و  دب  ار  موس  هرادا  لکریدم  اه ، هتفگ  نیا 
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لامتحا عضو  نیا  همادا   » اب .تسا  هدرواین  دـیدپ  يا  هنماخ  یلعدیـس  هیور  رد  يرییغت  هجنکـش ] نادـنز و  تاراـضحا =[  تارکذـت و 
لمع تدش  لامعا  روظنم  هب  ...دییامرف  روتـسد  ...تسا  روصتم  هناراکبارخ  هرـضم و  تیلاعف  هب  دارفا  زا  يا  هدـع  شیارگ  فارحنا و 

.دوش  (1)« يروآ عمج  يو  هیلع  مزال  كرادم  هیلاراشم ، تهج  تیدودحم  داجیا  رتشیب و 

اب ناناملـسم  ياه  گنج  تبـسانم  هب  ینالیم ، هللا  تیآ  رهـش ، یناحور  سیئر  دـش ، هجوتم  هک  دوب  1352ش )  ) لاس نامه  رطف  دـیع 
یسایس ياه  شنک  نتشادن  هطساو  هب  هک  شداتسا ، زا  یتبسانم  رد  تفرگ  میمصت  .تسا  هدرک  وغل  ار  هنادیع  دیدزاب  دید و  لیئارسا ،

.دروآ دای  هب  ار  دوخ  اب  رهـش  نازرابم  كدنا  يدرـس  تلع  دیلقت  عجرم  نیا  هک  دشاب  دنک ؛ ندید  دوب ، هدش  نادرگیور  وا  زا  بسانم 
ياقآ دروآ و  شیپ  ار  تصرف  نیا  دـش ، یم  رازگرب  اه  ینارهت  هیکت  رد  هک  ینالیم ، ياقآ  قانجاب  یتشر ، دـمحم  خیـش  متخ  مسارم 

(2) .دش رضاح  هدشدای  مسارم  رد  دوب ، هدرکن  تکرش  ینالیم  ياقآ  اب  طبترم  سلاجم  رد  دوب  اه  تدم  هک  يا  هنماخ 

اه هبلط  هب  یلام  کمک 

رقف وا  .تفر  یم  رامش  هب  شیاهوزرآ  زا  یکی  دیاش  هک  دوب  یمیمصت  ندرک  یلمع  لاح  رد  يا  هنماخ  ياقآ  لاس 1352ش ، طساوا 
.دشک یم  هیرک  هفایق  نیا  اب  ندش  ور  هب  ور  يارب  ییاه  یتخـس  هچ  رادـن  هبلط  هک  تسناد  یم  دوب و  هدـید  هرهچ ، نیرت  تشز  رد  ار 

رد .دوب  هدومن  ءاصحا  ار  نانآ  مان  دنچ ، ینت  يرکفمه  اب  .درک  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ...و ) لهأت   ) ناش يدنمزاین  تبـسن  هب  ار  اه  هبلط 
لهچ رفن ، و 18  ناموت ، دـصکی  هنایهام ] ًالامتحا   ] ناـنیا زا  نت  دوب 26  رارق  .دوب  اه  هبلط  ناـیم  میـسقت  يارب  لوپ  ندرک  عمج  لاـح 

هب ار  تایئزج  مامت  ومه  تفر ، یلاـم  کـمک  زا  یـشخب  هیهت  يارب  دوخ  ناـسابل  مه  زا  یکی  غارـس  هب  یتقو  .دـننک  تفاـیرد  ناـموت 
زیورپ درک و  هولج  مهم  موس  لک  هرادا  يارب  عوضوم   (3) .درک همیمض  زین  ار  اه  هبلط  مان  یتح  دناسر و  دهشم  تینما  نامزاس  عالطا 
روظنم هچ  هب  یلام  کمک  نیا  هک  دـننک  قیقحت  دارفا ، لماک  تاصخـشم  هیهت  نمـض  تساوخ  دهـشم  كاواس  زا  يا  همان  رد  یتباـث 

(4) .دوش یم  ماجنا 
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تمارک دجسم  قنور 

نابایخ رد  تمارک  دجسم  هب  یـسودرف  نابایخ  رد  نسح  ماما  دجـسم  زا  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  زکرم  يا  هنماخ  ياقآ  هام ، ود  زا  رتمک 
هجوت هطساو  هب  دیدج  ناکم  تیعقوم  هک  ارچ  دوب ، دنـسرخ  ییاج  هباج  نیا  زا  یلامتحا ، تارطخ  مغر  یلع  يو  .درک  لقتنم  يردان 
بضغ اب  هام  راهچ  دودح  زا  سپ  نسح  ماما  دجسم  رد  وا  ریـسفت  ياهـسرد  دوبن  تهج  یب  .دوب  نیـشیپ  لحم  زا  رتهب  نارئاز  مدرم و 

كرتـشم هـتیمک  یهار  ار  رـسفم  هـک  دیـسر  ییاـج  هـب  راـک  مدرم ، رتـشیب  لاـبقا  هطــساو  هـب  اـج  نـیا  رد  اـما  دـش ، هجاوـم  كاواـس 
ناناوج یعامتجا  یـسایس و  یهاگآ  ندرب  الاب  يارب  يا  هلیـسو  تمارک  دجـسم  دوب  راودـیما  يا  هنماخ  ياـقآ  .درک  يراکبارخدـض 

(1) .دشاب

ماما رهطم  مرح  ینعی  رهش ، ینید  زکرم  کیدزن  ساسح و  تیعقوم  رد  نوچ  هکلب  دوبن ، شتعـسو  يارب  طقف  تمارک  دجـسم  تیمها 
اهامنیـس هاگـشناد و  رانک  رد  رهـش و  زاس  هزات  شخب  ترواجم  تهج  هب  رگید  فرط  زا  ینید و  مولع  سرادـم  مالـسلا و  هیلع  اضر 

نآ هب  هبـسک  راجت و  تشادـن و  رازاب  اب  يدایز  هلـصاف  هک  دوب  نآ  رگید ، زایتما  .دوب  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  دوب ، هتفرگ  رارق 
هک هاگشناد  نایوجشناد  ینید و  مولع  بالط  هبسک ، نوچمه  فلتخم  ياه  هورگ  قوتاپ  تمارک  دجسم  ور  نیا  زا  دندرک ؛ یم  ددرت 

(2) .دوب هدش  دنتشاد ، یتافالتخا  اهداضت و  مه  اب  رهاظ  رد 

رذآ مود  يرگید  ،(3) و  تفای صاصتخا  رصعلاو  هروس  حرش  هب  هک  دوب  نابآ  متسیب  یکی  نسح  ماما  دجسم  رد  يو  نانخس  نیرخآ 
(4) .درک دای  یتاکن  نارضاح  يارب  تیالو  هرابرد  هک 

ریسفت سلاجم  ساکعنا  هب  ًاتدمع  و  دوب ، هدش  هداتـسرف  كاواس  موس  هرادا  يارب  نونکات  لاس  يادتبا  زا  هک  ییاه  شرازگ  هعومجم 
هب عضو  نیا  همادا  داد و  دـهاوخن  دوخ  شور  رد  يرییغت  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  هرادا  نآ  تشاد ، صاـصتخا  وا 
ای ندش  ربنملا  عونمم  تامدقم  دومن  یم  مزال  هرادا  نآ  رظن  زا  ور  نیا  زا  .دیماجنا  دهاوخ  وا  نارادفرط  شیازفا  دارفا و  رتشیب  بذج 

سیئر هب  باطخ  یتباث  زیورپ  هک  يا  همان  .دوش  مهارف  دهشم  زا  وا  دیعبت 

ص:492

خروم 6/9/52. مش 10632/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 1
.ررکم ص 80  اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 2

خروم 24/8/52. مش 10524/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  كاواس ، دانسا  - 3
خروم 6/9/52. مش 10635/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 4

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 532 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_492_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_492_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_492_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_492_4
http://www.ghaemiyeh.com


[ يا هنماخ  یلعدیـس  قوف =[  هدربماـن  قباوس  زا  هلومعم  ياـه  یـسررب  دانتـسا  هب  : » دوب نینچ  تشون  دروم  نیا  رد  ناـسارخ  كاواـس 
، ینارنخـس تاسلج  رد  زیمآ  کیرحت  فالخ و  بلاطم  راهظا  تلع  هب  هبترم  نیدـنچ  نونکاـت  هک  نیا  اـب  ددرگ ؛ یم  طابنتـسا  نینچ 

همادا هب  ناکامک  هدادـن و  دوخ  یلبق  هیور  رد  يرییغت  هنوگ  چـیه  هیلاراشم  نکیل  تسا ، هدـش  هداد  يو  هب  مزال  تارکذـت  راـضحا و 
شیارگ فارحنا و  لامتحا  عضو  نیا  همادا  تروص  رد  هک  نیا  هب  ملع  اب  یفرط  زا  دـهد و  یم  همادا  فالخ  بلاطم  نایب  تاـسلج و 

زا تبقارم  همادا  نمض  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  اذهیلع  تسا ، روصتم  هناراکبارخ  هرـضم و  ياه  تیلاعف  هب  دارفا  زا  يا  هدع 
تهج تیدودحم  داجیا  رتشیب و  لمع  تدـش  لامعا  روظنم  هب  ثحب ، دروم  درف  ینارنخـس  تاسلج  لرتنک  هدـشدای و  راتفر  لامعا و 

شندومن ربنملا  عونمم  ای  هقطنم  زا  درط  هنیمز  رد  هیرظن  مالعا  اب  عقوم و  هب  ار  هجیتن  يروآ و  عمج  يو  هیلع  مزال  كرادـم  هیلاراشم 
(1)« .دنزاس هاگآ  ار  لک  هرادا  نیا 

ياه شالت  ریثکت  هب  نسح  ماما  دجسم  رد  بایماک  اضردیس  ندرک  نیزگیاج  تمارک و  دجـسم  هب  نتفر  اب  عقاو  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
شداتسا دروم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یتیـساسح  نامه  شیاه ، ینارنخـس  دجـسم و  هرادا  رد  بایماک  یـشم  هک  ارچ  تخادرپ ، دوخ 

هک اجنآ  زا  تساوخ  ناسارخ  تینما  تاعالطا و  نامزاس  زا  موس  لک  هرادا   (2) .تخیگنارب وا  دوخ  هرابرد  راب  نیا  دوب ، هدش  بجوم 
بایماک اضردیس   (3) .دریگ رارق  تبقارم  تحت  دـیاب  شراتفر  لامعا و  تسوا  کیدزن  ناتـسود  زا  يا و  هنماخ  ریثأت  تحت  باـیماک 

هیواعم و نیب  گنج  هک  تفگ  درک و  داریا  غاـبراهچ  دجـسم  رد  (ع ) قداـص رفعج  ماـما  تداهـش  بش  رد  هک  يا  ینارنخـس  زا  سپ 
لک البرک و  ضرا  لک  هک  دـننادب  دـیاب  اه  ناملـسم  دراد و  همادا  تمایق  زور  ات  روصنم  قداص و  ماما  و  دـیزی ، نیـسح و  ماما  یلع ،

، هدرک راضحا  یتینما  هاگتـسد  لـحم  هب  ار  وا  دـش ؛ هذـخاؤم  كاواـس  فرط  زا  ًادـیدش  تسا ، یگـشیمه  ناـیرج  کـی  اروشاـع  موی 
دهاوخ درط  هقطنم  زا  دنارب  نابز  رب  درک ، راهظا  مشـش  ماما  تداهـش  بش  رد  هک  هچ  نآ  هباشم  ییاهفرح  هچنانچ  دندرک  شدـیدهت 

(4) .دش

بش ات  هبنشکی  بش  زا  دوب : بیترت  نیدب  تمارک  دجسم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  همانرب 
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بـش و  درک ، یم  حرـش  همجرت و  ار  زامن  تالمج  هبنـش  جنپ  بش  .دـنار  یم  نخـس  نآ  فارطا  رد  تفگ و  یم  ثیدـح  هبنـشراهچ 
تاعوضوم تاکن و  هب  هتخیمآ  وا ، يرکف  یـشم  قبط  اـهنیا  همه  .تخادرپ  یم  نآ  ریـسفت  همجرت و  هب  نآرق ، توـالت  زا  سپ  هعمج 

دهاوخب ناسنا  رگا  .تسا  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـس  : » تفگ هللادمحلا »  » هرابرد هعبرا ، تاحیبست  حیرـشت  رد  يو  .دوب  یعامتجا 
كدنا ربارب  رد  شلد  دیابن  .رگید  سک  چیه  هن  دشاب و  راگدرورپ  دیاب  تردق  نآ  دیوگ  دمح  ار  وا  دنک و  شنرک  یتردـق  ربارب  رد 

(1)« .دنا هدولآ  همه  توغاط  ياه  تردق  هک  دنادب  دوش و  مرن  توغاط  ياه  تردق  زا  یتیانع 

.درک یم  حیرـشت  تشون و  یم  نآ  يور  ار  نآرق  ياه  هیآ  اـی  تاـیاور ، ثیداـحا و  هک  تشاد  یهایـس  هتخت  زین  تمارک  دجـسم  رد 
رظن رد  ینارنخـس  يارب  هک  ار  ینامز  تعاس  عبر  کی  هک  دیـسر  اجنآ  هب  وا  ياه  هماـنرب  زا  فلتخم  ياـه  هورگ  ریگمـشچ  لابقتـسا 

.دناسر تعاس  کی  هب  دوب ، هتفرگ 

مالـسا قطنم  رد  ربص  هک  تفگ  تیاـهن  رد  درمـشرب و  ار  نآ  ددـعتم  میهاـفم  تخادرپ و  ربص  موهفم  هب  نمهب 1352  مود  هبنـش  هس 
ینانز ییابیکـش  زا  مالـسا ، ردص  يادهـش  ناشیوخ  ربص  زا  لاثم  اب  يو  .سفن  هدـننکدساف  ياه  هزیگنا  مامت  ربارب  رد  تمواقم  ینعی 

هتشادن مالسا  تیناقح  رب  یلیلد  یسک  رگا  ًاعقاو  : » تفگ دندید ، یم  دیهش  ار  دوخ  ناگشوگرگج  زا  نت  هس  گنج  کی  رد  هاگ  هک 
(2)« .تسا مالسا  قطنم  تیناقح  رب  اعدم  لیلد و  نیرتهب  بتکم  نیا  هب  نیدقتعم  تمواقم  ربص و  نیمه  دشاب 

زا ییاه  هنومن  اب  ار  نآ  دوخ ، نانخـس  همه  لومعم  قبط  تخادرپ و  تواخـس  عوضوم  اـب  یثیدـح  حرـش  هب  نمهب  موسو  تسیب  زور 
انف و ضرعم ...] رد   ] یمالـسا هعماج  کی  زیچ  همه  دـشاب و  انف  هب  ور  يا  هعماـج  هک  یتقو  : » داد حیـضوت  یعاـمتجا  یـسایس  لـئاسم 

روط نامه  قح  هار  رد  ار  نآ  دیرذگب و  زین  ناج  زا  دیاب  هکلب  دوخ ، لام  زا  دـیاب  اهنت  هن  دـیراد ؟ يا  هفیظو  هچ  امـش  دـشاب ، يدوبان 
(3)« .دیهدب تسد  زا  تسا ، قح  ساسا  رب  شنیرفآ  ماظن  هک 

ربص  » .درک ریسفت  ار  [ 250 هرقب /  ] نیرفاکلا موقلا  یلع  انرـصناو  انمادـقا  تبث  اربص و  انیلع  غرفا  اـنبر  هیآ  نمهب  مراـهچو  تسیب  زور 
هب ار  دوخ  هار  ناسنا  هک  تسا  نآ 
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، تراسا یگدنب و  یگدرب ، يوس  هب  دشک  یم  ار  اهنآ  هدش و  هتسب  اه  ناسنا  ياپ  هب  هک  ییاه  نامـسیر  دهد ؛ همادا  لماکت  هلق  يوس 
ار هیآ  نیا  زا  یـشخب  هنومن  يارب  و  .تمواقم » ینعی  ربص  سپ  .درادـن  زاـب  لـماکت  هلق  يوس  هب  تفرـشیپ  زا  ار  اـهنآ  میلـست ، هاـنگ و 

(65 لافنا / « ) نیتأم اوبلغی  نورباص  نورشع  مکنم  نکی  نا   » هک دناوخ 

ینارنخس زا  عنم 

دجـسم رد  وا  سلاجم  همادا  زا  تفرگ  میمـصت  كاواس  هک  دوب  هدیـسر  یکیراب  ياج  هب  ًامتح  تایاور  زاـمن و  نآرق ، زا  وا  ناـنخس 
زا یکی  .دـهاکب  دجـسم  نیا  رد  وا  سلاـجم  ناقاتـشم  زا  یفنم  تاـغیلبت  اـب  دوـب  هدرک  یعـس  نآ  زا  شیپ  .دـنک  يریگوـلج  تـمارک 

نیا زامن  رد  هک  داد  یم  رادـشه  نآ  نابحاص  هب  دجـسم  فارطا  ياه  هزاغم  هب  ندز  رـس  اب  راب  کـی  يا  هتفه  ناـمزاس  نیا  نارومأـم 
ینامرک تمارک  یقتدمحم  جاح  تفرگ  میمصت  كاواس  اه ، ینز  تمهت  نیا  ندشن  رثؤم  اب   (1) .تسا یباهو  وا  دیوشن ؛ رضاح  دیس 

هک یشرازگ  یتخادنا ! هار  ار  هزات  طاسب  نیا  هک  دناسر  یم  يررـض  هچ  یگداشگ  نآ  هب  يا  هناخ  هک  نیا  دنک ؛ دیدهت  راضحا و  ار 
برغم زامن  زا  دعب  يردان  نابایخ  رد  عقاو  تمارک  يانب  رد  هک  تسا  یتدم  يا  هنماخ  یلعدیـس  دوب ...« : نینچ  دش  هیهت  كاواس  رد 
دـشاب یم  مرح  کیدزن  روبزم  دجـسم  نوچ  دـیامن و  یم  ریـسفت  توالت و  نآرق  زا  ار  دوخ  رظندروم  تایآ  هداتـسیا  روط  هب  اـشع  و 

یم ناوج  پیت  زا  دارفا  نیا  بلغا  دنیآ و  یم  هدربمان  ینارنخس  عامتسا  تهج  روکذم  دجسم  هب  دنراد  ترایز  دصق  هک  يدارفا  رثکا 
دزشوگ و وا  هب  راک  میخو  بقاوع  راضحا و  تمارک  یبابکولچ  بحاص  تمارک ، یجاح  بیوصت ، تروص  رد  دییامرف  ررقم  .دنـشاب 

دروم هک  ار  يرگید  طیارـش  زئاح  یـصخش  ضیوعت و  روبزم  دجـسم  زا  ار  يا  هنماـخ  رتدوز  هچ  ره  هک  ددرگ  میهفت  يو  هب  ًادـیدش 
« .دراذگب وا  ياج  هب  تسا  ینالیم  هللا  تیآ  دییأت 

يا هنماخ  یلعدیـس  هک  دـنامهف  وا  هب  رـشت  اب  كاواس  رومأم  .دوب  كاواس  رد  تمارک  یجاح  دنفـسا  مود  زور  حبـص  تشه  تعاـس 
اما دیـسر ، يا  هنماخ  ياقآ  شوگ  هب  تمارک  یجاح  طسوت  عوضوم  .دـناوخب  زامن  هدرک ، ینارنخـس  ناکم  نیا  رد  درادـن  قح  رگید 

ربنملا عونمم  نوچ  تسا  هتفگ  هداتسیا و  ربنم  يولج  هدشدای  دجسم  رد  يا  هنماخ  هتشذگ  بش  »
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« .مهد یم  همادا  ار  دوخ  ياه  تبحص  ربنم  يولج  مور و  یمن  ربنم  اذل  متسه 

نامه اب  دنفسا  متفه  مشـش و  ياهزور  .داد  همادا  دوخ  راک  هب  نیا  دوجو  اب  دوش ، راضحا  كاواس  لحم  هب  يا  هنماخ  ياقآ  دش  رارق 
ییوگتسار يراد و  تناما  زا  ار  نمؤم  تفگ  یم  هک  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  ریـسفت  زا  سپ  دنار و  نخـس  نارـضاح  يارب  تیفیک 
(1)« .ندیگنج ماما  فلاخم  ههبج  اب  ینعی  ندوب  ماما  ههبج  رد  : » تشاد زاربا  شیاه  هزور  اهزامن و  زا  هن  تخانش  دیاب  شا 

هتفگ .دوب  هدـناسر  يا  هنماخ  ياقآ  عالطا  هب  ار  عوضوم  دجـسم ، نیا  یناب  دهـشم و  ياه  یبابکولچ  فنـص  سیئر  تمارک ، یجاح 
یماغیپ نینچ  رگا  هک  دوب  هداد  خـساپ  مه  يا  هنماخ  ياقآ  .درادـن  ینارنخـس  تعامج و  زامن  تماما  قح  هداد  ماغیپ  كاواس  هک  دوب 

یمن یلیلد  مه  تمارک  یجاح  .دوب  عالطا  یب  يا  هنماخ  ياقآ  باوج  زا  كاواس ، رومأـم  رفنازورف ، .دـننک  غـالبا  ناـشدوخ  دـنراد ،
تلع زا  هک  دوب  اج  نآ  دید و  نابایخ  رد  ار  تمارک  یجاح  ًاقافتا  رفنازورف ، دنفـسا ، متفه  .دناسرب  كاواس  عالطا  هب  ار  باوج  دـید 

هب ینفلت  تفرگ  هزاـجا  ناـسارخ  تینما  ناـمزاس  سیئر  زا  يو  .دـیدرگ  ربخاـب  هداتـسیا ، مه  نآ  يا ، هنماـخ  ياـقآ  ینارنخـس  هـمادا 
زاس هزات  ناکم  نیا  هب  شدورو  زا  زین  ینابرهـش  دـنک و  يراددوخ  دجـسم  رد  نخـس  زامن و  زا  هک  دوش  غـالبا  يا  هنماـخ  یلعدـیس 
.دوش مادقا  وا  ندرک  ربنملا  عونمم  يارب  ًاروف  تسین  رگا  تسین ؟ ربنملا  عونمم  وا  رگم  هک  تفگ  خساپ  رد  ناخیـش  .دیامن  يریگولج 
يزور .تشاد » دهاوخ  ربرد  ار  وا  تشادزاب   » يدعب كرحت  هک  دییوگب  دینک و  شتساوخزاب  ًادیدش  هدرک ، شراضحا  هک  نآ  رگید 

.دوب رهظ  .دراذـگب  تمارک  دجـسم  هب  اپ  درادـن  قح  رگید  هک  داد  عالطا  وا  هب  ینفلت  كاواس ، تاماقم  زا  یکی  دنفـسا ، ياهزور  زا 
.دناوخ يدارف  ار  زامن  تشاذگ و  ار  یشوگ  .دورب  دجسم  فرط  هب  دوب  هدامآ 

.دوب دنفسا  متفه  لاس 1352ش  رد  تمارک  دجسم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس  نیرخآ  دنیوگ ، یم  دانسا  هک  هچ  نآ  ربانب 

يرهطم ياقآ  فسأت 

وا نایانشآ  یبهذم و  لفاحم  نایم  رد  دوز  یلیخ  يا ، هنماخ  ياقآ  ياه  تیلاعف  یلیطعت  ربخ 
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يرثا هک  ار  ساسح  زکارم  همه  هتـشاد ، راهظا  هدش و  تحاران  تدـش  هب   » دـش ربخاب  عوضوم  زا  هک  يرهطم  یـضترم  ياقآ  .دـیچیپ 
: تفگ يو  .دـیوگب  هچ  دـنک و  هچ  دـنام  یم  ریحتم  ناسنا  .دـنهد  یم  جاور  ار  یفاک  دـمحا ] خیـش   ] هبدـن ياـعد  دـندنب و  یم  دراد 

ياهراک دهشم  رد  هاتوک  تدم  نیا  رد  تسا و  يراودیما  بجوم  هدنیآ  يارب  هک  تسا  يا  هدنزرا  ياه  هنومن  زا  يا  هنماخ  یلعدیس 
عقاو مه  ینیمخ  هجوت  دروم  يو  تهج  نیمه  هب  هدوب و  رادیب  رکفنشور و  ناناوج  ندرک  عمج  اهنآ  زا  یکی  هک  هداد  ماجنا  يرمثرپ 

« .دننک تیامح  ار  يا  هنماخ  يو  ناهاوخاوه  هک  هداد  روتسد  ینیمخ  هدش و 

(1) .درک داقتنا  زین  ینالیم  هللا  تیآ  شور  زا  درب  یم  رسب  دهشم  رد  دنفسا 1352  رخاوا  هک  يرهطم  ياقآ 

دهشم هب  یناقلاط  ياقآ  یناهنپ  رفس 

کی هتفر ، ناقلاط  هب  وا  درب  یم  ناـمگ  یتینما  هاگتـسد  .دوب  هدـمآ  دهـشم  هب  كاواـس  مشچ  زا  رود  نابآ 1352  یناقلاط 28  ياقآ 
لحم راهب 1351  رخاوا  هدش ، دیعبت  لباز  هب  هام 1350  يد  رد  وا  .تسا  هدرک  تحارتسا  هقطنم  نآ  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  يا  هتفه 
ياقآ .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  رد  رذآ  لوا  .دوب  هدرب  رـسب  رهـش  نآ  رد  هامریت 1352  ات  دوب و  هتفای  رییغت  نامرک  تفاب  هب  وا  دـیعبت 
يزور کی  و   » تسا بوخ  یمق  ياقآ  هیحور  هک  نیا  دوب ؛ هتفگ  دوب  دـیعبت  جرک  رد  هک  یمق  ياقآ  اب  دوخ  ریخا  رادـید  زا  یناقلاط 

هللا تیآ  .دـینکن » مه  هطبار  عـطق  دـینک ، جـیورت  وا  زا  دـیهاوخ  یمن  رگا  تفگ  یناـقلاط  .دروـخب  درد  هب  رهـش  نیا  رد  تسا  نکمم 
 ]= یلام عبانم  هتفرگ  میمـصت  تینما  نامزاس  : » دوب هتفگ  هداد ، يا  هنماخ  ياقآ  هناـخ  نارـضاح  كدـنا  هب  مه  يرگید  ربخ  یناـقلاط 

راوگان تالاح  يو  .تسا » یبهذم  دارفا  زا  دـنراد  هک  يا  هدـمع  سرت  دـنک و  عطق  اه  ناتـسرهش  ریاس  رد  نارهت و  رد  ار  ماما ] مهس 
هب ار  دهشم  رذآ  مود  هعمج  یناقلاط  ياقآ  .دوب  هتفگزاب  ناناوج  ياه  مادعا  اه و  يریگتسد  رابخا  ندینـش  زا  سپ  دیعبت ، رد  ار  دوخ 

(2) .دوب هدرک  كرت  نارهت  دصق 

لیاوا دنفـسا 52 و  رخاوا   ) رفـص هام  رخاوا  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  هرابود  رفـس  لامتحا  زا  يا  هنماخ  ياـقآ  هک  دوب  لاـس  نیمه  رخاوا 
دوخ ناتسود  اب  دهشم  هب  نیدرورف 53 )
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زا دندمآ ، رگا  یلو  تشاذگ ، دهاوخن  تینما  نامزاس  هچرگ  دیآ ؛ لمع  هب  لیلجت  وا  زا  هک  دـهاوخ  یم  ملد  : » تفگ درک و  تبحص 
هک يدهلا  ملع  یلعدیس  زا  دهشم  مدرم  هک  یمارتحا  هب  هراشا  اب  يا  هنماخ  ياقآ  .دنیامن » ندید  وا  زا  هک  دیهاوخب  رکف  مه  ناتـسود 

مشک یم  ار  يزور  يوزرآ  نم  .تسین  تلود  رودزم  يو  هک  دنداد  صیخشت  مدرم  همه  : » تفگ دندرک ، دوب ، هتـشذگرد  یگزات  هب 
(1)« .درادن انتعا  یسک  اهنآ  هب  دنا و  هدنکفا  هایس  زور  هب  ار  یتلود  ياهدنوخآ  مدرم  هک  مینیبب  دوش و  نوگرگد  دوجوم  عضو  هک 

دیاقع سرد  زاغآ 

ياه هسلج  .دـهد  دـیاقع  سرد  هک  تفریذـپ  بالط ، زا  یهورگ  ررکم  تساوخرد  هب  هک  دوب  لیاوا 1353ش  ای  لاس 1352  رخاوا 
يارب یـصوصخ  سرد  ناونع  هب  ار  مـالک  ملع  تشاد  دـصق  نیا  زا  شیپ  .دوـب  هدـش  لـیطعت  رفعجازریم  دجـسم  رد  وا  نآرق  ریـسفت 

، یـصوصخ سرد  .دوب  هتـشادزاب  راک  نیا  زا  ار  وا  كاواس  هتـسویپ  ياهدروخرب  زا  طایتحا  اـما  دـنک ، سیردـت  اـه  هبلط  زا  يراـمش 
هن درک ، بـالط  روضح  هب  طورـشم  ار  سـالک  لیکـشت  تفریذـپ ، یتـقو  .دومن  یم  رت  گـنررپ  ار  یتـینما  هاگتـسد  يراـج  نظءوس 

لحم هک  تفرگ  ینوزف  نانچ  اه  هبلط  لابقتـسا  هاتوک  ینامز  زا  سپ  .داد  رارق  ناـبایخ  نییاـپ  رد  هلبق  دجـسم  ار  نآ  ناـکم  .نارگید 
تفرگ و دوخ  ياه  هتفگ  ياـنبم  ار   (2) رشع يداح  باب  باتک  .تشاد  يرتشیب  تعـسو  .درک  لقتنم  ناخ  لادبا  دجـسم  هب  ار  سرد 

.دیرب ار  سرد  نیا  همادا  مشش ، يریگتسد  .داد  همادا  توبن  ثحبم  ات  ار  نآ 

كردم نادقف  رد 

دوب يدانسا  كرادم و  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  نانچمه  دهشم ، تینما  تاعالطا و  نامزاس  هک  دیسر  نایاپ  هب  یلاح  رد  لاس 1352 
يزیوآ تسد  هک  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  نامزاس  نیا  لماوع  هب  اهراب  .دـنک  ریگتـسد  ار  يا  هنماخ  ياقآ  اهنآ  هب  ءاکتا  اـب  دـناوتب  هک 

كردم هب  زاین  دارفا  تشادزاب  يارب  كاواس  هتبلا  .داد  رارق  درگ » یپ  تحت  ًادیدش   » ار وا  دوشب  هک  دنبایب 

ص:498
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تینما نامزاس  يارب  هچ  نآ  .درک  یم  تشادزاب  ار  وا  تفرگ ، یم  قلعت  يدرف  يریگتسد  رب  شا  هدارا  هاگره  تشادن ؛ دنسپ  همکحم 
، دهشم كاواس  يارب  سبح  هام  هس  .دوب  روشک » تینما  هیلع  مادقا   » زا رتارف  یماظن ، هاگداد  هب  یکرادم  هئارا  دومن ، یم  مهم  دهـشم 

هجنکش لاس 1350 و  رد  وا  تشادزاب  .دوب  هدـش  رداص  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  راب  ود  نیا  زا  شیپ  هک  یماکحا  دوبن ؛ یبسچلد  مکح 
نادنز رد  یهاشنهاش  هلاس  ياه 2500  نشج  يرازگرب  لوط  رد  دیاب  وا  دوب ؛ هدـش  ماجنا  كردـم  دوبن  رد  سیـسأت  هزات  نادـنز  رد 

.درب هک  درب  یم  رسب 

یم نوچ  درک ، یم  فیـصوت  رکفنـشور »  » ار وا  یفرط  زا  .دوب  هدـش  هتخانـش  دهـشم  تینما  نامزاس  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  تیـصخش 
مجرتم  (1)، انـشآ زور  یگنهرف  رازبا  اب  دراو ، یعامتجا  لئاسم  رد  هک  تسا  هیملع  هزوح  یلاع  حوطـس  سردم  دـهتجم  کی  تسناد 

ار وا  یفرط  زا  (2) و  .تسا رشن  رشح و  رد  تاقبط  همه  اب  ناناوج و  رادتسود  مرگ ، یلفحم  بحاص  تسدربز ، نارنخس  باتک ، دنچ 
هیلع دیزرو ، یم  رارـصا  مکاح  هاگتـسد  اب  دوخ  تفلاخم  رد  داد ، یمن  ناشن  تموکح  اب  شزاس  يور  هک  ارچ  دناوخ ، یم  یطارفا » »

دودرم نب  خیب و  زا  ار  مکاح  ماظن  وا  .دیـشوک  یم  هاگتـسد  نیا  ینارمکح  تیهام  زا  نارگید  یهاگآ  رد  و  درک ، یم  ینارنخـس  نآ 
رد رگا  و  تسناد ؛ یم  ینیمخ  هدـنیامن  ار  وا  كاواس  .دوب  یمالـسا  ماظن  ییاپرب  تشاد ، ياج  شا  هشیدـنا  رد  هچ  نآ  تسناد و  یم 

اهنت هن  وا  هک  دوـب  نشور  شیارب  ههد  نیا  رخاوا  زا  دـیمان ، یم  ینیمخ  یمق و  رادـفرط  ار  وا  شیاـه  شرازگ  رد  لـهچ  ههد  طـساوا 
هتشون نینچ  شا  هرابرد  لاس 1349  رد  كاواس  عبانم  زا  یکی  .تسوا  کلسم  مارم و  وریپ  هکلب  ینیمخ ، هللا  تیآ  تاهوجو  هدنیامن 
ناشیا زا  یحیرص  غیلبت  فرط  نیا  هب  هتشذگ  لاس  زا  یلو  تسا ، ینیمخ  ياقآ  یمیمص  نارادفرط  زا  يا  هنماخ  یلعدیس  ياقآ  : » دوب

؛ ما هدینشن 

ص:499

ناراب يانمت  .دـید  دـش ، نارکا  دهـشم  رد  هک  ار  رذوبا » رگید  راب   » و ناراب » يانمت   » ياـه شیاـمن  يا  هنماـخ  ياـقآ  هنومن ، يارب  - 1
هنماخ ياقآ  .دش  هدروآ  هنحص  هب  دهشم  دیشروخ  ریش و  رالات  رد  رد 1350ش  یقفر  یقتدمحم  ینادرگراک  ناینایک و  دواد  هتشون 

ینومضم ناراب  يانمت  .دننک  ندید  شیامن  نیا  زا  هک  دنراذگ  یم  رارق  یگناخ  ياه  هسلج  زا  یکی  رد  شناتـسود  زا  يدادعت  يا و 
( ناینایک دواد  اب  فلؤم  يوگو  تفگ   ) .دندرک لابقتسا  نآ  زا  زین  یبهذم  مدرم  نارکفنشور ، زا  ریغ  هک  تشاد  یسایس  یبهذم 

ار نیا  .دنداد  یم  تبسن  ودب  ار  يرگ  یباهو  تمهت  ور  نیا  زا  .ار  ناعجترم  مه  دمآ ، یمن  شوخ  ار  كاواس  مه  اه  یگژیو  نیا  - 2
رد تشادـن و  يا  هرهب  داوس  زا  هک  ع »  » خیـش .دـندوب  هتخادرپ  هتخاس و  نیکورچ  ياه  هشیدـنا  نیکرچ و  ياهزغم  اـب  ییاهدـنوخآ  »

شباتک رد  دزادـنا و  یمن  کنحلا  تحت  زامن  رد  يو  هک  دوب  نیا  شلیلد  تفگ و  یم  ار  نیا  دوب ، تفگـش  يدوجوم  يرـالاساغوغ 
هژیو هب  ناوج  لـسن  هقـالع ...  قـشع و  هجوـت و  دروـم  تدـش  هب  لـباقم  رد  اـما  .تسا  هتـشاذگن  مالـسلا  هیلع  نسح ، ماـما  ماـن  وـلج 

ص 254) ...یبهذم ، ياه  نامزاس  اه و  نایرج  « ) .دوب نایوزوح 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 539 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_499_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_499_2
http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا  مولعم  لامجا  روط  هب  نم  يارب  هک  هچنآ  زاب  .تسا و  ناشیا  یکی  دنرامـشب  ار  ینیمخ  ياقآ  نارادـفرط  رگا  مه  نآلا  نکل 
مرادن عالطا  ًاحیحص  وا  یلام  راک  عضو  زا  فرط  نیا  هب  هتشذگ  لاس  زا  ...تسین  تلاخد  یب  ینیمخ  ياقآ  یلام  تهج  رد  هک  تسا 

.رفعجازریم هسردم  رد  یلیطعت  ياهزور  رد  دراد  يریسفت  سرد  ناشیا  .تسا  ینیمخ  ياقآ  هب  دنم  هقالع  و  تسین ، تلاخد  یب  یلو 
هعمج ياهزور  .تسین  رثا  یب  یتلوددض  راکفا  قیرزت  يارب  ناشیا  سرد  ما  هدرک  راسفتـسا  ناشیا  سرد  ياقفر  زا  نم  هک  يروط  هب 

نآ عضو  هب  نم  .دننک  یم  تکرـش  مه  بالطریغ  زا  ًانایحا  بالط و  زا  يا  هدـع  هک  دراد  دوخ  لزنم  رد  یـصاخ  هسلج  رهظ  زا  دـعب 
هب ات  نم  .دیآ  یم  نایم  هب  هقرفتم  ياه  تبحص  تسا ؛ دننام ] روط =[  سولج  تسین ؛ یناوخ  هضور  هسلج  ًاملسم  .متـسین  دراو  هسلج 

متفر نم  هک  اه  زور  نآ  .تسا  هدوب  هسلج  نامه  ما ، هتفر  ناشیا  لزنم  هب  هعمج  رـصع  هبترم  هس  ای  ود  ناـشیا  دـیدزاب  ناونع  هب  لاـح 
زور عاضوا  زا  تبحص  یب  هسلج  وحن  نآ  یلو  دوبن  ًارهاظ  يا ] ] یسایس يرثؤم و  تبحـص  نکل  دوب  نیب  رد  یتبحـص  هچ  تسین  مدای 

اب ًاصوصخم  هدوبن  هتشذگ  رد  یمالسا  قیاقح  رشن  نوناک  دارفا  اب  تقافر  یب  يا  هنماخ  ياقآ  .درادن  ررـض  دوش  لرتنک  .دوب  دهاوخن 
اهنآ اب  ییاه  يراکمه  هچ  اما  هدوبن ؛ سامت  یب  دوب  دازآ  یتقو  ات  هدازدـمحا  رهاط  یتعیرـش و  رتکد  یتعیرـش و  یقتدـمحم ]  ] ياـقآ

رد تلاخد  ناشیا  هدـیدرگ ، مولعم  نم  يارب  هک  يرادـقم  نآ  زاب  .تسا  هتـشاد  ًاعطق  تقاـفر  یلو  مرادـن ، تسد  رد  یعـالطا  هتـشاد 
« .تسا هتفرگ  نم  زا  هناد  کی  هتساوخ  یم  هلاسر  هک  یهاگ  درادن  ینیمخ  ياقآ  تایرشن 

رد كردـم  ناونع  هب  يا  هگرب  مادـک  چـیه  يارب  دوب و  دوخ  عبانم  ياه  شرازگ  دـح  رد  یگمه  اـما  تسناد ، یم  ار  اـهنیا  كاواـس 
وا و  دنهد ، یم  يا  هنماخ  ياقآ  هب  ار  دوخ  تاهوجو  ینیمخ ، هللا  تیآ  نادـلقم  زا  یهورگ  نانچمه  هک  تسناد  یم  .تشادـن  تسد 
یم ینیمخ  هللا  تیآ  ناگدنیامن  هب  دهشم  رد  ار  دوخ  ماما  مهـس  هک  يدارفا  مان  یتح  ؛(1)  دتسرف یم  هدیدنـسپ  هللا  تیآ  يارب  ار  نآ 
هللا تیآ  هلاسر  هدنراد  ای  هک  ار  يدهشم  نادنورهش  زا  رفن  (2) و 30  دوب هدرک  ییاسانش  ار  ناشیا  نادلقم  زا  يدادعت  یماسا  دنداد و 

طسوت ینیمخ  هللا  تیآ  یگدنیامن  تلاکو و   (3) .تخانش یم  دننک  یم  لدبودر  نارگید  اب  ار  نآ  ای  دنتسه و  ینیمخ 
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خروم 15/10/52. مش 11003/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  كاواس ، دانسا  - 1
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: درک دای  تحارص  اب  عوضوم  زا  ییوگو  تفگ  رد  یسبط  ظعاو  ياقآ  هک  دمآ  نارگ  تینما  نامزاس  يارب  ینامز  زا  يا  هنماخ  ياقآ 
دتسرفب لوپ  ینیمخ  يارب  تساوخ  یسک  رگا  هک  دومن  هیصوت  يو  .تسا  ینیمخ  رایتخالا  مات  هدنیامن  لیکو و  يا  هنماخ  یلعدیـس  »

نیا ندیـسر  زا  سپ  .دـیامن » یم  تفاـیرد  ینیمخ  زا  مه  لوـپ  دیـسر  داد و  دـهاوخ  ار  راـک  بیترت  وا  .دـنک  هـعجارم  يا  هنماـخ  هـب 
یلو تسا ، ینیمخ  هللا  حور  هدـنیامن  يا  هنماخ  یلعدیـس  هک  دوب  علطم  كاواس  : » تفگ دهـشم  كاواس  یلاع  ماقم  هک  دوب  شرازگ 
ماما مهـس  هک  دننک  یم  قیوشت  ار  مدرم  يو  يدایا  نونکا  .دوب  هدـنام  یفخم  یتظافح  لیالد  هب  ریت 1353 ] نونکاـت =[  عوضوم  نیا 

(1)« .دنهدب يا  هنماخ  یلعدیس  ینیمخ و  مان  هب  ار  دوخ 

هبلط یسایس و  ناینادنز  ياه  هداوناخ  هب  کمک  هئارا  رد  هچ  ماما و  مهس  يروآ  عمج  رد  هچ  يا ، هنماخ  ياقآ  تلاکو  ترهش  ًامتح 
ربنملا عونمم  نادـنز و  زا  يدازآ  ربخ  وا ، هب  نالیگ  زا  يا  همان  نداتـسرف  اب  روپریما  مساق  هک  دوب  هتـشذگ  ناسارخ  زا  دنمتـسم  ياـه 

(2) .تسا دهشم  یهار  دنکب ؛ شا  یلام  تماخو  يارب  يرکف  درک  اضاقت  داد و  ار  شندوب 

ینیمخ هللا  تیآ  ناگدـنیامن  هب  هک  یتاـهوجو  تباـب  زا  دهـشم  هیملع  هزوـح  ياـه  هبلط  زا  رفن  تـشهو  تصـش  لاـس 1353 ، رخاوا 
دـش یم  اـپرب  ناـنآ  يارب  هک  ییاـه  سـالک  رد  لومعم ، ياـه  سرد  زا  ریغ  بـالط  نیا   (3) .دنتفرگ یم  هیرهـش  دـش ، یم  تخادرپ 

اه سـالک  نـیا  هـلمج  زا  دـیاقع  لوـصا  يرکف ، بتاـکم  تخانــش  زور ، یبرع  ناـبز  هباـطخ ، ظـعو و  شور  .دـندرک  یم  تـکرش 
.درک یم  دهشم  دکار  هزوح  لد  رد  ایوپ ، هدنز و  دیدج ، یتالیکشت  شیادیپ  زا  تیاکح  زیچ  همه   (4) .دندوب

دلقم هک  يدارفا  اه و  بساک  اهیرازاب ، مامت  یماسا  دز ، یم  هسرپ  يا  هنماخ  ياقآ  شوح  لوح و  هک  كاواس  عبانم  زا  یکی  فطل  هب 
(5) .دوب كاواس  تسد  رد  دنتخادرپ  یم  وا  ناگدنیامن  هب  ار  دوخ  ماما  مهس  هدوب ، ینیمخ  هللا  تیآ 

.دوب يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  يارب  يزیوآ  تسد  ندرک  ادیپ  ددصرد  نانچمه  كاواس 

ص:501

خروم 23/4/53. مش 4313/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 1
خروم 7/7/53. مش 5208/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 2

خروم 27/11/53. مش 17747/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 3
خروم 4/12/53. مش 17816/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 4

خروم 15/11/53. مش 17620/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 5
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تمارک دجسم  بوتکم  دروآ  هر 

هب دوب  یباتک  نابطاخم ، ریمض  رب  هتسشن  فراعم  زا  ریغ  تمارک ، دجسم  رد  اه  ینارنخـس  اهریـسفت و  زا  يا  هنماخ  ياقآ  دروآ  تسد 
موهفم ربص و  دجـسم ، نیا  رد  وا  ثحاـبم  نیرت  مهم  زا  یکی  دـیآ ، یمرب  دانـسا  لد  زا  هک  ناـنچمه  ربـص .» باـب  رد  يراـتفگ   » ماـن

هصالخ و ربص ، باـب  رد  يراـتفگ  باـتک  تمارک ، دجـسم  رد  وا  روضح  نیرخآ  زا  سپ  مین  لاـس و  کـی  دودـح  .دوب  نآ  یقیقح 
روهـشم ياـه  هژاو  زا  ار  ربـص  تشون ، باـتک  يارب  فـلؤم  هک  يا  همدـقم  رد   (1) .دش رـشتنم  عوضوم ، نیا  رد  وا  نانخـس  هتـساریپ 

يا هلیـسو  اه ، يراوگان  لمحت  ربص ، جـیار  موهفم  هک  تشون  وا  .تسا  هتـشگ  فیرحت  يـالب  راـچد  هنافـسأتم  هک  تسناد  یمالـسا 
یتقو  » .دنراد هگن  طحنم  هدنام و  بقع  ار  هعماج  ات  تسا  نادسفم  نارگ و  متس  يارب  گرزب 

نیا زا  هک  يا  هجیتن  نیلوا  دـینک ، ربص  دوش  یم  هتفگ  ...تسا  یناشیرپ  یناماس و  هباـن  شوخ  تسد  هک  هدـنام  بقع  ریقف و  یتلم  هب 
ددـص رد  طـقف  هن  هتـشگ ، لـمحت  لـباق  ناـنآ  يارب  وراـیور ، طیارـش  کـلهم  خـلت و  تبرـش  هک  تسا  نآ  دوـش  یم  هتفرگ  هظعوـم 

یم مـیظع  يزوـف  ار  نآ  ...یموـهوم  شاداـپ  يروآداـی  اـب  هـکلب  دـنیآ ، یمنرب  شیوـخ  تاـجن  كرادـت  عـضو و  ندرک  نوـگرگد 
« .تسا ...هتشگ  ناناملسم  هعماج  تباث  یلصا و  گنر  رضاح  نامز  رد  ...طلغ  تشادرب  نیا  هنافسأتم  ...دنرادنپ 

رذگ يارب  تدهاجم  شـشوک و  شالت ، ارادـم ،) لمحت و  توکـس ،  ) نآ هداتفااج  یفرع و  موهفم  فالخرب  ار  ربص  يا  هنماخ  ياقآ 
دناوت یم  هک  يزیچ  نآ  : » تشوـن نیموـصعم  همئا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رب  هیکت  اـب  وا  .تسناد  یم  فدـه  هب  ندیـسر  عـناوم و  زا 

نیا ربارب  رد  یمدآ  تمواقم  دنک ، نیمضت  ار  يا  هجیتن  ره  هب  ندیـسر  یهار و  ره  ندرپس  یماگ و  ره  نتـشادرب  یفیلکت و  ره  ماجنا 
« .ربص ینعی  تسا ؛ اه  محازم  نیا  زارف  زا  نتشذگ  عناوم و 

نسح ماما  دجسم  رگید ، راب 

اپ هب  ار  تعامج  زامن  تفر و  نسح  ماما  دجـسم  هب  دـش ، هتـسب  وا  رب  تمارک  دجـسم  هار  كاواس  دـیدهت  اب  هک  يزور  نامه  بورغ 
يا هنماـخ  ياـقآ  .دوـب  يراـج  زین  نیا  زا  شیپ  هک  يا  هماـنرب  هبنـش ؛ ياـه  بش  رگم  دیـشک ، هنازور  ياـه  ینارنخـس  زا  تسد  .درک 

تسخن ياهزور 
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زا مق ، رد  شا  هزراـبم  سرد و  نارود  تسود  یناـجنز ، يریبـش  رفعجدیـس  هک  دوـب  ناوا  نـیا  رد  .دوـب  دهـشم  رد  ار  لاس 1353ش 
هب كرمگ ، نادـیم  رد  هعیلط  دجـسم  تعامج  زامن  دوب و  نکاس  نارهت  رد  ناـمز  نآ  یناـجنز  يریبش  ياـقآ  .دـمآ  دهـشم  هب  نارهت 

، تبحـص لالخ  رد  .دش  وگو  تفگ  ریخا  ياهدادـخر  دهـشم و  نارهت و  یـسایس  عاضوا  زا  رادـید ، نیا  رد  .دـش  یم  اپرب  وا  تماما 
هتیمک رد  طـساوا 1352ش  زا  یتعیرـش  رتکد  .درک  ینارگن  فسأـت و  زاربا  یتعیرـش  یلع  رتکد  ندـش  ینادـنز  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ 
شوگ هب  .دوب  داشرا  هینیسح  رد  شیاه  شـشوک  ندرک  یثنخ  وا و  بذج  ددصرد  كاواس  درب و  یم  رـسب  يراکبارخدض  كرتشم 

(1)« .درک یم  نیرفن  تینما  نامزاس  هب   » ور نیا  زا  دنا ، هدرک  هجنکش  ار  رتکد  هک  دوب  هدیسر  يا  هنماخ  ياقآ 

سپ يو  هک  تشاد  نآ  زا  تیاکح  اهربخ  .دـش  سبط  یهار  يرظتنم  ياقآ  تاقالم  يارب  رگید  راب  هک  دوب  نیدرورف  مهدراهچ  زور 
وا تبقارم  ات  دش  هداد  عالطا  نارهت  كاواس  هب  عوضوم  ور  نیا  زا  .دور  یم  نارهت  هب  اجنآ  زا  هتفر ، دزی  هب  يرظتنم  ياقآ  اب  رادید  زا 

...يراختفا ناراکمه  عبانم و  هب  مزال  ياه  شزومآ  نداد  اب   » تساوخ نارهت  كاواس  زا  مه  یتباـث  زیورپ   (2) .دبای همادا  تختیاپ  رد 
دش و دنسرخ  رایـسب  يا  هنماخ  ياقآ  ددجم  روضح  زا  يرظتنم  ياقآ  رادید  نآ  رد   (3)« .دریگ رارق  تبقارم  تحت  شراتفر  لامعا و 
هب نینچمه   (4) .دومن رکشت  رایسب  هدرکن ، غیرد  هتـشاد  ناوت  رد  هک  یکمک  ره  زا  و  هدرک ، دای  دیعبت  رد  ار  وا  راب  نیدنچ  هک  نیا  زا 

(5) .دوش تبقارم » يو  زا  ًاقیقد  تماقا ، تدم  یط  ، » دزی هب  يا  هنماخ  ياقآ  ندیسر  اب  هک  دنداد  ربخ  زین  دزی  كاواس 

نز و قافتا  هب  شدرگ ، روظنم  هب   » مه نآ  ریوک ، هیـشاح  زا  وا  ایآ  .دوب  تختیاپ  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ندیـسر  دـصرتم  نارهت  كاواـس 
نیا رد  هک  يزور  ود  لوط  رد  .دنتفر  دزی  هب  اج  نآ  زا  .دـندنام  سبط  رد  زور  کی  بش و  کی  .هلب  تفر ؟ نارهت  هب   (6)« شنادنزرف

هرود ینارکنل  ياقآ  نامز  نآ  رد  .درک  تاقالم  ینارکنل  لضاف  دمحم  خیش  اب  دنتشاد ، تماقا  رهش 
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ینیمخ ماما  تضهن  زا  ییاه  هیمالعا  شخپ  نتـشون و  اب  هک  دوب  ینایناحور  زا  تیاـمح  وا  مرج  .دـنارذگ  یم  دزی  رد  ار  دوخ  دـیعبت 
یناحور يریزو ، دمحم  یلعدیـس  اب  تفر ؛ يریزو  هناخ  باتک  هب  داتـسیا ؛ عماج  دجـسم  ياشامت  هب  رفـس  نیا  رد  .دندوب  هدرک  عافد 

يدعب رهـش  .تفاین  ار  وا  اما  تفر ، یقودص  هللا  تیآ  رادید  هب  درک ؛ وگو  تفگ  تسـشن و  هناخ  باتک  فقاو  سـسؤم و  لاسنهک و 
ياه هبنج  زا  یلاخ  هک  رفـس ، نیا  زا  .دـندش  نارهت  دراو  سپـس  دـنتفر و  مق  هب  اجنآ  زا  .شزاون  مشچ  ياهانب  همه  اـب  دوب ، ناهفـصا 

هلـصافالب هک  دوب  تیـسیدناپآ  نامه  هتـسجخ ، وناب  هاگ  زا  ره  درد  لد  .داتفین  كاواـس  تسد  هب  یکردـم  ربخ و  دوبن ، مه  یکـشزپ 
.دش یحارج  دهشم ، هب  ندیسر  زا  سپ 

عورـش نادنم  هقالع  يارب  ار  هغالبلا  جـهن  ریـسفت  نسح  ماما  دجـسم  رد  راب  نیا  دوب و  دهـشم  رد  تشهبیدرا  لوا  همین  وا  لاح  ره  هب 
يارب هدرک ، تعامج  زامن  هماقا  دجـسم  نیا  رد  یناـچوق  يوسوم  سابعدیـس  سپـس  باـیماک و  اضردیـس  وا ، باـیغ  رد  .دوب  هدرک 
نسح ماما  دجسم  رد  يا  هنماخ  یلعدیس   » هک دندش  هجوتم  تشهبیدرا  طساوا  رد  ینابرهـش  نارومأم  .دندوب  هدنار  نخـس  نارـضاح 

ره هعمج  ياه  حبـص  هدربمان  .دـیامن و  یم  هغالبلا  جـهن  ریـسفت  هعمج  ياه  بش  تعامج و  هماقا  یـسودرف  ناـبایخ  رد  عقاو  یبتجم 
اهنآ زا  مادک  ره  هب  هناهام  ًانمـض  دهد و  یم  اه  هبلط  زا  يدایز  هدع  هب  نآرق  ریـسفت  سرد  نابایخ  نییاپ  رد  هلبق  دجـسم  رد  زین  هتفه 
هبلط هب  ینیمخ  فرط  زا  ار  نیا  دشاب و  یم  ینیمخ  هدنیامن  يا  هنماخ  یلعدیـس  هک  تسا  عیاش  دزادرپ و  یم  هیرهـش  لایر  دـص  غلبم 

(1)« .دیامن یم  تخادرپ  اه 

، نانآ نازوس  رقف  رب  كدـنا  دـنچ  ره  یبآ ، نتخیر  زا  ریغ  دهـشم ، هیملع  هزوح  بالط  هب  کمک  رد  يا  هنماخ  ياقآ  مادـقا  اـسب  هچ 
هدایپ ینارگن  مطالت و  رد  یـسبط  ظعاو  ياقآ  وا و  هک  دوب  یلاس  نیمود  نیا  .دـشاب  هدوب  زین  فاقوا  نامزاس  ياه  هماـنرب  اـب  هزراـبم 

زا سپ  اه  هبلط  ایآ  .دـندوب  هدرک  تروشم  دروم  نیا  رد  اهراب  ناـنآ  .دـندوب  دهـشم  هیملع  هزوح  رد  هدـشدای  ناـمزاس  هماـنرب  ندـش 
عوجر يرظتنم  ياقآ  هب  نآ  خـساپ  نتفاـی  يارب  هک  دوب  یـشسرپ  نیا  دـننامب ؟ سرادـم  رد  فاـقوا  رظندروم  یـشزومآ  ماـظن  يارجا 

سرادم رد  بالط  : » دوب نینچ  يرظتنم  ياقآ  رظن  .دـندش  سبط  یهار  دـجم  ریما  یناچوق و  يوسوم  سابعدیـس  ور  نیا  زا  .دـندرک 
نیمه رب  دش  انب  .دننکن » شوگ  ار  فاقوا  فرح  هجو  چیه  هب  دننامب و 
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وا ياه  همانرب  فاقوا و  راب  ریز  دـننامب و  سرادـم  رد  هک  دوش  هداد  خـساپ  اهنآ  هب  دـنیامن  یم  لاوئـس  هک  یبالط  ، » دوش لمع  جـهن 
(1)« .دنورن

ماما دجـسم  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  یتیـصخش ، ظاحل  زا  هچ  ریـسفت و  تاسلج  ییاپرب  رظن  زا  هچ  نامز ، نیا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هزاوآ 
اب  » .دشاب هتـشادن  ار  وا  مالک  ناراتـساوخ  شیاجنگ  و  دزادنیب ، اه  نابز  رـس  رب  ار  رهـش  زکرم  زا  هداتفارود  کچوک  دبعم  نیا  نسح ،

، دوب راوخ ) گنـس  غرم  هنایـشآ   ) هاطق صحفم  نوچمه  فیرـش  ثیدـح  ریبعت  هب  هک  کچوک  دجـسم  نآ  رد  تعامج  زاـمن  عورش 
يدح هب  هداد ، هعـسوت  ار  نآ  دندش  روبجم  دجـسم  نایلوتم  دوبن و  ییاج  رگید  هک  يروط  هب  دـندروآ ، يور  نآ  هب  هبـسک  بالط و 

رد هبنـش  ياه  بش  طقف  نآ ، ندرک  مک  لقاال  ای  ییادز و  تیـساسح  رطاخ  هب  نم  .دش  رتشیب  مه  تمارک  دجـسم  زا  نآ  تعـسو  هک 
(2)« .دندرک یم  تکرش  اهنآ  رد  يدایز  عمج  هک  مدرک  یم  داریا  هغالبلا  جهن  زا  ییاه  سرد  مدناوخ و  یم  زامن  اجنآ 

نسح ماما  دجسم  هعسوت 

ياه بش  هژیو  هب  زامن ، يارب  دجـسم ، .دنداتـسیا  یم  نابایخ  رد  مدرم  زا  يرامـش  ینارنخـس ، ماگنه  .دوبن  نادراو  هزات  يارب  ییاـج 
.دنروآ اج  هب  هبـش  کی  هتفه ، لوط  رد  ار  وا  نانخـس  ندینـشن  ياضق  دنتـساوخ  یم  ییوگ  .دش  یم  رپ  بورغ  هب  تعاس  کی  هبنش ،

یتشپ نیمز  رگا  هک  دوب  هتفگ  .دوب  هتفگ  نسح  ماـما  دجـسم  هعـسوت  ترورـض  زا  شا  ینارنخـس  ناـیم  رد  بش ، کـی  نیا ، زا  شیپ 
بیج هب  یتسد  دنتشاد و  یمرب  یماگ  دیاب  هک  اهنآ  .دشاب  مدرم  لابقتسا  هب  یخـساپ  دناوتب  دیاش  دوش ، هفاضا  دجـسم  هب  يرادیرخ و 
زاغآ لوپ  يروآ  عمج  دوب ، هدـش  شخپ  دجـسم  فارطا  هبـسک  نایم  هک  ییاه  ضبق  پاچ  اـب  يدوز  هب  .دـندوب  هتفریذـپ  دـندرب  یم 

هب تفرگ  یم  هچ  نآ  .تفریذـپ  دـهاوخن  راک  نیا  يارب  ماما  مهـس  تباب  زا  یلایر  دوب ، هدرک  دـیکأت  يا  هنماخ  ياـقآ  .دوب  هدـیدرگ 
ار نآ  يا  هنماخ  ياقآ  .دـش  عمج  لوپ  ناموت  رازه  داتفه  دودـح  .تفر  شورف  هب  اـه  ضبق  هتفر  هتفر  .رگید  زیچ  هن  دوب ، عّربت  ناونع 

يارب هام 1353  يد  رد  یتقو  .دش  عورـش  نآ  تخاس  نیمز و  دیرخ  .تشاذـگ  لحم  مانـشوخ  دـمتعم  یـسوط  یلع  جاح  رایتخا  رد 
.دوب هدیسر  نایاپ  هب  مهم  ياه  شخب  دوب و  هدش  هدز  نآ  فقس  دندمآ ، شا  يریگتسد 
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تشادزاب يارب  يزیوآ  تسد 

رد يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس  زا  كاواس  نآ  شرازگ  نیرخآ  هب  هراشا  اب  داتـسرف  ناسارخ  كاواـس  هب  هک  يا  هماـن  رد  یتباـث  زیورپ 
نیدهاجم حالطـصا  هب  هورگ  ياه  يژولوئدـیا  زا  ...داوج  دـنزرف  يا  هنماخ  یلعدیـس   » هک درک  يریگ  هجیتن  نینچ  تمارک ، دجـسم 

یب ناسارخ  كاواس  يارب  هیرظن  نیا  .دینک  طبـض » راون  يور  رب  ار  هیلاراشم  ياه  ینارنخـس  نتم  ...دیامن  یم  يرادـبناج  ناریا  قلخ 
ار وا  نانخـس  داد  روتـسد  ناخیـش  ور  نیا  زا  .يا  هنماخ  ياقآ  يریگتـسد  يارب  يزیوآ  تسد  ندش  ادـیپ  دوبن ؛ هدژم  کی  هب  تهابش 

(1)« .دیهاوخب ار  وا  نتفرگ  رارق  درگ  یپ  تحت  يریگتسد و  ياضاقت  زکرم  زا  سپس  و   » هدرک طبض 

يرادفرط هدنیامن  لاس 1352 ، رد  وا  زامن  ياه  رکذ  حیضوت  ای  تایاور و  حرش  نآرق ، ریـسافت  زا  ییاهزارف  هچ  یتباث  رظن  زا  هک  نیا 
یـسایس یهقف  ياه  هاگدید  رب  طیحم  ار  موس  لک  هرادا  ریدم  یتباث ، زیورپ  دیاب  ای  .تسین  نشور  دوب ، نیدـهاجم  نامزاس  دـیاقع  زا 

ار هلمج  نیا  دیاب  ای  و  تسناد ، اهنآ  هسیاقم  قیبطت و  ناوت  زا  رادروخرب  قلخ و  نیدـهاجم  نامزاس  ياضعا  دـیاقع  يا و  هنماخ  ياقآ 
هورگ يژولوئدیا  زا  میقتسمریغ  یحیولت و  روط  هب  دوخ  ربانم  رد  هدشدای  : » درک یقلت  يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  يارب  يزیوآ  تسد 

زا دنچ  ینت  داهنـشیپ  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  تسناد  یم  مه  رگا  كاواس  .دیامن » یم  يرادـبناج  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  حالطـصا  هب 
یم .تشاد  یفاک  هزیگنا  يو  يریگتـسد  يارب  مه  زاب  تسا ، هداد  یفنم  خـساپ  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  هب  یلام  کـمک  رد  بـالط 

هب باستنا  دوب ، هدش  ور  هبور  زین  یتینما  هاگتسد  قفوم  عمق  علق و  اب  هک  لاس 1349 ، زا  هناحلسم  ياه  تکرح  زاغآ  زا  سپ  هک  میناد 
يراکبارخدض كرتشم  هتیمک  ياه  لولـس  رد  ار  مهتم  اه  لاس  تسناوت  یم  هک  تفر  یم  رامـش  هب  تشرد  ماهتا  کی  اه  هورگ  نیا 

.دوب هشیدـنا  اب  دروخرب  رد  كاواس  زجع  اما  دوب ؛ هداد  ناـشن  دـنمناوت  حلـسم  ياـه  هورگ  اـب  دروخرب  رد  یتینما  هاگتـسد  .دراد  هگن 
رد يا  هنماخ  یلعدیـس  .درک  یم  زاب  هار  رگید  يوس  زا  بآ ، نوچ  تخاس ، یم  شربارب  يدـس  اج  ره  .تشادـن  ار  نآ  راهم  تردـق 

.دوب هدش  نایرج  کی  هب  لیدبت  دهشم ،

دنک و طبض  ار  نسح  ماما  دجسم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  دادرخ  مهدراهچ  زور  نانخس  دش  قفوم  ناسارخ  كاواس  زکرم ، روتـسد  قبط 
(2) .دتسرفب نارهت  هب 
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هیمطاف 1353 مایا 

بـش هد  يارب  حـتفم  دـمحم  ياقآ  .دـنک  ینارنخـس  دـیواج  دجـسم  رد  دورب و  نارهت  هب  هیمطاف  مایا  دوب  ددـصرد  يا  هنماـخ  ياـقآ 
، دوب هتفرگ  رارق  نارهت  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ترفاسم  نایرج  رد  لاـس  يادـتبا  زا  هک  نارهت  كاواـس  .دوب  هدرک  توعد  وا  زا  ینارنخس 

هدـش بصن  دـیواج  دجـسم  راوید  هب  هک  دروخرب  يا  یهگآ  هب  دادرخ  مهدزاـی  زور  وا ، زا  تبقارم  يارب  دوـخ  ياـهوجو  تسج  رد 
شوروک نابایخ  رد  عقاو  دیواج  دجسم  رد  برغم  زامن  هماقا  زا  دعب  بش ، هد  تدم  هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  خیرات 31/3/53  زا  : » دوب

(1)« .تفر دهاوخ  ربنم  ناریمش ) میدق  هداج   ) ریبک

اپ اه  ینارنخس  نیا  دنتشاذگن  .دوب  هیمطاف  مایا  اب  فداصم  یناثلا 1394 ، يدامج  ات 10  یناثلا  يدامج   1 ریت 1353 / ات 9  دادرخ   31
راضحا لحم  يرتنـالک  هب  ار  دجـسم  یناـب  دـیواج ، ساـبع  جاـح  ًـالامتحا  .تسین  تسد  رد  يربخ  نآ  يریگولج  تیفیک  زا  .دریگب 
طـسوت لاس  نیمه  هام  نابآ  رد  هک  ییوجزاب  رد  حـتفم  ياـقآ  .دـندرک  غـالبا  وا  هب  ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  ینارنخـس  تیعونمم  هدرک ،

يا هنماخ  ياقآ  اما  داد ، عالطا  لحم  يرتنالک  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس  ربخ  دیواج  ياقآ  هک  تفگ  تفرگ ، تروص  كاواس 
.دنک ینارنخس  دیواج  دجسم  رد  دیایب و  نارهت  هب  مود  هیمطاف  رد  تسناوتن  شردپ  يرامیب  تهج  هب 

رهـش نآ  رد  شروضح   (2) .دـش ناجنـسفر  یهار  شا  هداوناخ  هارمه  دادرخ  رخاوا  هک  دیـسر  يا  هنماخ  ياـقآ  شوگ  هب  ربخ  ًاـمتح 
ینارنخس تبسانم  نیمه  هب  .دوب  (س ) همطاف ترضح  تداهش  ياهزور  اهزور ، .دوب  يدمحمروپ  سابع  خیـش  توعد  هب  زیخ ؛ هتـسپ 

(3) .دنار نخس  رصع  یلو  دجسم  رد  تفر و  نامرک  هب  دادرخ  مکیو  یس  درک و  داریا  يدحوا  ياقآ  هناخ  رد  ییاه 

(ع) یلع ماما  یسایس  لئاضف 

ماما دجـسم  رد  رگید  راب  رویرهـش  لوا  رد  هک  نیا  ات  تسـشنن  یتینما  هاگتـسد  مشچ  هب  نارهت  رد  وا  ّدر  .دش  نارهت  یهار  نامرک  زا 
هصالخ يا ، هسلج  ره  یپ  رد  .تشاد  یشزومآ  هبنج  ریـسفت  نیا  .تفرگ  یپ  دجـسم  نیا  رد  ار  هغالبلا  جهن  ریـسفت  .دومن  خر  نسح 

زا يا 
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جنپ هاگ  لایر ، هس  هاگ  تفرگ ؛ یم  رارق  شورف  ضرعم  رد  دیدرگ و  یم  يا  هحفص  هس  يا  هوزج  هب  لیدبت  دش ، یم  هتفگ  هک  هچنآ 
یکیدزن رد  هک  یـصخش  طسوت  اناوخ ، یطخ  اب  اـه  هوزج  .دوب  هغـالبلا » جـهن  زا  يوترپ   » اـه هوزج  نیا  ماـن  .دروخ  یم  تمیق  لاـیر 

پیات تکرـش  دـیدرگ  یم  ریثکت  نآ  رد  اه  هوزج  هک  ینکاما  هلمج  زا  .دـش  یم  یـسیون  شوخ  دوب ، نکاس  يا  هنماـخ  ياـقآ  هناـخ 
يراددوخ تمدـخ  نیا  همادا  زا  دـیاب  هک  دوش  هدـنامهف  وا  هب  هدـش ، راضحا  كاواس  هب  تکرـش  نیا  ریدـم  دـش  ررقم  .دوب  سیورس 

ًالامتحا اه  هوزج  نیا  .دوب  كاواـس  رقم  رد  لاس 1353  رخاوا  رد  سکع  هعطق  راهچ  اب  ًالامتحا  هدشدای  تکرـش  ریدم  یناریط  .دـنک 
(1) .تسا هدش  یم  ریثکت  زین  دهشم  سجرن  بتکم  رد 

تـسد هب  زا  سپ  هک  یهورگ  هس  هب  سپـس  يو  .درک  ریـسفت  همجرت و  نارـضاح  يارب  ار  هیقـشقش  هـب  فورعم  هـبطخ  رویرهـش  لوا 
ار اهنآ  تایـصوصخ  نارادمدرـس و  درک و  هراشا  نیطـساق ) نیقرام ، نیثکان ،  ) دـندش رهاظ  (ع ) یلع ماما  طسوت  تردـق  مامز  يریگ 

(2) .دومن نایب 

هئارا تموکح  يارب  ار  دوخ  یسایس  همانرب  (ع ) یلع ماما  هک  تفگ  داد و  حرش  ار  هغالبلا  جهن  مهدزناپ  هبطخ  رویرهش ، مودو  تسیب 
همه .دـنک  یم  لمع  دـهد و  یم  هدـعو  ...دـنهد  یم  یلاخوت  ياه  هدـعو  ادـتبا  هک  رگید  یـسایس  ناربهر  مامت  فـالخرب   » وا داد و 

ناریما نیا  همه  فالخرب  یلع  یلو  دننک  یمن  لمع  نادب  یلو  دنهد  یم  تینما  يدازآ و  شمارآ و  حلـص و  هدـعو  ادـتبا  رد  ناریما 
هدـنهد ناـشن  هـک  هغـالبلا  جـهن  ياـهزارف  زا  شخب  نآ  باـختنا  اـب  يو  .دـنک » یم  لـمع  دتـسیا و  یم  شیور  دـنز  یم  هـک  یفرح 

انشآ یمالسا  لیـصا  تموکح  ياه  یگژیو  اب  ار  نارـضاح  دوب ، وا  ینارمکح  هویـش  و  (ع ) یلع ماما  ندیـسر  تموکح  هب  یگنوگچ 
.درک یم 

زا شنانخـس  رد  يا  هنماخ  : » تسا نینچ  درک  هیهت  يا  هنماخ  ياقآ  نانخـس  زا  هک  یـشرازگ  ياهتنا  رد  كاواس  عبنم  یناـیاپ  لـیلحت 
زا دـعب  لبق  لاس  یتح  .دوش  یمن  هدـید  شنانخـس  رد  حـضاو  یفارحنا  تاکن  .دـنک  یم  هدافتـسا  تناتم  اب  مأوت  لدـتعم  شور  کـی 

یصخش يو  نانخس 

ص:508

سـسؤم يو  .دوب  ییاهاط  یلعدیـس  سجرن ، بتکم  یناب  خروم 25/10/53 . مش 17401/ه1 ، هب 312 ، ه  زمر 9  مارگلت  ناـمه ، - 1
هب دهـشم  راکوکین  دارفا  زا  ییاهاط  .دوب  ناوناب  هژیو  سجرن ، بتکم  تیبرت  میلعت و  نوناک  و  هاگـشرورپ ، هنـسحلا ، ضرق  قودـنص 

نابایخ الاب  رد  يو  .دوبن  نآ  جـیار  موهفم  هب  یبهذـم  تیلاعف  شراک  اما  دوب ، نایناحور  سابل  هب  سبلم  دـنچ  ره  و  تفر ؛ یم  راـمش 
.تشاد هدهع  هب  ار  سجرن  بتکم  تسایر  ییاهاط ، ياقآ  رـسمه  یـشوماخدیس ، همطاف  هدیـس  .تشاد  یـشورف  یطایخ  خرچ  هزاغم 

هک میوگب  دـیاب  عقاو  رد  : » دـیوگ یم  دوخ  .درک  یم  تکرـش  ناشیا  ریـسفت  سرد  رد  هک  دوب  يا  هنماخ  ياقآ  نادرگاش  زا  وناـب  نیا 
« .مراد ناشیا  زا  نم  ار  یبالقنا  رکف 
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وا نوچ  .تسا  ینیمخ  نارادفرط  زا  دوخ  هک  نیا  لاح  درک و  شنزرس  ار  لمع  نیا  يا  هنماخ  دوب و  هداتسرف  تاولـص  ینیمخ  تهج 
تـسش نیا  هتبلا  هک  دهد  يزغم  يوشو  تسـش  جیردت  هب  ار  همه  ات  دشاب  هتـشاد  یلاجم  دوخ  نیتم  لدتعم و  نانخـس  اب  دـهاوخ  یم 
تاماقم هک  هچ  نآ  اب  لیلحت  نیا   (1)« .قطن اههد  زا  تشاد  دهاوخ  رت  برخم  رت و  كانرطخ  بتارم  هب  یتارثا  اهدـعب  يزغم  يوشو 
شرازگ لیذ  رد  نارهت ، هب  هیقشقش  هبطخ  حرش  شرازگ  ندیسر  زا  سپ  .درک  یمن  یتوافت  نادنچ  دنتشاد  داقتعا  نارهت  رد  كاواس 

دـسر یم  رظن  هب  .دشاب و  یم  دهـشم  رد  ...يزادـنارب  یکیرچ و  ياه  تیلاعف  یلـصا  هدـننادرگ  نم  رظن  هب  درف  نیا   » هک دـش  هتـشون 
هب يو  دروم  رد  یلمعلاروتـسد  .تسا  هدشن  مزال  ...كرادم  ذخا  هب  قفوم  نونکات  هک  درادـن  يو  يور  یفاک  ذوفن  روکذـم  كاواس 

(2)« .ددرگ بلج  روبزم  كاواس  هجوت  رداص و  دهشم  كاواس 

نآ ناناوج و  ار  هدر  نیا  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  هسلج  رد  هدننک  تکرـش  هقبط  ینـس و  هدر  تینما  نامزاس  هدـمع  ینارگن  رگید 
.دندوب هدرک  رپ  اه  هبلط  نایوجشناد و  ار  هقبط 

يدورهاش هللا  تیآ  متخ  سلجم 

رضاح 1394ق-1293ق )  ) يدورهاش ینیسح  دومحمدیـس  هللا  تیآ  میحرت  سلجم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  رویرهـش )  22  ) زور نیا  رد 
نفد (ع ) یلع ماما  نحص  رد  هتشذگرد ، فرـشا  فجن  رد  رویرهـش   14 نابعش / رد 17  دـیلقت  عجرم  یعیـش و  گرزب  ملاع  نیا  .دوب 

سلجم نیا  نارنخس  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  نآ  یناب  هک  دش  اپرب  تمارک  دجـسم  رد  یمتخ  سلجم  وا  مان  دای و  ساپ  هب  .دوب  هدیدرگ 
هیهت يارب  یتینما  نارومأم  شاب  هدامآ  ینعی  يا ، هنماخ  ياقآ  روضح  .دوب  هدش  باختنا  یناب  رظن  اب  ًامتح  هک  دوب  یظفاح  داوج  خـیش 

زا يا  هلاــسر  تـفگ  یم  يا  هنماــخ  و  تبحــص ، ینیمخ  تــیعجرم  صوــصخ  رد  يا  هنماــخ  یفقث و   » .مــسارم نــیا  زا  شرازگ 
نیا رد  مه  ینیمخ  ياوتف  نیاربانب  .تسه  نآ  رد  ینیمخ  هلمج  زا  دیلقت  عجارم  زا  رفن  هن  هیشاح  هک  هدش  پاچ  ییوخ  مساقلاوبادیس 

نآ زا  دنناوت  یم  مدرم  هدش و  عفترم  هلیسو  نیدب  ینیمخ  هلاسر  دوبمک  لکشم  تسا و  مومع  سرتسد  رد  دشاب و  یم  دوجوم  هلاسر 
[ تایهلا  ] هدکشناد رایداتسا  یقداص ، هب  هتـسهآ  روط  هب  دیامن  كرت  ار  دجـسم  تساوخ  یم  هک  یماگنه  يا  هنماخ  .دنیامن  هدافتـسا 

نداد هجوت  يارب  تسا  یبسانم  تصرف  تفگ 
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انـشآ دوـخ  هفیظو  هب  بساـنم  ياـه  تصرف  رد  داد  خـساپ  یقداـص  .تـسا ) ینیمخ  اـقآ ، زا  شروـظنم  ًارهاـظ   ) اـقآ هـب  نایوجـشناد 
(1)« .متسه

هک دش  رازگرب  یمـسارم  غابراهچ ، رد  داهرف ، جاح  دجـسم  رد  زور  نآ  رهظ  زا  دـعب  .دوبن  يدورهاش  هللا  تیآ  متخ  سلجم  اهنت  نیا 
سلجم نیا  رد  دوب ، هدـمآ  دهـشم  هب  نارهت  زا  هک  ینیمخ  یلالج  ياقآ  .دوب  نآ  ییاپرب  راد  هدـهع  دجـسم ، نیا  زامن  شیپ  یماحم ،

رد رویرهـش  مهدزناـپ  رد  زین  ینـالیم  هللا  تیآ  فرط  زا  نیا  زا  شیپ  .داژن  یمـشاه  یـسبط و  يا ، هنماـخ  ناـیاقآ  زین  و  دوـب ، رـضاح 
(2) .دوب نآ  هدنیوگ  یناغون  اضر  خیش  هک  دوب  هدش  رازگرب  یمتخ  سلجم  داشرهوگ  عماج  دجسم 

(3) .دوب هدش  بلج  ینابرهش  تبثم  رظن  داهرف ، جاح  تمارک و  دجسم  رد  يدورهاش  هللا  تیآ  متخ  سلاجم  لیکشت  يارب 

تیعجرم رگید  راب  هک  تشاداو  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  ناوریپ  تشادـن ، ناریا  رد  يرامـش  مک  نادـلقم  هک  يدورهاش  هللا  تیآ  نادـقف 
رـضاح نآ  رد  رهـش  نایناحور  هک  يا  هسلج  رد  دوب و  روباشین  رد  رهم  متفه  يا  هنماخ  ياقآ  .دننک  حرطم  دودحم  دنچ  ره  ار  ناشیا 

یهار دهـشم  زا  دوب ، هدـمآ  دـیدپ  هقطنم  نآ  ناـیناحور  زا  نت  ود  ناـیم  هک  یفـالتخا  عفر  يارب  يو  ًارهاـظ  .تشاد  تکرـش  دـندوب ،
يا هنماخ  ياقآ  ياه  فرح  درک ، هولج  مهم  كاواس  يارب  هچنآ  اما  .دش  هجوتم  نینچ  ینابرهـش  رومأم  لقادـح ، دوب ؛ هدـش  روباشین 

ینابرهـش و  دهـشم ، اب  روباشین  ینابرهـش  ناـیم  هبتاـکم  تشه  لقادـح  هزور  کـی  رفـس  نیا  يارب  .دوب  ینیمخ » ندوب  ملعا  هراـبرد  »
.دش لدبودر  كاواس  اب  ناسارخ 

1353ش)  ) ناضمر 1394

هچ نآ  ربانب  .دوب  يروشرپ  ياه  هسلج  اه و  ینارنخـس  دـهاش  رهم 1353 ) ات 24  رویرهش   27  ) ناضمر 1394 رد  نسح  ماما  دجـسم 
اب هام  نیا  ياهرهظ  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  هتفای  شیازفا  اـه  هسلج  نیا  زا  نایوجـشناد  هژیو  هب  ناـناوج ، لابقتـسا  هدـمآ ، دانـسا  رد  هک 

رد دوجوم  ياه  یتساران  زا  درک و  یم  وگزاب  نارضاح  يارب  ار  مالسا  زا  ینیرفآ  تکرح  میهافم  نآرق ، زا  یتایآ  ریسفت 
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ینغ و نایم  یشزرا  هلـصاف  دوبن  اه و  ناسنا  يربارب  دادیب ؛ ملظ و  اب  مالـسا  لباقت  ناربمایپ ؛ ماکح و  لباقت  .تشاد  یمرب  هدرپ  هعماج 
دوب یتاعوضوم  هلمج  زا  يداوس  یب  لهج و  اب  هزرابم  ناربمایپ ؛ ربارب  رد  نامکاح  نانابهر و  فارشا ، نادنمتورث ، یـشارت  عنام  ریقف ؛

دجمریما يا ، هنماخ  ياقآ  زا  شیپ  .دوب  اپرب  ینارنخـس  مسارم  زین  اهبـش  .دـش  یم  ریـسفت  همجرت و  نآرق  ياه  هیآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک 
دوب نیا  كاواس  رگشرازگ  یقلت  .دش  یم  همجرت  توالت و  نآرق  زا  ییاه  هیآ  وا  زا  شیپ  .تفگ  یم  نخس  ناگدننک  تکرـش  يارب 

[ ربارب رد   ] يرادـیاپ هب  مدرم و  کیرحت  قیوشت و  هب  هفافل  رد  هیانک  روط  هب  نآرق و  یبالقنا  لوصا  حیرـشت  هب   » يا هنماـخ  ياـقآ  هک 
سپ رد  هک  تفایرد  نینچ  دجسم  رد  رضاح  ناناوج  ياهوگو  تفگ  نایم  زا  وا  .دزادرپ  یم  ناقفخ » رامثتـسا و  یتاقبط و  تافالتخا 

تقد و يردق  سک  ره   » .دنک یم  نیـشتآ  ياه  هلولگ  هب  لیدبت  ار  ناناوج  نیا  هک  دراد  دوجو  يرگید  یهدـنامزاس  اه  تسـشن  نیا 
رفن دـص  زا  شیب  هک ]  ... ] اـهناوج هک  تفاـی  یمرد  دومن ، یم  راـضح  رثکا  راـتفگ  لاـمعا و  هوحن  ...روبزم و  سلجم  عضو  هب  هجوت 

رگراک و وجـشناد و  لصحم و  تاـقبط  زا  رثکا  هک  هدروآ  دوخ  اـب  ار  درگاـش  رفن  يا 5  هدـع  ود و  ای  کی  اـهنآ  زا  کـی  ره  هدوب و 
هب هورگ  نیا  دـنیوگ  یم  هک ...  يروط  هب  هدوب و  دـنا  هدرک  چوک  دهـشم  هب  ریخا  لاس  ود  یکی  رد  هک  ییاه  یتاهد  ءزج و  دـنمراک 

سرت زیچ  چـیه  زا  هدروآرد و  شتآ  هلولگ  تروص  هب  ار  ناناوج  هک  تسا  رثؤم  نانچ  نآ  تاـغیلبت  دـنیب و  یم  شزومآ  مادـم  روط 
تسا و رتدب  رتدیلپ و  دیزی  تموکح  زا  یتلود  هاگتسد  رـضاح  لاح  رد  هک  دننک  یم  تباث  فلتخم  نیوانع  هب  هورگ  نیغلبم  .دنرادن 

مامت تسا و  راختفا  ناتیارب  گرم  ًانایحا  يریگتسد و  دیتسه ؛ [ع ] نیـسح ربکا  یلع  و  [ع ] نسح ماما  دننام  اهامـش  هک  دوش  یم  هتفگ 
(1)« .دنراد لوبق  ار  اعدا  نیا  خسار  نامیا  اب  هتسباو ، ءاضعا 

نیا رب  دـیکأت  اب  وا  .دوب  ماما » هقلطم  تیالو   » هرابرد ناضمر  26 و 27  هامرهم / ياهزور 21 و 22  رهظ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخس 
ناسنا ندـب  رد  ناج  دـننام  ماما  یلو و  شقن  هک  تفگ  دوش ، بوسنم  ادـخ  فرط  زا  دـیاب  مدرم ، ياورنامرف  قلطم ، مکاـح  یلو ، هک 

نامز ماما  ار  ماما  زا  دـعب  یلو  ماـما ، دننام 12  دنک ، یم  یفرعم  ادـخ  ار  یلو   » .تسا ناج  یب  دـبلاک  دـننام  ماما  نودـب  هعماج  .تسا 
ًاعیطم هاوهل و  ًافلاخم  هنیدل ، ًاظفاح  هسفنل ، ًانئاص  دشاب : هتـشاد  دـیاب  طرـش  راهچ  تسا ، نم  نیـشناج  هک  یـسک  .تسا  هدرک  یفرعم 

ياقآ .هالوم » رمال 
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بلاق دـینک ، رکف  ناتدوخ  ار ]  ] نامز ماـما  نیـشناج ] ، ] ناـیب نیا  اـب  : » تفگ نارـضاح  هب  باـطخ  هتکن  نیا  تئارق  زا  سپ  يا  هنماـخ 
دوخ اب  یلو  باختنا  .ناتدوخ  اب  تواضق  ...دـینک  باـختنا  ار  نآ  گرزب ] ياـملع   ] موبلآ زا  دـینک و  يریگ  هزادـنا  دـییامن و  يریگ 

« .امش

نیا رد  ماما  نیشناج  زا  يا  هنماخ  روظنم  : » تشون دوخ  شرازگ  نایاپ  رد  كاواس  رگـشرازگ  هک  دوب  راکـشآ  يردق  هب  يو  نانخس 
(1)« .تسا ینیمخ  طیارش 

یمالسا هشیدنا  یلک  حرط 

هام رد  وا  ياه  ینارنخـس  ناـمه  اـما ، باـتک  نیا  .درک  پاـچ  هداـمآ  ار  يرگید  باـتک  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  دوب  نابآ 1353  لـیاوا 
یم تیالو  توبن و  دـیحوت ، نامیا ، یلک  نیوانع  لماش  دوب ، هدـیزگرب  دوخ  نانخـس  يارب  يو  هک  یتاعوضوم  .دوب  ناضمر  كرابم 

، هتـشون هدرـشف  لکـش  هب  ار  بلاطم  ینارنخـس ، عورـش  زا  شیپ  وا  .دوب  هتفگ  نخـس  هسلج  دنچ  نیوانع  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  .دـش 
پاچ هدامآ  درک و  هرابود  شیاریو  داد ، رارق  مه  رانک  ار  اـه  هدرـشف  نآ  يا  هنماـخ  ياـقآ  .درک  یم  عیزوت  نارـضاح  ناـیم  ریثکت و 

یم هک  درک  هراشا  یمالـسا  ثحابم  رد  مهم  تیـصوصخ  هس  هب  تشاگن  يا  هحفـص  باـتک 136  نیا  يارب  هک  يا  همدـقم  رد  .دومن 
: دیامن میسرت  ار  شا  يرکف  رادومن  دناوت 

رظان یعامتجا ، بتاکم  همه  نوچمه  هتـشگ و  جراخ  ضحم ، تینهذ  درجت و  زا  یمالـسا  يرکف  هاگتـسد  فراعم و  هک  نآ  تسخن 
ناسنا یگدنز  يارب  یحرط  هچ  هک  هاگدید  نیا  زا  يرظن ، ثحابم  زا  کی  ره  دشاب و  یعامتجا  یگدنز  هژیو  هب  یلمع و  فیلاکت  هب 

.دریگ رارق  قیقحت  لمأت و  یسررب و  دروم  دهد  یم  هئارا  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  یهار  هچ  وا و  ندوب  يارب  یفده  هچ  و 

هکنآ ظاحل  هب  کی  ره  دریگ و  رارق  هعلاطم  دروم  دحاو  کی  ءازجا  ناونع  هب  هتسویپ و  تروص  هب  مالسا ، يرکف  لئاسم  هکنآ  رگید 
گنهآ و مه  رصانع ، ءازجا و  رگید  اب  تسا و  راوتـسا  يانب  نیا  رد  يا  هناوتـسا  بکرم و  نیا  زا  يرـصنع  نید و  هعومجم  زا  یئزج 
زا يا  هبناج  همه  یلک و  حرط  لوصا ، نیا  تخانـش  زا  ًاعومجم  ات  دوش  یـسررب  ءازجا ، رگید  اب  طابترا  یب  ادـج و  هن  تسا و  طبترم 

کی تروص  هب  نید 
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.دوش جاتنتسا  ناسنا ، يدعب  دنچ  یگدنز  اب  بسانتم  يداعبا  ياراد  ماهبا و  یب  لماک و  يژولوئدیا 

ای یصخش  ياهرظن  اه و  هقیلس  هن  دشاب ، عبنم  لصا و  نید ، یساسا  نوتم  كرادم و  یمالسا ، لوصا  مهف  طابنتـسا و  رد  هکنآ  رگید 
نیا ندمآرب  يارب  .نآ  زج  هچ  ره  هن  دشاب و  یمالسا »  » یتسار هب  قیقحت ، شواک و  لصاح  ات  ...نآ  نیا و  رکف  نهذ و  ياه  هتخودنا 

« تسین هار  نادـب  يوس  چـیه  زا  ار  لـطاب  : » هک دـش  یکتم  نآ  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يدنـس  نیرت  قثوم  نیرتلماـک و  نآرق ، روـظنم ،
نامرف نآ  هب  ار  ام  دوخ ، هک  امیپ  فرژ  يربدت  وترپ  رد  هتبلا  و  [ 89 لحن / « ] تسه زیچ  ره  يرگنشور  هیام  نآ ، رد   » و [ 42 تلصف / ]

.تسا هداد 

یعمج یگدـنز  هب  رظن  دزادرپب ، درف  تیدرف  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تسا و  یعامتجا  یبتکم  مالـسا  هک  تشاد  دـیکأت  يا  هنماـخ  ياـقآ 
، نآرق نآ  سأر  رد  و  مالـسا ، یـساسا  لیـصا و  عبانم  زا  یغارـس  نآ ، نییبت  رد  ای  و  هدـنام ، لوفغم  ای  هاگدـید  نیا  .دراد  اـه  ناـسنا 

ههد لیاوا  یعامتجا  یـسایس  عاضوا  کیدزن  دهاش  هک  تخادرپ  یمالـسا  میهافم  يزادرپ  هیرظن  هب  ینامز  رد  وا  .تسا  هدشن  هتفرگ 
ياه هورگ  رد  هدش  المرب  يرگید  و  دهـشم ، هزوح  هژیو  هب  هیملع ، ياه  هزوح  رد  هدـناود  هشیر  یکی  هشیدـنا ، ود  اب  يو  .دوب  هاجنپ 
گنچ هن  تفات و  یمرب  ار  تنـس  هب  هدـش  لیدـبت  تکاس  نکاس و  مالـسا  هن  .دوب  ور  هبور  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  هژیو  هب  زراـبم ،

عطاـق و دنـس  لیـصا و  راشرـس ، یعبنم  نآرق ، هک  تشاد  داـقتعا  ًاـقیمع  وا  .یمالـساریغ  ياـه  بتکم  هـب  ار  زراـبم  ناـناوج  يزادـنا 
نوچ یلوصا  حرط  هب  داینب  نیمه  رب  و  تساه ؛ ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  نیبم  داد و  یب  اـب  هزراـبم  ياـشگ  هار  مالـسا ، ریذـپاندیدرت 

هدیقع کی  ناونع  هب  مالـسا  بتکم  شزادرپ  يارب  وا  تاعوضوم  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  .تخادرپ  تیالو  توبن و  دیحوت ، نامیا ،
.دش لیطعت  هجاوم و  تموکح  تعنامم  اب  وا  ياه  هسلج  ور  نیمه  زا  دیاش  و  تسا ؛ هدوب  اهنیا  زا  شیب  یعامتجا 

.تشاذگ نآرق  رد  یمالسا  هشیدنا  یلک  حرط  ار  نآ  مان  دیسر ، هناخ  پاچ  هناتسآ  هب  باتک  هک  یتقو  دعب ، لاس  کی 

سودرف هب  رفس 

هک یمامح  .دش  یم  هدـید  نانچمه  دوب ، هداد  هقطنم  نیا  هب  لاس 1347ش  هلزلز  هک  یناکت  راثآ  .دش  سودرف  یهار  زییاپ 1353ش 
مدرم يارب  نامز  نآ  وا  نارایمه  يا و  هنماخ  ياقآ 
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، فرط کی  مامح  .دوب  هدرک  هکورتم  ار  نآ  تفاسم  نیمه  .تشاد  هلـصاف  دوب ، هدـش  هتخاس  هک  يا  هزاـت  رهـش  اـب  کـنیا  دـنتخاس ،
سودرف هب  رتشوش  زا  دیعبت  همادا  ندنارذگ  يارب  یگزات  هب  هک  شنیرید  تسود  یشلما ، ینابر  يدهمدمحم  خیـش  ياقآ  اب  شرادید 

دهـشم هب  مامح  راک  هب  یگدیـسر  یـشلما و  ینابر  ياـقآ  یلاـم  کـشخ  رت و  زا  سپ  .دـناشک  هقطنم  نیا  هب  ار  وا  دوب ، هدـش  لـقتنم 
رازه هنایهام  وا  هک  دوب  هتفگ  كاواس  هب  وا  سابل  مه  ناکیدزن  زا  یکی  .دوب  ربخاب  سودرف  هب  وا  دـمآ  تفر و  زا  كاواس  .تشگزاب 

(1) .دهد یم  یمق  ییابطابط  رفعجدیس  هب  تاداس  مهس  تباب  زین  غلبم  نیمه  لداعم  .دنک  یم  کمک  یشلما  ینابر  هب  ناموت 

دیواج دجسم 

دوب هتسناوت  ریدم ، سپس  زامنشیپ و  ناونع  هب  حتفم  دمحم  ياقآ  رارقتسا  لاس 1352ش و  رد  شیاشگ  زا  سپ  نارهت  دیواج  دجسم 
ترهـش نیا  .دوش  نارهت  هزاوآرپ  دجاسم  زا  یکی  هب  لیدـبت  دوخ ، یکیدزن  رد  رگید  دجـسم  هس  دوجو  اب  مینو  لاس  کی  ضرع  رد 

ياقآ .ناناوج  بلج  فلتخم و  ياه  سالک  لیکـشت  زرابم ، ياه  هرهچ  یـسایس و  نایناحور  ینارنخـس  اـب  رگم  دوب  هدـماین  تسد  هب 
اب تشهبیدرا 1352  متـسیب  رد  دجـسم  .دوب  ربنملا  عونمم  دوب  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  دـیواج  دجـسم  تعامج  تماما  هک  یناـمز  حـتفم 

یتیعقوم نانچ  دجسم  دعب  لاس  هامریت  رد  .دوب  هتفای  شیاشگ  یتالحم  هللا  لضف  خیـش  ینارنخـس  حتفم و  ياقآ  تعامج  زامن  ییاپرب 
ياج یلیلج  دجـسم  دـیواج و  دجـسم  هک  دوب  هتـشون  یـشرازگ  رد  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  لک  هرادا  هک  دوب  هدرک  ادـیپ 

(2) .دنا هتفرگ  ار  تیاده  دجسم  و  دوب –  هدش  لیطعت  هک  داشرا - هینیسح  نوچ  ینکاما 

ینارنخس دیواج  دجسم  رد  دوب  هدش  هدیچ  هک  يا  همانرب  قبط  دیایب و  نارهت  هب  تسناوتن  لاس  نآ  ناتـسبات  لیاوا  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
هک تساوخ  وا  زا  (ع ) قداص رفعج  ماما  تداهش  تبـسانم  هب  راب  نیا  حتفم  ياقآ  .دوب  هدرک  تفلاخم  رفـس  نیا  اب  شردپ  ایوگ  .دنک 

پاچ و زین  نآ  یهگآ  دوعوم  نامز  هب  هدـنام  زور  هد  .دـنک  ینارنخـس  ناکم  نیا  رد  لاوش  24 و 25  نابآ / زور 18 و 19  ود  يارب 
تفر یم  يرتنالک 5  هب  دیاب  دیواج  سابع  جاح  لومعم ، قبط  .دش  عیزوت 
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ار روشک  لامـش  هار  داد  حیجرت  راب  نیا  دوب و  هدش  هتـسخ  اهدـمآو  تفر  نیا  زا  وا  اما  تفرگ ، یم  زوجم  زور  ود  نآ  همانرب  يارب  و 
شالت .دنک  بسک  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس  هزاجا  ینابرهـش  تاماقم  زا  ات  دـش  راک  هب  تسد  دوخ  حـتفم  ياقآ  .دریگ  شیپ  رد 

ياقآ .داد  دنهاوخن  ینارنخس  هزاجا  هک  تفگ  دناسر و  يا  هنماخ  ياقآ  عالطا  هب  ار  عوضوم  .تسشنن  راب  هب  مهدجه  زور  ات  وا  ياه 
رپ ار  دجـسم  دوعوم  تعاس  رد  مدرم  هدـش ، عیزوت  ینارنخـس  یهگآ  اما  .داد  سپ  اهب ، مین  دوب ، هتفرگ  اـمیپاوه  تیلب  هک  يا  هنماـخ 

عقوم هب  تسناوتن  يا ، هنماخ  ياقآ  بشما ، نارنخس  هک  تفگ  نومضم  نیا  هب  یتالمج  نارضاح  هب  باطخ  حتفم  ياقآ  .دندوب  هدرک 
.دوش رضاح  لحم  رد 

هتفگ هب  .درک  دـنلب  ار  دوخ  ضارتعا  يادـص  ربکا  هللا  نداد  رـس  اب  دـش ، حـتفم  ياـقآ  روظنم  هجوتم  دوز  یلیخ  هک  بش  نآ  عاـمتجا 
رارف هب  اپ  یتموکحدض  ياهراعـش  نداد  اب  دندرک  یم  كرت  ار  دجـسم  هناضرتعم  هک  یلاح  رد  مدرم  نامز  نآ  نایوجـشناد  زا  یکی 
وغل ار  ادرف  ینارنخس  مسارم  یطیارش  اب  هک  تساوخ  حتفم  ياقآ  زا  دوب ، هدرک  یبایزرا  كانرطخ  ار  عاضوا  هک  يرتنالک  .دنتـشاذگ 
زور دـیرخ و  تیلب  تمحز  هب  رگید  راب  حـتفم  رتکد  يدـعب  رارـصا  اب  يا  هنماخ  ياـقآ  .دـهد  خر  یهباـشم  تارهاـظت  اداـبم  دـنکن ؛
ربنم رب  دنک و  تبحـص  هداتـسیا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  حـتفم  ياقآ  اب  تروشم  زا  سپ  .دـناسر  دـیواج  دجـسم  هب  ار  دوخ  مهدزون 

دـش و ریگتـسد  نارهت  رد  رذآ  مراهچ  يو  .دـهدن  ار  يا  هنماخ  ياقآ  زا  توعد  ناوات  حـتفم  ياقآ  هک  دـشن  بجوم  اه  نیا  .دنیـشنن 
(1) .دهشم رد  دعب  هام  مکیو  تسیب  يا  هنماخ  ياقآ 

دابآرهم هاگدورف  رد  ار  وردوخ  نیشیپ ، ياهرفس  زا  یخرب  نوچمه  تشگزاب و  دهـشم  هب  امیپاوه  اب  يا  هنماخ  ياقآ  دایز  لامتحا  هب 
هب يدایز  ياهدمآ  تفر و   » .تفرگ سامت  نایریدق  دمحا  ياقآ  اب  مه  دعب  درک و  ناهنپ  اه  خرچ  زا  یکی  ریز  ار  نآ  دیلک  دناتـسیا ،

يارب .مدرک  یم  ادیپ  یـصخش  وردوخ  هب  زاین  اجنآ  هب  اج  نیا  زا  رفـس  مئاد و  كرحت  هب  زاین  ظاحل  هب  زین  نارهت  رد  متـشاد و  نارهت 
شرـسپ ای  نایریدـق  ياقآ  تفرگ و  یم  سامت  نایریدـق  ياقآ  اب  مه  وا  متفرگ و  یم  سامت  یمالـسا  قداص  ياقآ  اـب  وردوخ  نیمأـت 

رد ای  ار  نآ  نارهت  كرت  ماگنه  سپس  دوب ، نم  رایتخا  رد  هتفه  ود  ای  کی  دودح  دروآ و  یم  نم  يارب  ار  وردوخ 
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هب هاگنآ  .مداد  یم  رارق  اه  خرچ  زا  یکی  ریز  ار  نآ  دـیلک  متـشاذگ و  یم  نهآ  هار  هاگتـسیا  هاگ  فقوت  اـی  هاـگدورف و  هاـگ  فقوت 
« .دوب نایریدق  ياقآ  هب  قلعتم  رد و  راهچ  وژپ 404 ، ...تشاد  یمرب  ار  وردوخ  تفر و  یم  وا  مداد و  یم  عالطا  نایریدق  ياقآ 

ریسفت ياه  هسلج  نیرخآ 

ياهزور 23 و 29 رد  يو  هک  دـنیوگ  یم  اهدنـس  .تفای  همادا  هامرذآ 1353  رد  نسح  ماما  دجـسم  رد  هغالبلا  جهن  ریـسفت  سلاجم 
، هغالبلا جهن  زا  يوترپ  ياه  هوزج  اهزور ، نیمه  رد  .تسا  هدرک  ریسفت  همجرت و  ار  هغالبلا  جهن  زا  ییاه  هبطخ  يد  مهدزیس  رذآ و 
زا سپ  مدرم  درکیور  للع  زا  يو  رذآ  موسو  تسیب  رد  .تسا  هدش  هتشاذگ  شورف  ضرعم  هب  هتشذگ ، تاسلج  رد  وا  تانایب  هدرشف 

یلع  » هک تفگ  ناسنا ، تکرح  موهفم  نییبت  اب  رذآ ، رد 29   (1) .درک تبحص  قانتخا  تیهام  زا  تفگ و  (ع ) یلع ترضح  هب  نامثع 
هاگآ و مدرم  هدـع  کی  رب  دـناوت  یمن  هک  هیواعم  سکع  رب  تسرد  دـنک ؛ تموکح  ربخ  یب  ماخ و  مدرم  هدـع  کـی  رب  دـناوت  یمن 

تلفغ رد  ار  مدرم  هک  مه  نونکا  ...تشاد و  یم  هگن  یهاگآان  تلفغ و  رد  ار  مدرم  هک  دوب  مه  نیمه  يارب  دنک و  تموکح  نشور 
(2)« .تسا هیواعم  هار  دننک ، تموکح  اهنآ  رب  ات  دنراد  یم  هگن 

یتسرپاوه و مسرت ؛ یم  زیچ  ود  زا  امـش  رب  انامه  مدرم ! يا  تفرگ : رارق  یـسررب  دروم  هغالبلا  جهن  مودو  لهچ  هبطخ  يد ، مهدزیس 
زین ینالوط  ياهوزرآ  هراـبرد  تخادرپ و  هبطخ  حیرـشت  هب  يا  هلثما  ندروآ  اـب  دروم  ره  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  ...ینـالوط  ياـهوزرآ 

هعماج مه  نآ  میهد ، لیکشت  یمالسا  هعماج  میهاوخ  یم  میتسه و  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  رد  ام  دنیوگ  یم  هک  اهنآ  : » تشاد راهظا 
تکرح هب  نورقم  هک  يدـیما  اما  تسا ، بوخ  دـیما  .تسا  زارد  رود و  اهنآ  يوزرآ  دـنا ، هدرک  افتکا  راظتنا  هب  طـقف  نوچ  یناـهج ،

(3)« .تسین دیما  رگید  دشابن 

كاواـس سیئر  ناخیـش ، هدـش ، داـی  شرازگ  لـیذ  رد  هک  ارچ  دوـب ، يو  هغـالبلا  جـهن  ریـسفت  هسلج  نیرخآ  نیا  داـیز ، لاـمتحا  هب 
« .داد همتاخ  دیاب  يا  هنماخ  تیلاعف  هب  متفگ  هک  روط  نامه  : » تشون ار  هلمج  نیا  ناسارخ ،
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ناردنزام هب  رفس 

ار هاتوک  يرفس  عوضوم  .درک  ادیپ  شمارآ  تحارتسا و  هب  يدایز  لیامت  .داد  تسد  وا  هب  يا  هدنیاسرف  یگتسخ  هک  دوب  يد  طساوا 
ار یفطصم  .دنورب  ناردنزام  فرط  هب  دش  رارق  .درک  رارکت  ار  دوخ  داهنشیپ  دعب  زور  دنچ  .تفریذپن  .تشاذگ  نایم  رد  شرسمه  اب 

هدمآ ایند  هب  لاس 1349  رخاوا  یبتجم  .دندرب  دوخ  اب  ار  دوعـسم )  ) نسحم یبتجم و  دـندرپس و  شگرزبردام  هب  دوب  ور  ناتـسبد  هک 
هداوناخ شرسمه ، ییاد  نایدحا ، اضر  .دوب  هدش  دلوتم  رد 1351ش  دندرک  یم  ادص  دوعـسم  ار  وا  هک  نسحم  و  هلاس ، راهچ  دوب و 

.ناردنزام زکرم  فرط  دندنار  .دندوب  ناهارمه  رگید  شاوردوخ ، و 

گرزب نامز  نآ  .تفر  رهـش  عماج  دجـسم  هب  باـتفآ  بورغ  زا  شیپ  یبتجم ، هارمه  دـندرک ، یم  يرپس  يراـس  رد  هک  ار  یتاـعاس 
.درک مالـس  دش و  کیدزن  وا  هب  یناوج  هک  دوب  برغم  ناذا  رظتنم  هتـسشن و  نآ  ياه  ناتـسبش  زا  یکی  رد  .دوب  يراس  دجـسم  نیرت 

نت تسیب  هب  اه  ناوج  رامش  دنتفگ  هک  ار  ناذا  ...یمراهچ  یموس و  .درک  مالـس  يرگید  ناوج  دعب ، ینامز  كدنا  .تسـشن  شرانک 
يا هنماخ  ياقآ  امـش  دیـسرپ : ناـنآ  زا  یکی  هرخـالاب  .دـشاب  شا  يریگتـسد  يارب  ینیچ  هنیمز  دـنکن  تفگ  دوخ  اـب  .دیـسرت  .دیـسر 

دجـسم نیا  زا  یناتـسبش  ره  رد  تفگ : دیوش ؟ یم  ام  تعامج  ماما  داد : همادا  تسا ، هتخانـش  تسرد  دیمهف  یتقو  هدنـسرپ  دـیتسه ؟
یم هچ  رگید  ياهبـش  دیـسرپ : .میرادن  لوبق  ار  اهنآ  دنتفگ : دیوش ؟ یمن  قحلم  اهنآ  زا  یکی  هب  ارچ  .دوش  یم  رازگرب  تعامج  زامن 

ناتـسبش هب  ناناوج  رارـصا  اب  .تسا  یلاخ  شیاج  تسا و  نارهت  رد  نونکا  هک  میناوخ  یم  زامن  سک  نالف  تماما  هب  دنتفگ : دینک ؟
داد و حرـش  همجرت و  ار  دـمح  هروـس  درک و  نارـضاح  هب  ور  نآ  زا  سپ  .دـندناوخ  وا  تماـما  هب  ار  ناـشزامن  ناـناوج  .تفر  رگید 

مود هورگ  نایوگروز ، ناهاشداپ و  نارابج ، نویـسایس ، هورگ  .دندوب  یمالـسا  تاغیلبت  هار  دس  هورگ  هس  ربمایپ  نامز  رد   » هک تفگ 
دنچ هک  دندرک  رارـصا  دنک ، یظفاحادـخ  تساوخ  یتقو   (1)« .یحیـسم يدوهی و  ياه  شیـشک  نانابهر و  موس  هورگ  نادـنمتورث ،

.میراپـسب شنخـس  هب  شوگ  میناوخب و  زاـمن  وا  اـب  هک  تسین  یـسک  هتفر و  نارهت  هب  اـم  خیـش  هک  دـنتفگ  .دـنامب  يراـس  رد  يزور 
: دنتفگ نانک  هوکش  دندیشک و  یهآ  .مسرب  ما  هبنش  ياهبش  سلجم  هب  ات  مدرگرب  دهشم  هب  دیاب  ًامتح  نم  متفگ : »
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هب شا  یصخش  ياهراک  يارب  هدرک و  اهر  ار  ام  هک  هدش  اهراب  ...داد  یم  اهب  شدجسم  مدرم  هب  امش  هزادنا  هب  مه  ام  خیش  شاک  يا 
(1)« .هتفر نارهت 

وا هب  یناوج  دوب ، اه  باتک  زا  یکی  قروت  لوغـشم  دز و  رهـش  هناـخ  باـتک  هب  يرـس  یبتجم  اـب  یتقو  زین  رهـش ] مئاـق  یهاـش =[  رد 
یتقو اما  داد ، جرخ  هب  طایتحا  .تسا  كاواس  رومأم  درک  نامگ  دـیتسه ؟ يا  هنماخ  ياقآ  امـش  دیـسرپ : درک و  مالـس  دـش ، کیدزن 

هتخانش ار  وا  اجنآ  لوئسم  زین  هناخ  باتک  هب  دورو  ماگنه  .تسین  یتینما  هاگتسد  رومأم  هک  دش  نئمطم  دینش ، رتشیب  ار  شیاه  فرح 
.دوب

، دوب هدیشک  نوریب  شروت  زا  هزات  هک  یهام  دنچ  دیسر ، یتقو  .دیآ  یم  ناشفرط  هب  ناود  ناود  يدایص  دندید  دندوب ، هک  ایرد  رانک 
رد نادایص  .تسا  نم  دیـص  تکرب  هیام  نیا  هک  تفگ  داد و  ار  اه  یهام  .تفریذپن  دریگب ، ار  شلوپ  دندرک  رارـصا  .درک  شکـشیپ 

.دنریگ یم  کین  لاف  هب  ار  نآ  دندروخرب  يدیس  هب  رگا  دیص  ماگنه 

.دیشک ازارد  هب  زور  هس  رفس  نیا 

ص:518
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مشش نادنز 

مشش يریگتسد  تامدقم 

ار نیـشیپ  بات  راب  نیا  .تسا  هار  رد  شدـنزرف  يارب  يرگید  تشادزاب  هک  دوب  هدرک  سح  شردام ، يدامادریم ، هجیدـخ  وناب  راگنا 
.درادــن ار  شنادــنزرف  ندــش  ینادــنز  لـمحت  نـیا  زا  شیب  هـک  تـفگ  .تـفگ  شنورد  جاّوـم  ینارگن  زا  رــسپ  اـب  داـهن و  راــنک 

ناـمز نآ  يو  .دوـب  هدـش  تشادزاـب  هیمـالعا  شخپ  مرج  هب  دنفـسا 1352  مهدزای  راـب  نیرخآ  شکچوک  دـنزرف  نسحدـمحمدیس 
تفگ هجیدخ  وناب  .درب  یم  رـسب  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  رد  ناوا  نیا  رد  زین  يداهدیـس  .دوب  دهـشم  يدسا  هسردـم  رادرتفد 
میارب فرح  نیا  یلیخ   » .درک رارکت  ار  شا  ینارگن  ردام  داتفین و  رگراک  رسپ  یلست  .منک  یم  هتکس  يورب  نادنز  هب  راب  نیا  رگا  هک 

(1)« .تشادن هقباس  ...دش  زیگنارب  بجعت 

هدرک زاغآ  نسح  ماما  دجسم  رد  ار  نآرق  ریسفت  يو  هک  دوب  هتفای  تیعطق  ینامز  زا  يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  يارب  كاواس  میمصت 
يارب يدروآ  تسد  .دهد  شیازفا  نادنز ، لاس  نیدنچ  هکلب  هام ، هس  هَن  هزادنا  هب  ار  وا  ماهتا  هک  دوب  یکردـم  یپ  رد  هنییآ ، ره  .دوب 

نامزاس دـیاقع  اب  وس  مه  وا  ریـسفت  ثحابم  هک  دوب  هدـش  ماهلا )!( یتباـث  زیورپ  هب  هک  نیا  اـت  .دـندوب  هتفاـین  رظندروم  ییاـمن  گرزب 
.دندوب هدرک  طبـض  .دشاب  سرتسد  رد  ماهلا  نآ  يارب  يدنـس  ات  دننک  طبـض  ار  وا  نانخـس  دوب  هداد  روتـسد  تسا و  قلخ  نیدهاجم 

رویرهش مششو  تسیب  رد  رگید  راب  یتباث 
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هب دوخ  ياه  ینارنخس  رد  هراومه  قوف  هدربمان   » .دوب هدرک  دیکأت  ناسارخ  كاواس  سیئر  ناخیـش ، هب  باطخ  ار  عوضوم  نیمه   53
.دیامن یم  تیامح  نانآ  تامادقا  زا  دیجمت و  فیرعت و  قلخ  نیدهاجم  حالطـصا  هب  هورگ  رـصانع  زا  ًاحیولت  هناکریز و  ًالماک  وحن 
تبقارم قوف  هدـشدای  راتفر  لامعا و  زا  دوجوم  تاناکما  هیلک  هلیـسو  هب  تسا  يرورـض  ناضمر  كرابم  هام  ندیـسرارف  اب  اذـه  یلع 
شفالخ لامعا  هب  نداد  همتاخ  هیلاراشم و  ینوناق  بیقعت  هب  تبـسن  دنـسپ  همکحم  كرادـم  لیالد و  ندروآ  تسد  هب  اـب  اـت  دـنیامن 

(1)« .ددرگ لومعم  یضتقم  تامادقا 

رد دوجوم  هدنورپ  اهنت  .دوش  ادیپ  هدوقفم ، كردم  نآ  ات  درک  رارقرب  هدـشدای  نامزاس  وا و  نایم  یتبـسن  دـیاب  هک  دوب  نشور  کنیا 
ار دوخ  یبهذـم  تالیامت  هیتجح  نمجنا  هب  دورو  اب  یناقرخ  .دوب  یناـقرخ  یلع  هدـنورپ  تبـسن ، نیا  داـجیا  يارب  كاواـس  یناـگیاب 

.دوب هدرک  تکرش  داشرا  هینیسح  رد  یتعیرش  یلع  رتکد  ياه  ینارنخس  رد  هتفر و  نارهت  هب  ندش  لیصحتلا  غراف  زا  سپ  هداد ، ناشن 
.دندوب هدرک  رقتـسم  دورهاش  رد  ار  دوخ  ریثکت  هاگتـسد  هدروآ ، يور  هیمالعا  ریثکت  راک  هب  رگید ، نایوجـشناد  هارمه  دعب ، يدـنچ 

، داصتقا لئاسم  هوزج  یبرع ، سرد  تاوزج  هایـس ، همانراک  ییاضر ، هیعافد  يرهاط ، پیترـس  رورت  هیمالعا  مق ، هیملع  هزوح  هیمالعا 
زا هک  تیناحور  تضهن  ویدار  ياه  همانرب  زا  یخرب  و  یـسایس ، ناینادـنز  هداوناخ  هب  یناسر  کمک  هب  عجار  ینیمخ  هللا  تیآ  ياوتف 
هک دوب  هتفگ  ییوجزاـب  رد  يریگتـسد ، زا  سپ  یناـقرخ  یلع  .دوب  هدـش  عیزوت  ریثکت و  ناـنیا  طـسوت  دـش ، یم  شخپ  دادـغب  ویدار 
هب درک » کمک  یـسایس  ناینادـنز  هداوناخ  هب  دوش  یم  هک  ماما  مهـس  دروم 3/1  رد   » ار ینیمخ  هللا  تیآ  ياوـتف  هب  طوـبرم  هیمـالعا 

دوب هدش  هدیسرپ  يا  هنماخ  ناردارب  اب  وا  طابترا  زا  هک  یلاوئـس  رد  یناقرخ  .تسا  هداد  يا  هنماخ  یلعدیـس  هلمج  زا  نوگانوگ  دارفا 
طقف ما و  هداتـسرفن  اهنآ  يارب  ار  يا  هیرـشن  ای  هیمالعا  ما و  هتـشادن  یطابترا  هنوگ  چـیه  يا  هنماخ  ناردارب  اب  بناج  نیا  : » دوب هتفگ 

زا هک  ار  یبرع  ییاـه  هوزج  .مـیداد و  ناـش  هداوناـخ  هـب  مـیدرب و  يا  هنماـخ  یلعدیـس  لزنم  هـب  ار  ریخا  ياـه  هیمـالعا  زا  يرادـقم 
هنماخ اب  تسا  رتهب  اه  هوزج  نیا  سیردـت  يارب  هک  متفگ  اهنآ  هب  مداد و  اه  هچب  هب  دهـشم  رد  مدوب  هتفرگ  یناغفا  ماـن ] هب  یـصخش  ]

(2)« .میریگب سامت  يو  اب  میتسناوتن  دوبن ، دهشم  رد  يا  هنماخ  عقوم  نآ  رد  نوچ  هتبلا  هک  دیریگب  سامت  يا 

ص:520
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رد نیا  زا  شیپ  وا  يریگتـسد  داهنـشیپ  هتبلا  .دوـش  ادـیپ  شا  هدوـقفم  هقلح  هک  دوـب  یفاـک  هلمج  دـنچ  نیمه  دهـشم  كاواـس  يارب 
هتشذگ ياه  تیموکحم  هک  دوب  هدش  دیکأت  شرازگ  نیا  رد  .دوب  هدش  هئارا  دیدرگ ، هیهت  كاواس  موس  لک  هرادا  رد  هک  یـشرازگ 

، داحتا نیبم  ار  وا  هغالبلا  جـهن  نآرق و  ياهریـسفت  شرازگ ، هدنـسیون  .تسا  هتـشادن  وا  ياه  تیلاعف  اب  یبسانت  يا  هنماـخ  یلعدـیس 
هتسناد یبهذم » نیبصعتم  بالط و  یهارمگ   » بجوم ار  وا  يدازآ  همادا  هدرک ، فیـصوت  بولطم  ماظن  لیکـشت  رامثتـسا و  اب  هزرابم 
فعـض اـت   ] دوش يراکبارخدـض  كرتـشم  هتیمک  لـیوحت  ریگتـسد و  دـیاب  وا  هک  دوب  نیا  دوـب ، هتفرگ  شرازگ  هک  يا  هجیتـن  .دوـب 

[ .ددرگ ناربج  اج  نآ  ناسارخ ، كاواس  ياه  ییوجزاب 

.دوب يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  بابسا  زا  یکی  دیمان ، موس  لک  هرادا  یلخاد  راک  شدرگ  ار  نآ  دیاب  هک  شرازگ  نیا 

312»

شرازگ 15/10/53

داوج دنزرف  يا  هنماخ  ینیسح  یلعدیس 

: دناسر یم  راضحتسا  هب  ًامارتحا 

هب مدرم  کیرحت  رد  لاعف  شقن  هک  لاس 42  زا  هک  دشاب  یم  دهشم  ناتسرهش  رد  وج  هدسفم  تحاران و  ظاعو  هلمج  زا  الاب  هدربمان 
یبهذـم و نیبـصعتم  ندرک  هارمگ  تهج  رد  ار  یتامادـقا  هناخاتـسگ  ریگ و  یپ  روط  هب  هتـشاد  دادرخ  ناـیرج 15  رد  اولب  شروش و 
رد راب  کی  ریگتـسد و  راب  نیدنچ  تهج  نیمه  هب  هدومن و  لابند  یتینمادـض  ياه  تیلاعف  ماجنا  هب  نانآ  قیوشت  حول و  هداس  بالط 

هدوبن و هیلاراشم  یتینمادض  ياه  تیلاعف  يایوگ  ییوجزاب  شرازگ  يریگتسد  نیا  رد  .تسا  هدش  موکحم  نادنز  هام  هس  هب  لاس 49 
یم مک  وا ، داح  یتینمادض  تامادقا  دوجو  اب  هدشدای  تیموکحم  هک  نآ  تلع  تسا و  هدیسر  ضرع  هب  یشرازگ  دروم  نیا  رد  ًالبق 
ءوس تایرظن  هدومن  یعـس  هدرک و  لابند  دیدج  یلکـش  هب  ار  شیوخ  تامادـقا  ًابقاعتم  ثحب  دروم  یناحور  .تسا  رما  نیمه  دـشاب ،

هب تهج  هک  يوحن  هب  تایاور ، نآرق و  تاـیآ  زیمآ  ضرغ  ریـسفت  قیرط  زا  ربنم و  يـالاب  ظاـعو  بـالط و  سیردـت  نمـض  ار  دوخ 
رثؤم وا  رد  هجو  چیه  هب  هدش  هداد  يو  هب  هک  يدیدش  تارکذت  تسا و  هدرک  لابند  دـشاب ، هتـشاد  یمیژردـض  یبالقنا و  حالطـصا 

فرحنم و نویناحور  زا   ) يرظتنم یلعنیسح  خیش  زا  تیامح  تهج  ار  ییاه  همانرب  هیلاراشم  تامادقا ، نیا  رانک  رد  .تسا  هدشن  عقاو 
.تسا هدراذگ  لمع  ضرعم  هب  وا  هب  یلام  کمک  و  دوب ) هدش  دیعبت  سبط  ناتسرهش  هب  هک  تحاران 
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سلاجم رد  هک  ییاه  ینارنخـس  دروآ و  یم  لمع  هب  بالط  تهج  هک  ییاهریـسفت  رد  لـبق  يدـنچ  زا  يا  هنماـخ  ینیـسح  یلعدـیس 
تایرظن هک  تسا  يوحن  هب  اه  ینارنخـس  اه و  ریـسفت  نیا  یـسررب  هک  يروط  هب  هدرک  باـختنا  يدـیدج  هیور  دـیامن ، یم  یبهذـم 

ره هکنآ  يارب  هدشدای  .دشاب  یم  روبزم  هورگ  عفن  هب  یغیلبت  لاح  نیع  رد  هدرک و  نیمأت  ار  ناریا  قلخ  نیدهاجم  حالطـصا  هب  هورگ 
پاچ و هیمالعا  تروص  هب  ریسفت  زا  سپ  باختنا و  نآرق  زا  ییاه  هیآ  تاغیلبت ، نیا  رانک  رد  دنک ، لامعا  ار  دوخ  دصاقم  رتشیب  هچ 

ماظن لیکـشت  روظنم  هب  رامثتـسا  اب  هزرابم  داـحتا و  هب  ار  ناگدـنناوخ  اـه ، هیمـالعا  نیا  داـفم  .دـیامن  یم  شخپ  دوخ  يداـیا  هلیـسو 
دوخ ربانم  رد  هدومن و  هدافتـسا  هغـالبلا  جـهن  ياـه  تمـسق  زا  يا  هراـپ  زا  نینچمه  ثحب  دروم  ظـعاو  .دـیامن  یم  توعد  بولطم ،

.دیامن یم  حرطم  یبالقنا  حالطصا  هب  تاعوضوم 

دهاوخ مهارف  ار  یبهذـم  نیبصعتم  بالط و  یهارمگ  تابجوم  صخـش  نیا  ياه  تیلاـعف  همادا  ًـالوا  هکنیا  قوف و  بتارم  ضرع  اـب 
، يو لاس 49  يریگتسد  هلمج  زا  دهشم ، كاواس  بناج  زا  صخش  نیا  اب  هلباقم  هنیمز  رد  دوجوم  قباوس  دروم  رد  یسررب  ًایناث  درک 

نیا طابترا  تسا  مزال  ًاثلاث  دیامن و  قیقحت  وا  زا  يریگتـسد  زا  سپ  يراکبارخدض ، كرتشم  هتیمک  تسا  حلـصا  هک  تسا  نآ  دیؤم 
هولج یمهم  درف  یمومع  ناهذا  رد  دیعبت  تروص  رد  هکنیا  هب  ًافاضم  و  ددرگ ، صخشم  فلاخم  رصانع  نویناحور و  ریاس  اب  صخش 

یسرزاب و وا  لزنم  زا  ریگتسد و  دهشم  كاواس  هلیسو  ثحب  دروم  درف  بیوصت ، تروص  رد  تسا  یعدتسم  اذهیلع  .دش  دهاوخ  رگ 
« .تسیلاع يأر  هب  لوکوم  .دریگ  رارق  بیقعت  ییوجزاب و  تحت  دوش و  هداد  رارق  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  رایتخا  رد 

.دوش 16/10/53» مادقا  : » تشون نآ  ياپ  شرازگ ، نیا  ندید  زا  سپ  یتباث  زیورپ 

مزال تامدقم  هیهت  اب   » هک دش  هداتـسرف  دهـشم  كاواس  هب  مه  يا  همان  دـش و  هداد  يا  هنماخ  ياقآ  يریگتـسد  روتـسد  هلمج ، نیا  اب 
مهتم هدروآ و  لمع  هب  یـسرزاب  ًاقیقد  ثحب  دروم  یناحور  تنوکـس  لـحم  زا  مادـقا و  يا ] هنماـخ  یلعدیـس   ] يریگتـسد هب  تبـسن 

(1) .دیهد رارق  زکرم » يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  رایتخا  رد  لحم  ینابرهش  هلیسو  هفوشکم  كرادم  اب  هارمه  ار  روبزم 

کی داجیا  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  تاراهظا  هرابرد  دهشم  كاواس  هب  هدیسر  شرازگ  دیاش 
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كرتشم هتیمک  معط  ندـناشچ  وا و  يریگتـسد  يارب  ار  تینما  نامزاس  مزع  هزرابم ، هب  دـقتعم  ناناملـسم  زا  دـنم  فدـه  تالیکـشت 
رایـسب وا ، هب  کیدزن  نایذوفن  زا  یکی  فرط  زا  يا ، هنماـخ  ياـقآ  عضاوم  زا  هدـش  هیهت  شرازگ  .دـشاب  هدرک  مزج  يراکبارخدـض 

: دوب هتفگ  یصوصخ  یعمج  رد  رذآ ، مهدراهچ  رد  يو  .تسایوگ 

ياهورین زا  هدافتـسا  اـب  میروآ و  دوجو  هب  يزکرم  هتـسه  کـی  ناـسارخ  ناتـسا  حطـس  رد  یبهذـم  ياـه  تیلاـعف  يارب  دوب  رظن  رد 
رکفمه رادـفرط و  ام  نارکفنـشور ، ناناوج و  ًاصوصخم  تاقبط ، همه  ناـیم  رد  .مینک  هدافتـسا  اـه  تصرف  زا  میناوتب  رتشیب  هدـنکارپ 

نیا یگتـسبمه  هجوـت و  يارب  .دور  یم  ردـه  اـهورین  هدافتـسا ، نودـب  هجیتـن  رد  میــسانش و  یمن  ار  رگیدـکی  نـکل  مـیراد ، ناوارف 
نیا وزج  مه  ار  امـش  هک  دوب  نیا  رب  ام  رارق  میتسه و  رکف  نیا  رد  تسا  یتدم  ام  تسا و  مزال  يزکرم  هتـسه  کی  هدنکارپ  ياهورین 

اب ام  يزکرم  تیعمج  نیا  لیکشت  يارب  دوزفا : يا  هنماخ  .مییامن  هدافتـسا  ناناوج  نیب  رد  امـش  دوجو  زا  میهد و  رارق  يزکرم  هتـسه 
دنتفگ دندیدن و  حالص  ًالعف  نارهت  ناتسود  ماجنارس  میتشاذگ و  نایم  رد  نارهت  ناتـسود  اب  میدرک و  تبحـص  یلیخ  دوخ  ناتـسود 

نیا نم  رظن  هب  یلو  دندرک  عنم  ار  ام  ناتـسود ، ًالعف  اذل  .دیدرگ  یم  راتفرگ  هجیتن  ذخا  نودب  راکـشآ و  دوز  یلیخ  امـش  دهـشم  رد 
تـصرف رظتنم  دـیاب  مینزب و  یمادـقا  نینچ  کی  هب  تسد  دـیاب  ماجنارـس  يرکف ، یگتـسبمه  کی  يارب  اـم  دراد و  ترورـض  هماـنرب 

(1) .میشاب

تشادزاب نیمشش 

شردام هناخ  یهار  هتسجخ  مناخ  دعب ، زور  حبص  .دندیسر  دهشم  هب  ناردنزام  رفـس  زا  يد  مهدزون  هبنـش ، جنپ  تاعاس  نیرخآ  رد 
هناخ هب  رهظ  زا  دـعب  .دوب  وا  نامهیم  راهان  .تفر  شرـسمه  ردام  هناخ  هب  رهظ  ماگنه  مه  يا  هنماخ  ياـقآ  .دوب  اـجنآ  یفطـصم  .دـش 
یکی دمح ، هروس  زا  سپ  تعامج  زامن  رد  ًالومعم  وا  .دـنک  هدامآ  نسح  ماما  دجـسم  بش  نآ  ینارنخـس  يارب  ار  دوخ  ات  تشگزاب 
.هیآرپ ياه  هروس  زا  یکی  رورم  لاـح  رد  وا  دوب و  يد 1353   20 هعمج ، رصع  .دناوخ  یم  ار  نآرق  ما  یـس  ءزج  دنلب  ياه  هروس  زا 

ياه هرهچ  درک ، زاب  هک  ار  رد  .دوب  تعاس 16:30  .دمآرد  ادص  هب  رد  گنز  يادص  .درپس  یم  دای  هب  درک و  یم  رارکت 
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.تساجک هناخ  باتک  دنتـسناد  یم  .دندش  هناخ  دراو  دندز و  شرانک  .دندوب  هداتـسیا  رد  تشپ  باذـع ، ياه  عونلا  بر  یگـشیمه ،
يادص .دندرک  عمج  دهد ، یهاوگ  وا  هیلع  هک  يا  هتشون  تشاد ، كردم  دنـس و  زا  یـشیامن  هک  هچ  ره  .دنتفر  اجنآ  هب  تسار  کی 

، تسشن یم  نارازگزامن  اب  دش ، یم  رضاح  دجسم  رد  ناذا  زا  شیپ  هشیمه  .دوب  یم  دجـسم  رد  دیاب  نونکا  وا  .دش  دنلب  برغم  ناذا 
هک تفگ  .دوب  دـنب  ياپ  نادـب  تسناد و  یم  تعامج  ماما  بادآ  زا  ار  راـتفر  نیا  وا  .تفگ  یم  دینـش و  یم  درک ، یم  شب  شوخ و 

نارگن دنتفگ : يدرسنوخ  اب  .تشاد  دهاوخن  لابند  هب  امش  يارب  یبوخ  تبقاع  دنامب  زامن  زا  رگا  دناسرب و  دجسم  هب  ار  شدوخ  دیاب 
تفگ داد و  يرادلد  ار  مناخ  ردارب  .دیسر  رس  دوب ، هدش  نارگن  دجسم  رد  وا  ریخأت  زا  هک  شرسمه  ردارب  نیب  نیا  رد  دیس ! شابن  ام 

.تفر تفایرد و  ار  عوضوم  هتسجخ  ياقآ  .دیایب  دجسم  هب  دناوت  یمن  هک 

تحت هیمالعا  گرب  کی  . 1 : » تشون نینچ  لزنم » یسرزاب  هسلج  تروص   » ناونع تحت  یشرازگ  رد  ار  دوخ  ياهدرواتسد  كاواس 
.3 یمیکح ؛ اضردمحم  هتشون  اه  شهج  دورس  باتک  . 2 یمالـسا ؛ تموکح  يروهمج  يادص  ياضما  هب  نطو  مه  يا  يرآ  ناونع 

بهذـم راظتنا ، هوزج  . 5 یتعیرـش ؛ یلع  رتکد  هتـشون  نیثکان  نیقراـم ، نیطـساق ، باـتک  . 4 هدازازریم ؛ هللا  تـمعن  هتـشون  يروـحس 
 . 8 هدازازریم ؛ تمعن  زا  رعش  هاگپ  . 7 يا ؛ هنماخ  یلعدیس  ياقآ  ياه  ینارنخـس  دلج  راهچ  . 6 یتعیرش ؛ یلع  رتکد  هتشون  ضارتعا ،

هسردم همانـساسا  . 11 يرهطم ؛ یـضترم  زا  یطخ  هتــشون  . 10 رحـس ؛ باتک  . 9 یتعیرـش ؛ یلع  رتکد  ینارنخـس  هوزج و  دـلج  جـنپ 
یطخ هتشون  گرب  ًانمض 29  يا ؛...  هنماخ  یلعدیـس  ملق  هب  نامیا  ناونع  تحت  گرب  لماش 33  یطخ  هوزج  . 12 مق ؛ ياه  ینامرک 

« .ددرگ یسررب  یتسیاب  هک  فشک  فلتخم  لئاسم  دروم  رد  هدش  یپکوتف 

هب ار  رد  دـندرپس و  کیرات  ياـه  لولـس  زا  یکی  هب  .دـنتفرگن  ار  شا  ساـبل  هماـمع و  .دـندش  دیفـس » لـته   » یهار وردوخ ، رب  راوس 
رد يال  زا  یفیعض  درز و  رون  .دوب  هدید  اه  هجنکش  دوب و  هدنارذگ  اه  لولس  نیا  مکـش  رد  زین  ار  نابآ 1350  رهم و  .دنتسب  شیور 

ربارب رد  ار  دوخ  تمواقم  هک  دـنا  هدـش  هتـسب  زاب و  ردـق  نآ  اهرد  لاس ، هس  نیا  رد  دوب  مولعم  .تخیر  یم  لولـس  یکیرات  نورد  هب 
هب .دیـشیدنا  دوب ، هدـش  رارکت  راب  جـنپ  نیا  زا  شیپ  اـهنآ  هیبش  هک  ور  شیپ  ياهدادـخر  هب  تسـشن و  .دـنا  هداد  تسد  زا  رون  دورو 

متفریذپ و یم  ار  یناردنزام  ناناوج  ياضاقت  شاک  يا   » .تشاد هلجع  دهشم  هب  ندیسر  يارب  ردق  هچ  هک  دمآ  شدای 
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« .مدنام یم  نانآ  دزن  يزور  دنچ 

ندرک عمج  .درک  دنهاوخ  شدازآ  درک  نامگ  .نک  عمج  ار  تلیاسو  هک  تفگ  دـمآ و  شغارـس  هب  يرومأم  دـعب  زور  رهظ  زا  شیپ 
دعب یقیاقد  .دندرک  وردوخ  راوس  دندرب و  ار  وا  دـشاب ؟ هتـشاد  تسناوت  یم  یموهفم  هچ  تشادزاب  زور  نیتسخن  رد  مه  نآ  لیاسو ،

ایآ دش ؟ دهاوخ  يرپس  رهـش  مادک  رد  وا  تشادزاب  نیمـشش  اجک ؟ هب  اما  .تسا  رفاسم  هک  دیمهف  .دندش  هدایپ  نهآ  هار  هاگتـسیا  رد 
كاواس زا  هچ  دهشم  كاواس 1353  دنا ؟ هدـیدن  امیپاوه  كرادـت  هداد و  جرخ  هب  تسخ  ارچ  تسا ، رود  هار  رگا  هدـش ؟ دـلب  یفن 

نیـسح دـندوب : مکی  راوتـسا  ود  ره  .دـنتفرگ  شلیوحت  یـصخش  سابل  اب  سیلپ  رومأم  ود  تشاد ؟ مک  ناتـسیس  ناتـسچولب و   1342
سدح .دید و  یم  ار  وا  زور  ره  .تشاد  هناخ  وا  لحم  نامه  رد  .تخانـش  یم  ار  نانآ  زا  یکی  .هداز  میرک  مساقلاوبا  جنگآرغـصا و 

، اهنآ زا  ریغ  .دوش  یم  هدیـشک  نارهت  يوس  هب  هجرد 2  هپوک  نیا  دیمهف  هک  دیـشکن  یلوط  .دشاب  كاواس  ناتـسآ  مداخ  هک  دز  یم 
زا .میتسه  يداع  نارفاسم  زین  رفن  هس  ام  هک  دننک  دومناو  نارفاسم  ربارب  رد  دندرک  یعـس  نم  ناهارمه   » .دندوب اجنآ  رگید  رفاسم  هس 
اب نارفاسم  دنکن  مدیسرت  نم  اما  دزن ، رـس  اهنآ  زا  مرب  یم  رـسب  اهنآ  تشادزاب  رد  نم  هک  دشاب  نیا  يایوگ  هک  یتکرح  چیه  ور  نیا 

ياملع هب  ار  دوخ  ياه  هوکش  ًالومعم  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  اریز  ...دنک  یـسایس  رـسدرد  کی  راچد  ار  اهنآ  هک  دنیوگب  ینخـس  نم 
هارمه ییور و  هداشگ  یمارآ و  لامک  اب  ور  نیا  زا  .دندرک  یم  لددرد  اهنآ  اب  عاضوا  یناماسبان  ثداوح و  دب  زا  دـنتفگ و  یم  نید 
نارهت كاواس  هب  ارم  دـنهاوخ  یم  .میاهنآ  تشادزاب  رد  نم  دنتـسه و  كاواس  رومأم  رفن  ود  نیا  متفگ : مدرک و  اهنآ  هب  ور  مسبت  اب 

« .دنهد لیوحت 

، اهنآ ینالوط  ياه  هاگن  رد  هک  دش  هجوتم  وا  اما  دندرواین ، نابز  رب  ینخـس  دـندوب ، يا  هنماخ  ياقآ  رفـسمه  هک  یتدـم  رد  نارفاسم 
.دنز یم  جوم  مشخ  اب  هتخیمآ  یجنر 

اب یناقرخ )!( هورگ  طابترا  هب  طوبرم  همان  هدمع  شخب  .دوب  هدرک  هیهت  ار  نآ  ناسارخ  كاواس  هک  دنتـشاد  يا  همان  هارمه ، نارومأم 
.دشاب رویرهش  مششو  تسیب  رد  یتباث  زیورپ  همان  دیؤم  هک  دوب  هدش  میظنت  يروط  دوب و  يا  هنماخ  ياقآ 

زا نایاپ ، رد  يو  .دوب  غورد  هتبلا  هک  دوب ؛ هتـشون  ياه 1346 و 1350  لاس  رد  وا  يدازآ  رد  كاواس  قافرا  زا  ناخیـش  هماـن  نیا  رد 
يارب [ » دـشابن و هاتوک  هتـشذگ  بتارم  لثم   ] وا تیموکحم  هک  دـشاب  يوحن  هب  يا  هنماخ  اب  دروخرب  دوب  هتـساوخ  كاواـس  تساـیر 

زا يدادعت  هب  هک  دوب  هدش  هیهت  مه  هلجع  اب  ًامتح  همان  .دنامب  نادنز  رد  يدامتم » یتدم 
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.دوب هتفرن  يا  هراشا  وا  ياه  سبح  اه و  يریگتسد 

يا هنماخ  یلعدیس  هرابرد : »

کیرحت و ماـهتا  هب  خـیرات 20/3/42  رد  یکی  تبون  ود  هدوب و  تلود  فلاـخم  نویناـحور  رادـفرط  هدـشدای ، دوجوم ، قباوس  ربارب 
ار صخـش  نیا  كاواس  تشادزاب و  دـنجریب  ینابرهـش  هلیـسو  هب  ربانم  رد  فالخ  بلاطم  راهظا  روشک و  تینما  هیلع  مدرم  صیرحت 

یبهذـم لئاسم  زا  جراـخ  یبلاـطم  رباـنم  رد  لاـبند و  ار  دوخ  لاـمعا  ًاددـجم  هدربماـن  یلو  .دومن  صخرم  لوا  هلحرم  يارب  داـشرا و 
هاگداد هب  يو  هدنورپ  تشادزاب و  ماهتا  نیمه  هب  خیرات 14/1/46  رد  هک  يروط  هب  دیدرگ  یم  نیعمتـسم  کیرحت  بجوم  حرطم و 

رارق هطوبرم  ناتـسداد  ياضاقت  قبط  موکحم و  یبیدأت  نادـنز  هام  هس  هب  هیلاراـشم  داـشرا  قاـفرا و  رظن  اـب  لاـح  نیع  رد  هک  عاـجرا 
خـیرات 26/4/46 رد  لـیفک  ندرپـس  زا  سپ  لیدـبت و  لاـیر  رازه  دـصکی  غلبم  هب  هلاـفکلا  هجو  هب  يو  رارق  رداـص و  نیمأـت  فیفخت 
ار دوخ  تیلاـعف  هنماد  یطارفا  نویناـحور  زا  يوریپ  دوخ و  یطارفا  راـکفا  ریثأـت  تحت  ًادـیدش  صخـش  نیا  .تسا  هدـیدرگ  صخرم 

دومحمدیـس هللا  تیآ   ) قباس يدازآ  حالطـصا  هب  تضهن  قباس و  یلم  حالطـصا  هب  ههبج  هلمج  زا  یـسایس  ياه  ههبج  اب  رت و  عیـسو 
رد ار  یـسایس  حالطـصا  هب  ياه  هورگ  نیا  راعـش  یگنهامه و  اهنآ  تارظن  اب  رارقرب و  طابترا  ناگرزاب ) يدهم  سدـنهم  یناقلاط و 
يو فالخ  لامعا  تلالد ، حـیاصن و  اب  راضحا ، كاواس  هب  راب  نیدـنچ  يا  هنماـخ  .هدرک  یم  غیلبت  هیجوت و  هیملع  سرادـم  طـیحم 

ار عالطا  یب  دارفا  يریگ و  یپ  ار  دوخ  راکفا  لابند  نانچمه  دـشن و  عقاو  رثؤم  يو  رد  لـئاسم  نیا  زا  مادـک  چـیه  اـما  دـش  دزـشوگ 
یلم نشج  نیا  هیلع  کیرحت  هب  عورش  هدربمان  یهاشنهاش  هلاس  هدنخرف 2500  ياه  نشج  يرازگرب  اب  نامز  مه  .دومن  یم  فرحنم 

اب زین  راب  نیا  .دـهدن  ماجنا  یلم  حـلاصم  فالخ  لمع  رگید  هک  دـش  دـهعتم  هدـش و  دوخ  لامعا  رکنم  یلو  تشادزاب ، هک  دومن  یم 
فلاخم و هرطفلاب  رـصنع  کی  هنافـسأتم  یلو  دنک  رظنفرـص  دوخ  فرحنم  هار  زا  هک  دش  هداد  تصرف  لیدبت و  يو  رارق  قافرا ، رظن 
[ هک  ] یناقرخ یلع  هورگ  هلمج  زا  رارقرب ، طابترا  راکبارخ  دارفا  هب  هتـسباو  ياه  هورگ  اب  رورم  هب  لاـبند و  ناـنچمه  ار  دوخ  تیلاـعف 
هک نآرق  تایآ  یبهذم و  لئاسم  حالطـصا  هب  رتشیب  مهف  روظنم  هب  يا  هنماخ  یلعدیـس  دزن  رد  هورگ  ياضعا  هک  دـنا  هتـشاد  روتـسد 

هیجوت ریـسفت و  دوخ  هنانئاخ  فادها  تهج  رد  ار  نآ  یمالـسا ) ياه  تسیـسکرام   ) قلخ نیدـهاجم  حالطـصا  هب  ناراکبارخ  هورگ 
نآ عیزوت  هیهت و  رد  دوخ  هک  ییاه  هیمالعا  زا  هورگ  نیمه  دنریگب و  دای  یبرع  دننک 
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ًاریخا هک  یهورگ  نینچمه  یناقرخ .) هورگ  دارفا  تافارتعا   ) دنا هدرب  يا  هنماخ  لزنم  برد  هب  هتسب  کی  دنا  هتـشاد  میقتـسم  تلاخد 
دندوب هدرک  هیهت  زین  یپک  یلپ  هاگتـسد  روظنم  نیدب  عیزوت و  ریثکت و  ییاه  هیمالعا  قلخ  حالطـصا  هب  نیدهاجم  عفن  هب  تشادزاب و 
يرکف يانبریز  تکرش و  يا  هنماخ  ینارنخس  تاسلج  رد  هک  دراد  فارتعا  یناجنز  هب  فورعم  یقداصریم  يدهمدیس  هورگ  ربهر  و 
تمارک دجسم  دوخ ، ياه  تیلاعف  شرتسگ  روظنم  هب  يا  هنماخ  ًانمـض   (1) .تسا هتفای  لکـش  يا  هنماخ  تاسلج  زا  شهورگ  يو و 

دناوخ و یم  زامن  مه  نسح  ماما  دجسم  رد  درک  یم  ینارنخس  روبزم  دجـسم  رد  هکنیا  رب  هوالع  باختنا و  دوخ  ینارنخـس  تهج  ار 
دجـسم رد  وا  ینارنخـس  زا  كاواس  فرط  زا  تهج  نیمه  هب  دوب  هدروآرد  دوخ  يارب  یهاگیاپ  تروص  هب  ار  تمارک  دجـسم  نوچ 

ناونع تحت  ییاه  یپک  یلپ  تخادرپ و  هغـالبلا  جـهن  ریـسفت  هب  نسح  ماـما  دجـسم  رد  يا  هنماـخ  نآ  زا  دـعب  يریگولج و  روکذـم 
تهج ًاریخا  دناد و  یم  ینیمخ  هدـنیامن  ار  شدوخ  يا  هنماخ  .دـناسر  یم  شورف  هب  رـضاح  دارفا  نیب  هیهت و  هغالبلا  جـهن  زا  يوترپ 

هنوگ چیه  تشادزاب  زا  لبق  هدوب و  نمؤم  دوخ  هدیقع  هب  نانچمه  يو  .هدومن  یم  یتاهوجو  يروآ  عمج  هب  عورش  تعاضب  یب  دارفا 
مازعا يراکبارخدـض  كرتـشم  هتیمک  هب  ریگتـسد و  يا  هنماـخ  هک  نوـنکا  دـییامرف  ررقم  .تـسا  هدرکن  دوـخ  هـیور  رد  رظندـیدجت 

مزـال مادـقا  يداـمتم  یتدـم  يارب  يو  تیموکحم  هب  تبـسن  تحاراـن  تسا  يدرف  هدربماـن  هکنیا  يو و  قباوس  هب  هجوت  اـب  هدـیدرگ 
.دنیامن مالعا  ار  هجیتن  لومعم و 

(2)« ناخیش .ناسارخ  ناتسا  كاواس  سیئر 

يراکبارخدض كرتشم  هتیمک  هب  لاقتنا 

اجنآ سیلپ  هاگرارق  هب  دندیسر و  نارهت  نهآ  هار  هاگتسیا  هب  يد ، مودو  تسیب  حبص ، هبنشکی 
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1390ش-1299ش)  ) یناجنز یقداصریم  نسحریماقآ  هللا  تیآ  دـنزرف  یناجنز ، یقداصریم  دمحادیـس ) هب  فورعم   ) يدهمدیـس - 1
یتینما هاگتسد  هک  دش  بجوم  يدهمدیس  یسایس  ياه  تیلاعف  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  نادرگاش  زا  دهشم و  هیملع  هزوح  ياه  هبلط  زا 
سبلم رد 1350ش  يدهمدیس  .دنک  سبح  دهـشم  دابآ  لیکو  نادنز  رد  لاس  کی  دودح  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  لاس 1353ش  رد 

تیناحور ویدار  يادص  زا  راون  هقلح  کی  دادرخ 1342 و  هرابرد 15  يا  هیمالعا  نتشاد  هارمه  وا  مرج  .دوب  هدش  تیناحور  سابل  هب 
مود  ) ناـضمر 1355ش ياـهزور  نیـسپاو  رد  هک  نیا  اـت  تفرگ  یپ  ار  دوـخ  يدادبتـسادض  ياـه  شـالت  يدازآ  زا  سپ  يو  .دوـب 

، درک یشکدوخ  رونایس  اب  يدهمدیس  كاواس ، شرازگ  هب  .دوب  حلسم  يو  .داتفا  كاواس  تسد  هب  نارهت  نیوزق  نابایخ  رد  هامرهم )
.دراد دوجو  دشاب ، هدناسر  تداهش  هب  رونایس  اب  ار  وا  كاواس  هک  ناکما  نیا  یلیصحت ، یگداوناخ و  هنیشیپ  هب  هجوت  اب  اما 

خروم 22/10/53. ه 1 ، مش 17365 / موس ، لک  هرادا  هب  ناسارخ  ناتسا  كاواس  همان  كاواس ، دانسا  - 2
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.دش اهنآ  هارمه  .دندناسر  نهآ  هار  هب  ار  دوخ  كاواس  نارومأم  زا  نت  دـنچ  دـعب  یقیاقد  دـندز و  نفلت  ییاج  هب  شناهارمه  .دـنتفر 
هک اج  ره  .دوبن  تولخ  نارهت  ياه  نابایخ  .دوب  زیمآ  نیهوت  نشخ و  نارومأم ، نیا  راتفر  .دنتـسب  ار  شنامـشچ  .دندش  وردوخ  راوس 

دندرب و ولج  يرتم  دنچ  .دندرک  شا  هدایپ  داتسیا ، وردوخ  هک  راب  نیرخآ  .ریگب  نییاپ  ار  ترس  دنتفگ : یم  وا  هب  داتـسیا  یم  وردوخ 
زا یکی  .دندوب  اجنآ  نارهت ، ات  دهـشم  زا  شهارمه  رفن  ود  هلمج  زا  رومأم ، دـنچ  هک  دـید  یقاتا  رد  ار  دوخ  .دنتـشادرب  ار  دـنب  مشچ 
هب ار  نادـنز  سابل  هکت  ود  .راولـش  نهاریپ و  کی  اب  دـنام  .دروآرد  ار  هداـبل  اـبق و  اـبع ، هماـمع ، .روآرد  ار  تساـبل  هک  تفگ  اـهنآ 
اب هک  داتفا  راطق  رفـس  ناـهارمه  هب  مهاـگن  اـج  نیا  رد   » .درک ضوع  شراولـش  نهاریپ و  اـب  ار  نآ  رگید  ییاـج  رد  .دـنداد  شتـسد 
مه نم  .دننیبب  تأیه  عضو و  نآ  رد  ارم  دنتشادن  راظتنا  دیاش  .دنتـسیرگن  یم  نم  رد  هودنا  فسأت و  اب  هتخیمآ  زیگنا و  نزح  یهاگن 

« .مداد خساپ  مسبت  اب  ار  نانآ  ياه  هاگن 

زاب يادص  زا  .دور  یم  اجک  هب  تسناد  یمن  .دندش  نوریب  قاتا  زا  .دشکب  شرس  هب  دروآرد و  ار  نادنز  نهاریپ  داد  روتسد  نابنادنز 
شهگن رد  کی  تشپ  دـش و  ینالاد  دراو  .دوش  یم  زاب  یگرزب  رد  هک  دـش  هجوتم  دوب ، هارمه  ییاهریجنز  ندوشگ  اب  هک  رد  ندـش 

ییوس مک  غارچ  .تفای  کیرات  همین  یلولس  رد  ار  دوخ  .تشادرب  شرس  يور  زا  ار  نهاریپ  .وت  دنداد  شله  دش  زاب  هک  رد  .دنتـشاد 
نامداش رایسب  نم  ندید  زا  هک  مدید  ار  یناوج  لولـس  نآ  رد   » .دوب اجنآ  ییانـشور  همه  دوب ، هدش  هدناشوپ  يزلف  روت  اب  شرود  هک 

وت ًاعقاو  درک : یم  رارکت  هتـسویپ  .دیزرل  دوخ  هب  شلد  قمع  زا  قوش و  تدـش  زا  مداد  ار  شباوج  یتقو  .دیـسرپ  ارم  مسا  .دوب  هدـش 
« .درک هسوب  قرغ  ارم  ینامداش  طرف  زا  یتسه ؟ يا  هنماخ 

ار شلد  هرفـس  اما  درک ، يدردمه  راهظا  تسناوت  ات  يا  هنماخ  ياقآ  .دـندوب  هدروآ  لولـس  نیا  هب  ریگتـسد و  ار  وا  شیپ  زور  تسیب 
شیامن اب  هک  یناینادـنز  دـندوب  .تفر  یم  يزیچ  ره  لامتحا  .دوب  مزح  زا  راچان  یـسایس  ینادـنز  .درک  طاـیتحا  .دوشگن  وا  ربارب  رد 

.دنداد یم  نارومأم  لیوحت  دندرک و  یم  هیلخت  ار  دوخ  لولس  مه  تاعالطا  تدارا ، یتسود و 

.دوب يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  هرامش 20  لولس  اجنآ 

اه ییوجزاب  زاغآ 

نآ دنتخانـشن ؟ ار  وا  تشگزاب  لولـس  هب  یتقو  هک  تشذگ  هچ  وا  رب  نینوخ  ياهوجو  سرپ  نیا  زا  یتبون  رد  .دش  زاغآ  اه  ییوجزاب 
يراوید 60/1 راهچ  نآ  رد  رگید  ینادنز  هس  زور 
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وا يادـص  زا  دوشگ  نخـس  هب  بل  یتقو  .دوب  هتـشاذگ  لولـس  هب  اپ  هک  دـندوب  هدـش  یـسک  هب  هریخ  اهنآ  .دـندرب  یم  رـسب  رد 40/2 
بـش ات  دـندوب  هدرب  ار  وا  هک  ماگنه  حبـص  .دنتـسیرگ  ناـنآ  زا  یخرب  .تسا  ناـشدوخ  یلولـس  مه  ناـمه  نیا  هک  دـنداد  صیخـشت 
ناشن زا  یکی  نیا  اما  .دندوب  هدیشارت  ار  وا  شیر  .تسا  هدرم  هجنکـش  ریز  دندز  یم  سدح  .دندوب  نارگن  اه  یلولـس  مه  .تشگنرب 

رد ار  یتخـس  ياهزور   » .دوب هتخاس  رگید  يا  هرهچ  وا  زا  زور  نآ  ياه  هجنکـش  .دوب  اه  یلولـس  مه  يارب  وا  ندـنام  سانـشان  ياـه 
ياذغ یمـسج  یحور و  هجنکـش  ...دننک  یمن  كرد  دنا  هدیـشچ  ار  نآ  معط  هک  یناسک  زج  ار  اهنآ  ینارگ  هک  مدرک  يرپس  لولس 
هویـش .تشاد  همادا  حبـص  ات  اه  بش  زا  یـضعب  رد  دیـشارخ و  یم  ار  شوگ  هجنکـش  ریز  رد  ناینادنز  دایرف  .دوب  ام  نابـش  نازور و 

فدـه ار  ینادـنز  تیـصخش  هیحور و  ندرک  درخ  نادـنز ، نیا  رد  زیچ  همه  .دوب  هنارهام  هدـش و  باـسح  رایـسب  زین  نارگ  هجنکش 
« .دوب هتفرگ 

ياقآ .دـندرب  یم  یپ  دوب  هدز  وا  هب  ناسارخ  كاواس  هک  یتاماهتا  تایئزج  هب  دـیاب  دوخ  لومعم  ياه  شور  اب  صـصختم  نایوجزاب 
اما تسا ؛ یمومع  نادنز  رد  لاس  کی  اب  يواسم  يدارفنا  لولـس  رد  هام  کی  نارذـگ   » هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوز  یلیخ  يا  هنماخ 

« .تسا يدارفنا  لولس  رد  لاس  کی  نارذگ  اب  يواسم  ییوجزاب  زور  کی  میوگ ، یم  اجنیا  رد 

رد يا  ینادـنز  نینچ  هک  درک  مـالعا  شترا  یناتـسداد  هب  يراکبارخدـض  كرتشم  هتیمک  هاـم ، نمهب  موسو  تسیب  دـعب ، هاـم  کـی 
.داد تیمسر  وا  تشادزاب  هب  نیمأت  رارق  رودص  اب  شترا  یناتسداد  هبعش 12  سرپزاب  دعب ، زور  .تسوا  رایتخا 

يا هنماخ  هورگ 

اما دیدرگ ، لیطعت  نآ  ياه  همانرب  دش و  هتسب  یتدم  ات  نسح  ماما  دجسم  يا ، هنماخ  ياقآ  يریگتسد  زا  سپ  هک  دنیوگ  یم  دهاوش 
نمهب 1353 متـشه  .دوب  نالیـس  رد  شنادرگاش  ناـیم  رد  هکلب  يراکبارخدـض ، كرتشم  هتیمک  لولـس  رد  هن  وا ، رکف  هک  نآ  هفرط 

رسپ رفن  یلا 60  دودـح 50  رد  یتیعمج   » دـنربب کتک  ییوجزاب و  يارب  ار  وا  راب  نیمدـنچ  يارب  تفر  یم  راظتنا  نآ  ره  هک  یناـمز 
نادرگاش زا  هک  يا ] هنماخ  ياقآ  بایغ  رد  نسح  ماما  دجسم  زامن  شیپ   ] دجم مان  هب  یصخش  تانایب  هب  نز  رفن  دنچ  ناوج و  هچب و 

ببـس هک  یلماوـع  ...هیلوا و  يورین  نآ  نداد  تسد  زا  لـلع  مالـسا و  لوـصا  نوـماریپ  دـجم  ریما ]  ] هداد و شوـگ  تـسا  يا  هنماـخ 
، لاح یب  ناناملسم  ام  ارچ  هک  نیا  دنا و  هدش  مالسا  نیماضم  رد  تافیرحت 

ص:529

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


داریا رصعیلو  هناخ  باتک  رد  هک  دجم  نانخـس  نایاپ  زا  سپ  .دومن » ینارنخـس  مینک  یم  رکف  يدرف  نید ، عورف  لوصا و  هب  تبـسن  و 
يا هدع   » .دنار نخـس  ناهاشداپ  هیلع  ترارح » يدنت و  اب  تخادرپ و  رثاکت  ...هیآ  همجرت  هب  ...شخب  حرف  مان  هب  یـصخش   » دـش یم 

کیرحت جییهت و  دروم  رد  ار  يا  هنماخ  تامادقا  دجم  شخبحرف و  سابع ] ، ] یمیحر دمحم  دـننام  يا  هنماخ  يدایا  نارادـفرط و  زا 
يریگولج هدـع  نیا  تیلاعف  زا  هک  یتروص  رد  ...دـنیامن  یم  لابند  ماـجنا و  ار  وا  راـک  ...زین  يو  باـیغ  رد  هدومن و  لاـبند  ناـناوج 

رفن ود  یکی  هک  یتروص  رد  ًانمض  .دنیامن  یم  ادیپ  ینارادفرط  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  نیب  رد  هداد و  همادا  دوخ  راک  هب  دوشن ،
تیلاعف هوحن  زا  یتاعالطا  دسر  یم  رظن  هب  دنوش  ییوجزاب  شخبحرف  امن و  باوخ  دننام  يا  هنماخ  یمیمص  نارادفرط  ناتسود و  زا 

(1)« .دومن دنهاوخ  فارتعا  هتشاد و  يا  هنماخ  هورگ 

يورم دومحم  خیـش  يا  هنماخ  ياقآ  بایغ  رد  .دـشن  شوماخ  اما  درک ، تفا  اه  ینارنخـس  اـه و  هسلج  هلعـش  زین  تمارک  دجـسم  رد 
ریز دوخ  یسایس  ياه  ییوگ  شاف  هطساو  هب  دوز  یلیخ  يورم  خیـش  .تفرگ  هدهع  رب  دجـسم  نآ  رد  ار  تعامج  تماما  یچروامس 
هتفر ربنم  هب  ساسح  سلاجم  زا  یضعب  رد  .تسا  يا  هنماخ  یلعدیس  ناوریپ  زا   » وا نامزاس  نیا  رظن  زا  .تفرگ  رارق  كاواس  نیب  هرذ 
نابز رب  درب و  هللا » حور   » زا یماـن  وا  هک  داـتفا  كاواـس  تسد  هب  يورم  خیـش  هقی  یناـمز  .دـیامن » یم  يزیمآ  کـیرحت  تاراـهظا  و 

دجـسم رد  وا  تماما   (2)« .دریگ رارق  قیقد  تبقارم  تحت  ...دوش و  ربـنملا  عونمم  یناـحور  نیا   » هک دوـب  یفاـک  ینیمخ  ماـن  ندـنار 
(3) .دش لقتنم  نارهت  هب  ریگتسد و  دییاپن ؛ يدنچ  تمارک 

يرهطم هرابود  فسأت 

تایهلا هدکشناد  رد  دعب  زور  راهچ  يرهطم  ياقآ  .دیچیپ  وا  نارادتسود  ناتسود و  نایم  دوز  یلیخ  يا  هنماخ  ياقآ  يریگتـسد  ربخ 
يا هنماخ  ياقآ  فیصوت  رد  یتالمج  ربخ ، نیا  زا  فسأت  زاربا  اب  دوب  یصوصخ  ای  رامش  مک  ًالامتحا  هک  یعمج  رد  نارهت  هاگـشناد 
نوچ يا  هدنزرا  هنومن  رتمک  ام  : » دوب هدروآ  نابز  هب  وا  نآرق  ریسفت  هقلح  یلیطعت  زا  سپ  ار  يریباعت  نینچ  نیا ، زا  شیپ  يو  .تفگ 

هنوگ نیا  هب  دیاب  مه  اهورین  نیا  .میراد و  يا  هنماخ 
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عامتجا راکفا  ندرک  نشور  رد  رثؤم  لماوع  زا  ار  وا  يا  هنماخ  ندوتـس  زا  سپ  يرهطم  .دندرگ  فلت  نادنز  ياه  هشوگ  رد  ردـه و 
(1)« .تسناد

ناسارخ كاواس  يرایب  شتآ 

سیئر ناخیـش ، .دومن  یم  لابقتـسا  دنک  رتزارد  ار  وا  نادنز  رت و  گنررپ  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ماهتا  هک  هچنآ  ره  زا  ناسارخ  كاواس 
رد ینیمخ  لاعف  ناگدنیامن  زا  يا  هنماخ  یلعدیس  هک  درک  دیکأت  موس  لک  هرادا  هب  يا  همان  نداتسرف  اب  دهـشم ، رد  هدشدای  نامزاس 

هجوت اب   » .تسا هداتـسرف  یم  هدیدنـسپ  ياقآ  دزن  مق ، هب  نوگانوگ  ياه  هار  زا  هدرک و  یم  يروآ  عمج  ار  تاهوجو  هدوب ، ناـسارخ 
شتیلاعف دروم  رد  هیلاراشم  زا  دنیامرف  ررقم  هدیدرگ ، مازعا  يراکبارخدـض  كرتشم  هتیمک  هب  تشادزاب و  ًالبق  يا  هنماخ  هک  نیا  هب 

هدیسر میمـصت  نیا  هب  كاواس   (2)« .ددرگ لومعم  مزـال  تاـقیقحت  هدومن  یم  لاـسرا  وا  تهج  هک  یهوجو  نازیم  ینیمخ و  عفن  هب 
نیا زا  هدافتـسا  اـب  ناخیـش  .دـنوش  ریگتـسد  ییاسانـش  زا  سپ  ناریا ، ياـج  همه  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  تاـهوجو  ناگدـنیامن  هک  دوب 

.دشاب هاتوک  دتفا ، یم  يا  هنماخ  ياقآ  ناج  هب  هک  ییاه  هلعش  ادابم  دمدب ، كرتشم  هتیمک  شتآ  رب  تساوخ  یم  عوضوم ،

مشش تشادزاب  باتزاب 

هک ناسارخ  نایوجشناد  ءاضما  هب  يا  هیمالعا  هیهت  دوب  هلمج  نآ  زا  .دنامن  شنکاو  یب  نارهت  هب  يا  هنماخ  ياقآ  لاقتنا  يریگتـسد و 
يدادبتـسا ماظن  حیرـشت  اب  نایوجـشناد  .دوب  هدـش  هتـشون  مالـسا » يامعز  رگید  ماظع و  عجارم  تایآ و  كرابم  رـضحم   » هب باطخ 

شالت وا  يدازآ  يارب  هدرک ، ضارتعا  يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاـب  هب  تبـسن  دـندوب  هتـساوخ  هدـشدای  ناـیناحور  زا  ناریا ، رب  مکاـح 
هژیو هب  دنتـشاد ، يو  يدازآ  يارب  یمادـقا  ناوت  هک  يدارفا  زا  هدرتـسگ  یناـسرربخ  نمـض  يا  هنماـخ  ياـقآ  نارادتـسود   (3) .دننک

زا داقتنا  رسارس  يا  هیمالعا  هک  دوب  هتشذگن  يریگتسد  زا  يا  هتفه  دیاش   (4) .دنتسج يرای  ینالیم ، هللا  تیآ  اب  ناطبترم 
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يا هنماخ  یلعدیس  ياقآ  يدازآ  هب  عجار   » هک تساوخ  تاقبط  همه  زا  يا  هنماخ  ياقآ  تشادزاب  ربخ  ساکعنا  نمـض  يولهپ ، میژر 
َّنِا الَا  .تسامـش  اب  ادخ  اریز  دنـشاب ، هتـشادن  ساره  ییورین  تردق و  چـیه  زا  هار  نیا  رد  و  هدرک ، مادـقا  یـسایس  ناینادـنز  رگید  و 

يارب يا  هنماخ  یلعدیس  ياقآ  زرابم  یناحور   » هک داد  ربخ  تیناحور  يادص  ویدار  زین  نمهب  متفه  تسیب و  .نوبلاغلا » مُه  هللا  بزح 
نایوجـشناد و فرط  زا  یتارهاظت  هدربمان ، تشادزاب  ربخ  راشتنا  اب  .دـنوش  یم  ریگتـسد  هام 53  يد  تسیب  هعمج  زور  راـب  نیمدـنچ 

(1)« .دنک یم  تشادزاب  ار  يا  هدع  سیلپ  هجیتن  رد  هک  دریگ  یم  تروص  مدرم  زا  يا  هدع  بالط و 

مسجم گس 

.دش یم  حبص  ناگدش  هجنکش  ياهدایرف  رعق  رد  اه  بش  دوب و  بش  یهایس  هب  ناینادنز  يارب  اهزور  اما ، كرتشم  هتیمک  نادنز  رد 
؛ دنربب ییوجزاب  يارب  ار  ینادنز  تسا ؟ هزادنا  هچ  یمدآ  بات  .دنونشن  دننیبن و  درذگن ؛ دیاین و  نامز ! نداتسیا  زا : رتالاب  ییایؤر  هچ 

.دوب يا  هنماخ  ياقآ  ياه  یلولـس  مه  زا  یکی  يدـمحا ، دمحادیـس  وا ، .ددرگزاب  شهاگ  نمیـشن  يور  تشگزاب  رد  و  دـنربب ، اپ  اب 
یم مکاح  ام  رب  يدیدش  هودنا  تشگ ، یمزاب  لولس  هب  هاگره  .دیسر  تداهش  هب  نادنز  نیمه  رد  هک  نیا  ات  تفای  همادا  وا  هجنکش  »

.دنادرگزاب ناماهلد  رب  ار  شمارآ  دهدب ، رطاخ  یلـست  دـهاکب ، ار  ام  ِدرد  نیا  درک  یم  شالت  وا  اما  درـشف ، یم  ار  ناماه  بلق  دـش ؛
« .مهد هئارا  نانآ  تایانج  قمع  زا  يریوصت  مناوت  یمن  مروآ ، یم  دای  هب  ار  نایوجزاب ]  ] هنایشحو راتفر  هنحص  هک  نونکا 

يادص درک ، یم  ینیگنـس  ناینادـنز  نامـشچ  رب  باوخ  هاگ  ره  .دوش  حبـص  ناگدـنوش  هجنکـش  يادـص  نودـب  هک  دوب  یبش  رتمک 
.توص طبض  يوگدنلب  زا  ای  دوش  یم  دنلب  ینادنز  يولگ  زا  دوبن  نشور  هک  تساخ  یمرب  یشارخناج  ياهدایرف 

؛ دوب هدش  هدیشک  يا  هدیکشخ  يوج  شلباقم  رد  .تفای  یفلع  بآ و  یب  يارحـص  رد  ار  دوخ  .دیباوخ  حبـص  زامن  زا  سپ  بش  نآ 
دنمونت یگس  هاگان  .دندوب  هداد  ناج  هداتسیا ، يوج ، رانک  رد  گرب  راب و  یب  هدیکت ، کشخ و  یناتخرد  .یبآ  یب  ياه  كرت  زا  رپ 

هب دیسرت ؛ .دش  یم  کیدزن  وا  هب  درک و  یم  سراپ  دیود ، یم  .دش  نایامن  رود  زا  كانسرت  و 
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ار شیادص  درک و  دنُک  اپ  دیـسر ، هک  وا  یکیدزن  هب  گس  .دیدن  یهانپ  .تخادـنا  فارطا  هب  یهاگن  .دـنک  هچ  دـنام  هک  يا  هزادـنا 
زونه .تفر  دادـب و  تشپ  دـعب  یکدـنا  .تفرگ  سفن  دز و  هل  هل  نازیوآ ، ینابز  اب  .داتـسیا  .دـش  تکاس  هک  ییاـج  اـت  دروآ ، نییاـپ 
رطاخ رد  يریوصت  اما  تشذـگ ، یتاـظحل  .تشادـن  مارآ  دـیبوک و  یم  شا  هنیـس  راوید  رب  شبلق  .دـیرپ  باوخ  زا  .دوب  هدز  تشحو 

ار شتـسد  هگرب  .درک  زاب  ار  لولـس  رد  نابهگن  .تشذگ  .تسا  هتفر  وا  رب  هچ  یهاگرحـس  باوخ  نآ  رد  درک  شومارف  .دـیدن  دوخ 
یم تیاـعر  ار  یتظاـفح  لوـصا  .دوـب  رارق  نیا  رب  نابنادـنز  مسر  .دـنتفگ  یمن  ار  یگداوناـخ  ماـن  هیک ؟ یلع  دیـسرپ : تفرگ و  ـالاب 
.منم تفگ : .دوش  شاف  نارگید  يارب  ینادنز ، تیوه  یگداوناخ ، مان  ندناوخ  اب  دورب و  يرگید  لولس  غارـس  تشاد  ناکما  .دندرک 

یم دوخ  اب  هک  يا  ینادنز  ره  دوب  مسر  زین  .ایب و  نم  اب  ناشوپب و  ار  تا  تروص  تفگ : .يا  هنماخ  یلع  تفگ : یلع ؟ مادک  دیسرپ :
(1) .تسا ییوجزاب  قاتا  دصقم ، دیمهف  دنتفر  یم  هک  يریسم  زا  دوز  یلیخ  .دیشک  یم  شا  هرهچ  يور  ار  نهاریپ  دیاب  دندرب ،

وا مان  .تسا  نم  هدنورپ  يوجزاب  مدید  .رادرب  ار  نهاریپ  ینعی  .رادرب  ار  ترس  تفگ : دناشن و  یلدنص  يور  درب و  قاتا  لخاد  هب  ارم 
مه نم  .یلومعم  ياه  لاوئس  لاوئس ؛ هب  درک  عورش  داتسیا و  میوربور  .دنتشاد  مه  هب  ییاه  تهابـش  .میدوب  هتـشاذگ  تاداسرونا  ار 

رتـکد و رتـکد ؟ يراد  ياـچ  دیـسرپ : تاداـسرونا ]  ] زا وت و  داد  ار  شرـس  يدرم  دـش ، زاـب  قاـتا  رد  نیب  نیمه  رد  .مداد  یم  باوج 
.دش یم  یـشان  اهنآ  یگدنام  سپ  تراقح و  هدقع  زا  نیا  و  دندرک ؛ یم  ادص  ار  رگیدمه  اهنآ  اب  هک  دوب  اهوجزاب  ناونع  سدـنهم ،

دومناو هک  یلاح  رد  .دـش  لخاد  دوبن .] روط  نیا  اما  ، ] تسا یعیبط  شدورو  هک  دـنک  رهاظت  تساوخ  یم  دـیراد »؟ ياچ   » لاوئـس اب 
نیا دسرپب : ییوجزاب  مدـیدن  زگره  .دوب  نادـنز  فورعم  لاوئـس  هیچ » نیا  « ؟ هیچ نیا  دیـسرپ : هدرک ، بجعت  نم  ندـید  زا  درک  یم 
درم دشاب !؟ دهـشم  ینیمخ  دهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  بجع ! تفگ : وا  .دهـشم  زا  يا  هنماخ  تفگ : تاداسرونا ] [ ؟ هیک

اج نیا  زا  يا ! هنماخ  تفگ : داد و  ناکت  ار  شرس  سپس  تسا ! یکانرطخ 
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ياه قاتا  طایح ، اه ، لولس  اهنالاد ، دوب ، هداد  ناشن  نایانشآ  ناتسود و  هب  دوب و  هدیشک  ار  هعلق  لزق  نادنز  هشقن  هک  روط  نامه  - 1
بالقنا زا  دـعب  .دیـشک  ذـغاک  يور  اهدـعب  دوب ، هدرپس  دای  هب  فوخم  نادـنز  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  ره  ماـمح و  حارتسم ، ییوجزاـب ،

هـشقن اب  يدایز  دح  ات  هدرک ، میـسرت  هچنآ  درک  ساسحا  دمآ ، قباس  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  هب  دـیدزاب  يارب  یتقو  یمالـسا 
.دناوخ یم  نادنز  یلصا 
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ناش یعقاو  راک  هک  دـننک  یم  يراک  هب  رهاـظت  اـهنیا  داد : همادا  وجزاـب  هب  ور  و  هیچ ؟ هیروت  هیقت و  دیـسرپ : دـعب  .يرادـن  یـصالخ 
مکاح هاگتسد  زا  ام  .تشاد  قح  .دنراذگ  یم  هیروت  ار  نآ  مان  دنیوگ و  یم  یعقاوریغ  بلاطم  .دنراذگ  یم  هیقت  ار  شمسا  تسین و 

اب هلباقم  زا  تموکح  .مکاح  هاگتسد  ام و  نایم  هدش  هدیـشک  دوب  یقدنخ  هیقت  .دوب  تحاران  یلیخ  عوضوم  نیا  زا  میدرک و  یم  هیقت 
.مداد طیارش  بسانم  هداس و  خساپ  مدید  حالطصا  نیا  زا  یفیرعت  ندینـش  هب  ار  وا  رارـصا  یتقو  اما  مدوب ، تکاس  نم  .دوب  زجاع  نآ 

یم مدرک  یم  ساسحا  .مدوب  هدیـسرت  دوب  هدـش  قاتا  دراو  هک  نامز  ناـمه  زا  .دـیدهت  هب  درک  عورـش  .تسین و  روط  نیا  هن ؛ تفگ :
مباوخ هب  هک  یگـس  هرهچ  مدید  .مدش  هریخ  شا  هرهچ  رد  مدرک و  دنلب  ار  مرـس  .درک  دایز  ار  مسرت  شدیدهت  .دـنک  متیذا  دـهاوخ 

هلمح .تسب  شقن  منهذ  رد  مدوـب  هدـید  هک  یباوـخ  ریواـصت  تعرـس  هب  تهابـش ]؟ ردـق  نیا   ] .تسا هداتـسیا  میوربور  دوـب ، هدـمآ 
نیا مدرک  نیقی  .مدـش  هدوسآ  یلک  هب  دـش و  مکاح  نم  رب  یبیجع  شمارآ  .شندرکن  تیذا  ...شنداتـسیا  ...دـیدش  سراپ  ...گـس 
هرود فرط  همه  زا  .دیسر  تفه  هب  اهنآ  دادعت  .دیشک  ازارد  هب  اه  تعاس  ییوجزاب  .دش  مه  نینچ  و  دنک ؛ تیذا  ارم  دناوت  یمن  درم 

(1) .دندزن نم  هب  یبیسآ  یلو  دندرک ، ما 

.هجنکش عاونا  کتک و  متش ، برض و  اب  تفای ؛ همادا  يدعب  ياه  هسلج  رد  ییوجزاب  نیا 

صصختم يوجزاب 

دندش یم  عمج  .دندش  یم  ریثکت  دوز  یلیخ  نارگ ، هجنکش  اهوجزاب و  داد ، یم  ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  كدنا  ینادنز  هک  یماگنه 
یم ات  دنداد و  یم  کیکر  ياه  شحف  دندرک ، یم  شا  هطاحا  .دنهد  رارق  ناشددعت  راشف  ریز  ار  وا  دننکـشب و  ار  ینادـنز  هیحور  ات 

، هدـش قاتا  دراو  يزیوآ  تسد  اب  هیقب  دوب و  رفن  کی  یلـصا  يوجزاب  .دـنتفرگ  یم  دوخ  تامجاهت  جامآ  ریز  ار  وا  ناور  دنتـسناوت ،
ناش ياه  لاوئس  همه  هب  نداد  باوج  رد   » نم .دش  ییاه  هرصاحم  نینچ  راچد  راب  نیدنچ  يا  هنماخ  ياقآ  .دنداد  یم  همادا  یهورگ 

مدمآ و یمن  هاتوک 

ص:534

.یلامک هب  فورعم  رگنامک  یفیس  هللا  جرف  دوب ؛ یلامک  وا  .تخانـش  ار  هرهچ  نیا  بحاص  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دعب ، اه  لاس  - 1
زا رتشیب  یهاگآ  يارب  .دش  ریگتـسد  درک و  تعجارم  نیوا  نادنز  هب  شا  هقوعم  قوقح  نتفرگ  يارب  دـعب  يدـنچ  .دوب  يرارف  یتدـم 

ات 209. صص 192  ناتسمز 1384ش ،)  ) مش 11 س 3 ، یخیرات ، تاعلاطم  همان  لصف  وجزاب ،» کی  تاـفارتعا  : » ك.ر وا ، یگدـنز 
تیذا ارم  نوچ   » درکن يراک  نینچ  ناشیا  اـما  دـهد ، هئارا  دراد  وا  هیلع  یتداهـش  رگا  تساوخ  يا  هنماـخ  ياـقآ  زا  یلاـمک  هاـگداد 

« .دوب هدرکن 
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« .دننک موکحم  ارم  دنناوتب  هک  دشابن  يروط  میاهباوج  مدرک ، یم  یعس 

شسرپ هب  عورش  يراکبارخدض ، كرتشم  هتیمک  صصختم  يوجزاب  یناهفـصچوک ، یموصعم  دمحا  اه ، ییوجزاب  نیا  زا  یکی  رد 
نیا .دوب  نم  تسود  وا  هلب ، تفگ : یتخانـش ؟ یم  ار  يدیعـس  ياـقآ  دیـس ! دوـب : هارمه  مکحت  رورغ و  تناـها ، اـب  شتالاوئـس  .درک 
.هلب تفگ : درم ؟ نادنز  رد  وا  یناد  یم  دیـسرپ : یناهفـصچوک  .دنا  یناسارخ  ود  ره  دنتـسناد  یم  .دوبن  هدیـشوپ  نانآ  يارب  عوضوم 
تفگ وا  اما  وگب ، ار  دوخ  تاعالطا  متفگ  يدیعس  هب  داد : همادا  درک و  یتوکـس  تساج ؟ نیمه  وا  ییوجزاب  قاتا  یناد  یم  دیـسرپ :

تفرگن و شوگ  هب  وا  یلو  .لأفت  هن  تسا  ندز  دـب  لاف  نیا  متفگ  وا  هب  .هن  ای  تسا  یتسرد  راـک  منیبب  منزب ؛ لأـفت  نآرق  هب  دـیاب  هک 
تسد رد  هک  يراکدوخ  هت  اب  تفر و  يا  هنماخ  ياقآ  فرط  هب  تساخرب ، سپس  .دش  تکاس  .دمآ  یم  دیاب  هک  هچنآ  شرس  هب  دمآ 

نیا ...تسا  ندز  دب  لاف  نیا  دیس ! تفگ : .دننک و  یم  نادرگاش  یخرب  اب  هاوخدوخ  ناراگزومآ  هک  يراک  دیبوک ؛ شرـس  هب  تشاد 
« .تشاذگن نم  رد  يرثا  نیرتمک  وا  نانخس  .مدیدنخ  شتقامح  رب  دوخ  شیپ   » ...تسا ندز  دب  لاف 

هقی هدیـشارتن ؛ لیامـش  نامه  اب  يرهچونم  هب  روهـشم  هاوخ  هفیظو  رهچونم  .دش  هجاوم  يرهچونم  اب  اه ، ییوجزاب  زا  رگید  یتبون  رد 
وت يا  هنماـخ  دیـسرپ : ندرگ ، نآ  زا  نازیوآ  يریجنز  و  تفلک ، ندرگ  هناـش ، رب  هـتخیر  دـنلب  ياـهوم  نازیوآ ، تـشپرپ  لـیبس  زاـب ،

ار اه  شسرپ  يرهچونم  .هن  تفگ : یسانش ؟ یم  ارم  یتسه ؟! وت  دنیوگ  یم  هک  يا  هنماخ  سپ  دیـسرپ : رگید  راب  .هلب  تفگ : یتسه ؟
هراـبرد .تخانــش  یم  یلو  هـن ، تـفگ  .دـشاب  ینادـنز  لد  رب  طـیحم  یناور  راـشف  سرت و  ندـنازیر  هارمه  هـک  درک  یم  ادا  يروـط 

زا نتفگ  يارب  يدایز  ياه  فرح  دندوب ، هدرب  رد  هب  كرتشم  هتیمک  زا  ار  دوخ  حورجم  نینوخ و  نت  هک  اهنآ  .دوب  هدینش  يرهچونم 
زا يروخ و  یم  زیل  یهام  لـثم  هک  یتسه  یـسک  ناـمه  وت  .مسانـش  یم  بوخ  یلیخ  ار  وت  نم  اـما  داد : همادا  يرهچونم  .دنتـشاد  وا 

! تسیچ دناد  یم  ادخ  ینز ، یم  هک  عمج  اما  تسین ، يزیچ  کت ، کت  وت ، ياهراک  .يوش  یم  جراخ  وجزاب  تسد 

دهشم مهم  ياهدادخر 

، دوـب هلمج  نآ  زا  هـک  داد  يور  یگرزب  کـچوک و  ياهدادـخر  دهـشم  رد  لاـس 1354ش  لوا  همین  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  دوـبن  رد 
رد دادرخ ، درگلاس 15  تشادـگرزب  يارب  مق  هیملع  هزوح  ياه  هبلط  .مق  رهـش  ثداوح  هب  بـالط  ناـیناحور و  زا  يرامـش  شنکاو 

هسردم رد  يزور  نینچ 

ص:535
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ياهورین لمعلا  سکع  اب  هلئـسم  نیا  .دنداد  رـس  یمالـسا  تضهن  ینیمخ و  ماما  زا  تیامح  رد  ییاهراعـش  دندرک و  عامتجا  هیـضیف 
اب هک  نیا  اـت  تفاـی  هـمادا  دادرخ 1354  مهدـفه  زور  اـت  هیـضیف  هسردـم  رد  بـالط  تمواـقم  تارهاـظت و  .دـش  ور  هبور  یماـظتنا 

، ینارهت اقآداوجازریم  نایاقآ  نوچ  ینایناحور  دهـشم  رد  .دـش  هداد  نایاپ  عوضوم  هب  هیـضیف  هسردـم  یلیطعت  نت و  يریگتسد 272 
سرادـم بالط  زا  نت  دودـح 200  دادرخ  زور 26  هدرک ، لـیطعت  ار  دوخ  ياـه  سرد  دـیراورم  یلعنـسح  یفـسلف و  اـقآ  یلعازریم 

هبلط زا  نت  نیب 10  نیا  رد  .دنداد  رس  ینیمخ  ماما  زا  تیامح  رد  ییاهراعش  هدمآ ، مهدرگ  رفعجازریم  هسردم  رد  دهـشم  نوگانوگ 
« باصتعا هب  دهشم  هزوح  بالط  کیرحت  هرضم و  تیلاعف   » ناونع هب  داژن  یمشاه  یـسبط و  ظعاو  نایاقآ   (1) .دندش ریگتسد  مه  اه 

.دندش موکحم  نادنز  هب  ریگتسد و 

روضح اـب  دـیلقت  عجرم  نیا  رکیپ  دـعب ، زور  .دوب  دادرم 1354  رد 17  ینالیم  يداهدمحمدیـس  هللا  تیآ  تشذـگرد  رگید ، هثداـح 
.دش نفد  يوضر  سدق  ناتسآ  دیحوتلاراد  رد  عییشت و  دهشم  مدرم  هدرتسگ 

رازاب دجسم  ياه  هتشرف 

راگنا هک  درم  ود  .دـید  دهـشم  رازاب  نایم  رد  يدجـسم  ربارب  ار  دوخ  باوخ ، رد  يا  هنماخ  ياقآ  ینالیم ، هللا  تیآ  تشذـگرد  بش 
ار اه  شرف  .دید  یم  ار  نانآ  ياپ  طقف  وا  هک  دندوب  الابدنلب  يا  هزادـنا  هب  اهدرم  نیا  .دـندوب  هداتـسیا  دجـسم  فرط  ود  دـنا ، هتـشرف 

شرف هدنکارپ  گنس  كاخ و  زا  نیمز  .دوب  هداتفا  اهراوید  راکور  ياه  گنس  یخرب  .دوب  ریمعت  لاح  رد  دجـسم  .دندوب  هدرک  عمج 
نآ تماما  هب  ار  يدـهلا  ملع  داتـسا ، و  دوب ؛ ینالیم  هللا  تیآ  کیدزن  نادرگاش  زا  يدـهلا  ملع  ياقآ  دجـسم  نآ  تعامج  ماـما  .دوب 

هتشذگرد ینالیم  هللا  تیآ  ای  يدهلا ، ملع  ياقآ  ای  تفگزاب ؛ اه  یلولـس  مه  يارب  ار  شباوخ  دش ، رادیب  یتقو  .دوب  هدرامگ  دجـسم 
سیئر ینایواک ،] نویامه  هواک =[  .ییوجزاب  یگـشیمه  قاتا  زا  ریغ  یقاـتا  ییوجزاـب ، مدـندرب  دـعب ، زور  اـی  دوب  زور  نیمه   » .تسا

هدرم مه  ینالیم  ياـقآ  یناد  یم  دـبال  دوب : نیا  تفگ  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  درک و  ییوجزاـب  هب  عورـش  .دوب  مراـظتنا  رد  اـهوجزاب 
« .تسا هدرم  تفگ : منادب ؟ دیاب  اجک  زا  متفگ : تسا !

ص:536
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تشگزاب هرود 

هدمآ دیدپ  لاس 1343ش  زا  سپ  هک  یتسسگ  تفای ؛ رگید  یتفاب  رعش ، اب  وا  هتسسگ  ياه  هتـشر  هک  دوب  اه  بش  اهزور و  نیمه  رد 
هدز وا  هب  ناوا  نامه  رد  یهوکزوریف  يریما  میرکدیـس  هک  يرگنلت  و  وس ، کی  زا  هزرابم  يایند  هب  دورو  .دـش  میمرت  هتفر  هتفر  دوب ،

، يوش رعـش  فرـص  هک  یتسه  فیح  وت  دوب ؛ هتفگ  وا  هب  يریما  یتقو  .دوب  هدـنکفا  ییادـج  رعـش  وا و  ناـیم  ههد  کـی  دودـح  دوب ،
قوذ وا و  نایم  مولعم  يا  هلـصاف  هک  یماگنه  ات  دوب ، هدرک  ار  دوخ  ریثأت  يریما  فرح  نامز ، تشذـگ  اـب  اـما  .دوب  هدـماین  شـشوخ 

: هک ییاج  ات   ] .متخادرپ یمن  تایبدا  يرعـش و  تاعلاطم  رعـش و  راک  هب  رگید  لاس  دنچ  مدش و  هدز  یمک  رعـش  زا  نم   » .داتفا موظنم 
ًاصوصخم ياه 52-53  لاس  زا  ًاددجم  هک  نیا  ات  .منک ] یم  رارکت  هک  قشع  ثیدـح  ِالا  تفرب / نم  دای  زا  همه  ما  هدـناوخ  هچنآ  نم 

هک مدوب  هدرک  هعلاطم  هک  يراعـشا  هلمج  زا  دـمآ ؛ یم  مدای  هب  مینهذ  تارطاخ  مدوب و  اهنت  لولـس  کـی  رد  یتدـم  نادـنز  يوت   53
رعش تایبدا و  اب  طابترا  هتشذگ  هتـشر  شاوی  شاوی  نوریب ، مدمآ  هک  نادنز  زا  .دمآ  یم  مدای  اهنیا  دمآ ، یمن  مدای  هب  دوب  لاس  دنچ 

(1)« .دش دیدجت 

سروم نابز 

یـشوگ رد  اه  یلولـس  مه  .نکممریغ  هیاسمه  لولـس  ناینادـنز  اب  ندز  فرح  دوب ؛ عونمم  رگیدـکی  اب  اه  یلولـس  مه  يوگو  تفگ 
قیقحت و راـک  همادا  مه  دـش و  یم  ماـمت  نارگ  ناـش  يارب  مه  دـنراد ، طاـبترا  ینادـنز  ود  هک  دـندیمهف  یم  رگا  .دـندز  یم  فرح 
رد تاعالطا  ندش  لدبودر  .دوب  رتکانرطخ  دنتـشاد ، كرتشم  هدنورپ  هک  یناینادـنز  يارب  هیـضق  نیا  .درک  یم  هدـیچیپ  ار  ییوجزاب 

عیاش يرازبا  سروم ، نیا ، دوجو  اب  .درب  یم  الاب  يدـعاصت  ار  اـه  هجنکـش  تشاد و  نیگنـس  یمرج  يراکبارخدـض  كرتشم  هتیمک 
وا لـیاوا ، .درک  تفرــشیپ  نآ  رد  دوز  یلیخ  تـفرگارف و  ار  سروـم  ناـبز  يا  هنماـخ  ياـقآ  .دوـب  ندز  فرح  يارب  ناینادـنز  ناـیم 

یمن ار  اـهنآ  موـهفم  اـما  تسا ، طاـبترا  يارب  يرازبا  اـهاوآ ، نیا  هک  دز  یم  سدـح  تسیچ ؛ تسناد  یمن  هک  دینـش  یم  ییاهادـص 
.تفر یم  رت  فرط  نآ  لولس  ود  هب  هاگ  يرانک و  لولس  هب  دش و  یم  دنلب  لولس  راوید  هب  ییاه  هبرض  نتخاون  اب  اهادص  نیا  .دیمهف 

دناوخ یم  ار  شلولس  ياه  هتشونراوید  تشاد  هک  يزور 

ص:537

.1227 یبایزاب ، مش  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1
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یم رامـش  هب  ناینادنز  ياه  هلغـشم  زا  یکی  اه  هتـشونراوید  ندناوخ  .دندوب  هتـشون  زمر  هب  ار  فورح  نآ  رد  هک  دروخرب  یلودج  هب 
يور لودج ، .دروخ  یم  مشچ  هب  اه  يزانط  اه و  یخوش  ات  جـنر  درد و  ییاهنت و  ياه  هتـشون  لد  زا  بلطم ، روج  همه  اجنآ  .تفر 
رگید رد  درک ، یم  نشور  یمک  ار  فارطا  دیبات و  یم  لولس  پمال  يوس  مک  رون  هک  ماگنه  بش  زج  دوب و  لولس  ِرد  رواجم  راوید 
انـشآ تاعبرم  فورح و  دادـعا ، ایمیک ، لمر ، رفج ، ملع  اب  .دوبن  هبیرغ  مولع  زا  هرهب  یب  يا  هنماخ  ياقآ  .دـش  یمن  هدـید  اـه  ناـمز 
ینید مولع  لیصحت  همادا  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  .ایمیر  ایمیـس و  ایمیه ، ایمیل ، ایمیک ، دنیوگ : یم  رـس » هّلُک   » هک هچنآ  هب  یتح  ای  دوب ؛
هجیتن نیا  هب  دوز  یلیخ  اما  .دوب  انـشآ  نآ  ینابم  اب  دوب و  هدنارذگ  یـصخش  دزن  دهـشم  رد  ار  مولع  نیا  زا  يا  هرود  دوش ، مق  یهار 

يا هداتفااج  شور  ياراد  هک  نیا  مود  هدـشن ، فشک  ًالماک  اهنآ  داـعبا  هک  نیا  لوا  .دریگن  ار  شا  هلاـبند  تسا  رتهب  هک  دوب  هدیـسر 
.تسا زمر  نابز  هک  دـش  هجوتم  لودـج  نآ  ندـید  اـب   (1) .درادن یترورـض  نادـنچ  رـشب  ینونک  یگدـنز  رد  هک  نیا  موس  تسین و 
ینادنز .دندوب  لاحشوخ  ود  ره  هزادنا  هچ  دهدب ، ار  شا  هیاسمه  باوج  يدنُک  اب  درک  شالت  هک  ینامز  و  درک ؛ يریگدای  هب  عورش 
هجوتم یتقو  .دزادـنیب  هار  ار  يا  هنماخ  ياـقآ  درک  یم  شـالت  و  دوب ، هدیـسر  تراـهم  هب  سروم  ياـه  هبرـض  نداتـسرف  رد  هیاـسمه 

نیا يارب  .دش  رحبتم  هدنتـسرف  کی  وا  هک  تشذگن  ینامز  .تسین  يدعب  فورح  لاسرا  هب  يزاین  هک  دنامهف  یم  دش ، یم  وا  روظنم 
هب نخان  اـب  تفرگ و  یم  تشپ  هب  ار  تسد  دنابـسچ ، یم  نآ  هب  ار  شرـس  داد ، یم  هیکت  راوید  هب  دوشن ، هجوتم  شا  یلولـس  مه  هک 

.داتـسرف یم  مایپ  دز و  یم  هبرـض  راوید  هب  اـپ  ِنخاـن  اـب  دوب ، شکزارد  اـه  یلولـس  مه  رگید  راـنک  هک  یهاـگ  .دـیبوک و  یم  راوید 
راک هچ  یتفر ؟ ییوجزاـب  يارب  درک : یم  تبحـص  زیچ  همه  هراـبرد  وا  اـب  .تسا  هاگـشناد  يوجـشناد  شا  هیاـسمه  هک  دوب  هدـیمهف 

کی یگدنز  ترورـض  نیا  دوب و  هدرک  يراددوخ  شمان  نتفگ  زا  وجـشناد ، يدـید ؟ باوخ  هچ  تشذـگ ؟ روطچ  تزور  يدرک ؟
.دوب يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  رد  یسایس  ینادنز 

ابرم هرک و  يدزد 

هتبلا .درک  یم  اه  حارتسم  نتـسش  بلطواد  ار  دوخ  يزیوآ  تسد  ره  اب  .كریز  مه  دوب و  برـشم  شوخ  مه  ناهنپ ، يوجـشناد  نیا 
نوریب یتاظحل  دنداد ؛ یم  هقباسم  راک  نیا  يارب  ناینادنز  همه 

ص:538

.اج نامه  - 1
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زا تبون  کی  رد  دوب  هتسناوت  وا  .دوب  ینتفاین  تسد  گرزب و  یتمینغ  دشاب ، حارتسم  کی  نتـسش  هزادنا  هب  دنچ  ره  لولـس ، زا  ندوب 
زا و  دهد ، ناشن  ار  شدوخ  دنک ، ادص  ار  وا  دیایب ، يا  هنماخ  ياقآ  لولس  هب  دنک ، رس  هب  تسد  ار  دنب  نابساپ  دوخ ، ياه  شاب  نوریب 

هرک و يدادـعت  هب  اه  تبون  نیا  زا  یکی  رد  .دورب  اه  تلاوت  نتـسش  يارب  دـعب  و  دـناشنب ، وا  هرهچ  رب  يا  هسوب  کـچوک  هچیرد  نآ 
هدوب و ناینادـنز  هناحبـص  هیمهـس  اهنیا  هک  دـمهف  یم  وجـشناد  .دروخ  یمرب  دـندوب  هدـش  هدـیچ  خـی  يور  ینادـخی  لخاد  هک  ابرم 

.دروخب ماش  ياج  هب  ات  دوب  هتفر  شک  ار  اهنیا  دوبن و  نابنادـنز  عبط  باـب  نادـنز  بش  نآ  ياذـغ  .تسا  هدـیدزد  ار  اـهنآ  نابنادـنز 
يا هنماخ  ياقآ  یهاگآ  هب  سروم  اب  ار  ارجاـم  همه  .دروآ  لولـس  هب  دوخ  اـب  تشادرب و  ار  اـهنآ   (1)، دوب مه  راد  هزور  هک  وجـشناد 

هک دمهف  یم  دیآ ، یم  دوخ  یتقرـس  هلومحم  غارـس  هب  اهتـشا  اب  نابنادـنز ، هک  ماگنه  بش  .تناج » شون  راطفا  متفگ  وا  هب   » .دـناسر
.تسا ناینادـنز  زا  یکی  گنرز ، مدآ  نیا  هک  دـنک  یم  نیقی  دـسرپ ، یم  اه  نابـساپ  هیقب  زا  یتقو  .تسا  هدوب  رت  گـنرز  وا  زا  یکی 

يریس يولگداب  زونه  اما  دوب  هدرک  ار  شراطفا  هک  وجـشناد  .دننک  یم  اه  لولـس  يوجو  تسج  هب  عورـش  نارومأم  .دوش  یم  هناوید 
رد وا  منک ؟ هچ  ار  اـهابرم  هرک و  هیقب  هک  تفرگ  ساـمت  نـم  اـب  بارطـضا  اـب   » .دوـش یم  نانابنادـنز  يوپاـکت  هجوـتم  دوـب ، هدزن  ار 

، ام هیاسمه  لولس  هلمج  زا  دش ، شیتفت  اه  لولس  همه  .نک  ناهنپ  زادناریز  ریز  ار  هیقب  روخب و  یناوت  یم  ات  متفگ  .دوب  اهنت  شلولس 
ینادنز ناسنا  هنوگچ  هک  دوش  تبث  نادنز  نیا  تارطاخ  رد  ات  دش  مامت  یبوخ  یتمالـس و  هب  راک  .دـندرواین و  تسد  هب  يزیچ  یلو 

« .دنک یم  شروش  هدش ] لیمحت   ] طیارش رب 

لولس مه  ياه  تسینومک 

هاگ نادنز  نالوئـسم  اما  دندش ، یمن  لولـس  مه  يا  هدـش  نییعت  لوصا  يانبم  رب  يراکبارخدـض ، كرتشم  هتیمک  یـسایس  ناینادـنز 
دمعت گنراگنر  ناینادـنز  ندـش  لولـس  مه  رد  لولـس ، کی  رد  رکف  مه  ياه  ینادـنز  ندـشن  تسد  کی  اـی  ریقحت و  ءاذـیا ، يارب 

رد ار  تسینومک  ود  اب  ندوب  ینادنز  هبرجت  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  اه  تین  نیمه  ساسا  رب  دیاش  .دنتشاد 

ص:539

يدامج یناثلا ، عیبر  لوالا ، عیبر  رفص ، مرحم ، ياه  هام  دش و  ریگتـسد  هجح 1394  يذ  هام 1353/27  يد  يا 20  هنماخ  ياقآ  - 1
مود نابعش 1395/ مهدزناش  دنارذگ و  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  رد  ار  نابعـش  زا  يرتشیب  مین  و  بجر ، یناثلا ، يدامج  لوالا ،

.دنتفرگ یم  ناملسم  ِیسایس  ناینادنز  زا  یخرب  هک  دوب  یبحتسم  ياه  هزور  راطفا ، زا  روظنم  .دش  دازآ  رویرهش 1354 
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هدیقع هچ  تفگن  مراهچ  رفن  نیا  .دندش  رفن  راهچ  دش ، لولـس  دراو  یتقو  هک  دوب  یناوج  اهنآ  نیتسخن  .دروآ  تسد  هب  لولـس  کی 
وگو تفگ  رس  يا  هنماخ  ياقآ  یتقو  .دورب  دهاوخ  یم  هک  دوب  یسک  دننام  هدماین ؛ ندنام  يارب  هک  داد  یم  ناشن  شراتفر  .دراد  يا 

ساسحا نیا ، دوجو  اب  .اوتحم  نتم و  هن  دیـسر ، یم  اه  هرانک  اه و  هیـشاح  هب  تفگ  هچنآ  دینـشن و  وا  زا  ینـشور  خـساپ  درک ، زاب  ار 
ناـمز .منیب » یم  تاـیونعم  هب  لـیامت  تدوـجو  رد  متفگ : وا  هب  يزور   » .تشاذـگ یمن  مک  وا  اـب  یهارمه  رد  تشاد و  وا  هب  یبوـخ 
تفرگ سامت  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ینفلت  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  یکدنا  .دش  لقتنم  یمولعمان  ناکم  هب  دنامن و  لولس  نآ  رد  يدایز 

يا هلمج  نادنز و  نامز  زا  يدای  .تسا  هدوت  بزح  وضع  هک  داد  یم  ناشن  دهاوش  .تسا  راک  لوغـشم  هیرـشن  نالف  رد  هک  تفگ  و 
رد زین  وا  دـندش ، ریگتـسد  هدوت  بزح  ياضعا  هک  ینامز  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  .درک  دوب ، هدینـش  يا  هنماـخ  ياـقآ  زا  اـجنآ  هک 

هلمج نامه  زاب  و  دش ، شا  يدازآ  راتساوخ  تشون و  يا  هنماخ  ياقآ  هب  يا  همان  شرـسمه  نامز  نامه  .دوب  ناگدش  تشادزاب  نایم 
رد وا  تیوضع  دنـس  یتـقو  دـش و  دازآ  دـنارذگ و  تشادزاـب  رد  ار  یتدـم  .درک  يروآداـی  دوب  هدینـش  نادـنز  رد  شرهوش  هک  يا 

.تسا هدوب  یتسینومک  راکفا  هب  رهاظتم  کی  وا  هک  دش  نشور  دمآ ، تسد  هب  كاواس 

ندناوخ لوغـشم   (1)( ینیـسح یلع  اضردـمحم   ) ناینادـنز زا  رگید  یکی  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  دـش ، لولـس  دراو  یتقو  اـهنآ  نیمود 
یم شود  هب  اـبع  هیبش  ار  يرگید  ساـبل  درک و  یم  تسرد  هماـمع  یـسابل  اـب  زاـمن  ماـگنه  تشاد  تداـع  .دوب  زاـمن  دـعب  ياـهاعد 

.تسا لولس  نورد  یسبلم  یناحور  درب  یم  نامگ  دید  یم  ار  وا  یکیرات  رد  یسک  رگا  .تخادنا 

.دنتسه لولـس  يوت  یناسک  هچ  دید  یمن  تسرد  تشاذگ ، یم  اپ  یکیرات  هب  ینـشور  زا  نوچ  تشاد و  دنلب  یتماق  مود  تسینومک 
وا هب  يا  هنماخ  ياـقآ  .دـیزخ  لولـس  هشوگ  هب  تشادرب و  كورچ  شا  هرهچ  دـید ؛ ار  اـهنآ  درک ، تداـع  یکیراـت  هب  هک  شمـشچ 

ناـنچمه يا ؟ هنـشت  يا ؟ هنـسرگ  مـتفگ :  » .دـنک شرود  دوـب ، هدرک  ادـیپ  هـک  یترودـک  یگدرـسفا و  زا  تساوـخ  دـش و  کـیدزن 
نانچمه .مدیـشک  شندرگ  رـس و  هناش و  هب  یتسد  .تسا  هدرک  شتحاران  هتفرگ و  یحور ، ياـهراشف  مدرک  ناـمگ  .دوب  نیگمـشخ 

خساپ یلاوئس  هب  دوب و  تکاس 

ص:540

، نارکفمه زا  رگید  يرامـش  اب  رذوبا  هورگ  ياضعا  مادـعا  زا  سپ  هک  دوب  يدـنواهن  ناناوج  زا  یکی  ینیـسح ، یلع  اضردـمحم  - 1
بالقنا زا  سپ  ینیسح  یلع  .دش  لقتنم  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  هب  ریگتسد و  لاس 1353  رد  يو  .دنداد  همادا  ار  هورگ  یشم 

.دوب دنواهن  مدرم  هدنیامن  یمالسا ، ياروش  سلجم  مشش  مجنپ و  ياه  هرود  رد 
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...اذغ يرادقم  .دوب  هدروخ  کتک  ًالامتحا  .تسا  هدروخن  يزیچ  تقو  نآ  ات  هدـش و  ریگتـسد  زورما  حبـص  مدـیمهف  دـعب  .داد  یمن 
زا نانابنادـنز  .مدروخ  یم  تبون  دـنچ  رد  ار  اذـغ  .مدوب  هتفرگ  هدـعم  مخز  كرتـشم  هتیمک  رد   ) .مروخب ًادـعب  اـت  مدوـب  هتـشاد  هگن 
درد هاـگ  ره  .دـندز  یم  ار  لولـس  رد  دنتـشاذگ و  یم  ورهار  هشوگ  ار  یج  .ما  موـینیمولآ  تبرـش  .دـندوب  هاـگآ  ما  هدـعم  تیعـضو 

تاعارم يارب  .دش  زاب  یمک  .مدناروخ  اذـغ  بآ و  روز ، هب  .دروخن  .مدروآ  شیارب  ابرم  نان و  .مدروخ ) یم  نآ  زا  یقـشاق  متـشاد ،
رطاخ یلست  يارب  ارم  ناوارف  رارصا  شالت و  یتقو  .مداد  همادا  شخبمارآ  ياه  فرح  هب  نآ  ياج  هب  مدناوخن و  ار  اشع  زامن  وا  لاح 

، منک ناناملـسم  حانج  بذـج  ار  وا  مهاوخ  یم  هک  ای  ...ما  هدرک  ضرف  ناملـسم  یـسایس  ینادـنز  ار  وا  هک  نامگ  نیا  اب  دـید ، دوخ 
رد هچ  مدیمهف  هک  دوب  اجنآ  .متسین  دنب  ياپ  ینید  چیه  هب  نم  هک  منک  فارتعا  راذگب  تفگ : یکشخ  نحل  اب  و  درک ، دنلب  ار  شرس 

« .درذگ یم  شنورد 

، ونراکوس هک  تفگ  .دناوخب  وا  تینهذ  اب  هک  يزیچ  دـبایب ؛ طیارـش  نآ  روخرد  يا  هلمج  ات  درک  شنهذ  رد  یقروت  يا  هنماخ  ياقآ 
هکلب تسین ، ینید  تدحو  اه  تلم  داحتا  كالم  هک  تفگ  نازرابم ] همه  هب   ] (1)، گنودناب سنارفنک  رد  يزنودنا ، روهمج  سیئر 

تسا و یکی  ناـم  بئاـصم  .تسا  زاـین  تدـحو  نیمه  دـهد  یم  تبـسن  رگیدـکی  هب  ار  اـم  نوـنکا  هک  هچنآ  و  تسا ؛ زاـین  تدـحو 
اراکشآ .تشادن  یخـساپ  نینچ  عقوت  دراو ، هزات  قیفر  .دزادنیب  ییادج  وت  نم و  نیب  نید ، تسین  راوازـس  .مولعمان  زین  نام  تشونرس 

« .میناوخب ار  اشع ]  ] زامن ام  ات  نک  تحارتسا  متفگ : وا  هب   » .تشادن ییادج  ساسحا  .دش  زاب  شخی  .درک  رییغت  شا  هرهچ 

ادـیپ مایپ  نتفرگ  لاسرا و  رد  هک  یتراهم  همه  زا  يا  هنماخ  ياـقآ  .درب  یم  رـسب  يرگید  لولـس  رد  دراو ، هزاـت  ینادـنز  نیا  رـسمه 
لولس مه  هام  ود  وا  .درکن  غیرد  دمآ  یمرب  شتسد  زا  هک  یتبحم  تمدخ و  ره  .درب  هرهب  شرسمه  وا و  نیب  طابترا  يارب  دوب ، هدرک 

دنوخآ راتفرگ  هک  متفگ  دوخ  اب  داد و  تسد  مهب  يدب  سح  داتفا  وت  هب  ممشچ  یتقو  تفگ : نم  هب  زور  کی   » .دوب يا  هنماخ  ياقآ 
« .ما هدیدن  وت  یبصعت  یب  ردص و  هعس  هب  یمدآ  مرمع  رد  هک  میوگ  یم  وت  هب  نآلا  .میدش 
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هفطن دش و  لیکـشت  ییاقیرفآ  ییایـسآ و  ياهروشک  تکرـش  اب  يزنودـنا  گنودـناب  رهـش  رد  رد 1955 ، گنودــناب  سنارفنک  - 1
نوـچ زور  نآ  ناـهج  تسیلایرپمادـض  یقرتـم و  ياـه  هرهچ  اـج  نآ  .دـش  هتـسب  سنارفنک  نـیا  رد  دـهعتمریغ  ياـهروشک  ناـمزاس 
تلم تاجن  سنارفنک  نیا  زا  فده  .دندیـشخرد  شوخ  نیچ  زا  يال  نئوچ  دـنه و  زا  ورهن  رـصم ، زا  رـصان  يزنودـنا ، زا  ونراکوس 

يوروش اکیرمآ و  هاگودرا  ود  زا  یکی  هب  یگتـسباو  زا  ناهج  ياهروشک  ییاـهر  قرـش و  برغ و  مسیلاـیرپما  زا  موس  ناـهج  ياـه 
.دوب
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هنماخ ياقآ  تیصخش  تمرح  هب  نابهگن  دیاش  .دننک  زیمت  ار  ورهار  لولـس ، نیا  دارفا  دهد  هزاجا  تساوخ  نابهگن  زا  راب  کی  زین  و 
ار تمینغ  نیا  يا  هنماخ  ياقآ  .دـنربب  نوریب  ار  اه  لاغـشآ  دنـشکب و  یت  دـننک ، وراج  ار  دـنب  ورهار  زور  نآ  داد  هزاـجا  هک  دوب  يا 

لولس تشپ  ار  شدوخ  دناوتب  قیفر  نیا  ات  درک ، مرگ  ورهار  يوس  نآ  ار  نابهگنرس  نانآ  زا  یکی  .درک  تسینومک  لولـس  مه  جرخ 
.دینش تفگ و  تساوخ  یم  هچ  نآ  ره  دناسر و  .دناسرب  شرسمه 

نیهوت ریقحت و  هب  هک  یهار  ره  .داد  یمن  تسد  زا  ناـیناحور  نید و  رخـسمت  يارب  ار  یتصرف  دـنلبدق ، تسینومک  نیا  لاـح  نیا  اـب 
، هام ود  نآ  رد  درک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  بصعتم  کشخ و  نطاب  هراومه  وا  .دوب  وا  ياپ  شیپ  دیـسر ، یم  ینید  بادآ  اه و  تنس 

فرع رد  هک  نابنادـنز  دزن  يا  هنماخ  ياقآ  ندرک  هرخـسم  زا  وا  یتح  .دادـن  ناشن  دوخ  ياه  یلولـس  مه  تیاعر  يارب  يا  هظحـالم 
نابیرگ هب  تسد  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  ینامز  نآ  و  درکن ؛ غیرد  دوب ، یندوشخبان  یهانگ  یکلسم ، مارم و  ره  اب  یسایس ، ناینادنز 

يارب راب  هس  يزور  دنتـشاد  هزاجا  ناینادنز  .دوب  یم  دمآو  تفر  رد  لولـس  حارتسم و  نایم  دـیاب  دوب و  هدـش  دوخ  بات  یب  شراوگ 
يارب ناینادنز  حالطصا  .دندرک  یم  هرداصم  ار  اه  تبون  نیا  زا  یخرب  نانابنادنز  هاگ ، .دنوش  جراخ  دوخ  لولس  زا  حارتسم  هب  نتفر 

ار لولـس  رد  راب  نیدـنچ  .درک  یهارمه  نابهگن ، هچیپ ، لد  ِزور  نآ  رد  اما  .دـندروخ » ار  ام  تلاوت  « ؛ دوب تلاوت » ندروخ   » راـک نیا 
دید يا  هنماخ  ياقآ  اه ، تشگرب  نیا  زا  یکی  رد  .تشگزاب  دـناسر و  حارتسم  هب  ار  دوخ  هارمه ، نودـب  يا ، هنماخ  ياقآ  درک و  زاب 

ياهرخـسمت هک  دـیمهف  .درک  یم  هلمح  دوـب و  هتفرگ  مشخ  وا  هب  .تسا  تسینوـمک  قـیفر  نیا  اـب  اوـعد  لاـح  رد  وا  یلولـس  مه  هک 
یب هب  یـسک  مرمع  رد  یتفگ  نم  هب  دـیآ  یم  تدای  متفگ : وا  هب  راب  کـی   » .تسا هدرک  زاـب  ناـبهگن  يوس  هب  مه  یهار  وا ، هتـسویپ 

« .ما هدیدن  وت  ینمشد  بصعت و  هب  یمدآ  مه  نم  متفگ : .هلب  تفگ : ما ؟ هدیدن  وت  ردص  هعس  یبصعت و 

وا .دـش  یم  اور  لولـس  نیا  هب  يدراو  هزاـت  ره  يارب  ییور ؛ شوخ  یناـبرهم و  تمدـخ ، ینادـنز ؛ نیا  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  دروـخرب 
اب .تفرگ  یم  همـشچرس  شمارم  زا  قیفر ، نآ  راـتفر  هک  روطناـمه  دوب ؛ شتاداـقتعا  زا  یـشان  هک  داد  یم  ناـشن  دوخ  زا  ار  يراـتفر 

یلولـس مه  نآ  هب  تبـسن  يا  هنماخ  ياـقآ  راـتفر  دیـسر ، یم  زازئمـشا  رفنت و  زرم  هب  هاـگ  هک  اهرخـسمت  اـهریقحت و  نآ  همه  دوجو 
تایآ رد  نافلاخم ، اب  یتخـس  تیمزج و  زا  يرود  و  ناناملـسمریغ ، اب  یقلخ  شوخ  یمرن و  هک  تفگ  اهدـعب  .درکن  يرییغت  میخدـب 

هتفهن مالسا  قطنم  نآرق و 
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: دروآ هاوگ  ار  ییاه  هیآ  هنومن  يارب  و  تسا ؛

(. 17 و 18 رمز /  ) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلادابع  رشبف 

ُمَلْعَا وه  هلیبس و  نع  َّلـض  نِمب  ُمََلْعَا  َوُه  کـّبر  َّنِا  ُنَسْحَا  َیِه  یّتلاـب  مُهلداـج  ِهنـسحلا و  هظعوملاو  ِهمکحلاـب  کـّبر  لـیبس  یلا  ُعُدا 
(. 125 لحن /  ) نیدتهملاب

(. 24 ابس /  ) نیبم لالض  یف  وَا  يدُه  یلعل  مکاّیا  وَا  ّانا  و 

نیطـسقملا بحی  هللا  نا  مهیلا  اوطـسقت  مهوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدـلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذـلا  نع  هللا  مکاهنی  ـال 
(. 8/ هنحتمم )

ادص رون و 

مه نآ  نادنز ، رد  اهدادیور  نیمه  اما  .دنیآ  یمن  مشچ  هب  ندش  تخاونکی  رارکت و  رثا  رب  یعیبط  یگدـنز  ياهدادـخر  زا  يرایـسب 
لولـس لخاد  هب  دیـشروخ  رون  زا  يوترپ  یتقو  زور  نآ  .دنوش  یم  لیدبت  یندشان  شومارف  گرزب و  يا  هثداح  هب  گنت ، یلولـس  رد 

نیمز ...دیشروخ  ...دیشروخ  هدژم ! اه  هچب  دز : دایرف  يا  هنماخ  ياقآ  .دهدن  زورب  ار  دوخ  يداش  تسناوتن  یلاحشوخ  طرف  زا  دیبات ،
مهـس دوب  هدـش  کیراب ، وترپ  نیا  هک  دـندوب ، هداد  مه  تسد  هب  تسد  اـه  لـصف  دوب و  هدـیدرگ  دیـشروخ  دوخ و  رود  هب  ردـق  نآ 
يارب ار  لولـس  ریگلد  هتـسب و  ياضف  رون ، نآ  .دـش  اهر  یکیرات  رـش  زا  همخد  نآ  و  هزات ، اـه  هیحور  نشور ، اـه  مشچ  .اـهنآ  لولس 

هک دوب  نآ  زا  رت  هاتوک  شرمع  اما  دوب ، وترپ  نآ  هریخ  لولـس  رد  رـضاح  ياـه  مشچ  همه  .دز  دـنویپ  يدازآ  ياـیند  هب  ییاـه  هظحل 
، کچوک لولـس  نیا  يا  هتفه  دـنچ  .دـش  لولـس  بیـصن  رتشیب  یـشبات  دـعب  زور  .درک  بورغ  رتمک ، ای  تعاس  مین  تسب ؛ لد  دوشب 

.درب دوب ، هدروآ  دوخ  اب  هچنآ  ره  تفر و  رون  .دیخرچ  یمن  هنشاپ  کی  رب  نیمز  .دوب  دیشروخ  زا  هدیمر  یعاعش  رادماهس 

ناتـسد اب  هک  تسا  یتخرد  دنلب ، راوید  نآ  تشپ  یندیدان ، تشپ  نآ  دبال  .دوب  کیدزن  راهب  .دش  رادیب  کشجنگ  يادـص  اب  يزور 
.تسا هدناوخ  دوخ  يوس  هب  ار  کشجنگ  هدش و  هزات  زبس و  راهب 

دش و هدینـش  اما  .ناگدش  هجنکـش  دایرف  ناروک  رد  هدش  مگ  دوب  شوخ  ییاون  تشادـن ؛ لولـس  اب  یتیمرحم  کیج ، کیج  يادـص 
.شوخ لد  دندوب و  داش  زور ، نآ  .داد  له  هدش ، هدیشک  نآ  رود  يراوید  هک  ییاوه  تعیبط و  هب  ار  ناینادنز  ياهلد 
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يارب دوب و  شرظتنم  دـنوش ، یم  تسد  هب  تسد  يدـیپس  یهایـس و  هک  اـجنآ  بش ، ياـه  هناـیم  رد  بش ، ره  هک  يرگید  يادـص  و 
نوکـس رحـس و  توکـس  .دمآ  یم  رود  یهار  زا  .دمآ  یم  ادص  نیا  .دوب  ناذا  دز ، یم  رانک  شنامـشچ  يور  زا  ار  باوخ  شندینش 

ار زاونلد  اما  ناج ، مک  فیحن و  يادص  نیا  .دوب  هدنام  اج  اه  هملک  یخرب  دیسر ، یم  وا  شوگ  هب  یتقو  .دروآ و  یم  ار  ادص  ءایشا ،
.دش یم  هزات  نآ  اب  تشاد و  تسود 

ردام نارگن  لد 

نآ رقحم  نامـشچ  ای  زاسان ، ياه  هچیپ  لد  نآ  هجنکـش ، ییوجزاب ، نادنز ، وا ، گرزب  لکـشم  .درک  یمن  شیاهر  يذوم  يا  هرهلد 
یهاوگ شا ، هناردام  بلق  هک  ییاـهزور  نآ  رد  يداـمادریم ، هجیدـخ  وناـب  .دوب  شرداـم  فرح  وا  گرزب  لکـشم  .دوبن  تسینومک 

یپایپ ياه  نادنز  .درک  دهاوخ  هتکس  هک  دوب  هتفگ  .دروآ  دهاوخن  بات  راب  نیا  هک  دوب  هتفگ  داد ، یم  ار  یلعدیس  يدعب  يریگتسد 
تشاذگ كرتشم  هتیمک  هب  اپ  هک  يزور  نیتسخن  زا  .دوب  ردام  دوبن ؛ نهآ  .دوب  هدییاس  ار  وا  یندوتس  يرادیاپ  تعاجش و  شنارسپ ،

هک تساوخ  یم  اپود  ياه  هدیدپ  نآ  زا  دندرب ، یم  ییوجزاب  هب  هک  راب  ره  .دـشاب  هتفای  نایاپ  ردام  شوت  دـنکن  هک  دوب  رکف  نیا  رد 
هب ار  فرح  نآ  ردام ، .دریگب  يربخ  دـهدب ، يربخ  دریگب ، ساـمت  نفلت  اـب  هن ، اـی  و  دـسیونب ، شا  هداوناـخ  يارب  يا  هماـن  دـنراذگب 

دادرخ 1354 .دش 29  یم  يرپس  شندش  ینادنز  زا  هام  جنپ  زا  شیب  .درک  یمن  شیاهر  نآ  ینارگن  هک  دوب  هتفگ  يدـج  يا  هزادـنا 
ار يردپ  هناخ  نفلت  هرامش  دنداد ، وا  هب  ار  تقفاوم  ربخ  یتقو  .دنزب  فرح  ینفلت  شا  هداوناخ  اب  وجزاب  روضح  رد  دنتفریذپ  هک  دوب 

دیسرپ هک  یلاوئس  نیلوا  اما  دش ؟ لدبودر  ییاه  هلمج  هچ  مالس ، زا  ریغ  .تشادرب  ار  یـشوگ  داوجدیـس  جاح  . 21060051 تفرگ :
اجک مدیـسرپ : .متفرگن  مارآ  .نوریب  هتفر  تفگ : تساجک ؟ نـآلا  متفگ : .مدـشن  عناـق  .تسا  بوخ  داد : باوج   » .دوب رداـم  لاـح  زا 
ملایخ .دورب  نآ  هب  دوب  دـیقم  مردام  هک  دوب  يا  هضور  سلجم  نیا  هک  داتفا  مدای  .ینالف  هناـخ  رد  هضور  هسلج  هب  هتفر  تفگ : هتفر :

« .متفرگ ار  منادنزرف  رسمه و  غارس  دعب  .دش  تحار 

يدازآ باوخ 

دیاش درک ، یم  مه  يراـکمه  تشاد و  مکاـح  هاگتـسد  هب  يراکـشآ  لـیامت  هک  نیا  اـب  .دوب  یناـحور  کـی  وا  یلولـس  مه  نیرخآ 
.دوب هدروخ  کتک  هدش ، ریگتسد  هک  دوب  هتسکش  ینادکمن 
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.دندوب هتسناوتن  هجنکش  ریز  هک  دنروآ  تسد  هب  یتاعالطا  وا  قیرط  زا  دنتساوخ  یم  دیاش  .دنداتسرف  يا  هنماخ  ياقآ  لولـس  هب  ار  وا 
رد وت  : » تفگ .دنتسه  يررهش  رد  میظعلادبع ، هاش  مرح  رد  ود  ره  هک  دوب  هدید  .تفگزاب  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  دید و  یباوخ  ومه ،

.تسا نکمم  یتفگ : .تسا  نکممریغ  متفگ : .مورب  هنذأم  يالاب  هب  مهاوخ  یم  یتفگ : يدرک ، یم  هاگن  مرح  دنلب  هنذأم  هب  هک  یلاح 
دنلب يادـص  اب  الاب  نآ  زا  يداد ، یم  ناکت  یظفاحادـخ  ناشن  هب  ار  تتـسد  هک  یلاح  رد  يدـناسر و  ـالاب  نآ  هب  ار  تدوخ  ناـهگان 

نامـسآ هب  يدرک و  زاورپ  هنذأم  يالاب  زا  وت  .مدرک  یم  هاـگن  وت  هب  يرواـبان  اـب  مدوب و  بجعت  رد  .متـسناوت  يدـید  هک  يدز  داـیرف 
زا وا  يدازآ  ناـمه  باوخ  نیا  ریبعت  .دوبن  تداهـش  زا  يربخ  اـما  .تسا  تداهـش  دـبال  شریبعت  هک  تفگ  يا  هنماـخ  ياـقآ  .یتـفر »

اهنت ار  یناـحور  نآ  دـش و  دازآ  يا  هنماـخ  ياـقآ  وـگو ، تفگ  نیا  زا  سپ  زور  دـنچ  .دوـب  يراکبارخدـض  كرتـشم  هتیمک  منهج 
.تشاذگ

ییوجزاب نیرخآ 

.دش دراو  بل  رب  هدنخ  نایوجزاب ، سیئر  هواک ، هرابکی ، هک  دوب  شا  هدنورپ  يوجزاب  يریشم ، رظتنم  دوب و  هتسشن  ییوجزاب  قاتا  رد 
دیسرپ و ار  شلاح  .دوب  وا  ياه  هجنکش  رظان  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  یسک  نآ  زا  زاب  يور  نیا  .تشاد  نابرهم  ینحل  دوب و  ور  هداشگ 

ياه طابترا  نتفای  دـیما  هب  ناسارخ ، كاواس  سیئر  ناخیـش ، .تفگ  یم  تسار  .تفگ  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  ماـهتا  ندوب  کبـس  زا 
رود دهشم  زا  یلاس  دنچ  دیاش  دوب ؛ هداتسرف  نارهت  هب  هدرک ، ریگتسد  ار  يا  هنماخ  ياقآ  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  وا و  نایم  گنررپ 
[ ... تسا  ] ینیمخ نارادـفرط  زا  هدربمان  : » دوب نیا  دنتـشون  دوخ  یلخاد  ياه  شرازگ  رد  كرتشم  هتیمک  نایوجزاب  هچنآ  اما  دـشاب ،
ياقآ هدنورپ  يوجزاب  يریشم ، ار  هلمج  نیا  .دنا » هتشاد  یئوس  ياه  تشادرب  يو  نآرق  ریسفت  سرد و  تاسلج  زا  ناناوج  ًاضعب  هک 
تسد رد  يدنس  هن  دوب ، نایم  رد  یکردم  هن  ینعی  تشون ؛ هجنکش  نادنز و  هام  شش  دودح  زا  سپ  دادرخ 1354  رد 29  يا  هنماخ 

.ذغاک يور  یفارتعا  هن  و 

هواک .تسشن  يا  هنماخ  ياقآ  کیدزن  دش ، قاتا  دراو  هک  يریشم  .درک  یم  ینابرهم  هب  رهاظت  نانچمه  دوب و  هتسشن  زیم  تشپ  هواک 
تا هدنورپ  راک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  دوزفا  همادا  رد  مه  يریشم  .دنک  تا  کمک  دناوت  یم  وا  تفگ : درک و  يریـشم  هب  يا  هراشا 

رد ینـشور  هدنیآ  یلو  رتمک  نم  زا  شنـس  دـنچ  ره  تسا ؛ ام  سیئر  تسد  رد  یلـصا ]  ] راک هواک ) هب  هراشا  اب   ) یلو منک ، ناسآ  ار 
نیا تسا و  کیدزن  وا  يدازآ  نامز  هک  داد  یم  ناشن  زیچ  همه  .تسوا  راظتنا 
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اه يزاسرهاظ  اه و  ینیچ  هنیمز  نیا  دـیمهفن  اما  .دراد  نادـنز  رخآ  ياهزور  زا  تیاـکح  هتخاـس ، شیپ  زا  یلدـب و  ياـهوگو  تفگ 
زا یچ ؟ زا  هئربت  دندوب ؟ ناشدوخ  ندرک  هئربت  لاح  رد  اهنآ  ایآ  .دـننزب  ینادـنز  يوربور  ار  اه  فرح  نیا  دوبن  يزاین  تسیچ ! يارب 

تـسین هب  رـس  ار  يا  هنماخ  ياقآ  دنتـسناوت  یم  .دنتـشادن  اهراک  نیا  هب  يزاین  نانآ  اما  دنـس ؟ یب  هدنورپ  زا  هجیتن ؟ یب  ياه  هجنکش 
(1) .داتفین یقافتا  دنتـشک و  ار  يدابآ  هاش  يدهم  ياقآ  رهاوخ  رـسپ  يدمحا ، دمحا  هک  نانچمه  .دروخن  ناکت  بآ  زا  بآ  دـننک و 

نارود زا  هک  نیا  دوب ؛ هدز  فرح  شا  يراد  نید  زا  شدوخ و  زا  .دوب  هتفگ  نخس  وا  اب  مه  یناهفصچوک  يریـشم ، هواک و  زا  شیپ 
تزع زج  يزیچ  نیا ، تشپ  ًاعطق  « ؟ دوب ربخ  هچ  درک ؟ یم  يراد  نید  هب  رهاـظت  ارچ  رگید  وا  .تسا  هدوب  ظاـعو  ربنم  ياـپ  یکدوک 
نانیا رظن  رد  ناملسم  ناسنا  سپ  .درک  یم  ییامندوخ  نمشد ، يدنمورین  زرابم و  ناناملـسم  فعـض  نیع  رد  هک  یتزع  دوبن ؛ مالـسا 

« .دندرک یم  فعض  ساسحا  ام  ربارب  رد  یلو  دندوب ، تردق  جوا  رد  اهنآ  هک  نیا  اب  .دوب  گرزب 

يدازآ زور 

نیا زا  یکی  .دندرک  زاب  ار  رد  هک  دوب  هتسشن  لولس  رد  رگید  ینادنز  ود  اب  زور  نآ  .دوب  هدیسر  هار  زا  ناتسبات 1354ش  هام  نیرخآ 
: دیسرپ دوب  هدش  تداع  هک  يروتسد  قبط  رومأم  .يدمحا  دمحادیس  يرگید  دوب و  تموکح  فرط  هب  هدش  جک  یناحور  نامه  ود ،

ارم ات  .درب  هواک  قاتا  هب  ارم   » .ایب ملابند  ناشوپب و  ار  ترس  تفگ : .يا  هنماخ  یلع  تفگ : یچ ؟ یلع  دیـسرپ : .منم  تفگ : هیک ؟ یلع 
رد مدوب  هتـشاذگ  مدق  اهورهار  رد  راب  نیتسخن  يارب  .مدـش  جراخ  قاتا  زا  يروابان  اب  .مدرک  بجعت  رایـسب  يدازآ ! وت  تفگ : دـید ،

« .موش جراخ  وجزاب  قاتا  زا  زاب  مشچ  اب  دندوب  هداد  هزاجا  نم  هب  دوبن و  هدیشوپ  مرس  هک  یلاح 

هدرب رسب  نآ  رد  هام  تشه  هب  کیدزن  هک  هداتسیا  ربق  نآ  هب  یهاگن  .تشگرب  شلولس  هب 
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ردپ .دوب  یناهفصا  يدمحا  نسحدیـس  هللا  تیآ  دنزرف  يو  .دمآ  ایند  هب  نارهت  رد  رد 1325ش  يدابآ  نولع  يدمحا  دمحادیس  - 1
ماما نارهت  رازاب  نت  تفه  دجسم  رد  يو  .دوب  ینیمخ  ماما  کیدزن  ناتـسود  زا  و  وا ، داماد  گرزب ، يدابآ  هاش  موحرم  نادرگاش  زا 

هسردم رادرتفد  اهدعب  تشاذگ و  مامتان  ار  دوخ  تالیصحت  دمحادیس  .تفگ  عادو  ار  یناف  راد  هام 1357  نمهب  رد  دوب و  تعامج 
يوسوم ناتسریبد  ناتسبد و  ناسسؤم  زا  شا ، ییاد  يدابآ ، هاش  هللارون  مالسالا  تجح  .دش  رویرهش ]  17  ] زابهش نابایخ  رد  يوسوم 

رد راب  لوا  .دـش  زاغآ  شناردارب  و  يدابآ ، هاـش  يدـهم  مالـسالا  تجح  شرگید ، ییاد  ریثأـت  تحت  وا  یـسایس  ياـه  تیلاـعف  .دوب 
هامریت 1354 رد  مود  راب  .دـش  دازآ  دوز  یلیخ  اما  ریگتـسد  يدابآ  هاش  ياـقآ  شا  ییاد  هارمه  هیمـالعا  شخپ  مرج  هب  هامریت 1352 

.دیسر تداهش  هب  تخس  ياه  هجنکش  هام  تفه  زا  سپ  دش و  هدرب  يراکبارخدض  كرتشم  هتیمک  هب  ریگتسد و 
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یم فوخم  نادنز  نیا  هب  ار  وا  رگید  راب  تشونرس  تسد  ایآ  دوب ؟ لولس  نیا  يدوبک  هب  وا  ياه  هاگن  نیرخآ  نیا  ایآ  .تخادنا  دوب 
هک یقاــتا  هـب  تـفر  .یظفاحادــخ  درک و  شلاحــشوخ  .داد  یکی  نآ  هــب  ار  ربــخ  .دوــب  نوریب  اــه  یلولــس  مــه  زا  یکی  دروآ ؟

.دیـشوپ ار  شا  یناتـسمز  هدابل  ابع و  .دـننک  یم  ضوع  ار  ناش  ياه  ساـبل  دـنروآ و  یم  اـجنآ  هب  دورو  ماـگنه  ار  ناگدشریگتـسد 
.تشاذگ نابایخ  هب  اپ  راولش  نودب  .دنتفرگ  وا  زا  مه  ار  نادنز  راولش  .دوب  هدش  هراپ  لولس  رد  شراولـش  .تشاذگ  رـس  رب  ار  همامع 

هک نیا  نودـب  اهمدآ  .دوب  بلاج  زیچ  همه  .دوب  هزات  زیچ  همه  .درزآ  یم  ار  شمـشچ  اه  غارچ  رون  .دوب  رویرهش 1354  مود  بورغ 
ار هچنآ  هک  ناینادنز  هیقب  لثم  مدـید ؛ یم  باوخ  رد  ار  يدازآ  هشیمه  « ؟ دوبن باوخ  .دـندرک  یم  تکرح  دـشاب  ناشرانک  ینابهگن 

»؟ تسا لایخ  مه  اهنیا  ایآ  .دننیب  یم  باوخ  دنراد ، تسود 

هک ردقنآ  دوب ؛ هدنام  شبیج  رد  هتـشذگ  ناتـسمز  زا  لوپ  یکدنا  .دیـسر  هناخپوت  نادیم  هب  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یکیراب  هچوک 
یتشهب ياقآ  .درک  نفلت  یتشهب  ياقآ  هناخ  هب  شورفراولـش  ناـکد  زا  .دـنک  شا  یگنـسرگ  يارب  يرکف  درخب و  یتمیق  نازرا  راولش 

.مترظتنم هک  ناسرب  ار  تدوخ  ییاجک ؟ روط ؟ هچ  يدمآ ؟ نوریب  ًاعقاو ؟ یک ؟ تسا : نفلت  تشپ  يا  هنماخ  یلعدیس  درک  یمن  رواب 
نآ نارباع و  نآ  .دشابن  تسرد  دیاش  یناحور ، تأیه  نیا  اب  هک  تشادن ، ای  درکن  یهجوت  .دروخ  تذل  اب  ور  هدایپ  نامه  رد  ار  اذغ 

پوت نادـیم  نیا  شود  يالاب  رتفرط ، نآ  رتم  هد  دـنچ  تسناد  یم  یـسک  هچ  هدـمآ ؟ اجک  زا  تسیک و  وا  دنتـسناد  یم  هچ  اه ، هاگن 
؟ تسا هتفهن  يدازآ  همقل  نیا  ندیوج  رد  یتذل  هچ  دنتسناد  یم  ایآ  درذگ ؟ یم  هچ  يرجآ ، راود  نامتخاس  نآ  نورد  ناشن ،

ادـص هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  نفلت  هک  دورب  تساوخ  یم  قیفـش  .دـید  اـجنآ  مه  ار  قیفـش  هللا  بیبح  دیـسر  هک  یتـشهب  ياـقآ  هناـخ  هب 
هک تفگ  .دـندرک  یم  بجعت  .دوب  يا  هنماـخ  ياـقآ  شیر  یب  تروص  درک  یم  هجوت  بلج  هچنآ  .دـنیبب  ار  وا  دـنام  .دوـب  هدـمآرد 

هناـخ یهار  تفرگ و  لوـپ  یمک  .تسـشن  یتعاـس  .دـیور  یم  مه  راـب  نیا  دـمآرد و  راـب  نآ  .دـندوب  هـتفُر  ار  نآ  مـه  نـیا  زا  شیپ 
زین یبتجم ، شرسپ ، هب  ار  ردپ  يدازآ  ربخ  .دیچیپ  ناشیوخ  نایم  رد  ربخ  تفرگ و  سامت  دهشم  اب  اجنآ  زا  .دش  شردارب  دمحمدیس ،

يدازآ يارب  هک  دوـب  هتـساوخ  یبـتجم  زا  اـجنآ  رد  گرزبرداـم  .دـندوب  هتفر  مرح  هـب  یبـتجم  گرزبرداـم و  شیپ ، زور  ود  .دـنداد 
ناشن هک  ینحل  اب  دوب و  هدرک  هیرگ  دوب ، هدش  رثأتم  یبتجم  .دنک  دازآ  ار  تردپ  ادـخ  ات  نک  لسوت  اضر  ماما  هب  دـنک : اعد  شردـپ 

.دوب هتفگ  نخس  ماما  اب  دوب ، ربص  نایاپ 
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دیعبت نادنز و  نایم  یتالف 

دهشم هب  تشگزاب 

نیتـسخن رد  .دیـسر  دهـشم  هب  يراکبارخدـض  كرتـشم  هتیمک  زا  يدازآ  زا  سپ  زور  کـی  رویرهـش 1354 ، موس  يا  هنماخ  ياـقآ 
؛ مدرک اعد  یلیخ  ردام ! : » تفگ تفای  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  یتقو  يدامادریم  وناب  .تفر  ردام  ندید  هب  دهشم  رد  شروضح  تاعاس 

نم هب  یهجوت   ] ناـشیا .مدـید  باوـخ  ار  اـضر  ترـضح  .مدـید  مه  یبـیجع  باوـخ  .متفرگ  اـه  متخ  و  مداد ] ماـجنا   ] اهرذـن یلیخ 
هنرگو دیـشک ، لوط  هام  تشه  نادـنز  هک  دوب  امـش  ياهاعد  نیمه  زا  ناجردام ! تفگ : یلعدیـس  .تفرگ  مارآ  مبلق  هک  دـندرک ...]

(1)« .مدنام یم  نادنز  رد  لاس  تشه  دیاب 

شرازگ رد  وا  زا  يربخ  دعب  لاس  دنچ  ات  دوب  راودیما  ناخیش  .دوب  دونشخان  دید ، یم  شهاگداز  رد  ار  وا  هک  نیا  زا  دهشم  كاواس 
دیسرپب زکرم  زا  تسا ؟ هدش  دازآ  هنوگچ  وا  دیـسرپ : یم  هک  دوب  نیگمـشخ  رایـسب  ًامتح  .دنیبن  دهـشم  تینما  نامزاس  نارومأم  ياه 

؟(2) دنا هدرک  اهر  ار  يا  هنماخ  ارچ 

هرامش تاملاکم  دونش  يدعب  مادقا   (3) .درادن تعامج  زامن  ندناوخ  قح  هک  دوب  نیا  دز  وا  هب  دهـشم  كاواس  هک  يرـشت  نیتسخن 
يا هنماخ  ياقآ  هناخ  نفلت  هرامش  نیا ، .دوب  نفلت 44131 
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هام و شش  تدم  هب  زا 27/6/54  وا  تابتاکم  دیدرگ  ررقم  نینچمه  .دشاب  رارقرب  يوناث » عالطا  ات   » وا نفلت  دونـش  دش  رارق   (1) .دوب
، موس هرادا  لکریدم  یتباث ، زیورپ  دـیکأت  زا  شیپ  تامادـقا ، نیا  دتـسرف ؟ یم  هچ  دریگ ، یم  هچ  دـشاب ؛ روسناس  تحت  لاس  نایاپ  ات 
عبانم و همه  اـب  داد  روتـسد  ناـسارخ  كاواـس  هب  دهـشم  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  ندیـسر  زا  سپ  زور  هد  یتینما  ماـقم  .دوب  هدـش  ماـجنا 

لک هرادا  نیا  هب  عـقوم  هب  ار  بتارم  يو ، زا  یکوکـشم  تیلاـعف  هنوـگره  هدـهاشم  ضحم  هب  و   » دنـشاب وا  بقارم  دوـجوم  تاـناکما 
(2)« .دنیامن مالعا 

هک یمطاف  مان  هب  یناوج  اب  وگو  تفگ  رد  وا  .دوب  هلمج  کی  طقف  يا  هنماخ  ياقآ  تشگزاب  زا  سپ  دهـشم  كاواس  دیـص  نیتسخن 
؛ تسا هابتـشا  دنراد ، زاب  شرکف  فده و  زا  ار  یـسک  دنبودز  نادنز و  اب  دوش  یم  هک  دـننک  رکف  رگا  : » تفگ دوب ، هتفر  شندـید  هب 
ار متـس  ملظ و  دننک و  حالـصا  ار  ناشدوخ  هک  تسا  نیا  حالـصا  هار  .دنزاس  یم  رت  ممـصم  ناشریـسم  رد  ار  راد  فده  دارفا  هکلب 

(3)« .دراد سوکعم  هجیتن  اه  يریگ  تخس  هنرگو  دنیامن  عفر 

یلعدیس  » يارب شترا  یـسرداد  هرادا  هک  داد  عالطا  ناسارخ  كاواس  هب  يا  همان  نداتـسرف  اب  نابآ 1354  متـشه  رد  موس  لک  هرادا 
رد يا  هنماخ  ياقآ  هدنورپ   (4) .تسا هدیدرگ  مالعا  زین  نآ  تیعطق  هدرک و  رداص  درگیپ  عنم  رارق  داوج » دـنزرف  يا  هنماخ  ینیـسح 

همکحم هب  ار  وا  تسناوـت  یمن  ناـسارخ  كاواـس  زا  هدـش  لاـسرا  كرادـم  نوـچ  درکن ، ادـیپ  راـک  شدرگ  نارهت  یماـظن  هاـگداد 
یماظن هاگداد  دوب و  هداد  تبثم  خـساپ  يا  هنماخ  ياقآ  هیبنت  يارب  ناسارخ  كاواس  تساوخرد  هب  عقاو  رد  نارهت  كاواـس  .دتـسرفب 
تدـم يو  یماهتا  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  تشاد  ناکما   » هک زیوآ  تسد  نیا  اب  ور  نیا  زا  تشادـن ، تسد  رد  همکاـحم  يارب  يا  هلدا 

.دندوب هدرک  دازآ  ار  وا  رویرهش  مود  رد  دوب ،» هدیدرگ  عفترم  ینابت  میب  یفرط  زا  دماجنا و  لوط  هب  ینامز 

هب تبـسن  ًارهاظ  وا  تاکرحت  هدـش  سکعنم  دانـسا  رد  هک  هچ  نآ  ربانب  .تفرگ  یپ  دهـشم  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  يا  هنماخ  ياـقآ 
.درک اپرب  ییاه  هسلج  شا  هناخ  رد   (5)، دندادن وا  هب  ار  تعامج  تماما  ینارنخس و  هزاجا  هک  نیا  زا  سپ  .دوب  هدش  رتمک  هتشذگ 

ص:549

خروم 6/6/54. مش 1516/ه 1 ، تایلمع ، ماجنا  تساوخرد  يرس  همان  نامه ، - 1
خروم 16/6/54. مش 3995/312 ، دهشم ، كاواس  سیئر  هب  موس  لک  هرادا  همان  نامه ، - 2

خروم 5/6/54. مش 1504/ه 1 ، هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 3
خروم 8/8/54. مش 5485/312 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  موس  لک  هرادا  همان  نامه ، - 4

يا هنماخ  داوجدیـس  جاح  هللا  تیآ  شردپ ، تشادـن ، تعامج  زامن  هماقا  هزاجا  يا  هنماخ  ياقآ  هک  لاس 1354ش  مود  همین  رد  - 5
نآ رد  .دشاب  هدش  زاغآ  زا 25/9/54  دیاب  ناشیا  تعامج  زامن  هماقا  .تشاد  هدهع  رب  ار  تعامج  زامن  تماما  نسح  ماما  دجـسم  رد 

داوجدیـس هللا  تیآ  هک  دوب  یتدم  دوب و  هدش  بیرخت  سدق  ناتـسآ  يزاسون  حرط  يارجا  رد  اه ) كرت   ) اه یقیدـص  دجـسم  نامز 
نودـب هک  دوب  هداد  دـهعت  دهـشم  یتینما  هاگتـسد  هب  نسح  ماما  دجـسم  دـیدج  تسرپرـس  .درک  یمن  هماقا  تعامج  زامن  يا  هنماـخ 
رـضاح دجـسم  نیا  رد  كاواس  هزاجا  نودـب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  اما  درادـن ، ار  هدـشدای  دجـسم  يارب  زامن  شیپ  باختنا  قح  هزاجا ،

« .دوش يریگولج  دـیاب  وا  زامن  يرازگرب  زا  تسا  هرـضم  هقباس  ياراد  صخـش  نیا  رگا   » هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  كاواس  .دوب  هدـش 
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كاواس  (1) .دنا هدروآرد  وا  هناخ  زا  رـس  يوزوح  مولع  شزومآ  يارب  اه  هبلط  هک  دیـسر  اجنآ  هب  ینابرهـش  نارومأم  يوجو  تسج 
سالک لیکشت   (2) .دنک يریگولج  شا  هناخ  رد  سیردت  ياه  هسلج  ییاپرب  زا  داد  روتسد  ینابرهش  هب  شرازگ  نیا  تفایرد  زا  سپ 

هک ییاه  هبلط  نآ  يارب  يو  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  یشزومآ  ياه  شور  زا  یکی  بالط  زا  یکدنا  دادعت  يارب  یـصوصخ  سرد  ياه 
، دوخ وا  .دش  دنهاوخ  رثا  أشنم  هدنیآ  رد  هک  هاگدید  نیا  اب  تشاذـگ ؛ یم  سرد  یـصوصخ  ياه  هسلج  دنتـشاد ، يا  هژیو  دادعتـسا 

رثؤم دـمآراک و  ياهورین  هب  ار  نانآ  لیـصا ، قیمع و  تیلوئـسم  تیلوئـسم ، سح  نتخیگنارب  اب  دوب  راودـیما  دـیزگ و  یمرب  ار  نانآ 
هداد كاواس  هب  اه  سابل  مه  زا  یکی  فرط  زا  كرتشم  هتیمک  رد  وا  ندوب  ینادـنز  ناـمز  رد  هک  شرازگ  نیا  زین  (3) و  .دنک لیدبت 

یم هیرهـش  لایر  هناـیهام 3000  هک  ینیمخ  رادـفرط  بـالط  زا  رفن  دـنچ  : » دـشاب عوضوم  نیا  زا  يرگید  هجو  دـیؤم  اـسب  هچ  دـش ،
هداد و لیکـشت  هتفه  ره  هبنـش  رهظزادـعب  رد  قالخا  سرد  ناونع  هب  يا  هسلج  نانآ  تهج  یماحم  يا ، هنماخ  هیـصوت  هب  انب  دـنتفرگ 

حالصا يارب  يرگید  سرد  یـسبط  دزن  رد  دارفا  نیا  .دش و  یم  هتفگ  نانآ  يارب  باختنا و  وا  طسوت   (4) تاداعسلا عماج  زا  یبلاطم 
اب ندش  انشآ  یبرع و  دعاوق  یبرع و  سرد  ایوگ  يروشآ  دزن  رد  هتـشاد و  نتفر  ربنم  کبـس  بلاطم و  ظافلا و  رظن  زا  اهنآ  ياهربنم 

(5)« .دنا هتفرگ  یم  دای  ار  نتشون  باتک 

لحم نم  هناخ   » .دوب رارقرب  نانچمه  وا  هناخ  هاگ  زا  ره  ياه  تسـشن  اهدـمآ و  تفر و  دـشاب ، هدـش  لیطعت  رگا  یملع  تاـسلج  نیا 
اهنآ همه  اب  نم  .دندمآ  یم  دوخ  تالکشم  لح  زین  تاداهنـشیپ و  هئارا  هرکاذم و  ثحب و  يارب  هک  دوب  یفلتخم  ياه  هورگ  هعجارم 

دروخرب ییور  هداشگ  اب 

ص:550

.ات یب  مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ینابرهش  همان  كاواس ، دانسا  - 1
خروم 15/8/54. مش 230/ه 1 ، ناسارخ ، ینابرهش  سیئر  هب  ناسارخ  كاواس  همان  نامه ، - 2

Farsi.Khamenei.ir دوب ،» ریظن  یب  دهشم  خیرات  رد  اقآ  ریسفت  سرد  ، » رقابدمحم هنازرف ، - 3
رد نآ  سیردـت  هک  قالخا  ملع  رد  تسا  یباتک  مهدزیـس ، نرق  هیقف  میکح و  یقارن ، يدـهمدمحمالم  فیلأـت  تاداعـسلا  عماـج  - 4

.دراد جاور  هیملع  ياه  هزوح 
خروم 4/12/53. مش 17816/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  كاواس ، دانسا  - 5
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دهـشم رهـش  صوصخم  طقف  نم  تاعجارم  هتبلا  .تفای  یم  همادا  بش  همین  ات  اه  تاـقالم  اـه  تقو  یـضعب  هک  يروط  هب  .مدرک  یم 
(1)« .دندمآ یم  نم  لزنم  هب  ناریا  فلتخم  ياهرهش  زا  هکلب  دوبن ،

رد ار  روما  هتشر  تشگزاب ، زا  سپ  اما  دوب ، هدرک  رود  یعرش  تاهوجو  روما  رب  زکرمت  زا  ار  وا  دهـشم  زا  يرود  هام  تشه  دنچ  ره 
داوج .دوب  هدش  مامت  نارگ  ناش  يارب  هک  دندرک  یم  یتامادقا  ماما  مهس  هیحان  زا  وا  نارای  زا  یخرب  سبح ، هرود  رد  .تفرگ  تسد 
ماما مهـس  تباـب  زا  هدومن  راـهظا  هتفرگ و  يا  هنماـخ  باـسح  زا  ءاـضترا  یجاـح  زا  ناـموت  غلبم 2000  ، » شرـسمه ردارب  هتـسجخ ،

زیخاتـسر بزح  هب  هک  ینایوجـشناد  هرابرد  ار  دوخ  ماما  مهـس  هک  دوش  هداد  هزاجا  وا  هب  هک  دومن  هقالع  راـهظا  يو  .دـینک  باـسح 
ياه تیلاعف   (2)« .دنک فرصم  ار  نآ  ثلث  ماما ، مهـس  زا  هدش  رارق  دیامن و  فرـصم  داد  دهاوخن  ماو  اهنآ  هب  هدکـشناد  دنا و  هتفرن 

(3) .دنداتسرف نارهت  هب  اسرف ، تقاط  ياه  هجنکش  زا  سپ  دنتفرگ و  ار  وا  .داد  شتسد  راک  هتسجخ ، داوج 

ههد کی  ياه  شالت  دـید  یم  یتقو  وا  .دـندرب و  یم  هرهب  دوخ  یـسایس  دـیاقع  نایب  يارب  یتصرف  ره  زا  يا  هنماخ  ياقآ  نادرگاـش 
هارمه تیقفوم  اب  رهـش  نیا  ناوج  نایناحور  عامتجا  هب  هزرابم  حور  ندیمد  دهـشم و  هیملع  هزوح  توخر  رب  هبلغ  يارب  شا  هتـشذگ 
نخس اهانب  دجسم  رد  یتعیرـش ، یقتدمحم  ردارب  یتعیرـش ، یلعنابرق  متخ  مسارم  رد  مجع  یلع  خیـش  یتقو  .دش  یم  شوخلد  هدوب ،

ندـنارورپ و نآ  مشوخلد و  عوضوم  کی  زا  میاه  یتحاران  همه  اب  نم  : » تفگ یـصوصخ  ییوگو  تفگ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  دـنار ،
هن دنـشورف و  یم  ار  دوخ  هن  دـندرگ و  یمزاب  هار  زا  هن  یتمیق  چـیه  اب  دنتـسه و  یفدـه  دارفا  اهنیا  .تسا  مجع  دـننام  يدارفا  تیبرت 

(4)« .تسا دارفا  هنوگ  نیا  شرورپ  يراک  ره  زا  رتهب  دوجوم  طیارش  رد  دنوش و  یم  میلست 

كاواس .دـنک  رـشتنم  لاس  نیا  رد  ار  نآرق  رد  یمالـسا  هشیدـنا  یلک  حرط  باتک  دـش  قفوم  يا  هنماخ  ياقآ  اه  شالت  نیا  رانک  رد 
دشاب و هرضم »  » دراد ناکما  هک  ارچ  دوش  یسررب  نآ  ياوتحم  درک  داهنشیپ  زکرم  كاواس  هب  دش  باتک  راشتنا  هجوتم  یتقو  دهـشم 

دوخ روهشم  یگداوناخ  مان  ندروآ  زا  يو   (5)« .ددرگ مادقا  نآ  يروآ  عمج  هب  تبسن   » تروص نیا  رد 

ص:551

.ررکم ص 81  اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1
خروم 17/2/54. مش 441/9ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  كاواس ، دانسا  - 2

خروم 16/9/54. مش 2608/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  خروم 17/5/54 ؛ مش 1300/ه 1 ، هب 312 ، دهشم  كاواس  مارگلت  نامه ، - 3
خروم 9/12/54. مش 3512/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 4
خروم 4/12/54. مش 3454/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 5
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ینابرهـش تسخن ، .دوب  هدـناسر  پاچ  هب  ار  باتک  فلؤم  ناونع  هب  ینیـسح » یلعدیـس   » مان اـب  هدرک ، يراددوخ  باـتک  دـلج  يور 
ینیسح یلعدیـس  راعتـسم  مان  هب  ییاه  باتک  ًاریخا  دوشن ، عقاو  ییاسانـش  دروم  هک  نیا  يارب  هدشدای   » .دش عوضوم  هجوتم  ناسارخ 

پاچ هب  نارهت  رد  هک  نآرق  رد  یمالـسا  هشیدنا  یلک  حرط  مان  هب  یباتک  هلمج  نم  دنک ؛ یم  رـشتنم  پاچ و  دسیون ، یم  ای  هتـشون و 
(1)« .تسا هدناسر 

هب لاـس 1352ش  رد  یگنهرف  هسـسؤم  نیا  .دوب  هدرپس  یمالـسا  گـنهرف  رـشن  رتفد  هب  ار  شباـتک  پاـچ  راـب  نیا  يا  هنماـخ  ياـقآ 
.دوب هدش  سیسأت  نارکفمه  زا  یهورگ  رنهاب و  داوجدمحم  رتکد  شنیرید  تسود  ششوک 

تـسد هب  ییاز  ماهتا  كردم  درک  رارقرب  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  لاس 1354ش  مود  همین  رد  هک  ییاهروسناس  اهدونـش و  زا  كاواس 
.درواین

جورخلا عونمم  نایناحور 

زا .دندش  جورخلا  عونمم  دناوخ ، یم  یطارفا » نایناحور   » ار نانآ  كاواس  هک  نایناحور  زا  يدادعت  هک  دوب  لاس 1354ش  نایاپ  رد 
هب هدـش  دـیعبت  ینیکـشم  ضیف  ربکا  یلع  ياقآ  .دـندوب  يدـیعبت  نانآ  زا  نت  ود  هک  دـندش  یم  هبوصم  نیا  لماش  نت  راهچ  ناـسارخ 
رد دهـشم  زا  وگاعد  نسحم  يا و  هنماخ  یلعدیـس  رمـشاک و  هب  هدش  دیعبت  یـشلما ]  ] یهوکنار ینابر  يدهمدمحم  ياقآ  رمـشاک و 

ینیمخ هللا  تیآ  اب  رادـید  قارع و  هب  نانیا  ترفاسم  زا  يریگولج  راک  نیا  تلع  .دـندوب  جورخلا  عونمم  ناـیناحور  زا  رفن  رامش 61 
ناریا و ناـیم  دنفـسا 1353  رد  ریازجلا  هماـن  تقفاوم  ياـضما  یپ  رد  لاـس 1354ش و  زا  قارع  هب  یناریا  ناریاز  دـمآ  تفر و  .دوـب 

نیا یمامت  ًابیرقت   » هک دـندوب  هدـش  هجوتم  دادـغب  رد  ناریا  ترافـس  تاـماقم  دوز  یلیخ  .دوب  ینوزف  هب  ور  دوب و  هدـش  زاـغآ  قارع 
ماـما هب  یتدارا  راـهظا  ییاـه ، ماـیپ  ندرب  اـی  ندروآ  هارمه  یعرـش و  تاـهوجو  میدـقت  اـب  فـجن ، ـالبرک و  تراـیز  زا  سپ  ناریاز 

رد دـندمآ  یم  تابتع  هب  هک  ییاه  یناریا  نامه  هلیـسو  هب  ...ناموت  اه  نویلیم  هام  ره   » هک دـندوب  هتـسناد  نانآ  .دـننک » یم  ینیمخ ] ]
یم تفایرد  هیرهـش  هوجو ، نیمه  زا  قارع  رد  هاوخ  ناریا و  رد  هاوخ  ینید  مولع  هبلط  نارازه  دوش و  یم  هتـشاذگ  ماما  رتفد  راـیتخا 

دننک

ص:552
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ماما یلام  هکبش  شرتسگ  زا  تساوخ  یم  تینما  نامزاس   (1)« .دنتسه ینیمخ  ماما  تضهن  يارب  یغیلبت  لماع  دوخ  هبون  هب  کی  ره  و 
دیاب ناشیا  ياه  سامت  وا و  نارادفرط  طابترا  رگید  فرط  زا  .دیامن  دودحم  ار  نآ  هدرک ، يریگولج  دـیلقت  عجرم  ناونع  هب  ینیمخ 

.دوب اههار  نیا  زا  یکی  ماما  وریپ  نایناحور  ندش  جورخلا  عونمم  .تفرگ  یم  رارق  تبقارم  تحت 

كاواس هرصاحم  رد 

هن سیردت ، هن  تشاد ، ینارنخـس  هزاجا  هن  .درک  زاغآ  یعامتجا  ياه  تیلاعف  همه  زا  تیعونمم  اب  ار  لاس 1355ش  يا  هنماخ  ياقآ 
ناسوساج قیرط  زا  هدرک ، عطق  مدرم  اب  ار  وا  یمومع  تابـسانم  همه  كاواس  .تعامج  زامن  هماقا  هن  یگناخ ، ياـه  تسـشن  ییاـپرب 

ًابیرقت كاواس  هرـصاحم  .دـندوب  هدرک  وا  اب  هتـشذگ  لاس  مود  ههام  شـش  رد  هک  يراک  دوب ؛ يو  یـصخش  تاـطابترا  بقارم  دوخ 
نوچ شکیدزن  ناتـسود  .دنتـشاد  بل  رب  یـشوماخ  رهم  ای  و  ییوجزاب ، ریز  دندوب و  نادنز  رد  ای  شنادرگاش  رتشیب  .دوب  هدش  لماک 
رگا (2) و  .دش یم  لدبودر  دهشم  رد  یناهنپ  وا  ینارنخس  ياهراون  هتبلا  .دندرب  یم  رسب  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  یـسبط  ظعاو  سابع 

ینارنخـس زا  راون  تفه  راب  کی  .دیدرگ  یم  طبـض  هرـضم » كرادم  راون و   » ناونع هب  داتفا ، یم  یتینما  ياهورین  تسد  هب  ییاج  رد 
كاواس هب  اه  هیمالعا  اه و  باتک  رگید  راـنک  رد  فشک و  نارهت  فیرـش ] رهماـیرآ =[  یتعنـص  هاگـشناد  زا  شیتفت  رد  ار  وا  ياـه 

(3) .دندرب

ناچوق لیس 

رهش نیا  ناگدز  لیس  هب  یناسر  کمک  ناچوق و  هب  رفس  لاس 1355ش  لیاوا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هدش  راکشآ  تاکرحت  دودعم  زا 
زور کی  دش و  عورش  لیس  شورخ  تشهبیدرا ، لوا  هبنـشراهچ  .دیراب  یم  ناچوق  رـس  رب  هفقو  یب  ناراب  هک  دوب  يا  هتفه  کی  .دوب 
هدید بیسآ  رگید  هناخ  هدش و 2935  ناریو  هناخ  هک 1315  تفگ  یم  یمـسر  رامآ  .تفرگ  ربرد  ار  رهـش  زا  يا  هدمع  شخب  دعب 

اما تسین ، تسد  رد  یعالطا  یمدرم  ياه  یناسر  کمک  تیفیک  زا  .دندش  لیس  ینابرق  زین  رهـش  یلاها  زا  نت  رامآ 30  نیاربانب  .دنا 
هژیو هب  فارطا ، زا  دیاب 
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تاجن و تایلمع  رد  دناسر و  ناچوق  هب  ار  دوخ  ربخ ، ندینش  زا  سپ  يا  هنماخ  ياقآ  .دنشاب  هتفاتش  ناگدز  لیـس  کمک  هب  دهـشم ،
دوخ اب  هچ  نآ  رتدوز  هچ  ره  دنتـساوخ  وا  زا  دمآ و  نارگ  هقطنم  نالوئـسم  رب  وا  ياه  تیلاعف  .درک  تکرـش  ناگدید  بیـسآ  دادما 

یناچوق هللا  حیبذ  خیش  هک  تفر  رهـش  هیملع  هسردم  هب  .دنک  كرت  ار  رهـش  دراذگب و  نیمز  رب  هدروآ  ناگدز  لیـس  هب  کمک  يارب 
مدرم زا  يدادـعت  ینید و  ياملع  زا  یعمج  هتـسشن و  یقاتا  رد  يو   » .دوب اج  نآ  ناسارخ ، گرزب  ياـملع  زا  (1372ش-1289ش ،)

ینارگن و بتارم  منک و  كرت  ار  رهش  نیا  دنا  هداد  روتسد  نم  هب  هک  متفگ  ناشیا  هب  رثأت  هودنا و  اب  .دندوب  هدز  هقلح  يو  درگادرگ 
« .مدناسر ناشیا  عمس  هب  هناملاظ  میمصت  نیا  زا  ار  دوخ  یتیاضران 

هک يدنوخآ  ود  نآ  زا  یکی  یناحور ، کی  اما  .دـندش  مه  رد  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دـندوب  رـضاح  قاتا  نآ  رد  هک  ینانآ  همه  ًابیرقت 
داد رد  الـص  دید ، ار  نارـضاح  یلدمه  یتقو  دـندوب ، هدرک  تشپ  وا  هب  (ع ) اضر ماما  مرح  رد  لاس 1349ش  نادـنز  يدازآ  زا  سپ 

(1)« .دندسفم راکبارخ و  اهنیا  دنا ؛ هدماین  دادما  تاجن و  يارب  اهنیا   » هک

.تشگزاب دهشم  هب  خلت  دای  نیا  اب  يا  هنماخ  ياقآ 

هک تشون  یـشرازگ  نمـض  دعب  لاس  رهـش  نآ  كاواس  هک  نیا  الا  تسین ؛ تسد  رد  یعالطا  ناچوق  رد  وا  ياه  تیلاعف  تایئزج  زا 
(2)« .تسا هداد  ماو  ...ناگدز  لیس  زا  یضعب  هب  ...نارافص  یلعدمحم  جاح  هلیسو  ینیمخ  يوس  زا  يا  هنماخ  »

رکف مه  ناتسود  عمجت 

دهشم رد  زین  ینانبل  یفجن و  نایانـشآ  یتح  دوب ؛ يا  هنماخ  ياقآ  رکف  مه  ناتـسود  عمجم  1355ش ،)  ) لاس نیا  ناتسبات  رد  دهشم ،
، تشاد یـشلما  ینابر  يدهم  ینامرک و  يدـحوم  یلعدـمحم  ینامرک ، یتجح  داوجدـمحم  اب  هک  ییوگو  تفگ  رد  .دـندوب  رـضاح 
شنیرفآ و نوچ  یتاعوضوم  شراگن  ترورـض  درک و  حرطم  ار  یمالـسا  روشنم  نیودـت  موزل  رگید  راب  زور ، لئاسم  لیلحت  ماگنه 
، دوش یمن  هدـید  رواب  نید  نارکفتم  هصرع  رد  مزال  یلدـمه  هک  تفگ  يو  .داد  حیـضوت  یمالـسا  فراـعم  هاگدـید  زا  ار  یگدـنز 

ینامزاس رتدوز  هچ  ره  هک  دنتفریذپ  وا ، تاراهظا  دییأت  اب  نارضاح ، .نادرگرس  ناناوج  و  دنا ، هدنکارپ  تسایس  هنحص  ناگدنـشوک 
لاعف کچوک و 
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ياقآ .دوب  هدـش  دـیق  نآ  رد  یتشهب  رتکد  مان  هک  دـیدرگ  هیهت  زین  رثؤم  دارفا  زا  یتسرهف  .دوش  میـسقت  اـه  تیلوئـسم  هدـش ، یحارط 
یهاگآ هب  ار  هدش  هتفرگ  تامیمصت  دنورب و  يو  ندید  هب  تسشن  نیا  يادرف  دنتشاذگ  رارق  .دوب  دهـشم  رد  ناتـسبات  نآ  زین  یتشهب 

.دنناسرب وا 

شور یتشهب  ياقآ   » .دندش یتشهب  ياقآ  تماقا  لحم  یهار  لاح  ره  هب  دش ؟ نشور  شدوخ  ای  دنداد  له  ار  نگاو  سکلوف  حـبص ،
رد شا  هناخ  .دوب  ینایعا  رگید ] نایناحور  اـب  تبـسن  رد   ] وا یگدـنز  .دنتـسناد  یم  شناتـسود  همه  هک  تشاد  یگدـنز  رد  یـصاخ 

.درک یم  راتفر  دنم  شور  طبـضنم و  شناتـسود  اب  .دوب  نیتم  راقو و  اب  تبحـص ، ماگنه  .تشاد  رارق  نیـشن  دنمتورث  هلحم  رد  نارهت 
وا دمآ ، یم  یلبق  تقو  نودب  يرود  هار  زا  یتسود  اسب  هچ  .دوب  شا  هداوناخ  نآ  زا  زور  نیا  .تفریذپ  یمن  هعمج  زور  رد  ار  یـسک 

مظن اب  درم  نیا  هک  منک  شومارف  مناوت  یمن  .دوب  هتخیمآرد  کشخ  یطابضنا  اب  وا  هنازور  یگدنز  .درک  یمن  توعد  شا  هناخ  هب  ار 
لوغـشم نانچ  بالقنا ، شتآ  ندـش  رو  هلعـش  اب  دوب ، شا  یگداوناخ  هنازور و  یگدـنز  رد  دوخ  قیقد  همانرب  دـنب  ياـپ  هک  شنینهآ 

« .تخانش یمن  زور  بش و  درک ؛ یم  شومارف  ار  شیاه  همانرب  هداوناخ و  هک  دش  یم  راک 

دنتسناد یمن  .دوب  شتماقا  لحم  هب  نتفر  لاح  رد  .تشگ  یمزاب  دیرخ  زا  هک  دندید  ار  رنهاب  داوجدمحم  ياقآ  هاگـشناد ، نابایخ  رد 
توعد رنهاب  ياقآ  زا  .تفگ  ار  زورما  دصقم  زورید و  هسلج  عوضوم  تشاد و  هگن  ار  وردوخ  .دندش  لاحشوخ  .تسا  دهـشم  رد  وا 

اج نگاو  سکلوف  هدنام  یقاب  ياضف  كدنا  رد  ار  دوخ  داد و  هداوناخ  لیوحت  ار  شدـیرخ  تفر ، .تفریذـپ  .دـشاب  ناش  هارمه  درک 
هک وا  یکیدزن  هب  .دـندش  هدایپ  .دـنک  یم  تبحـص  یـسک  اب  رد  مد  هک  دـندید  دندیـسر ، یتشهب  ياقآ  هناخ  یکیدزن  هب  یتقو  .درک 

تفگ و دمآ  شوخ  داد و  خـساپ  نیتم  مارآ و  وا  دـندرک و  مالـس  .دـندناوخ  یتشهب  ياقآ  هرهچ  رد  ار  بجعت  ياه  هناشن  دندیـسر ،
ادرف هب  رادید  نیا  رگا  تفگ : .مینیبب  ار  امـش  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  راک  دـنتفگ : دـیا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  دیـسرپ :

گنهامه ناشیا  عضوم  اب  ترارح  روش و  نیا  هک  میتفگ ] ینابز  یب  نابز  اب  و   ] میدرک هاگن  رگیدکی  هب  ام  « ؟ دراد یلاکشا  هچ  دتفیب 
« .ادرف ات  میتفر  .میتشادن  میلست  زج  يا  هراچ  میدرک ؟ یم  دیاب  هچ  تخس  طابضنا  نیا  ربارب  رد  .تسین 

.دنتشگرب لاح  ره  هب  دش ؟ نشور  شدوخ  ای  دنداد  له  ار  نگاو  سکلوف 

تمس هب  ار  عوضوم  تفرگ و  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  ادتبا  نامه  زا  یتشهب  ياقآ  .دوب  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  رد  دعب ، زور  ِتسـشن 
وا یتایلمع  رکفت  .دناشک  يدربراک  ثحابم 
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مادـقا نیا  ترورـض  هرابرد  وگو  تفگ  هب  يزاین  هک  تفگ  .درک  یم  کیدزن  راک  هب  دوز  رایـسب  ار  هشیدـنا  تشاد ؛ یئاضتقا  نینچ 
ناوت یلصا  كالم  دشاب و  نیب  رد  دارفا  شنیزگ  يارب  يرایعم  دیاب  هک  تفگ  .تسا  صاخشا  مان  رـس  رب  قفاوت  مهم  تسین ؛ یهورگ 

زا سیوـنب و  ار  اـه  مسا  تفگ : نم  هب  سپـس   » .تـسا یهورگ  راـک  رد  ندـش  بوذ  یـصخش و  تایـصوصخ  رب  هـبلغ  يارب  درف  نآ 
»؟ تسا هتسیاش  راک  نیا  يارب  یتشهب  ایآ  دییوگب ، هلماجم  یب  تحارص و  اب  .نک  عورش  یتشهب 

، يا هنماخ  دمحمدیـس  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  یـسبط ، ظعاو  سابع  يرهاـط ، نسحدیـس  نمؤم ، دـمحم  ینیکـشم ، یلع  ناـیاقآ 
تـسشن نآ  رد  هدش  تشاددای  یماسا  زا  ینامرک ، داوجدمحم  یلیبدرا ، يوسوم  میرکلادبعدیـس  یتنج ، دـمحا  يرظتنم ، یلعنیـسح 
دندنارذگ رس  زا  ار  تسشن  جنپ  ای  راهچ  زییاپ 1356 ، لیاوا  .دش  رازگرب  رنهاب  ياقآ  هناخ  رد  نارهت و  رد  يدعب  ياه  هسلج  .دـندوب 

ربارب رد  يا  هراوق  اه  هسلج  نیا  هک  گرزب  هزادنا  نآ  دیـسر ؛ هار  زا  گرزب  ثداوح  هخرچ  هک  ینیمخ ؛ یفطـصمدیس  تشذگرد  ات 
.تشادن اهنآ 

نانبل ناناملسم  هشیدنا  رد 

ناناملسم هب  کمک  يارب  هیرطف  يروآ  عمج  حرط  داد ، ماجنا  1355ش )  ) لاس نیا  طساوا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هک  یتامادقا  هلمج  زا 
ياه ینیطـسلف  ناناملـسم و  قح  رد  يدایز  تایانج  اه  تسیژنـالاف  .تخوس  یم  یلخاد  ياـه  گـنج  شتآ  رد  ناـنبل   (1) .دوب نانبل 
هرادا هب  نآ  شرازگ  یتقو  اما  دشاب ، هدیـسر  يا  هنماخ  ياقآ  هاوخلد  ماجنارـس  هب  حرط  نیا  تسین  نشور  .دـندش  یم  بکترم  هراوآ 
هدنیآ رد  حلاصم  فالخ  تیلاعف  هنوگره  ماجنا  لامتحا   » هک درک  دزشوگ  دهشم  كاواس  هب  رگید  راب  یتباث  زیورپ  دیـسر ، موس  لک 

(2) .دبای همادا  دیاب  نانچمه  وا  زا  تبقارم  و  دشاب » یمن  دیعب  الاب  هدشدای  هیحان  زا 

كاواس هدافتساءوس  نآرق و  يراق 

ندروآ تسد  هب  هجیتن  رد  و  رتشیب ، ياهربخ  بسک  يا ، هنماخ  ياقآ  ياه  تیلاعف  زا  دوخ  ياـه  تبقارم  همادا  رد  ناـسارخ  كاواـس 
.تسب راک  هب  يا  هزات  دنفرت  وا ، هیلع  هزات  یکردم 
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نایراق زا  یکی  ات  دـیچ  يا  هنیمز  ور  نیا  زا  .دوب  ربخاب  نآ  نایراق  و  نآرق ، هب  دوخ  هژوس  هقـالع  زا  داـیز  لاـمتحا  هب  یتینما  هاگتـسد 
ییانـشآ هلیـسو  حرط ، نیا  زا  ربخ  یب  ناینامیا ، سابع  .دـشاب  هزات  تاعالطا  بسک  يارب  يا  هطـساو  هدرک ، کـیدزن  وا  هب  ار  دهـشم 
ياهراون نایم  رد  .تشاد  یشورفراون  هزاغم  دهشم ، يردان  نابایخ  يادتبا  رد  ناینامیا  سابع  .درک  مهارف  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ار  يراق 
نایناحور زا  ناینامیا  .تخورف  یم  نئمطم  نیعجارم  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  مه  يا  هنماخ  ياـقآ  ياـه  ینارنخـس  زا  يدادـعت  وا ، یبهذـم 

زا كاواـس  .دوـب  نآرق  تئارق  هب  نادـنم  هقـالع  زا  يو   (1) .دومن یم  ییوگدـب  زین  یتینما  هاگتـسد  زا  درک و  یم  داـقتنا  یـسایسریغ 
يراق یتقو  .تخیر  ار  يا  هنماخ  ياقآ  وا و  ییانـشآ  حرط  يراق ، نتخادـنا  ولج  اب  هک  دوب  ربخاب  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ناـینامیا  طاـبترا 

رد امـش  دروم  رد  نم  دراد  یم  راهظا  دـسوب و  یم  ار  وا ]  ... ] تروص ناینامیا   » درک هقـالع  زاربا  يا  هنماـخ  ياـقآ  اـب  تاـقالم  يارب 
زا اـت  منک  یم  انـشآ  ناـشیا  اـب  ار  امـش  داد و  مهاوخ  رارق  تراـیتخا  رد  هک  مراد  يا  هنماـخ  ياـقآ  زا  ییاـهراون  نم  ...مدوـب  هابتـشا 

ياه شسرپ  هب  دوب ، هدش  كاواس  حرط  کیرش  هتساوخان  هک  يراق ، ( 22/7/55  ) تاقالم زور   (2)« .دیربب يرتشیب  ضیف  ناشرضحم 
ایزلام یعامتجا  يداصتقا و  عضو  هاگنآ   » .داد خساپ  دوب  هدرک  تکرش  نآ  رد  هک  يزلام  رد  نآرق  تاقباسم  هرابرد  يا  هنماخ  ياقآ 
عماجم اب  اـی  دوب  رگراـک  ًارهاـظ  هک  يراـق  .دـهد » یم  يو  هب  ار  یـضتقم  خـساپ  هنیمز  ره  رد  وا ]  ... ] هک دوش  یم  لاوئـس  وا ]  ... ] زا

ياه نمجنا  رد  راک  همادا  زا  داد و  باوج  نارگراک  تیعقوم  هرابرد  يا  هنماـخ  ياـقآ  رگید  تالاوئـس  هب  تشاد  طاـبترا  يرگراـک 
یلحم ياـه  نمجنا  دـیدناک  ار  شدوخ  يراـق ]  ... ] هک نیا  زا  ًاـحیولت  يا  هنماـخ   » .دوـمن یگتـسخ  زاربا  يرواد  ياـهاروش  یلحم و 

یلاحشوخ راهظا  دنک  يریگ  هرانک  مه  يرواد  ياروش  زا  دهاوخ  یم  هدومنن و  یسیون  مان  زین  کیتارکمد  ياه  نمجنا  رد  هدرکن و 
(3)« .نامب یقاب  یشاب  یتامدخ  ردصم  یناوت  یم  نوچ  رگراک  هدنیامن  ماقم  رد  دراد  یم  راهظا  یلو  دیامن  یم 

شالت دـسر  یم  رظن  هب  درک و  تیاعر  تفرگ ، تروص  شا  هناخ  رد  هک  تاـقالم ، نیتسخن  رد  ار  طاـیتحا  بناـج  يا  هنماـخ  ياـقآ 
تساوخ دهـشم  كاواس  زا  موس  لک  هرادا  لاح  نیا  اب  تسا ، هدوبن  هارمه  تیقفوم  اب  هزات  یتاعالطا  لپ  داجیا  يارب  یتینما  هاگتـسد 

قیرط زا 

ص:557

[. خروم 8/3/35[55 مش 7632/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه 3  نامه ، - 1
[. خروم 15/3/35[55 مش 7664/9 ه ،  هب 312 ، زا 9 ه 3  نامه ، - 2
[. خروم 22/7/35[55 مش 9847/9 ه 3 ، هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 3

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)
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فشک و دراد  دوجو  وا  ناینامیا و  سابع  نایم  هک  یطابترا  ره  زین  و  دروآرد ؛ يا  هنماخ  ياقآ  ياـهراک  زا  رـس  شیپ  زا  شیب  دونش ،
طبـض وا  تاملاکم  همه  دش  رارق  .دش  عورـش  كاواس  طسوت  يو  تاملاکم  دونـش  تابتاکم و  روسناس  رگید  راب   (1) .دوش شرازگ 

(2) .دوش

يزاریش ياقآ  هب  تاهوجو  عاجرا 

سیردت هامرهم 1355 ، رد  هیملع  هزوح  یلیصحت  لاس  عورش  اب  يا  هنماخ  ياقآ  دندرک ، شرازگ  ینابرهش  نارومأم  هک  هچ  نآ  ربانب 
هارمه ینیمخ ، هللا  تیآ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  هیرهش ، تخادرپ  اب  هک  درک  زاغآ  ینید  مولع  بالط  زا  يرامش  يارب  ار  عبانم  یخرب 

يا هدع  يارب  روشرس ) رازاب  هاش  دجسم  بنج   ) ناخ نامیلس  هیملع  هسردم  لباقم  ییاضر ، دجـسم  رد   » اهرهظ زا  شیپ  يو   (3) .دوب
ياقآ نادرگاش  زا  یهورگ  یگنهامه ، اب  ًالامتحا   (4)« .دیامن یم  سیردت  بساکم  سرد  ینید  مولع  بالط  زا  رفن  هاجنپ  دودح  رد 

ترهش ینیمخ  هللا  تیآ  زا  يوریپ  هب  يزاریش  ياقآ   (5) .دندش هناور  زین  يزاریش  نسحلاوبا  خیـش  دزن  يزومآ  سرد  يارب  يا  هنماخ 
یتدم ات  نم  .دمآ  شیپ  دادرخ 42  رد  هلظدم  ماما  مایق  هک  دوب  هتـشذگ  دهـشم  هب  ندمآ  زا  لاس  ود  تدم  : » دیوگ یم  دوخ  .تشاد 

هکلب .مدرک  یمن  مه  یفن  اما  دوب ، هدـشن  زجنم  نشور و  میارب  ًـالماک  عوضوم  نوچ  مدرکن ، تکرـش  ماـیق  نیا  رد  میقتـسم  هنوگ  هب 
نیا هب  ناریا  نیملسم  فرش  مالـسا و  ظفح  هک  دش  ملـسم  میارب  هعلاطم  سامت و  رثا  رد  تشذگ  هک  یتدم  .متـشاد  مه  دییأت  یهاگ 

یهاتوک بالقنا  نیا  ندیسر  رمث  هب  هار  رد  یششوک  چیه  زا  دش  زجنم  میارب  عوضوم  نیا  هک  يزور  نآ  زا  .دراد  زاین  یبالقنا  نینچ 
(6)« .مدرکن

یم عاجرا  يزاریـش  ياقآ  هب  دندمآ ، یم  شدزن  تاهوجو  تخادرپ  يارب  هک  ار  یناسک  لاس 1355ش  مود  همین  زا  يا  هنماخ  ياقآ 
(8) .دوب هدرک  نییعت  یعرش  هوجو  رد  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  يزاریش  ياقآ  دنفسا 1349  رد  ینیمخ  ماما   (7) .داد

ص:558

[. خروم 11/8/35[55 مش 5862/312 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  موس  لک  هرادا  همان  نامه ، - 1
[. خروم 4/9/35[55 مش 4479/ه 1 ، نامه ، - 2

[. خروم 24/7/35[55 مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ینابرهش  همان  نامه ، - 3
[. خروم 26/7/35[55 مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ینابرهش  همان  نامه ، - 4

[. خروم 4/9/35[55 مش 4467/9 ه 1 ، هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 5
ص 26. نابآ 1365 ،)  ) مش 17 س 3 ، هزوح ، يزاریش ،» نسحلاوبا  خیش  هللا  تیآ  داتسا  اب  هبحاصم  - » 6

[. خروم 19/8/35[55 مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ینابرهش  همان  كاواس ، دانسا  - 7
ص 510. ج 1 ، ماما ، هفیحص  - 8

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)
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هام نمهب  رد  دـنداد ، شرازگ  ینابرهـش  لماوع  هک  هچ  نآ  ربانب  .تفاـی  همادا  لاس 1355ش  مود  همین  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  سیردـت 
رد یـشرازگ  عبنم  نیمه  زا  زاـب  (1) و  .تفگ یم  سرد  ینید  مولع  بـالط  يارب  ناـخ  نامیلـس  هسردـم  رد  رهظ  زا  شیپ  يو   1355
زور زا  ًاددـجم  دوـب  هدرک  لـیطعت  ار  شــسرد  سـالک  نـیعبرا  تـلع  هـب  هـک   » يا هنماـخ  یلعدیــس  دــیوگ : یم  هـک  تـسا  تـسد 

دیامن و یم  سیردت  ریـسفت  سرد  ینید  مولع  بالط  زا  رفن  یـس  دودـح  يارب  یلا 1100  تاعاس 1000  نیب  [ 1355]12/12/2535
ياـه هژاو  موهفم  رد  عبنم  رگا   (2)« .تسا هدومن  تخادرپ  هیرهـش  ناونع  هب  لایر  رازه  کـی  مه  روکذـم  بـالط  زا  کـی  ره  هب  زین 

ار دوخ  نآرق  ریسفت  ياه  هسلج  رگید  راب  لاس 55  نایاپ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هک  تفگ  دیاب  دشاب  هدرکن  هابتشا  سیردت »  » و ریسفت » »
رد ینیمخ  ماما  تاهوجو  ناگدـنیامن  زا  هدیدنـسپ ، ياقآ  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  .تسا  هدرک  زاغآ  بالط  زا  يدودـعم  هورگ  يارب 

توف زا  دـعب   » دوب دـقتعم  كاواس   (3) .دننک میـسقت  ینید  مولع  بالط  نایم  هیرهـش  ناموت  رازه  دصکی  فقـس  ات  تساوخ ، دهـشم 
تیآ تسا و  هدشن  رپ  ألخ  نیا  دهـشم  رد  تایآ  زا  يدادعت  دوجو  اب  نونکات  هک  دـمآ  دوجو  هب  ألخ  دهـشم  هیملع  هزوح  رد  ینالیم 

ات دـندروآ و  لمع  هب  ینالیم  ذوفن  ياج  هب  دوخ  تیعقوم  ذوفن و  ندرک  نیزگیاـج  يارب  یعیـسو  شـالت  يرادمتعیرـش  ییوخ و  هللا 
« .دنا هدوزفا  دوخ  شالت  هب  تیعقوم  بسک  يارب  وا  نارادفرط  ینیمخ و  نونکا  و  دوبن ؛ عیسو  دح  رد  یلو  دندش  قفوم  زین  يدودح 

.دوب هدنز  نانچمه  نامز  نیا  رد  وا  نارکفمه  يا و  هنماخ  ياقآ  تسد  هب  ینید  مولع  هسردم  سیـسأت  هشیدنا  دوجوم ، دـهاوش  ربانب 
، دندش شا  يزاسزاب  لوغشم  دندیرخ و  يورـسخ  نابایخ  کلملا  تکوش  هچوک  رد  هنهک  يا  هناخ  رذآ 1355  لیاوا  رد  نانآ  یتقو 

يزاسون هناورپ  نتـشادن  نآ ، هناهب   (4) .دننک یمادقا  نینچ  ینیمخ  نارادـفرط  دوبن  حالـص  هک  ارچ  داد ، يریگولج  روتـسد  كاواس 
(5) .دوب

نارهت هب  رفس 

رظن هب  .دوب  هدیسر  هار  زا  مرحم  هام  .درک  رفس  نارهت  هب  هام 1355  يد  رد  يا  هنماخ  ياقآ 

ص:559

[. خروم 11/11/35[55 مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ناتسا  ینابرهش  همان  كاواس ، دانسا  - 1
[. خروم 16/12/35[55 مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ناتسا  ینابرهش  همان  نامه ، - 2

[. خروم 28/12/35[55 مش 22793/9 ه 1 ، هب 312 ، زا 9 ه 1  نامه ، - 3
[. 55  ] خروم 6/9/35 مش 4525/9 ه 1 ، هب 312 ، زا 9 ه  نامه ، - 4

[. 55  ] خروم 21/10/35 مش 22012/ه 1 ، موس ، لک  هرادا  هب  ناسارخ  كاواس  زا  نامه ، - 5

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ات دش  نارهت  یهار  ًانئمطم  اما  دشاب ، هتفر  تختیاپ  هب  ظعو  سلاجم  رد  تکرش  یمومع و  لفاحم  رد  ینارنخس  داریا  يارب  دسر  یمن 
میس نایم  زا  دناوتب  هک  یهار  دوب ؛ هزرابم  طخ  ظفح  يارب  دیدج  ياه  هار  اه و  حرط  نتفای  یپ  رد  وا  .دنک  ینزیار  دوخ  نارکفمه  اب 

دنا و هدیبوک  مه  رد  ار  يا  هنارکفنـشور  شبنج  ره  : » دوب هتفگ  راب  کی  .دنک  روبع  تینما  نامزاس  طسوت  هدش  هدیـشک  ياهرادراخ 
اب نم  درک و  يراـک  دـیاب  تالکـشم  همه  اـب  .تسین  تسرد  هک  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  .درک  دـیاب  هچ  هک  مرکف  رد  ـالاح  نم 
اه يدوز  نیمه  هب  دیاش  .میا  هتفرگن  یمیمصت  زونه  یلو  مینک ، عورـش  ار  يراک  هنوگچ  هک  متـسه  تروشم  رد  ما  ینارهت  ناتـسود 

(1)« .مینکب يرکف 

یلع يرهطم ، یـضترم  نایاقآ  .دوب  نایریرحت  ياقآ  هناخ  رد  شناتـسود  زا  يرامـش  هارمه  هب  هاـم  يد  مهد  هعمج  ياعوسات 1397 /
زا هدیـسر  شرازگ  .دنتـشاد  روضح  زین  رگید  یخرب  یناجنز و  يوسوم  لضفلاوبادیـس  .دندوب  هلمج  نآ  زا  حتفم  دـمحم  یتعیرش و 

كاواس يارب  اـما  تشادـن ، یـسایس  تاـکرحت  همادا  یگنوگچ  هراـبرد  رظن  لداـبت  تروشم و  زا  ربخ  یتینما ، هاگتـسد  هب  هسلج  نیا 
.دنیامن عورش  ار  يدیدج  تیلاعف  تسین  دیعب  .تسا  هجوت  یـسررب و  لباق  لحم  کی  رد  دارفا  نیا  عامتجا   » نوچ دوب ، هدننک  نارگن 

دوب هک  ره  عبنم  .دریگ » رارق  اهنآ  ياه  تیلاعف  ناـیرج  رد  دریگ و  رارق  دارفا  داـمتعا  دروم  ًـالماک  دـیامن  یعـس  هک  دوش  هیجوت  عبنم 
زور نیـسح و  ماما  هرابرد  يروشرپ  ياهرعـش  یتعیرـش ، رتکد  دـناوخ ؛ نآرق  لد ، حبـص  نیـسح  ياقآ  هک  تشون  هسلج  نآ  هراـبرد 

یضترم ياقآ  دنار ؛ نخـس  ربکتـسم  فعـضتسم و  هورگ  ود  هزرابم و  ناربمایپ ، تضهن  هرابرد  يا  هنماخ  ياقآ  درک ؛ تئارق  اروشاع 
اپرب يا  هنماخ  ياقآ  تماما  هب  تعاـمج  زاـمن  .تشاد  همادا  برغم  اـت  هسلج  .تفگ  نآرق  رظنم  زا  ماـیق  هدوت و  هژاو  هراـبرد  يرهطم 

حتفم و يرهطم ، نایاقآ  .دش  ریسفت  يا  هنماخ  ياقآ  طسوت  فص  هروس  نآ  زا  سپ  درک و  تبحـص  یتعیرـش  رتکد  نآ  زا  شیپ  .دش 
(2) .دندوب هدرک  كرت  ار  سلجم  بورغ  زا  شیپ  یناجنز  يوسوم 

سدنهم لزنم  رد  مرحم  مهدزای  يد / مهدزاود  دش و  رازگرب  نویامه  دمحم  ياقآ  هناخ  رد  بیکرت ، نامه  اب  دـعب ، زور  هسلج ، نیا 
: مالسا نمشد  هرابرد  دنار و  نخس  یتعیرش  رتکد  دش ، نآرق  همجرت  هب  عجار  هک  ییاهوگو  تفگ  زا  سپ  ریخا  تسـشن  رد  .يدیفم 

مسیسکرام یتعیرش ، ياه  هتفگ  دقن  رد  يرهطم  ياقآ  .درک  یتاراهظا  مسیسکرام ؛ مالسا : بیقر  و  رامعتسا ؛
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زایتما کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  هکلب  دنشابن ، نمشد  مه  اب  هک  تسا  نیا  بیقر  يانعم  اریز   » نآ بیقر  هن  تسناد  مالسا  نمـشد  ار 
(1) .درک هولج  مهم  كاواس  رظن  زا  هک  دش  يا  همان  عطق  میظنت  زا  تبحـص  هسلج  نایاپ  رد  .تسین  نینچ  نیا  و  دـنراد » تباقر  مه  اب 

رـضاح بیکرت  نیا  رد  هدـمآ  نارهت  هب  دهـشم ، میقم  یناـحور  يا ، هنماـخ  یلعدیـس  هک  تشاد  تیمها  ناـمزاس  نیا  يارب  نـینچمه 
هب عقوم  هب  هبستکم  رابخا  هنوگره  هدش و  هداد  مزال  هجوت  تاسلج  رد  تکرش  رظندروم و  همان  عطق  دروم  رد  هطوبرم  عبنم  هب   » .تسا
(2)« .دسر یم  رظن  هب  يرورض  شراتفر  لامعا و  زا  تبقارم  هدوب و  دهشم  نکاس  يا  هنماخ  یلعدیس  ًانمض  .دیسر  دهاوخ  راضحتسا 

تفگ وا  ياـه  شوـگ  زا  رود  اـی  كاواـس  عـبنم  باـیغ  رد  هک  تسا  نشور  هدـمآ ، ناـیم  هب  نخـس  هماـن  عـطق  زا  یتـقو  لاـح  ره  هب 
دنچ ره  .تسا  هدـش  یتینما  هاگتـسد  قانتخا  راصح و  زا  تفر  نورب  ياه  هویـش  هزرابم و  همادا  یمالـسا ، تضهن  هراـبرد  ییاـهوگو 

یگنوگچ رفـص  مرحم و  هام  ود  رد  وا  ياه  هلغـشم  زا  یکی  اما  درب ، رـسب  نارهت  رد  ار  مرحم  لوا  ههد  زا  ییاهزور  يا  هنماـخ  ياـقآ 
اب هزرابم  ناـج  دـنناوتب  دوخ  هباـطخ  ظـعو و  رد  هک  تشاد  یناـغلبم  هب  رظن  وا  ًاـعطق  .دوب  کـیدزن  رود و  ياهرهـش  هب  ناـغلبم  مازعا 
هک هچ  نآ  اب  وا  هقیلـس  هنومن ، يارب  .درب  ناغلبم  زا  ار  هرهب  رثکادح  ریـسم  نیا  رد  دیاب  دوب  دقتعم  وا  .دـنراد  هاگن  هدـنز  ار  تموکح 
اما درک ، یمن  یبایزرا  قیمع  ایوپ و  رگنـشور ، ار  یفاک  ربنم  يو  .تشادن  یناوخ  مه  داد  یم  ماجنا  غیلبت  راک  رد  یفاک  دـمحا  خـیش 

ینارنخـس و نییاپ  حطـس  رد  هیلاراشم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  مدینـش  یفاک  زا  راون  کی  ًاریخا  نم  : » تفگ یمزاب  ار  نآ  تبثم  تاکن 
دوخ عمتـسم  رفن  نارازه  هب  یگداس  هب  ناشیا  دوب و  بلاج  یلیخ  شیاه  تبحـص  اذـه  عم  تشاد  لاکـشا  داریا و  شیاـه  لاـثم  همه 

تمدخ و هزادنا  نیا  بوخ ، .دراد  نایرج  تکلمم  نیا  رد  هک  تسین  نیا  مالسا  تسین و  یمالسا  روشک  کی  اجنیا  هک  دوب  هدنامهف 
(3)« .تسین مک  یفاک  ياقآ  زا  راک 

دادرخ 1356  15

دادرخ مهدزناپ  درگلاس  هب  رد 1356ش  يا  هنماخ  ياقآ  یسایس  ياه  تیلاعف  ییوج  یپ  رد 
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هدرک ریاد  ناخ ، نامیلس  هیملع  هسردم  يور  هبور  ییاضر ، دجسم  رد  ار  دوخ  سیردت  ياه  هسلج  نامز  نیا  رد  هک  يو  .میـسر  یم 
سرد فلتخم ، ياهرهـش  رد  دادخر  نآ  نادیهـش  اب  يدرد  مه  شیپ و  لاس  هدراهچ  رد  وا  مایق  تضهن ، ربهر  تشادـگرزب  رد  دوب ،
دندز تارهاـظت  هـب  تـسد  زور  نـیا  رد  هـک  نارهت  یهاگـشناد  لـفاحم  یخرب  اـب  وا  مادـقا  اـیآ   (1) .درک لــیطعت  دادرخ  مـهد  زا  ار 
.دـش عیزوت  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  رد  یهجوـت  لـباق  ياـه  هیمـالعا  دادرخ ، یلاوح 15  ياـهزور  رد  .دـیاش  دوـب ؟ هدـش  گـنهامه 
يارب دراگ  .دـنداد  ینیمخ  رب  دورد  راعـش  دـندرک و  ییامیپهار  هاگـشناد  يوک  رد  دادرخ  مهدزناپ  رد  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد 

ملع و هاگشناد  نارهت و  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  رد  یهباشم  تارهاظت  دعب  زور  کی  .دش  هنحص  دراو  تارهاظت  نیا  زا  يریگولج 
یم زاسرسدرد  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ریسفت  سرد و  ياه  هقلح  لیکـشت  هراومه  هک  دهـشم  تینما  نامزاس   (2) .دیدرگ رازگرب  تعنص 
یهد ناـمزاس  هب  تسین  دـیعب  ارچ ؟ هدوـمن ؟ لـیطعت  ار  سیردـت  صخـش  نیا   » .دـش كاـنمیب  وا  سرد  یلیطعت  زا  راـب  نیا  تـسناد ،

يو تیعـضو  نیرخآ  .تسا  هدومن  ینیمخ  یتعیرـش و  عفن  هب  تارهاظت  هب  مادـقا  ناوج  بالط  زا  يا  هدـع  يروآ  عمج  اب  هتخادرپ و 
(3)« .ددرگ ذاختا  یضتقم  میمصت  دسرب و  ضرع  هب  ات  هیهت  وا  یلبق  ياه  تیلاعف  دروم  رد  شرازگ  یسررب و 

29 تشهبیدرا ، رد 26  ناریا  زا  جورخ  زا  سپ  يو  هک  دوب  ور  نآ  زا  ینیمخ » عفن  هب  تارهاظت   » راـنک رد  یتعیرـش  رتکد  ماـن  ندـمآ 
دنـس لیذ  رد  ار  اه  هلمج  نیا  یتعیرـش  رتکد  تافو  زا  سپ  كاواـس  ماـقم  .تشذـگرد  ناتـسلگنا  رد  دوخ  تماـقا  لـحم  رد  دادرخ 

.تشاگن

یتعیرش رتکد  تشذگرد 

هدکشناد نایوجـشناد  ریت ، موس  .تفاین  همتاخ  شردپ ، هب  تیلـست  متخ و  مسارم  دنچ  اب  طقف  دهـشم  رد  یتعیرـش ، یلع  رتکد  نادقف 
تارهاظت روشرـس  رازاب  رد  رهـش  نیا  مدرم  زا  یهورگ  دـعب  زور  ود  .دـندز  تارهاظت  هب  تسد  دهـشم  یناسنا  مولع  تاـیبدا و  ياـه 

تلود هیلع  ییاه  هیمالعا  دنداد و  راعش  دندرک ، ییامیپهار  هاگدیع  هچوک  رد  دهشم  ناناوج  زا  رفن  داتفه  دودح  ریت  مشـش  .دندومن 
زا رفن  دصکی  دودح  زور  نامه  .دندرک  شخپ 
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[. 56  ] خروم 14/3/36 مش 57-9-53 ، ناسارخ ، كاواس  سیئر  هب  ناسارخ  ناتسا  ینابرهش  همان  نامه ، - 1
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هک دهـشم  نامزلا  بحاص  دجـسم  رد  نایوجـشناد  زا  يرامـش  داـیرف  ریت  مهدزاود  .دـندرک  تارهاـظت  یـسربط  ناـبایخ  رد  ناـناوج 
.تشادن دهشم  یهاگشناد  همانراک  رد  يا  هقباس  یسایس  تاکرحت  نیا  .دش  دنلب  دنداد ، یم  مکاح  هاگتسد  هیلع  ییاهراعش 

رد نم   » .دندرک يدرد  مه  وا  اب  دنتفر و  یتعیرـش  یقتدـمحم  ياقآ  هناخ  هب  ریت  مجنپ  رد  یـسبط  ظعاو  ياقآ  هارمه  يا  هنماخ  ياقآ 
یماگنه مه ...  شردپ  .تسا  هدش  دیهـش  هک  میدرکن  کش  ًابیرقت  دـندش و  علطم  هعقاو  زا  هک  مدوب  یلوا  رفن  راهچ  هس  وزج  دهـشم 

.دنتـشک و ار  یلع  دوب : نیا  دوب ، هارمه  يراز  هیرگ و  اب  هک  وا  هلمج  نیلوا  تسا ، هدرک  توف  رتکد  هک  دـش  میهفت  وا  هب  مرن  مرن  هک 
داتفه يزور  اب  نآ  طـبر  هتکـس و  هلئـسم  .دـندوب  هدـیمهف  ار  نیمه  دنتـسیرگ  یم  مه  همه  هک  هسلج  نآ  هرفن  تیعمج 20-30  همه 

(1)« .دش حرطم  جیردت  هب  ًادعب  درک ، یم  دود  رتکد  هک  يراگیس  داتشه 

.دوب يا  هنماخ  ياقآ  مسارم  نیا  یناب  .دـش  اپرب  یتعیرـش  رتکد  تشادـگرزب  رد  یمیحرت  سلجم  تمارک  دجـسم  رد  زور  نآ  يادرف 
نیا رد  وجشناد  رفن  دصکی  دودح  .دش  لیلجت  رتکد  تیصخش  زا  یتعیرش  یقتدمحم  ياقآ  هناخ  رد  ثعبم ، زور  بجر ،  27 ریت /  24

(2) .دنتشاد روضح  زین  داژن  یمشاه  یسبط و  ظعاو  يا ، هنماخ  نایاقآ  .دندوب  رضاح  مسارم 

، ناگرزاب يدـهم  نوچ  يدارفا  دـیدرگ  اپرب  شردـپ  هناـخ  رد  یتعیرـش  رتکد  تشذـگرد  زور  نیملهچ  رد  هک  يدوبداـی  مسارم  رد 
، دهـشم ورـشیپ  بالط  .دندوب  رـضاح  نارهت  زا  هدازازریم  تمعن  يرفعج و  يدهمدمحم  یچ ، هناش  دـمحم  يدیعـس ، اضرمالغدـیس 
زا لیلجت  رد  ناگرزاب  سدنهم  .دنتشاد  تکرش  نآ  رد  زین  داژن  یمـشاه  یـسبط و  ظعاو  يا ، هنماخ  نوچ  ینایناحور  نایهاگـشناد و 

(3) .درک ینارنخس  یتعیرش  رتکد 

نارومأم یتح  .دش  یم  يرپس  هنانگمغ  یتعیرش ، یلع  رتکد  تشذگرد  هطـساو  هب  يا ، هنماخ  ياقآ  يارب  ناتسبات 1356ش  ياهزور 
(4) .دنیآ یم  شا  هناخ  هب  تیلست  يارب  نایوجشناد ، هژیو  هب  مدرم ، زا  ییاه  هورگ  هتسشن و  هناخ  رد  دنتفگ ، یم  وا  بقارم 

زا يرامش  دادرم  متشه  زور  .دش  رارکت  مه  دادرم  هام  رد  دهشم  هامریت  تارهاظت 

ص:563

ص 466. ...یبهذم ، ياه  نامزاس  اه و  نایرج  نایرفعج ، - 1
صص 256 و 257. ...ناسارخ ، خیرات  میوقت  یلالج ، - 2
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هب اضر  رازاب  رد  مدرم  زا  یعامتجا  دعب  زور  و  هاش ؛ رب  گرم  ینیمخ ، داب  هدـنز  دـنداد : راعـش  ناجاقآ  جاح  هچوک  رد  رهـش  ناناوج 
(1) .یتعیرش دیهش  دهاجم  رب  دورد  ینیمخ ، داب  هدنز  دندز : دایرف  ییامیپهار  نمض  داتفا و  هار 

.دوب يا  هزات  ياه  فرح  ندش  رپ  لاح  رد  دهشم  رهش  ياضف 

دهشم رد  يرکاب  يدهم 

زا یکی  .تشاد  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ییاهوگو  تفگ  تسا  ملسم  هچنآ  دوب و  دهشم  رد  ناتسبات 1356ش  زا  ییاهزور  يرکاب  يدهم 
ناگدابآرذآ هاگـشناد  زا  یگزات  هب  هک  يرکاب  سدـنهم  .دوب  يداصتقا  هسـسؤم  کی  سیـسأت  رد  تکراشم  دهـشم  هب  وا  رفـس  للع 

اب نادنچ  ار  ناجیابرذآ  رد  تماقا  اما  دوش ، مادختـسا  زیربت  يزاسروتکارت  رد  تشاد  لیامت  ادتبا  دوب ، هدـش  لیـصحتلا  غراف  زیربت ) )
دندوبن قفاوم  وا  یعامتجا  کلـسم  اب  هک  شناکیدزن  فرط  زا  تشاد  ناکما  هک  ارچ  دـید ، یمن  ناوخ  مه  شا  یـسایس  ياه  تیلاعف 

غراـف تکراـشم  اـب  یناـمتخاس ، یتاسیـسأت و  تکرـش  کـی  سیـسأت  یپ  رد  ور  نیا  زا  .دوش  یفرعم  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  هب 
نیا و  درک ؛ یم  یبایزرا  دوخ  یسایس  ياه  شالت  يارب  یششوپ  ار  تکرش  نیا  يرکاب  .دوب  هزرابم  هب  دقتعم  ناملـسم و  نالیـصحتلا 

یگدنز جرخ  ات  دننک  یم  میسقت  تکرش  سسؤم  نایوجشناد  نیب  ار  شلوپ  دریگ و  یمن  رتشیب  راک  کی  هدرک و  لوبق  مک  راک   » هک
رد هلمج  نآ  زا  و  تشاد ؛ دهاوخ  فلتخم  ياهرهش  رد  ییاه  هبعـش  تکرـش  نیا  هک  دوب  هدیـشیدنا  نینچ  يرکاب   (2)« .دیایبرد ناش 

نیا رد  .دوبن  هارمه  تیقفوم  اب  دهـشم  رد  هدشدای  تکرـش  سیـسأت  ًارهاظ  .دوب  هدش  ناریا  یترایز  رهـش  نیرت  گرزب  یهار  .دهـشم 
نیا تایئزج  زا  .دـندوب  هاگآ  نایوجـشناد  اب  وا  هدرتسگ  تابـسانم  زا  ًامتح  .دـنتفر  يا  هنماـخ  ياـقآ  رادـید  هب  شناـهارمه  وا و  رفس 

نامزاس نیا  ناسوساج  تشگزاب ، زیربت  هب  يرکاب  هک  دعب  يدنچ  اما  دشن ، نآ  هجوتم  دهشم  كاواس  .تسین  تسد  رد  يربخ  رادید 
، ینید تالاوئـس  تالاکـشا =[  عفر  يارب  . 1 : » تسا هدرک  نایهاگـشناد  زا  هورگ  نیا  هب  ییاه  هیـصوت  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  دـندینش 

؛(3) 2. دینک عوجر  ینایبرش  يرتسبش و  هللارصن  یجاح  هب  یهقف ]

ص:564

ص 257. ...ناسارخ ، خیرات  میوقت  یلالج ، - 1
[. خروم 5/6/36[56 3ه 2 ، مش 17080 / هب 323 ، زا 3 ه 2  كاواس ، دانسا  - 2

ناوج یتیـصخش  يرتسبـش  ياقآ  هک  دوب  ور  نآ  زا  يرتسبـش  هللارـصنازریم  جاح  نوچ  ینایناحور  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  عاـجرا  - 3
زا يریگـشیپ  يارب  نایوجـشناد ، ینید  ياه  هاگدـید  قیمعت  زا  ریغ  هیـصوت  نیا  هک  درب  نامگ  ناوت  یم  و  دوب ، نآرق  رـسفم  دنـسپ و 

.تسا هدوب  یتسیسکرام  تارکفت  هب  نانآ  شیارگ 
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طسب حورـشم و  ياه  عوضوم  يور  راک  . 4 یبرع ؛ نابز  نتـسناد  . 3 دومن ؛ یقیقد  یـسررب  دناوخ و  رتشیب  یتسیاب  ار  یتعیرـش  بتک 
طیارـش قباـطم  تکرح  ندرک و  جارختـسا  نآرق  زا  ار  دوخ  ياـه  تشادرب  . 5 اهنآ ؛]  ] ...یخیرات دـعب  یـسررب  توبن و  لـیبق  زا  راد 

، دنشاب نییاپ  حطس  رد  هچرگ  املع  اب  سامت  . 7 درک ؛) دای  رتشیب  ار   (1) لوقعلا فحت  باتک   ) ندش انشآ  ثیدح  اب  رتشیب  . 6 دوجوم ؛
یقیقحت یملع و  ياه  شور  راکفا و  اب  ییانشآ  . 9 یسررب ؛ قیقحت و  رد  يرواد  شیپ  بصعت و  نتشادن  . 8 رتشیب ؛ يریگ  سنا  يارب 

(2)« .تسا مزال  نآرق  یسررب  رد  دنا ، هدیسر  نآ  هب  هک  یجیاتن  ًالک  ناهج و  حطس  رد 

قباوس هنوگره   » هک تساوخ  دهـشم  تینما  نامزاس  زا  تشاد  رظنریز  ار  يرکاب  يدـهم  تاکرحت  راتفگ و  راتفر ، هک  زیربت  كاواـس 
رد ناگدابآرذآ  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  يدادـعت  اب  هدوب و  دهـشم  نویناحور  زا  هک  يا  هنماـخ  یلعدیـس  ینارهت و  یلع  زا  دوجوم 

تاقالم وا  اب  دندشن  قفوم  هک  دندوب  هتفر  مه  ینارهت  یلع  خیـش  رادید  هب  ناهارمه  يرکاب و  .دراد  مالعا » ًاعیرـس  دنـشاب  یم  طابترا 
یم فرحنم  نایوجـشناد  اب  طابترا   » اهنآ زا  یکی  هک  دـنراد  یناوارف  قباوس  نایناحور  نیا  هک  داد  خـساپ  مه  دهـشم  كاواس  .دـننک 

، هدـش دوخ  گرزبردـپ  هاگتـساخ  یهار  يا  هنماخ  ياقآ  هک  داد  زیربت  كاواس  هب  مه  ار  ربخ  نیا  دهـشم  یتینما  هاگتـسد   (3)« .دشاب
.دیشاب شبقارم  تسا ؛ هدرک  كرت  هنماخ » هیرق   » دصق هب  ار  دهشم 

عقاو رد  دندروآ ، زیربت  هب  دوخ  اب  هدرک ، تشاددای  دهـشم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  اب  رادید  رد  شناتـسود  يرکاب و  سدنهم  هک  هچ  نآ 
هاگشناد نایوجـشناد  رگید  يرکاب و  يدهم  طابترا   (4) .زیربت هاگشناد  نایوجـشناد  يرکف  ینابم  تیوقت  یگنوگچ  هب  دوب  یخـساپ 

زا دهـشم و  لها  دوب ، زیربت  هاگـشناد  نالیـصحتلا  غراف  زا  هک  مدـقم  .دوب  مدـقم  یلعدیـس  قیرط  زا  ًالامتحا  يا  هنماخ  ياقآ  اب  زیربت 
هاوخریخ نیـسح  درک ، رارقرب  طابترا  يا  هنماخ  ياقآ  اب  هک  ینایوجـشناد  رگید  زا  .تفر  یم  رامـش  هب  هاگـشناد  نآ  یـسایس  نالاعف 

دمآ تفر و  دیحوت  نوناک  هب  نارهت  رد  وا  .دوب  ناگدابآرذآ  هاگشناد  يزرواشک  هدکشناد  يوجشناد  یقرم ،

ص:565

نرق ياملع  زا  هبعش  نبا  هب  فورعم  یناّرح  هبعش  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا ، هتـشون  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1
نادناخ و  (ص ) دمحم ترـضح  حیاصن  نانخـس و  زا  تسا  يا  هعومجم  باتک ، .دیفم  خیـش  داتـسا  قودـص ، خیـش  رـصاعم  مراهچ ،

.ناشیا
[. خروم 5/6/36[56 مش 17083/3ه 2 ، هب 323 ، زا 3 ه 2  كاواس ، دانسا  - 2

[. خروم 1/6/36[56 مش 8310/9 ه 1 ، زیربت ، كاواس  هب  ناسارخ  كاواس  همان  نامه ، - 3
[. خروم 12/7/36[56 مش 18387/3 ه 2 ، هب 323 ، زا 3 ه 2  نامه ، - 4
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(1) .تشاد يا  هنماخ  ياقآ  اب  مه  ییاه  سامت  ای  سامت  درک و  یم 

تبقارم بیقعت و 

؛ دوش رارقرب  يا  هنماخ  ياقآ  تاـبتاکم  روسناـس  رگید  راـب  لاـس 1356ش  مود  همین  رد  هک  دـش  بجوم  تاـکرحت ، نیمه  اـسب  هچ 
تدم هب  دوب  رارق  ادتبا  .دـیدرگ  رداص  زین  وا  تبقارم  بیقعت و  روتـسد  روسناس ، اب  نامزمه  اما  دوب ، هدـش  زین  نیا  زا  شیپ  هک  يراک 

، دوش شرازگ  تبث و  درک  یم  ددرت  وا  هناخ  هب  هک  یـسک  ره  يا و  هنماخ  ياقآ  ياهدـمآ  تفر و  مامت  زور ، ود  هتفه  رد  هام و  کی 
دش و رداص  رویرهش  مهدزناش  رد  روتسد  نیا  .درک  ادیپ  شرتسگ  زور  ره  هاگ  رذآ 1356 و  رخاوا  ات  هام ، هس  هب  نامز  نیا  هنماد  اما 

ریگتـسد يو  هک  هامرذآ  رخاوا  ات  نامز  نیا  زا   (2) .تفرگ رظنریز  ار  روشرـس  رازاب  رد  عقاو  نودیرف  هچوک  كالپ 14  هژیو ، رومأم 
زا یکی  .دوب  تبقارم  تحت  تشاد  رایتخا  رد  مه  يزاگ ]  ] روتوم کی  هک  يرومأم  طسوت  نارگید  هناخ و  بحاص  دمآ  تفر و  دش ،

نارهت ب ینابرهش 14961 ، هرامش  هب  يا  هنماخ  ياقآ  گنر  يدوخن  نگاو  سکلوف  هدش ، هیهت  ياه  شرازگ  رد  یگشیمه  رـصانع 
: دوب نینچ  رهم 1356  مشش  زور  شرازگ  .دوب 

0600»

.راک عورش 

0605

هچوک روشرس  رازاب  رد  عقاو  ورای ، لزنم  زا  تبقارم  تسپ  هیهت 

كالپ 14. نودیرف 

1005

دق 185  ) .دش هدهاشم  روشرس  رازاب  رد  ورای  تاصخشم  هب  یصخش 

، یکشم يابع  یکشم ، همامع  دیفس ، تروص  نس 38-43 ، ، 180

هتسب کی  دیشک و  یم  پیپ  هک  یلاح  رد  یپوت ) شیر  ینیب و  هرذ  کنیع 

هچوک دراو  تشاد ، لغب  ریز  دوب  هدیشک  دیفس  هچراپ  نآ  يور  هک 

.دش كالپ 14  نودیرف ،

1015

روشرس رازاب  دراو  نودیرف  هچوک  یط  زا  سپ  جراخ و  لزنم  زا  ورای 
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شناد نابایخ  یبونج  علض  رد  درک و  تکرح  بونج  تمس  هب  دش ،

.دش یسودرف  هاگریمعت  دراو 

ص:566
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نارهت ب هرامش 14961  نگاو  سکلوف  لیبموتا  راوس  هک  یلاح  رد  ورای   1045

ششک مدع  تلع  هب  یکاخ  نابایخ  رد  جراخ و  هاگریمعت  زا  دوب 

.دش مگ  یتایلمع  تلکیسروتوم 

1930

« .دشن هدهاشم  ورای  دمآ ، لمع  هب  ورای  لزنم  زا  تبقارم  تعاس  نیا  ات 

يزیچ تابتاکم ، روسناس  رد  هن  و  تبقارم ، بیقعت و  رد  هن  دهد ، یم  ناشن  هدنام  اج  هب  ياه  دنس  رد  تقد  زین  اه و  شرازگ  یسررب 
.تفرگن ار  كاواس  تسد 

یسیلگنا نابز  شزومآ 

هب هک  ییاه  ناد  نابز  هلمج  زا  دشاب ، هدوبن  زومآدوخ  شزومآ ، عورـش  رگا  .دزومایب  یـسیلگنا  نابز  دوب  دنم  هقالع  يا  هنماخ  ياقآ 
رفامه سرد  ياپ  رهـشناریا ، هب  دـیعبت  زا  شیپ  ییاه  هاـم  تسا ، ملـسم  هچ  نآ  .دـندوب  زراـبم  نارفاـمه  دـنداد ، خـساپ  وا  هقـالع  نیا 
تشپ ناتـسلگنا  رد  ار  دوخ  شزومآ  هرود  هک  دوب  شیک  هریزج  رد  رقتـسم  زرابم  نارفامه  زا  يزورون  يدهم  .تسـشن  یم  يزورون 

رد یبهذم  زرابم  لفاحم  اب  رهش  نیا  رد  هک  يربنق  هللاءاطع  رفامه  شرافس  هطساو  هب  دهـشم ، هب  لاقتنا  زا  سپ  يو  .دوب  هتـشاذگ  رس 
يرازاب کی  وجشناد و  کی  يزورون ، هک  یسالک  رد  يرین  .يرین  دمحم  اب  هلمج  نآ  زا  دش ؛ انـشآ  یبهذم  ياهورین  اب  دوب ، طابترا 

رفامه هسلج ، دنچ  زا  سپ  يو  .درک  یم  سیردت  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هتـشون  تایاور » تایآ و  رد  ربص  ، » دندرک یم  تکرـش  نآ  رد 
يزومآ سرد  نیا  .دهد  شزومآ  ار  یسیلگنا  نابز  هسلج  ود  يا  هتفه  دنتشاذگ  رارق  درک و  انـشآ  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ار  دوخ  سالک 

ياه تسـشن  نیا  مه  يربنق  هللاءاـطع  وا ، زا  شیپ  دـهد ، یم  لاـمتحا  يزورون  .تشاد  همادا  رهـشناریا  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  دـیعبت  اـت 
(1) .تسا هتشاد  يا  هنماخ  ياقآ  اب  ار  یشزومآ 

ینیمخ یفطصمدیس  تشذگرد 

هک دشاب  تسرد  هنماخ  هب  وا  رفس  رب  ینبم  كاواس  عبانم  ربخ  رگا  .تشذگ  یمن  دهـشم  هب  يا  هنماخ  ياقآ  تشگزاب  زا  يزور  دنچ 
ترـضح نحـص  رد  رطف ، دیع  زور  مدرم ، زا  ییاه  هورگ  هک  دوب  هدینـش  ای  هدـید  و  دوب ؛ نارهت  رد  هامرهم  طساوا  رد  وا  تسا ، دـیعب 

میظعلادبع

ص:567

.يزورون يدهم  اب  فلؤم  يوگو  تفگ  - 1
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رازگرب سیراپ  يرم  نس  ياسیلک  رد  ناملـسم  نایناریا  زا  يرامـش  نصحت  زا  ینابیتشپ  رد  تارهاظت  نیا  .دـنا  هدرک  اـپرب  یتارهاـظت 
تکرش تیعمج  میظعلادبع ، هاش  تارهاظت  رد   (1) .دندوب نطو  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب  راتـساوخ  ناگدننک  نصحت  .دوب  هدش 

رفن یمخز و 30  رفن  ود  دنتـشون ، یتینما  عبانم  هک  هچنآ  ربانب  .دوب  هدش  هدیـشک  مرح  فارطا  ياه  نابایخ  ات  هک  دوب  يدح  هب  هدننک 
.دناسر دهشم  رد  دوخ  یسایس  مراحم  شوگ  هب  ار  ربخ  نیا  يا  هنماخ  ياقآ   (2) .دندوب هدش  ریگتسد 

هب هیملع  هزوح  سرد  سلاجم  دهـشم ، رد  .داد  ناـکت  ار  ناریا  هک  دوب  ینیمخ  یفطـصمدیس  یناـهگان  تشذـگرد  رت ، مهم  ربخ  اـما 
مـشاهالم دجـسم  رد  دش  اپرب  شرکفمه  ناتـسود  يا و  هنماخ  ياقآ  یگنهامه  اب  هک  یمـسارم  نیتسخن  .دش  لیطعت  زور  ود  تدـم 

زور نیمتفه  تبسانم  هب  يدعب ، میحرت  سلجم   (3) .دوب ریظن  مک  مدرم  روضح  .دش  سلجم  نیا  یناب  يزاریش  هللادبعدیس  ياقآ  .دوب 
زا ًاـحیولت   » ینارنخـس و ینارهت ، یلع  خیـش  .دـیدرگ  رازگرب  مشاـهالم  دجـسم  رد  زین  راـب  نـیا  ینیمخ ، یفطــصمدیس  تشذـگرد 

ماما دنزرف  تشادگرزب  يارب  يرگید  مسارم  نابآ ، مهد   (4)« .دنداتسرف تاولص  نیرضاح  درک و  لیلجت  ینیمخ  ینیمخ و  یفطـصم 
، یناجنز نیدلازع  يرادمتعیرش ، قداصدیس  نایاقآ  زرابم ، نایناحور  زا  ریغ  هک  دش  اپرب  يزاریش  هللادبعدیـس  ياقآ  هناخ  رد  ینیمخ 

مسارم نیا  رد  ینید  مولع  بالط  زا  نت  دصکی  دودح  نانیا  زا  ریغ  .دندوب  رضاح  زین  یشعرم  مظاکدیـس  یفجن و  يددم  دمحمدیس 
، داژن یمـشاه  ياقآ  لزنم  رد  عامتجا  اب  هاگ  یـسبط و  ظعاو  ياقآ  هناخ  رد  روضح  اب  هاـگ  اـه  هبلط  نیب  نیا  رد   (5) .دنتشاد تکرش 

تالیامت تاقلعت و  دوب ، ندـش  راکـشآ  لاح  رد  هتفر  هتفر  هک  هچ  نآ  و  دـنداد ؛ یم  زورب  دادـخر  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تاساسحا 
طـسوت ًاتدـمع  هک  دـش  هداتـسرف  فجن  هب  دهـشم  زا  يریگمـشچ  ياـه  مارگلت  .دوب  ینیمخ  ماـما  یمالـسا ، تضهن  ربهر  هب  یمومع 
كاواس زا  رـس  هک  داتـسرف  دوخ  دارم  يارب  ار  ینتم  ناسارخ  ناتـسا  تارباخم  هرادا  زا  نابآ  متفه  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .دوب  نایناحور 

: دوب هدش  یسیوناوآ  نینچ  دوب  شدوخ  لد  يالست  عقاو  رد  هک  وا  مارگلت  نتم  .دروآرد 
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.هئاقب لوطب  نیملسملا  هللا  عتم  .ینیمخ  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

قارع فجن ، دادغب ،

لزان عساو  بلق  نآ  رب  تسا  هدومرف  ردـقم  دوخ  يایلوا  رب  هک  ار  ایالب  نحم و  نیرتراوشد  میکح  دـنوادخ  .نوعجار  هیلا  انا  اـنا هللا و 
حور نآ  لکوت  ربص و  ملح و  دای  اب  ار  دوخ  تارثأـت  بناـجنیا  .مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  رگید  تهابـش  کـی  زین  نیا  .دومرف 

.يا هنماخ  یلعدیس  .منک  یم  تلئسم  ار  زیخ  تکرب  دوجو  نآ  يرادیاپ  مشخب و  یم  یلست  گرزب 

داژن یمشاه  یسبط ، ظعاو  نایاقآ  فرط  زا  ار ، رگید  نتم  هس  زور  نآ  .داتـسرف  فجن  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوبن  یمارگلت  اهنت  نیا 
ناشن شناتـسود  هب  درک و  بجعت  رایـسب  مداد ، تسپ  يدـصتم  هب  ار  اهنآ  یتقو   » .درک هرباخم  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  باطخ  یماـحم  و 
ینیمخ ماما  اب  دیشک و  یم  شلاچ  هب  ار  میژر  هک  دوب  یتالمج  يواح  تیلست  ياه  مارگلت  نتم  اریز  .دندش  یتفگش  قرغ  نانآ  .داد 
مارگلت هنیزه  یتقو  درک  یم  نامگ  تسپ  دنمراک  .دومن  یم  دـیجمت  وا  زا  درک و  یم  گرزب  تبیـصم  نیا  رد  قیمع  يدردـمه  زاربا 

رازه سانکـسا  یتقو  اما  .درک  مهاوخ  رظن  فرـص  اهنآ  هرباخم  زا  ینیـشن و  بقع  اهنآ  ندوب  نارگ  يارب  دناسرب ، نم  عالطا  هب  ار  اه 
(1)« .دوب نیگنس  رایسب  نم  لاثما  يارب  اهزور  نآ  رد  يا  هنیزه  نانچ  تخادرپ  .دروخ  هکی  مداد ، وا  هب  ار  یناموت 

ص:569
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دیعبت

ینیمخ یفطصمدیس  ملهچ 

يذ  20 رذآ / مهدزای  رد  ینیمخ  یفطصمدیس  تشذگرد  ملهچ  مسارم  داد  یم  ربخ  هک  درک  رشتنم  يا  هیعالطا  دهـشم  هیملع  هزوح 
.دش دهاوخ  رازگرب  هجح 

اولوقی نا  الا  قح  ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیذـلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » .دـش ریثکت  سیون و  تسد  اه  هبلط  طسوت  هیعـالطا  نیا 
موحرم ینابر  رجاهم  ملاع  زیگنا  فسأت  تشذگرد  زور  نیملهچ  اب  تسا  یمالـسا  تیالو  تضهن  هعیلط  هک  ریدـغ  درگلاس  .هللا  انبر 

ماقم زا  لیلجت  يارب  .تسا  هدیدرگ  فداصم  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  یفطصمدیس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  نیملسملاو  مالـسالا  تجح 
یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح  عیـشت  ملاع  ردقیلاع  عجرم  هادف و  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  تیلـست  لوئـسم و  دـهعتم و  تیناحور 

یم رازگرب  مشاهالم  جاح  دجسم  رد  تعاس 8  زا  هجح 97ق  يذ  هعمج 20  زور  حبص  رد  يدوبدای  سلجم  یلاعلا  هلظ  ماد  ینیمخ 
.ددرگ

« دهشم هیملع  هزوح 

اب هک  دندرک  دوبدای  سلجم  يرازگرب  هب  مادقا  باون  هسردم  ياه  هبلط  اما  دشن ، هداد  مسارم  نیا  يرازگرب  هزاجا  تسا  ملـسم  هچنآ 
.دش يریگولج  ینابرهش  ياهورین  بالط و  نایم  یلامتحا  ياه  يریگرد  زا  يا  هنماخ  ياقآ  تطاسو 

یپ رد  مدرم  زا  يدادـعت  تفگ  يا  هنماـخ  ياـقآ  هب  تفرگ و  ساـمت  ینفلت  مق  زا  یلاـخلخ  قداـص  ياـقآ  هک  دوب  اـهزور  نیمه  رد 
ریگتسد یفطصمدیساقآ  ملهچ  مسارم  ییاپرب 

ص:570
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ياقآ دننک »؟ مریگتـسد  هک  ما  هدرک  راک  هچ  نم  لیلد ؟ هچ  هب  ارچ ؟ متفگ : .دیـسر  دهاوخ  مه  امـش  نم و  تبون  ًامتح  و   » دـنا هدـش 
رد رفن  رازه  هد  دودح  دش و  رازگرب  مظعا  دجسم  رد  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  فرط  زا  هک  یـسلجم  رد  رذآ ، مهدزای  رد  یلاخلخ 
هب ار  دوخ  دـیعبت  تیموکحم  نارود  لاس  نآ  لیاوا  هک  یـشلما  ینابر  ياقآ  زا  سپ  وا  .دوب  نانارنخـس  زا  یکی  دـندرک ، تکرـش  نآ 

دجـسم هک  زور  نآ  .تفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  تموکح  هاگتـسد  یـشلما  ياقآ  ناسب  دـنار و  نخـس  دوب ، هتـشگزاب  مق  هب  هدرب و  نایاپ 
هبنج هک  دناوخ  يا  همان  عطق  ینامرک  یتجح  داوجدمحم  ياقآ  دید ، یم  دوخ  هب  ار  رگید  یسلجم  یپ  رد  یسلجم  ماودلا  یلع  مظعا 

ینابر میحرلادـبع  نایاقآ  دـیعبت  مکح  هک  دوب  يا  هنماخ  ياقآ  اب  یلاخلخ  ياقآ  ینفلت  يوگو  تفگ  يادرف  دـیاش  .تشاد  یخیراـت 
یتجح .دـش  رداص  یـشلما  ینابر  يدـهمدمحم  ینامرک و  یتجح  داوجدـمحم  هاوخیداعم ، دـیجملادبع  یلاـخلخ ، قداـص  يزاریش ،

.دنداتسرف رهشناریا  هب  ار  ینامرک 

يا هنماخ  ياقآ  يریگتسد  داهنشیپ 

نایهاگشناد و هک  رتگرزب  یتحاسم  رد  هکلب  زرابم ، نایناحور  زا  یکدنا  رامـش  هزادنا  رد  طقف  هن  راب  نیا  هک  دهـشم ، ریخا  تاکرحت 
رب دهاش  دنیـشنب و  تسناوت  یمن  دوب ؛ ریذپان  لمحت  رهـش  نیا  تینما  تاعالطا و  نامزاس  يارب  تفرگ ، یم  ربرد  ار  مدرم  ياه  هدوت 

نایناحور زا  يدادـعت  يریگتـسد  اب  زج  شیامن  نیا  و  داد ، یم  ناشن  يدوخ  دـیاب  كاواـس  .دـشاب  ینیمخ  ماـن  نداـتفا  اـه  ناـبز  رس 
ار دهشم  نایناحور  زا  نت  هس  تشادزاب  داهنـشیپ  موس  لک  هرادا  هب  رذآ  مهدزاود  ناسارخ ، كاواس  سیئر  ناخیـش ، .دوب  نکممریغ 
هب هتفرگ و  تروـص  یتعیرـش  رتـکد  راـکفا  زا  يرادـفرط  هب  ینیمخ و  عـفن  هب  ًاریخا  هک  ییاـه  تیلاـعف  هب  هجوـت  اـب  : » تشوـن وا  .داد 

هلباقم روظنم  هب  تسا  رظن  رد  هدیدرگ ، دوهشم  شزومآ  یلاع  زکارم  رباعم و  رد  اه  هیمالعا  شخپ  هرضم و  ياهراعش  بصن  تروص 
تروص رد  عقاو و  یـسرزاب  دروم  نانآ  لزانم  ریگتـسد و  ...یبهذـم  نیبصعتم  ینیمخ و  نارادـفرط  زا  يا  هدـع  روکذـم ، لماوع  اـب 

(1)« .دنریگ رارق  بیقعت  تحت  هرضم  كرادم  فشک 

درک ناعذا  هدشدای  هرادا  تاماقم  زا  یکی  موس ، لک  هرادا  هب  داهنشیپ  نیا  ندیسر  زا  سپ 
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.تسا نینچ  زین  کنیا  تسین ؛ ینوناق  بیقعت  ناکما  دریگ و  یم  تروص  كردـم  لیلد و  نودـب  ًالومعم  اه  تشادزاـب  لـیبق  نیا  هک 
یفاک كرادم  لیالد و  یلو  هدش ، تشادزاب  دارفا  نیا  راب  نیدنچ   » .دنوش دیعبت  نادـنز ، ياج  هب  ناگدشریگتـسد  داد  داهنـشیپ  يو 

تینما نویسیمک  رد  نانآ  تیعضو  دییامرف  یم  بیوصت  هچنانچ  .درادن  دوجو  زین  نونکا  مه  هدوبن و  تسد  رد  ینوناق  بیقعت  تهج 
(1)« .دنوش دیعبت  هدش  حرطم  یعامتجا 

داینب یب  هزادنا  هچ  ات  دنتشادن ، ملق  نایب و  زج  یحالس  هک  یناسک  هژیو  هب  اه ، يریگتسد  زا  يرایـسب  هک  دهد  یم  ناشن  فارتعا  نیا 
لاس زا  سپ  اه  تشادزاب  نیا  هک  نیا  رب  فاضم  تسا ؛ هدوب  نازرابم  لد  رد  سرت  داـجیا  تموکح و  هنمیه  ندـنایامن  يارب  ًافرـص  و 

تقفاوم دـیعبت  داهنـشیپ  اب  موس ، لک  هرادا  ریدـم  یتباث ، زیورپ  .دـش  یم  هارمه  اسرف  بات  تخـس و  ياه  هجنکـش  اب  هارمه  1350ش 
(2)« .دنوش دیعبت  بیوصت  ذخا  اب  ات  هیهت  یضرع  یشرازگ  اهنآ  قباوس  رکذ  اب  : » تشون درک و 

ياهرهـش رد  لبق  يدنچ  زا  هک  يا  هنارگلالخا  ياه  تیلاعف  رد  : » دوب نینچ  دش ، هتـشون  يرـس  يدنب  هقبط  اب  هک  یـضرع » شرازگ  »
رارق کسمتـسم  اب  روکذم  نویناحور  .دنا  هتـشاد  تلاخد  راد  هقباس  یطارفا و  نویناحور  زا  يدادعت  هدیدرگ ، ماجنا  دهـشم  زاریش و 

ار دارفا  یلم  حـلاصم  فالخ  ياـه  ینارنخـس  نمـض  ینیمخ ، هللا  حور  رـسپ  ینیمخ ، یفطـصم  توف  هلمج  زا  فلتخم  لـئاسم  نداد 
نیبصعتم زا  يدادـعت  ینابایخ  تارهاـظت  ماـجنا  نآ  هجیتن  هک  دـنا  هدرک  ینهیمدـض  ياهراعـش  نداد  مظن و  رد  لـالخا  هب  کـیرحت 

مرحم ياه  هام  ندش  کیدزن  هب  هجوت  اب  .تسا  هدوب  روکذم  ياهرهش  رد  کناب  بعش  هزاغم و  دنچ  ياه  هشیـش  نتـسکش  یبهذم و 
هب هک  یبهذـم  تاعامتجا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دـمآ  دـنهاوخرب  ددـصرد  یلبق  ياـه  فدـه  بیقعت  رد  ثحب  دروم  نویناـحور  رفـص ، و 

هنارگلالخا ياه  تیلاعف  ماجنا  هب  کیرحت  ار  یبهذم  نیبصعتم  بلاطم ، داریا  اب  ًاددجم  ددرگ ، یم  لیکشت  يراوگوس  مایا  تبـسانم 
اذه عم  .تسا  هدمآ  لمع  هب  اهنآ  یلامتحا  تامادقا  ندومن  یثنخ  يارب  ییاه  ینیب  شیپ  تلع  نیمه  هب  .دنیامنب  يرت  عیسو  حطس  رد 
هام رد  هک  دهـشم  زاریـش و  ياهرهـش  رد  یطارفا  نویناحور  زا  هدع  نیا  زیمآ  کیرحت  هنارگلالخا و  تامادـقا  اب  رترثؤم  هلباقم  يارب 
هک ریز  نویناحور  ات  دش  هتفرگ  میمـصت  تشاد ، دـنهاوخ  رایتخا  رد  تاکیرحت  ماجنا  يارب  يرت  بسانم  طیارـش  رفـص  مرحم و  ياه 

يدتمم قباوس 
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: دندرگ دیعبت  دنراد ، مظن  رد  لالخا  هب  مدرم  کیرحت  رد 

.زاریش میقم  رگلالخا  یطارفا و  یناحور  بیغتسد ، رغصا  یلع  . 1

.زاریش میقم  رگلالخا  یطارفا و  یناحور  بیغتسد ، دمحم  یلع  . 2

.دهشم میقم  رگلالخا  یطارفا و  یناحور  يا ، هنماخ  یلعدیس  . 3

.دهشم میقم  یطارفا  یناحور  هگنرا ، یناخدارم  یلع  خیش  . 4

(1)« .دهشم میقم  یطارفا  یناحور  يدامع ، نیسح  . 5

ظفح نویسیمک  لیکشت  زا  شیپ  ینعی  دیـسر ؛ كاواس  سیئر  بیوصت  هب  هام  رذآ  متـسیب  رد  شرازگ  نیا  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن 
لعن نیا  هجوتم  هک  یتباث  زیورپ  .دـیدرگ  غالبا  دـش و  رداص  نارهت  زا  دـیعبت  مکح  زاریـش ، دهـشم و  ياهرهـش  رد  یعاـمتجا  تینما 

، یعامتجا تینما  ظفح  نویسیمک  لیکشت  اب  ًاعیرـس   » هک تساوخ  ناسارخ  كاواس  زا  رذآ ، مکیو  تسیب  دعب ، زور  کی  دوب ، هنوراو 
(2) .دنوش دیعبت » اوه  بآدب و  ياهرهش  هب  لاس  هس  يارب  دهشم ]  ] ثحب دروم  یناحور  رفن  هس  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت 

حبص تعاس 9  نارهت ، میمـصت  زا  یهاگآ  زا  سپ  دوب ، هدرک  یبات  یب  دهـشم  زا  يا  هنماخ  ياـقآ  دـیعبت  يارب  اـه  لاـس  هک  ناـخیش 
یم هتفرگ  تسشن  نیا  رد  ادتبا  دیاب  هک  یمیمصت  داد و  لیکشت  دهـشم  يرادنامرف  لحم  رد  ار  هدشدای  نویـسیمک  رذآ  موسو  تسیب 

« هیملع هزوح  سردم   » يا هنماخ  ياقآ  .دیدرگ  ذاختا  هرابود  يرهاظ  یشیامرف و  یلکش  هب  دیدرگ  یم  دییأت  نارهت  هب  غالبا  اب  دش و 
هب لاس  هس  يدورهاش  نیسح  خیش  هب  فورعم  يدامع  نیسح  و  راهباچ ، هب  لاس  هس  ینارهت  یلع  خیش  رهشناریا ، هب  لاس  هس  تدم  هب 

(3) .دندش دیعبت  ناجریس 

! درک يا  هنماخ  ياقآ  يریگتسد  هب  مادقا  یعامتجا  تینما  ظفح  نویسیمک  هسلج  زاغآ  زا  شیپ  یتاعاس  كاواس 

يریگتسد نیرخآ 

شیب .دیرپ  باوخ  زا  رد  شبوک  اب  هن ، هک  گنز  دـمآرد ؛ ادـص  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هناخ  رد  گنز  هک  دوب  رذآ 1356  موسو  تسیب 
هک هشیمه  لثم  .دوب  هدنام  حبص  ناذا  هب  تعاس  کی  زا 
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[. خروم 23/9/36[56 مش 9601/ه 1 ، هب 312 ، ناسارخ  كاواس  مارگلت  نامه ، - 3

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 615 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_573_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_573_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_573_3
http://www.ghaemiyeh.com


دارفا درک ، زاـب  هک  ار  رد  .دـندوب  باوـخ  همه  .دـش  جراـخ  قاـتا  زا  تسیک ، دیـسرپ  یمن  تـفر و  یم  رد  ندرک  زاـب  يارب  شدوـخ 
ياقآ  » .دنا هدمآ  وا  رورت  يارب  هک  تشذگ  شنهذ  زا  نآ  کی  .دنتشاد  تسد  رد  لسلسم  یضعب  ریت و  تفه  یخرب  هک  دید  یحلسم 
...منک طایتحا  هک  دوب  هتساوخ  نم  زا  دننک و  هیفصت  ار  لاعف  ناناملسم  دنراد  دصق  اه  تسینومک  هک  دوب  هداد  رادشه  نم  هب  یتشهب 

یم هتـسب ، ار  شیاپ  تسد و  هدرب و  شروی  یناجیردـهق  يوسوم  ياقآ  لزنم  هب  هنابـش  هاشنامرک  رد  اه  تسینومک  اـهزور  ناـمه  رد 
« .دربب رد  هب  ملاس  ناج  دنک و  رارف  اهنآ  تسد  زا  تسناوت  يداراریغ  هثداح  کی  رد  هک  دنشکب  ار  وا  دنتساوخ 

ياج زا  دیاش  .دش  هتـسب  رد  .دـنک  هبلغ  راشف  نآ  رب  تسناوت  هک  دیـشخب  ودـب  ییورین  گرم ، زا  سرت  .دنتـشاذگن  .تسب  ار  رد  ًاروف 
دیمهف دینـش ، هک  ار  نیا  .نک  زاب  ار  رد  نوناق  مان  هب  دز : دایرف  حلـسم  دارفا  نآ  زا  یکی  هک  دوب  رکف  نیمه  رد  دـنوش ؟ دراو  يرگید 

ار هناخ  رد  هشیش  ماگنه  نیمه  رد  .دش  دهاوخن  مامت  شناج  تمیق  هب  لقادح  هدمآ ، وا  یپ  رد  هک  يرطخ  دنتـسه و  كاواس  لماوع 
هناخ رد  نیب  تنوشخ  تواسق و  تدش  رد  دندروآ و  شروی  هناخ  نورد  هب  رفن  شش  .مدرک  زاب  ار  نآ  هتفر ، رد  فرط  هب   » .دنتسکش

زا يروابان  اب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  دوب ، هلاـس  نامز 12  نآ  هک  یفطـصم  لاح ، نیا  رد  .دـنتفرگ  کتک  داـب  هب  ارم  ینوردـنا  رد  و 
« .درک یم  هیرگ  دز و  یم  دایرف  .دوب  شردپ  ندروخ  کتک  دهاش  قاتا ]  ] هشیش تشپ 

ناـنآ زا  یکی  .دـندیبوک  یم  وا  ياـپ  قاـس  هب  ناـشیاه  شفک  كون  اـب  .رتشیب  اـپ  قاـس  هب  اـما  دـمآ ، یم  دورف  اـج  همه  هب  اـه  هبرض 
هک تفگ  .شلابند  هب  اهنآ  و  دوش ؛ هناخ  دراو  ات  دـنتخادنا  شیپ  .تسب  نآ  اب  ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  ناتـسد  دیـشک و  نوریب  يدنبتـسد 
زاب ار  شناتـسد  دنتفریذپ و  .تسا  تیناسنا  زا  رود  دینک ، زاب  ار  مناتـسد  دننیبب ؛ هتـسب  ناتـسد  اب  ارم  منادـنزرف  رـسمه و  مهاوخ  یمن 

نیمراهچ مثیم ، .درک  یم  هاگن  هداتـسیا ، هدز ، تهب  جاو و  جاه و  شرادـیب  باوخ و  رـسپ  راهچ  رانک  رـسمه ، .دـندش  دراو  .دـندرک 
« .دنتسه نامهیم  .دیسرتن  متفگ : اهنآ  هب   » .دوب ههام  ود  شدنزرف ،

مه يا  هنماخ  ياقآ  هک  يا  هظحل  رد  هتسجخ  مناخ  .درک  دنهاوخن  اهر  یسراو  یب  ار  ییاج  هک  دوب  نشور  .نتـشگ  هب  دندرک  عورش 
یم هک  ییاه  هتـشون  تشاد ، غارـس  يرـس  قاروا  هیمالعا و  زا  هک  هچنآ  ره  دـناشک و  هناخ  باتک  فرط  هب  ار  شدوخ  دـشن ، هجوتم 

شرف ریز  درک ؛ عمج  دنک ، تموکح  تینما  هیلع  یسایس  ياه  تیلاعف  هب  مهتم  ار  شرهوش  تسناوت 
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مـشچ زا  رود  هب  تسناوت  هنوـگچ  مناد  یمن  .تسا  قاـتا  نآ  رد  اـه  هیمـالعا  نآ  هک  دوـب  هدـیمهف  اـجک  زا  مناد  یمن   » .دوـمن شخپ 
« .درک فیرعت  میارب  ار  ارجام  اهدعب  ...دورب  قاتا  نآ  هب  كاواس  لماوع 

زین اهنیا  .دنتـشادرب  دـشاب  هتـشاد  يدربراک  وا  هیلع  تفر  یم  نامگ  هک  يا  هتـشون  باتک و  ره  دیـسر ، هک  هناخ  باتک  شیتفت  تبون 
ياقآ هناخ  زا  دوخ  اب  هک  هچنآ  زا  نارومأـم  شرازگ  .دـشن  هدـنادرگزاب  وا  هب  زگره  یلبق ، ياـه  هتـشون  تسد  اـه و  باـتک  نوچمه 

يدادـعت يرهطم و  یـضترم  هب  طوبرم  دـلج  کی  یتعیرـش و  یلع  رتکد  هب  طوبرم  باتک  دـلج   13 : » دوب نینچ  دـندروآ  يا  هنماـخ 
یم متفگ   » .دندوب یسرزاب  لوغشم  زونه  دمآ  هک  حبص  ناذا  يادص  .دمآ » تسد  هب  یـسررب  لباق  ياه  همان  سیون و  تسد  تاوزج 
عمج زا  .مدـناوخ  زامن  متـشگزاب و  هناخ  باتک  هب  هتفرگ ، وضو  .درک  یهارمه  ییوشتـسد  ات  ارم  اهنآ  زا  یکی  .مناوخب  زاـمن  مهاوخ 
نهپ شرف  ریز  رگم   ] دندرکن اهر  هدیدن  ار  ییاج  يزیچ و  .دنداد  همادا  دوخ  یـسرزاب  راک  هب  هیقب  دـناوخ و  زامن  رفن  کی  طقف  اهنآ 

[.« هناخ باتک  رد  هدش 

یظفاحادخ اهنآ  زا  دناوتب  ات  دنک  رادیب  دندوب  باوخ  زونه  هک  ار  دوعسم  یبتجم و  دهدب و  وا  هب  اذغ  يرادقم  تساوخ  شرـسمه  زا 
نایب اهنآ  يارب  ار  تیعقاو  .تسین  نتفگ  غورد  هب  زاین  متفگ  نم  اما   » .دور یم  ترفاـسم  هب  ناتردـپ  هک  دـنتفگ  اـه  یکاواـس  .دـیامن 

« .مدرک

نانآ .دوب  هدش  هرـصاحم  نارومأم  زا  يرگید  هورگ  طسوت  هناخ  .دش  جراخ  رد  زا  بش  همین  نامحازم  نآ  هارمه  درک و  یظفاحادخ 
هدروآ دش  یم  وا  هناخ  رد  هب  یهتنم  هک  یگنت  هچوک  هب  دندرک  یم  لقتنم  نآ  اب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  دـیاب  هک  ار  يداع  پیج  وردوخ 

یب تشپ  زا  نانآ  زا  یکی  دندرک و  شراوس  .دنتـسبن  دنب  مشچ  .تشاد  یم  هگن  هچوک  رـس  ار  دوخ  وردوخ  يا  هنماخ  ياقآ  .دـندوب 
نیمزریز رد  .تفر  كاواس  رقم  فرط  هب  پیج  .میدرک  شریگتـسد  ...میدرک  شریگتـسد  ...باـقع  ...باـقع  ...باـقع  تفگ : میس 

بیج زا  ار  نآرق  .دنتـشاد  شهگن  اجنآ  یتعاس  دـنچ  .دوب  هدـش  رپ  ییاه  لولـس  اب  شفرط  ود  هک  دوب  گنت  ییورهار  ناـمتخاس  نآ 
نآرق دـلج  تشپ  ار  نآ  يروـف  .تشاد  یلاحـشوخ  يداـش و  زا  تیاـکح  هـک  دـمآ  يا  هـیآ   » .دوـب هدرک  تـین  .درک  زاـب  دروآرد و 

رهـش نوریب  فرط  هب  نیـشام  .دـندرک  وردوخ  کی  راوس  ارم  نآ  ندروخ  اب  دـندروآ و  اذـغ  میارب  يدـنچ  زا  سپ  .مدرک  تشادداـی 
.دوب توافتم  رایسب  هتشذگ  اب  طیارش  راب  نیا  هتبلا  .دننک  هچ  دنهاوخ  یم  هک  نیا  تساجک و  اهنآ  دصقم  متسناد  یمن  .درک  تکرح 

همه ...رهش  نوریب  هب  تکرح  ...دنب  مشچ  نودب  ...يداع  وردوخ 
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(1)« .درک یم  زیامتم  هتشذگ  اب  ار  یلعف  عضو  هک  دوب  يروما  اهنیا 

همان زونه  اجک ؟ اما  .تسا  هاگدـیعبت  هکلب  نادـنز ، هن  راب  نیا  وا  دـصقم  هک  دـیمهف  داتـسیا  يرمرادـناژ  هاگـساپ  راـنک  وردوخ  یتقو 
نویسیمک وضع  و  رهـش ) سیلپ  سیئر  یناما ، پیترـس  رـسمه   ) دهـشم رادنامرف  نابزیلاپ  زیگنا  حرف  .دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  اه  يراگن 

دیعبت اب  ار  نایلو  میظعلادبع  رادناتـسا ، تقفاوم  دهـشم ، يرمرادناژ  گنه  یهدنامرف  هب  يا  همان  نداتـسرف  اب  یعامتجا ، تینما  ظفح 
« لیوحت روکذم  ناتسرهش  يرادنامرف  هب  هقردب و  رهشناریا  هب  یضتقم  هلیـسو  هب  ار  هدربمان   » هک تشون  درک و  مالعا  يا  هنماخ  ياقآ 

(2) .دیهد

ار هدربمان   » ات دش  هداتسرف  دهشم  رد  ورین  نیا  گنه  هدنامرف  هب  باطخ  ناسارخ  هیحان  يرمرادناژ  هدنامرف  يوس  زا  يا  همان  نینچمه 
لاـسرا اـب  زین  موس  هرادا  لکریدـم  یتباـث ، زیورپ   (3) .دننک هقردب » رهـشناریا  ناتـسرهش  هب  هدـید  شزومآ  هدـیزرو  رومأم  ود  هلیـسو 

تلع هب  دهـشم  یطارفا  تحاران و  نویناحور  زا  یکی  يا  هنماخ  یلع   » هک تشون  ناتـسچولب  ناتـسیس و  كاواـس  سیئر  هب  یمارگلت 
لاس هس  هب  روکذـم  ناتـسرهش  یعامتجا  تینما  نویـسیمک  يأر  قبط  یمومع  مظن  رد  لالخا  ياه  هنیمز  داجیا  هرـضم و  تاـکیرحت 

(4) .ددرگ لومعم » يو  زا  مزال  ياه  تبقارم  .ددرگ  مازعا  هقطنم  نآ  هب  تسا  رارق  موکحم و  رهشناریا  رد  يرابجا  تماقا 

ار نآ  .دیـسر  وا  تیؤر  هب  درب  یم  رـسب  يرمرادـناژ  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  هـک  ییاـهزور  رد  رذآ ، مشـشو  تـسیب  زور  دـیعبت  مـکح 
.نیشیپ ياه  مکح  نوچمه  ؛(5)  درک ضارتعا  نادب  تفریذپن و 

يرمرادناژ هاگتماقا 

رـسفا قاتا  ار  وا  تماقا  لحم  هکلب  دندربن ، اجنادب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  یلو  تشاد ، دوجو  یماظن  نادنز  کی  يرمرادـناژ  هاگـساپ  رد 
هبتر هک  هاگساپ  نآ  سیئر  .دندرک  نییعت  يرمرادناژ 

ص:576

ات 29. صص 26  اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 1
[. خروم 24/9/36[56 مش 2-508 ، دهشم ، ناتسرهش  يرمرادناژ  گنه  یهدنامرف  هب  دهشم  رادنامرف  همان  كاواس ، دانسا  - 2
[. خروم 23/9/36[56 مش 1794/02/501 ، دهشم ، يرمرادناژ  گنه  هدنامرف  هب  ناسارخ  يرمرادناژ  هدنامرف  همان  نامه ، - 3

[. خروم 26/9/36[56 مش 6386/312 ، نادهاز ، هب  مارگلت 312  نامه ، - 4
[. خروم 27/9/36[56 مش 57-9-53 ، دهشم ، يرادنامرف  هب  ناسارخ  ناتسا  ینابرهش  همان  نامه ، - 5
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نم اب  .دوب  یتیصخشاب  بیجن و  رایسب  درف   » وا .داتسرفن  نادنز  هب  ار  وا  درک و  ار  يا  هنماخ  ياقآ  تیـصخش  تیاعر  تشاد  یگنهرس 
مدمآ یم  نوریب  قاتا  زا  هک  يروط  هب  مدوب ، رادروخرب  يدازآ  یعون  زا  وا  تسایر  هزوح  رد  هکلب  درک ، یمن  راتفر  اه  ینادنز  دننام 

یم  » نوچ دـش ، لاحـشوخ  رایـسب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  .دـنتفگ  ار  شدـیعبت  لحم  هک  دوب  اجنآ  .مدرک » یم  شزرو  دازآ  ياوه  رد  و 
« .تسا هدش  دیعبت  رهش  نیا  هب  ینامرک  یتجح  داوجدمحم  خیش  ياقآ  متسود  متسناد 

هظحل .دـندمآ  هـمه  رذآ ، مـتفهو  تـسیب  تـکرح ، زور  .تشادـن  وا  رادــید  يارب  یعنم  هداوناـخ ، .دوـب  هاگــساپ  نآ  رد  زور  جــنپ 
رایسب نآ  لمحت  رت و  کبس  هک  یمکح  نادنز ؛ هب  هن  تفر ، یم  دیعبت  هب  وا  راب  نیا  .دوبن  هتشذگ  یگتفرگ  هب  اه  هرهچ  یظفاحادخ ،

.راد هجرد  يرگید  ود  نآ  دوب و  رسفا  نانآ  زا  یکی  هک  دندرک  یم  شا  یهارمه  یماظن  هس  .دنتفر  سوبوتا  هاگتسیا  هب  .دوب  رتناسآ 

دابانگ رد 

.دنتخانـش یم  ار  وا  نآ  یلاها  رتـالاب ، دوبن ؛ هبیرغ  يا  هنماـخ  ياـقآ  يارب  رهـش  نیا  .داتـسیا  داـبانگ  رد  زاـمن  راـهان و  يارب  سوبوتا 
نیا رد  هک  يدابانگ  یقداص  نسح  بایماک و  اضردیـس  هنازرف ، رقابدـمحم  نوچ  ییاه  هبلط  .دوب  هدرک  رفـس  داـبانگ  هب  راـب  نیدـنچ 

طباور هبلط  نم و  نیب  .دوب  درگاش  اب  داتسا  کی  طابترا  قوف  منادرگاش ، اب  نم  هطبار   » .دندوب وا  نادرگاش  دندوب ، هدمآ  ایند  هب  رهش 
انشآ رهش  نآ  یلاها  زا  يدایز  هدع  اب  قیرط  نیا  زا  مدوب و  هدرک  تکرش  اهنآ  جاودزا  نشج  رد  نم  ...تشاد  دوجو  یقیمع  یفطاع 

« .مدوب

نابهگن .دنک  هراختسا  شیارب  تساوخ  يا  هنماخ  ياقآ  زا  دش و  کیدزن  یناوج  هک  دندوب  هدرک  تسار  رمک  هدش ، هدایپ  سوبوتا  زا 
تلع منادب  مهاوخ  یم  ما ، هدماین  هراختـسا  يارب  نم  اقآ  هک  تفگ  وا  شوگ  رد  ناوج  دش  هک  هراختـسا  هب  تسد  .دـندوب  بقارم  اه 

تفگ و ار  دوخ  دصقم  ریسم و  داد ، تبثم  خساپ  یتقو  یسانش ؟ یم  ارم  رگم  دیسرپ : تسیچ ؟ رهش  نیا  هب  امـش  ندمآ  ظفحلا  تحت 
.دور یم  رهشناریا  رد  دوخ  هاگدیعبت  هب  هک  دهد  ربخ  ناتسود  ریاس  هب  هک  تساوخ 

کی دودح  زا  سپ  دندروخ و  هناحبـص  .دناوخ  يدجـسم  رد  ار  زامن  .دندیـسر  نادهاز  هب  رذآ ، متـشهو  تسیب  دعب ، زور  مد  هدیپس 
.دندش رهشناریا  یهار  يرگید  سوبوتا  اب  فقوت  تعاس 

ص:577
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رهشناریا رد 

وا زا  دندرک و  زاب  شیارب  يا  هدنورپ  .دش  هدرب  ینابرهـش  هب  اجنآ  زا  .دوب  يرادـنامرف  لوا  دـصقم  .دندیـسر  هاگدـیعبت  هب  زور  نامه 
اهنت .دندرک  شیاهر  دعب  دوش و  رضاح  ینابرهـش  رد  بایغ  روضح و  رتفد  ءاضما  يارب  زور  ره  دنکن و  كرت  ار  رهـش  دنتفرگ  دهعت 

، گرزب رایسب  دجسم  نیا  .دنداد  ار  رهشناریا  هعیش  دجسم  اهنت  لوسرلا ، لآ  دجسم  یناشن  .تفرگ  ار  رهـش  دجـسم  غارـس  داتفا و  هار 
، تشادـن نارهت  بآ  زا  مک  دیـشچ  یتقو  هک  ییاراوگ  بآ  دایز و  ناتخرد  اب  نآ  طایح  .دوب  دنمـشزرا  ياه  یلاق  زا  شورفم  ابیز و 
، تشادن امرـس  بات  هک  وا  .دوب و  فیطل  اما  مرگ ، دنچ  ره  رهـشناریا  رذآ  رخاوا  ياوه  .درک  ینامداش  ساسحا  .تسـشن  شهاگن  رد 

همه زا  مدرک  ساسحا  ناتسود ، نادنزرف و  رسمه و  زا  هدنام  ادج  .متشاذگ  يا  هشوگ  رد  مدروآرد و  ار  میاهسابل   » .درب تذل  نآ  زا 
هدرکن سح  ار  نآ  هک  دوب  یتذـل  ساـسحا  نیا  رد  .مدروآ  يور  ـالع  لـج و  قح  ترـضح  يوس  هب  دوجو  ماـمت  اـب  .ما  هدـیرب  زیچ 

« .مدوب

یمدرم ياه  تیامح  یمعفک و  هللا  تیآ  نوچ  یناـیناحور  یعاـسم  اـب  يدرجورب و  هللا  تیآ  تمه  هب  رهـشناریا  لوسرلا  لآ  دجـسم 
دراو هزات  يدـیعبت  کی  هب  هاگن  انامه  نابایخ ، مدرم  هاـگن  .دـش  جراـخ  دجـسم  زا  تشادرب و  ار  شناد  هماـج   (1) .دوب هدش  سیسأت 

هب هرابود  دز و  تشگ  یمک  .دوب  هتسب  .دنداد  شناشن  ار  وا  هزاغم  .دیسرپ  ار  یفوئر  ياقآ  یناشن  رهش ، یلـصا  نابایخ  رد  .دوب  رگید 
.تخادـنا نآ  نورد  هب  یهاگن  هشیـش  تشپ  زا  .داتـسیا  ناکد  نآ  لباقم  ار  ییاه  هظحل  .دوب  هتـسب  ناـنچمه  .تشگرب  هزاـغم  تمس 

اب دیـسرپ : نآ  نیـشنرس  ود  زا  یکی  .تشاد  قرف  شدوخ  وردوخ  اب  نآ  گـنر  .دوب  هداتـسیا  شربارب  ینگاو  سکلوف  تشگرب  یتقو 
هدایپ وردوخ  زا  نیشنرس  نآ  .تسا  هدرک  یفرعم  ینالف  هن ، تفگ : یسانش ؟ یم  ار  وا  دیسرپ : .یفوئر  تفگ : يراد ؟ راک  یـسک  هچ 

يولهپ نابایخ  رد  اهنآ  ود  ره  هزاغم  .طاـیخ  یفوئر  نسحم  دوب و  زازب  یفوئر  یلع  .مردارب  مه  وا  متـسه و  یفوئر  نم  تفگ : دـش و 
اجنآ ار  برغم  زامن  .هیمطاف  فرط  هب  دندنار  .دوب  هدیسر  هار  زا  برغم  .دندش  وردوخ  راوس  شب  شوخ و  زا  دعب  .دوب  عقاو  رهشناریا 

ار شا  هناخ  یفوئر  ياقآ  .دهد  نیمز  هب  ار  نت  یگتـسخ  دشکب و  زارد  دیاب  هک  تفگ  .دوب  هتـسخ  رایـسب  يا  هنماخ  ياقآ  .دـندناوخ 
ار وا  باوخ  دیشک و  زارد  .دروخن  ناکت  اجنآ  زا  داد  حیجرت  اما  درک ، داهنشیپ  یگتسخ  عفر  يارب 

ص:578

ات 298. صص 294  س 1343ش ، هژیو ، مش  يرفعج ، فراعم  همانلاس  رهشناریا ،» لوسرلا  لآ  دجسم  - » 1
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يارب رهـشناریا  نایعیـش  دوب و  اعوسات  بش  بش ، نآ  .دـید  يدایز  يانـشآان  ياه  هرهچ  دوشگ ، مشچ  هک  دـعب  یتعاـس  .تفرگربرد 
راهچ هس  .دنتفر  یفوئر  ياقآ  هناخ  هب  مه  اب  .دید  ار  ینامرک  یتجح  داوجدمحم  خیش  هک  دوب  اجنآ  .دندوب  هدمآ  هیمطاف  هب  يرادازع 

يا هناخ  .دنادرگنرب  رگید  يا  هناخ  رد  تنوکـس  يارب  ار  اه  يدیعبت  يأر  ینابزیم ، يارب  یفوئر  ياقآ  رارـصا  .دندوب  وا  نامهیم  زور 
.دندوب رفن  تسیب  .دیسر  هار  زا  ءابرغلا  نیعم  خیش  تسایر  هب  نادهاز  زا  یهورگ  هک  دندوب  دوخ  هیثاثا  هدرخ  لاقتنا  هدامآ  دش و  ادیپ 

يرای تسد  یشک  بابسا  رد  و  دنتسش ، دنتفُر و  ار  بای  هزات  هناخ  دندرک ، کمک  ینادهاز  تأیه  .اه  يدیعبت  رادید  هب  دندوب  هدمآ 
.دنداد

رهشناریا دیدج  نارفاسم 

ناشیوخ زا  نیتم ، امیـس و  شوخ  ناوج   (1)، روپ میرک  نیـسحدمحم  نانآ  نیتسخن  .دوب  اه  يدـیعبت  رئاز  نیمود  ءابرغلا  نیعم  خـیش 
مدینـش ار  رد  نتفوک  يادـص  یتقو   » .دوب بش  همین  .دـش  دـنلب  رد  يادـص  هک  دـندوب  یفوئر  ياقآ  هناخ  بش  نآ  .دوب  یفوئر  ياـقآ 

هاگآدوخان دیبوک ، یم  ار  هناخ  رد  هنابـش  یـسک  تقو  ره  ًابلاغ  هک  دوب  سرت  یعون  ساسحا  نیا  .داد  تسد  نم  هب  یـصاخ  ساسحا 
« .دوب هدش  ادیپ  نم  رد  تفرگ  تروص  ما  هناخ  هب  دهشم  رد  هک  هنابش  شروی  زا  سپ  تلاح  نیا  .دش  یم  هریچ  نم  رب 

ناشن یسایس  ناینادنز  اه و  يدیعبت  اب  يا  هداعلا  قوف  يدردمه  وا  .دید  اجنآ  راب  نیتسخن  ار  روپ  میرک  .درک  زاب  ار  رد  یتجح  ياقآ 
ینامرک یتجح  يا و  هنماخ  نایاقآ  اب  تشاد  تسود  روپ  میرک  .دوبن  راذـگورف  ناشیا  اب  دوخ  یلدـمه  يارب  يراـک  ره  زا  داد و  یم 

.دهد شرتسگ  هقطنم  نآ  رد  ار  یمالسا  ياه  تیلاعف 

همه رد  دوب و  وا  نادرگاش  زا  يردقمـش  .دوب  يردقمـش  یلع  جاـح  دـمآ  يا  هنماـخ  ياـقآ  رادـید  هب  دهـشم  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
اب .تسج  یم  تکرش  يا  هنماخ  ياقآ  تاسلج 

ص:579

زا ار  دوخ  يا  هنماخ  ياقآ  دیعبت  نامز  رد  .دـمآ  ایند  هب  دـنجریب  رد  1365ش-1331ش )  ) هداز يدمحا  روپ  میرک  نیـسحدمحم  - 1
نادـهاز رد  یـسایس  ياه  تیلاعف  هب  ار  وا  درک ، ادـیپ  دامتعا  روپ  میرک  هب  هک  ینامز  يا  هنماـخ  ياـقآ  .دـناسر  رهـشناریا  هب  نادـهاز 

اب یماگمه  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  رهـش  نآ  هدامآ  دعتـسم و  دارفا  تسناوت  هدش  هئارا  ياه  يزیر  همانرب  قبط  زین  روپ  میرک  .درک  قیوشت 
رد گنج  عورش  اب  .دش  نادهاز  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  بزح  لوئـسم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .دنک  کیدزن  بالقنا 

.تفاتش قح  رادید  هب  هچملش  تایلمع  رد  دیشوک و  یمالسا  نهیم  زا  عافد 
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ناکم لقن  هزات ، هناخ  هب  اه  يدیعبت  هک  يزور  نیمود  رد  وا  .تشون  یم  تفای ، یمرد  يو  نانخـس  زا  هچنآ  شدب  رایـسب  طخ  تسد 
زا شنافیدرمه ، رگید  وا و  .نایوجشناد  هن  دوب و  بالط  هرمز  رد  هن  يردقمـش  .شردارب  کچوک و  دنزرف  هارمه  دمآ ؛ دندوب  هدرک 

گنهرف کی  زا   » نانیا .دـنداد  یم  لیکـشت  دهـشم  رد  ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  نارادتـسود  زا  یـصاخ  شخب  مدرم ، هدوت  اـه و  بساـک 
یبالقنا یمالـسا و  میهافم  .دنا  هرهب  یب  نآ  زا  هدناوخ ] سرد  هقبط  زا  یهورگ   ] ...دیاش هک  دـندوب  رادروخرب  يا  هیاپدـنلب  یمالـسا 

« .دندیزرو یم  قشع  نآ  هب  دندرک و  یم  سح  دوخ  دوجو  همه  اب  ار  مالسا  هک  يروط  هب  هتسشن ، ناش  ناج  قمع  رد 

کی هب  لیدـبت  دنفـسا  نمهب و  رد  دوب ، هاگ  زا  ره  هام  يد  رد  رگا  ینامرک  یتجح  يا و  هنماخ  نایاقآ  اـب  ناگدـننک  تاـقالم  راـمش 
ات نمهب  هلـصاف 26  رد  .دناشک  دوخ  يوس  هب  ار  نامزاس  نآ  ياهورین  ناوت  زا  یـشخب  دش و  رهـشناریا  كاواس  يارب  يدج  عوضوم 

، کیدزن ناتسود  زا  هاگ  ناگدننک  تاقالم  .دندمآ  يدیعبت  یناحور  ود  ندید  هب  کیدزن  رود و  ياهرهـش  زا  رفن   29 دنفسا ، متشه 
نایناحور و اه ، هبلط  هاگ  و  ینامرک ، یتجح  یلع  دـننام  کـیدزن  ناـشیوخ  زا  هاـگ  داژن ، یمـشاه  یـسبط و  ظـعاو  ناـیاقآ  نوچمه 
هب دنورب  هدش  دلب  یفن  یناحور  ود  ندید  هب  ات  دندناسر  یم  رهشناریا  هب  ار  دوخ  هک  يدارفا  رامش  .دندوب  يداع  دارفا  نایوجـشناد و 

نیا زا  تبقارم  نیاربانب  هدـش و  رتدایز  زور  ره  ناگدـننک  تاقالم  دادـعت  : » تشون هقطنم  نیا  كاواـس  هک  تفاـی  شیازفا  يا  هزادـنا 
لحم همانـسانش ، هرامـش  ردـپ ، مان  یگداوناخ ، مان  مان ، تاصخـشم  اب  ناگدـننک  تاقالم  همه  تسرهف   (1)« .دشاب یم  لکـشم  دارفا 

یم روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  لیوحت  هدش ، هیهت  جورخ ، خـیرات  وردوخ و  هرامـش  تاقالم ، دورو و  خـیرات  لغـش ، رودـص ،
هداد رهشناریا  هبعش  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  كاواس  سیئر  یناوضر ، هک  دوب  يروتـسد  دیدج  نارفاسم  زا  تبقارم  لاح  ره  هب  .دش 

دهشم و هژیو  هب  روشک ، فلتخم  طاقن  نکاس  یبهذم  بصعتم  يداع  دارفا  بالط و  نویناحور ، زا  يدادعت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : » دوب
دراد لامتحا  و  دـندرگ ، یم  دراو  نامزاس  نآ  یظافحتـسا  هزوح  هب  يرابجا  تماقا  هب  موکحم  نویناحور  تاقالم  يارب  ًارمتـسم  مق ،
راتفر لامعا و  ناکما  دودح  ات  ییاسانش و  سوسحمریغ  وحن  هب  اذل  دنـشاب ، هرـضم  بتک  تایرـشن و  هیمالعا ، ءوس ، ياه  مایپ  لماح 

هک تسا  یهیدب  ًانمض  .ددرگ  مالعا  نامزاس  نیا  هب  دروم  ره  رد  هجیتن  هتفرگ و  رارق  تبقارم  تحت  نانآ 
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(1)« .دراد رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  نیموکحم  دوخ  زا  تبقارم 

وا دیعبت  لحم  هب  دزی  زا  یهورگ  هارمه  يو  .دوب  یقودص  هللا  تیآ  دـندمآ ، رهـشناریا  هب  يا  هنماخ  ياقآ  رادـید  يارب  هک  ییاملع  زا 
يدزی روپدـشار  مظاک  ياقآ  یقودـص ، هللا  تیآ  ناهارمه  هلمج  زا  .دوب  هدـنام  لاس 1357ش  زورون و  دیع  هب  يزور  دـنچ  .دـندمآ 
دـشار ياقآ  هک  دوب  راب  نیتسخن  يارب  .دـنورب  يزاریـش  مراکم  رـصان  ياقآ  رادـید  هب  ات  دـندش  راهباچ  یهار  رهـشناریا  زا  اهنآ  .دوب 

هکنآ یب  دندش ، سونأم  مه  اب  .تسا  یباوجرـضاح  رـضحم و  شوخ  عبط و  خوش  مدآ  هک  دش  هجوتم  دوز  یلیخ  .دـید  یم  ار  يدزی 
یمسارم زور  نیا  رد  .تشاذگ  رس  تشپ  ینینوخ  تارهاظت  دزی  رهش  نیدرورف ، مهن  زور  .دید  دنهاوخ  ار  رگیدمه  يدوز  هب  دننادب 
نارنخـس .دش  رازگرب  هریظح  دجـسم  رد  دوب ، هداد  خر  نمهب 1356  رد 29  شیپ  زور  لهچ  هک  زیربت  مدرم  ماـیق  تشادـگرزب  يارب 

زور هدزناپ  .دندرک  موکحم  رهـشناریا  رد  يرابجا  تماقا  لاس  هس  هب  ریگتـسد و  ار  وا  .دوب  يدزی  روپدـشار  مظاک  خیـش  سلجم  نیا 
نآ .داد  وا  هب  يدزی  دشار  ياقآ  ءاضما  هب  يا  همان  دمآ و  يا  هنماخ  ياقآ  ندـید  هب  ینابرهـش  رـسفا  کی  هک  دوب  رادـید  نآ  زا  دـعب 

رسفا تشه  هتسشن و  خیش  مدید  .متفر  هاگـساپ  هب  تعرـس  هب   » .تسوا رظتنم  يرمرادناژ  هاگـساپ  رد  يدزی  دشار  هک  تفگ  یم  همان 
.دوب هتشاذگن  بیـصن  یب  دوخ  ياه  ییوگ  هلذب  زا  ار  نارـسفا  يدزی  دشار  ياقآ  .دنا » هدش  رب  هدور  هدنخ  زا  ...هداتـسیا  وا  رب  رود و 

ار ینامرک  یتجح  ياقآ  دیعبت  لحم  هک  دوب  يزور  دنچ  .دندش  هاگتماقا  یهار  ود  ره  .دـندوب  هدروآ  رهـشناریا  هب  سنالوبمآ  اب  ار  وا 
دوب دقتعم  كاواس  .دندوب  هداتـسرف  ناتـسدرک  درـس  ياوه  بآ و  هب  ریـسمرگ  هیحان  نیا  زا  ار  وا  هداد ، رییغت  جدننـس  هب  رهـشناریا  زا 

فارحنا ددصرد  يریگ و  یپ  ار  هتـشذگ  فالخ  ياه  تیلاعف  دوخ ، يدایا  اب  طابترا  نمـض  زین  رهـشناریا  رد   » ینامرک یتجح  ياقآ 
هتفای رییغت  جدننـس  هب  يو  دـیعبت  لـحم  روبزم  نویـسیمک  میمـصت  قبط  یتدـم  زا  سپ  ظاـحل  نیمه  هب  هک  دـیآ  یمرب  یلاـها  يرکف 

مرگ ياوه  رد  امش  هک  یلاح  رد  : » تشون یم  داتـسرف ، یم  يا  هنماخ  ياقآ  هب  جدننـس  زا  هک  ییاه  همان  رد  یتجح  ياقآ   (2)« .تسا
(3)« .تسا مارح  نم  رب  جدننس  درس  ياوه  زا  هدافتسا  دیرب ، یم  رسب  رهشناریا 
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.دوب نانآ  هارمه  زین  ههام  شش  مثیم  .دمآ  وا  ندید  هب  يا  هنماخ  ياقآ  هداوناخ  هک  دوب  ناوا  نیمه  رد 

بالقنا ياهربخ 

بالقنا ياهدادخر  نایرج  رد  اه ، هناسر  یخرب  هب  یسرتسد  تادوارم و  ترثک  هطساو  هب  رهشناریا  هب  دورو  نامز  زا  يا  هنماخ  ياقآ 
ار مق  رابخا  یتقو   » .دزی نیدرورف 1357  ثداوح 9  هرخالاب  زیربت و  نمهب 1356  دادیور 29  مق ، يد 1356  هثداح 19  تفرگ : رارق 
ار مدرم  یعامتجا  تکرح  يارای  دوب و  هریت  یـسایس  ياضف  اریز  میدرک ، دروخرب  نآ  اب  يروابان  اب  هارمه  یبجعت  اب  میدرک  تفایرد 

.دورب شیپ  تداهـش  یتح  میقتـسم و  ییورایور  دح  ات  طیارـش  نآ  ربارب  رد  يریگ  عضوم  تفر  یمن  راظتنا  رگید  يوس  زا  .تشادـن 
اب ...دوب  هرظتنمریغ  یناهگان و  ًالماک  هکلب  مینک ؛ ینیب  شیپ  ار  نآ  ققحت  اـت  دوبن  يا  همدـقم  هب  قوبـسم  دادـیور  نیا  عوقو  نینچمه 

نایرج رد  ارم  هک  دندوب  ییاه  ناوج  طیارـش  نآ  رد  ...تسا  عوقو  فرـش  رد  یگرزب  هثداح  هک  متـسناد  اهدادیور ، نآ  یپایپ  عوقو 
« .دوب یگنرز  لاعف و  رایسب  ناوج  نامز  نآ  هک  یحلاص  خیش  ياقآ  هلمج  زا  دنداد ؛ یم  رارق  ثداوح  تایئزج 

یقودص هللا  تیآ  اب  هبتاکم 

زا داتسرف و  يا  هنماخ  ياقآ  يارب  هاتوک  يا  همان  یقودص  هللا  تیآ  هک  دوب  هتـشذگن  دزی  نیدرورف  مهن  نینوخ  هثداح  زا  يزور  دنچ 
بـسانم نید  ءاملع  اب  نتفگ  نخـس  يارب  ار  تصرف  نم   » .دـشاب سامت  رد  وا  اب  روشک  يراج  ياهدادـیور  صوصخ  رد  تساوخ  وا 

ریبادت ذاختا  بسانم و  ياه  يریگ  عضوم  ترورـض  يراج و  ياهدادیور  زا  یقیمع  ياه  لیلحت  یقودـص  ياقآ  هلیـسو  هب  ات  مدـید 
هبرجت و یگتخپ ، دنمزاین  يربهر  نیا  هدش و  تما  يربهر  هنحص  دراو  يدج  روط  هب  نید  ءاملع  اریز  .منک  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  مزال 
رد هک  دـندوب  يرـصانع  اهنیا  همه  .دوب و  اه  هئطوت  هب  تبـسن  یهاگآ  يرایـشوه و  هدـنیآ و  يارب  يزیر  همانرب  اهدادـیور و  لـیلحت 

مجح و نآ  اب  هژیو  هب  یسایس ، ثداوح  يربهر  هنیمز  اهنآ  زا  کی  چیه  يارب  زور  نآ  ات  هک  ارچ  دش ، یم  هدید  رتمک  زور  نآ  ءاملع 
« .دوب هدشن  مهارف  اه  یگژیو 

، دنلب يا  همان  بلاق  رد  یقودص  هللا  تیآ  هب  باطخ  تفرگ  میمصت  ور  نیا  زا 

.دوب نیدرورف 1357  مهدزون  زور ، نآ  .دسیونب  ار  دوخ  ياه  هاگدید 
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یلاعت همسب 

تدـش و هک  میتفای  عالطا  فسأت  تیاهن  اـب  .هتاـکرب  تماد  يدزی  یقودـص  دـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  هللا  تیآ  باطتـسم  ترـضح 
مدرم ندـش  یمخز  راتـشک و  هب  دزی  رد  دـننک ، یم  یفرعم  مدرم  تمدـخ  رد  ار  دوخ  هک  یناـسک  سانـشان ، مدرم  سیلپ و  تنوشخ 

رد رگید  یتبرـض  هب  دوب ، هتخاس  دراو  تلم  رکیپ  رب  زیربت  مق و  هعجاف  هک  ار  ینوخ  زا  بلابل  قیمع و  مخز  هتـشگ و  یهتنم  ناملـسم 
یلاعترضح و هب  نیرفآ  تبیصم  یشنمدد  نیا  هک  تسا  نآ  ياج  .تسا  هدومن  رت  نینوخ  رت و  قیمع  رگید  رهـش  دنچ  مرهج و  دزی و 

.دوش هتفگ  تیلست  دنا ، تیناسنا  قالخا و  راگزومآ  هک  دهعتم  ياملع  همه 

مک هداتفا و  قافتا  رگیدکی  یپ  رد  زور  لهچ  ياه  هلصاف  رد  هتسویپ  روط  هب  هک  روبزم  ثداوح  هک  تسین  هدیـشوپ  كرابم  رطاخ  رب 
عطاق میمـصت  ود  زا  دزاس و  یم  راکـشآ  ار  یـساسا  عوضوم  ود  تسا  هدـش  هدیـشک  هدرتسگ  يداعبا  رد  روشک و  ياـج  همه  هب  مک 

قلخ و هماع  بوکرس  رب  میمصت  تسا و  تلم  یهاگآدوخ  زا  ناریا  تموکح  هاگتـسد  ییاضران  عوضوم ، نیتسخن  دراد : یمرب  هدرپ 
نیا زا  تلم  ییاـضران  عوـضوم ، نیمود  .دـنهد و  یم  ددـم  تیعقوـم  كرد  یهاـگآ و  نـیا  رد  ار  ناـنآ  هـک  يرـصانع  صوصخلاـب 
یم رت  مکحم  وا  ندرگ  رب  هظحل  ره  هک  ینامـسیر  نتـسسگ  شیوخ و  راک  ندرک  هرـسکی  رب  میمـصت  تسا و  رئاج  رباج و  هاگتـسد 

.دراشف یم  رتشیب  ار  وا  يولگ  دوش و 

عـضوم رد  مکاح  تردـق  تسا و  تلم  اب  قح  هدوب - اپ  رب  اه  تلم  اب  نانارمکح  ناـیم  هک  یتازراـبم  همه  دـننام  ییوراـیور - نیا  رد 
ار نآ  هک  تسا  یفاک  هتـساخرب  يزرو  هنیک  يرگ و  هزیتس  هب  دوخ  تلم  اب  مکاح  هاگتـسد  هک  نیمه  اهنت  .تسا  ییوگروز  لـطاب و 

.دزاس ملسم  ار  نآ  یقحان  نالطب و  دنک و  موکحم 

تـسوا ندوب  قحاـن  رب  یحـضاو  لـیلد  وا  زا  تلم  ترفن  يداـمتعا و  یب  تلم و  اـب  وا  تموصخ  هک  دـید  یم  نوـچ  ناریا  تموـکح 
طباور هدومن ، فیرحت  ار  دوجوم  تیعقاو  یناهج ، حطـس  رد  ات  دـنک  یم  شالت  هنایـشان  زیمآ و  تحاضف  ياه  شور  اـب  همیـسارس و 
رادفرط ار  مدرم  دنـشوک  یم  هتـسویپ  هطلـس  هاگتـسد  نایوگنخـس  .دزاس  دومناو  تیعقاو  زا  رود  يا  هنوگ  ناریا  رد  ار  تلم  تلود و 

ناریا يربخ  لئاسو  یمامت  نوچ  دننک و  دومناو  دودعم  يا  هدع  فرط  زا  ار  تموکحدض  عیـسو  میظع و  تارهاظت  نیا  همه  دوخ و 
هناحول هداس  دنراد  رایتخا  رد  ار  ناریا  زا  جراخ  يربخ  لئاسو  زا  یضعب  و 
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.دنشاب یم  قفوم  راک  نیا  رد  هک  دنرادنپ  یم 

اونش ياه  شوگ  يرایسب  هب  هدرک و  روبع  ناریا  ياهزرم  زا  مدرم  دولآ  مشخ  دایرف  هتـشذگ و  اه  هلحرم  نیا  زا  راک  هک  نآ  زا  لفاغ 
یم یناریا  هک  دـنناد  یم  .دـنناد  یم  تارهاظت  نیا  زا  ار  ناریا  تلم  بولطم  هزیگنا و  هک  یناسک  دنتـسین  مک  اـیند  رد  .تسا  هدیـسر 

تـسا ممـصم  يو  درادن و  دوجو  یناسنا  تیثیح  هب  مارتحا  یعامتجا و  لدع  يدازآ و  يو  روشک  رد  هک  دنک  مالعا  ایند  هب  دـهاوخ 
ندوب ادصکی  تلم و  تارهاظت  ندوب  یناگمه  تیـصاخ  یناهج  حطـس  رد  یهاگآ  نیا  .دنک  مادقا  هنارگمتـس  هویـش  نیا  دض  رب  هک 

همه رد  هک  نانآ  تازرابم  يریگ  جوا  شرتسگ و  .دنا  هدش  رادیب  ناریا  مدرم  زورما  .تسا  تموکح  رب  ضارتعا  تفلاخم و  رد  نانآ 
رد اهرهش و  نیرت  گرزب  رد  .دنک  یم  دییأت  ار  یهاگآدوخ  يرادیب و  نیا  تسا  مأوت  مالـسا  یناسنا  ياه  نامرآ  هب  قشع  اب  حوطس 

یتروص هب  ناریا  نانارمکح  لمع  هویـش  زا  يرازیب  راجزنا و  راهظا  هداتفارود  ياه  شخب  رد  یتح  کـچوک و  ياهرهـش  زا  يرایـسب 
ترفن يرازیب و  نیا  هتشاد ، هقباس  اجنآ  رد  هک  یتاعامتجا  نیرت  گرزب  رد  مدرم  اهرهـش  نیا  رتشیب  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  هقباس  یب 
قوقح نادـنمراک و  یتح  رو و  هشیپ  زرواشک و  رگراـک و  اـت  رکفنـشور  یناـحور و  وجـشناد و  زا  اهرـشق  همه  دـنا و  هدرک  زاربا  ار 

نیا هب  هک  ار  یماظن  ار و  ناریا  دوجوم  عضو  دـندرک : رارکت  ار  يدـحاو  نخـس  یبهذـم  گرزب  ياملع  اـب  ادـص  مه  یتلود ، ناریگب 
نآ یلـصا  أشنم  هک  ار  یقالخا  حالـص  يداصتقا و  هافر  یعامتجا و  ياه  يدازآ  نادقف  .دندومن  هئطخت  حـیبقت و  هتـشگ  رجنم  عضو 

ياملع هب  ار  دوخ  يرادافو  دنتـسناد و  موکحم  تسا ، مدرم  اب  نانارمکح  یناسناریغ  یقطنمریغ و  طـباور  ناریا و  رد  تموکح  هویش 
روط هب  ناریا  میژر  نایوگدنلب  هک  نآ  مغر  یلع  .دنتشاد  مالعا  ًادکؤم  مالسا  اب  ار  دوخ  ینتـسسگان  دنویپ  یبهذم و  دهعتم  یقرتم و 
نیا زا  یخرب  یتـح  و  دـندودعم ، یتـیلقا  تموـکح  ناـفلاخم  ناـضرتعم و  هـک  دـننک  یم  دـیکأت  رارـصا و  يا  همانــشخب  يا و  هیپـک 

تیعقاو دنا ، هدمآ  ناریا  هب  اهزرم  يوس  نآ  زا  زیربت  نایـشروش  ناگدننکرهاظت و  هک  دـندومن  اعدا  هناکدوک  یلکـش  هب  نایوگنخس 
دندودعم يا  هدع  هک  دنتلود  نارادفرط  ناعفادم و  نیا  .تسا  سکع  هب  ًالماک  بلطم  هک  داد  دهاوخ  هداد و  ناشن  ریذپان  ههبش  ياه 

یم هک  یماگنه  تلود  هک  دـنناد  یم  کین  یتلود  تاعامتجا  لیکـشت  نالوئـسم  .داد  نانآ  هب  ناوت  یمن  زین  تیلقا  کی  مان  یتح  هک 
رسدرد و هچ  اب  دهد  لیکشت  یعامتجا  دروآدرگ و  ییاج  رد  دوخ  زا  يرادفرط  هب  ار  يا  هدع  دهاوخ 
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اهنیا .دناشکب  عامتجا  لحم  هب  عیمطت  ای  دیدهت  اب  زین  ار  دوخ  هبترورف  نادـنمراک  یتح  تسا  روبجم  هک  اجنآ  ات  تسوربور  یلاکـشا 
کی اب  هک  دننیب  یم  دننک و  یم  هسیاقم  اهرهـش  ریاس  نارهت و  زیربت و  مق و  مدرم  ياسآ  لیـس  میظع و  عامتجا  اب  ار  نیا  هک  یماگنه 

ای دـنتفا ، یم  هار  هب  اه  نابایخ  رد  ای  دـنیآ ، یم  درگ  دـجاسم  عماجم و  رد  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  هنوگچ  یبهذـم  ناـیاوشیپ  هراـشا 
دننک یم  قیدـصت  ناعذا و  ًابلق  دوخ  دـنیوگ ، یم  كرت  ار  سرد  ياه  سالک  ای  دـننک ، یم  لیطعت  ار  دوخ  ياه  هاگراک  اه و  هزاغم 
تسا سانش  نامز  هدارااب و  هاگآ و  تیرثکا  کی  هکلب  تسین  هدروخ  بیرف  هارمگ و  تیلقا  کی  مکاح  هاگتـسد  نافلاخم  هورگ  هک 

.دراد یم  زاربا  ار  دوخ  هدروخورف  مشخ  دنک و  یم  هدافتسا  نآ  یناهج  ياهرارطضا  ناریا و  تموکح  لزلزتم  تیعقوم  زا  هک 

، نویناحور ینعی  ریخا  تارهاظت  رد  لاعف  رشق  يا  هبحاصم  رد  میژر  نایوگنخس  زا  یکی  هک  تسا  تقیقح  نیمه  كرد  اب  هطبار  رد 
هب ار  روبزم  ياه  هورگ  لد  دـشوک  یم  زیمآ  قلمت  ینحل  اب  هک  نآ  نمـض  هتخاس  بطاخم  ار  نارو  هشیپ  ناناگرزاب و  نایوجـشناد و 

تلاخد تکرـش و  هاگتـسد  هیلع  زیمآ  تفلاخم  تایلمع  رد  هدربمان  ياه  هورگ  همه  هک  دنک  یم  فارتعا  اسر  ینحل  اب  دروآ ، تسد 
ناریا لئاسم  اب  یناهج  حطـس  رد  هک  یناسک  همه  هکلب  ناریا  مدرم  تیرثکا  اهنت  هن  هک  دنادب  دیاب  ناریا  مکاح  هاگتـسد  .دـنا  هتـشاد 
یبوخ هب  روشک  نیا  رد  یناسنا  قوقح  یندـم و  ياه  يدازآ  نادـقف  زا  دـنناد و  یم  ار  روشک  ياـیاضق  تیهاـم  دـنا  هتـشاد  دروخرب 
يدازآ دوجو  لیلد  ار  ناریا  ریخا  تارهاظت  يو  هک  دنونـش  یم  شیرطا  رد  یناریا  ياه  تاملپید  لوق  زا  هک  یماگنه  نانآ  .دنهاگآ 

نیا ربارب  رد  ناریا ! تارکومد  هاوخیدازآ و  تلود  اـیآ  دنـسرپ  یم  دوـخ  زا  دـنک  یم  یفرعم  يدازآ ! فلاـخم  ار  ناگدـننکرهاظت  و 
زا تظفاــحم  هـب  ار  سیلپ  تــسا ، لوــمعم  دازآ  ياــهروشک  رد  هــک  روطناــمه  اــیآ  داد ؟ ناــشن  یلمعلا  سکع  هــچ  تارهاــظت 

تارهاظت و بوکرس  يدوبان و  رد  هک  ار  ینارومأم  یتح  درک و  رامورات  یهجو  نیرت  نشخ  اب  ار  نانآ  ای  تشامگ ؟ ناگدننکرهاظت 
دندوب هداد  ناشن  دیدرت  یتسـس و  تیرومأم  نیا  رد  هک  ار  ییاهنآ  درک و  عیفرت  قیوشت و  دندوب  هداد  جرخ  هب  تقایل  ناگدننکرهاظت 

تموکح نادنب  هرادـق  شتآ  رابگر  هلولگ و  اب  هک  تسا  يدازآ  لیلد  یتارهاظت  نآ  دـنیوگ  یم  ایند  مدرم  داد ؟ رارق  هذـخاؤم  دروم 
لیلد دناوت  یم  ار  یتارهاظت  نآ  ناریا  تلود  .دراذگن  ياج  رب  يدیعبت  ینادنز و  اهدص  یمخز و  هتـشک و  اههد  دوشن و  هداد  خساپ 

يدازآ دوجو 
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وربور يا  هنایـشحو  تواسق  نانچ  اب  مق  مارآ  ًالماک  تارهاظت  یتقو  .دشابن  لمحت  دـح  زا  شیب  راشف  قانتخا و  نآ  هزیگنا  هک  دـنادب 
یمارگ یتقو  و  ددرگ ، یم  بوکرـس  يا  هناقمحا  تنوشخ  نانچ  اـب  زیربت  رد  مق  يادهـش  میحرت  سلاـجم  لیکـشت  یتقو  دوش و  یم 

کی هنوگچ  دوش ، یم  رجنم  یهباـشم  شیباـمک  ياـه  تنوشخ  هب  ...و  زاوها  مرهج و  دزی و  مق و  رد  زیربـت  نادیهـش  هرطاـخ  تشاد 
ورد سیلپ  هحلسا  اب  حالس ، یب  یماظنریغ  يا  هدع  نآ  یط  هک  ار  يا  هدش  بوکرس  تارهاظت  نینچ  هک  دنک  یمن  مرش  یمسر  ماقم 

.دیامن دادملق  یسارکومد  يدازآ و  دوجو  لیلد  دنا  هدش 

تموکح هک  زین  يریبادـت  همه  هک  تسا  نآ  بجوم  ناریا  لئاسم  زا  نایناهج  زا  يرایـسب  نایناریا و  هنانیب  عقاو  تشادرب  صیخـشت و 
هک دـنک  هولج  یقفومان  ياه  شالت  هناگیب  فرط  یب  یناریا و  نارظان  مشچ  رد  ددـنب ، یم  راک  هب  دوخ  عقوم  نداد  ناشن  هجوم  يارب 

کـش ناریا  رد  سک  چـیه  .تسا  دوجوم  متـس  نداد  همادا  هجیتن  رد  ناـهذا و  ندرک  هارمگ  قیاـقح و  فیرحت  اـنامه  نآ  زا  ضرغ 
دزی زیربت و  مق و  راتـشک  هک  تسا  یتسد  نامه  هدش  هدیمان  یلم » مادقا  هتیمک   » مان هب  هک  يدیدج  یمدرمدض  تالیکـشت  هک  درادن 
هدمآ نوریب  دنزب  اج  یلم  دحاو  کی  مان  هب  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  يا  هتیمک  نیتسآ  زا  نونکا  هتخادـنا و  هار  هب  ار  زاوها  مرهج و  و 
رگید تلم  مادـک  نیا  سپ  تسا ، هدرک  يراـشفاپ  نآ  رب  هتخادـنا و  هار  هب  تلم  ار  یتلوددـض  تارهاـظت  هک  دـنناد  یم  همه  .تـسا 

يایلوا هک  تسین  دیدرت  نیرتمک  ياج  دنک ؟ هفخ  ولگ  رد  ار  اهادص  دـیایب و  ناریا  تلم  گنج  هب  سپ  نیا  زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا 
تسد دنا  هتفاین  مزال  ییآراک  ياراد  یشک ، هانگیب  یشکردارب و  تلم و  اب  ییورایور  رد  ار  شترا  سیلپ و  ياهورین  نوچ  تموکح 

ياهراتشک هدنیآ و  یلامتحا  ياه  هعجاف  دنهاوخ  یم  هدز و  راوخیمدآ ، رصانع  نیرتاورپ  یب  نیرت و  خاتـسگ  زا  یتیعمج  لیکـشت  هب 
نیا هک  میراد  نانیمطا  میناد و  یم  نونکا  مه  زا  .دنهد  ماجنا  یلم » مادقا  هتیمک   » مان ریز  ار  دوخ  يدرف  ياهرورت  زین  دیاش  یعمج و 
يارب دـنادرگرب و  يوـج  هب  ار  هتفر  بآ  تسناوـت  دـهاوخن  هناحوبذـم  تامادـقا  هنوـگ  نیا  تسا و  تسکـش  هـب  موـکحم  زین  ریبدـت 

.دنک تسرد  ییوربآ  دریگب ، يزیچ  هب  ار  تلم  تردق  هدارا و  هتساوخن  زگره  هتشاد و  رارق  مدرم  يوربور  هراومه  هک  یهاگتسد 

هاگآ و ياملع  رگید  یلاعبانج و  تیقفوم  يزارفارـس و  تزع و  هتـسناد ، سدـقم  یمارگ و  ار  يدزی  ناردارب  تداهـش  دای  ناـیاپ  رد 
نابیتشپ هاگهانپ و  أجلم و  هک  ار  دزی  دهعتم 
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مکیلع مالسلاو  .بیجم  عیمس  هنا  .میامن  یم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  دنا  هدیـشوک  قلخ  تیاده  داشرا و  رد  هدوب و  مدرم  هارمه  و 
.يا هنماخ  یلعدیس  .رهشناریا  نیدرورف 1357 . .نیحلاصلا 19  هللادابع  یلع  و 

.دیامن مادقا  نآ  ریثکت  هب  ات  درک  هیهت  ییاه  هخـسن  یقودـص ، ياقآ  هب  دوخ  هیمالعا  عقاو  رد  و  همان ، لاسرا  زا  شیپ  يا  هنماخ  ياقآ 
يارب ات  درب  دهـشم  هب  وا  شرافـس  هب  ار  اه  هخـسن  نآ  زا  یکی  دنک ، ندید  يا  هنماخ  ياقآ  زا  ات  دش  رهـشناریا  یهار  دجم  ریما  یتقو 

رد ار  هدشدای  هخسن  رهشناریا ، زا  تشگزاب  هار  رد  دجم  .دراذگب  یماحم  اضردمحم  ای  یسبط  ظعاو  ياقآ  رایتخا  رد  عیزوت  ریثکت و 
نیا ًارهاظ  .ددنب  راک  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  شرافـس  هدرب ، دهـشم  هب  ات  دراذگ  يدابآ ) ناهج   ) یناسارخ يوسوم  نیـسحدیس  رایتخا 

.دیشوک نآ  عیزوت  پاچ و  رد  دیسر  دهشم  هب  هک  دعب  زور  دنچ  دجم  دش و  ماجنا  للعت  اب  راک 

: دوب نینچ  اه  هلمج  نآ  .دـیدرگ  عیزوت  نآ  نایاپ  رد  یتالمج  ندوزفا  اب  ینیچ و  فورح  زین  ناملـسم » نایوجـشناد   » طسوت همان  نیا 
قلخ قیمع  یگتـسبمه  هتـسناد ، سدقم  یمارگ و  ار  ...و  زاوها  مرهج و  دزی ، زیربت ، مق ، ناردارب  تداهـش  دای  ناملـسم  نایوجـشناد  »

تموکح ندرک  رارقرب  شملظ و  خاک  ندرک  نوگژاو  نئاخ و  هاـش  يدادبتـسا  تموکح  نتخادـنارب  هار  رد  ار  مورحم  هدـید و  متس 
« .یمالسا لدع  تموکح  داب  رارقرب  يولهپ ، يدادبتسا  تموکح  داب  نوگنرس  .دندنموزرآ  یمالسا  لدع 

نآ هب  ندز  تسد  زا  تشاداو  ار  راـک  هظفاـحم  ناـیناحور  زا  یخرب  هک  دوب  نیـشتآ  دـنت و  يا  هزادـنا  هب  ناـمز  نآ  رد  تـالمج  نیا 
رد هچ  دهـشم و  رد  هچ  دش ؛ عیزوت  ناریا  زا  یعیـسو  حطـس  رد  هیمالعا ، لکـش  هب  يا  هنماخ  ياقآ  همان  لاح  ره  هب  .دننک  يراددوخ 

.اهرهش رگید 

طسوت دهشم ، کیزیف  هتشر  مود  لاس  يوجشناد  یمارهب ، نیسح  ًاصخشم  .دندش  ینادنز  ریگتسد و  همان  نیا  شخپ  تهج  هب  یخرب 
ای اه  هناخ  هب  هیعالطا  نیا  نتخادـنا  لاح  رد  تشهبیدرا 57  مهدزاود  تاعاس  نیتسخن  رد  یمارهب  .دش  ینادـنز  ریگتـسد و  نارومأم 

(1) .داتفا نارومأم  گنچ  هب  هک  دوب  اهوردوخ  هشیش  يور  نآ  نتشاذگ 

تحاران یشزومآ  زکارم  رهش و  حطس  رد  همان  نیا  هدرتسگ  ریثکت  زا  هک  دهشم  كاواس 

ص:587

ص 179. 1378ش ، یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ، مجنپ ، باتک  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا  - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 629 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_587_1
http://www.ghaemiyeh.com


ریگتـسد و هدوب ، لیخد  همان  ندـنکارپ  رد  هک  يدرف  ره  يا و  هنماخ  ياقآ  درک  داهنـشیپ  نارهت  كاواس  هب  نآ  ربخ  نداتـسرف  اب  دوب ،
(1) .دنوش یماظن  هاگداد  لیوحت 

هحفص تشه  راب  نیا   » .دسیونب رتشیب  تساوخ  يا  هنماخ  ياقآ  زا  درک و  رکشت  یلاسرا  همان  زا  يرگید  هبتاکم  رد  یقودص  هللا  تیآ 
هک مدرک  وگزاب  نمشد ، ياه  هئطوت  اب  ییورایور  یمالسا و  بالقنا  لابق  رد  ار  ءاملع  نیگنس  تیلوئـسم  متـشون و  يو  يارب  گرزب 

« .دش عیزوت  رگید  ياهاج  دزی و  دهشم و  رد  پاچ و  مان  نودب  يا  هوزج  رد  ًابقاعتم 

ثداوح یپ  رد  ًالامتحا  .تشون  زین  زاریش  ياملع  بیغتسد و  نیـسحلادبعدیس  هللا  تیآ  هب  باطخ  دعب  يدنچ  ار  نینچ  نیا  ياه  همان 
(2)« .مداد رارق  بطاخم  ار  زاریش  ءاملع  مامت  نآ  رد  متشون و  ...هحفص  جنپ  ای  راهچ  رد  يا  همان   » هک دوب  زاریش  ریت 57   29

هزات ياه  يدیعبت 

، هطقن نیا  هب  يدزیروپدشار  مظاک  ياقآ  دیعبت  جدننـس و  هب  رهـشناریا  زا  ینامرک  یتجح  داوجدـمحم  ياقآ  هاگدـیعبت  رییغت  زا  سپ 
دیعبت رهـشناریا  هب  ریگتـسد و  راـسمرگ ، زا  يوسوم  یلعدمحمدیـس  داـبآ و  مرخ  زا   (3) يدابآ مرخ  یمیحر  نیدلارخفدیـس  ناـیاقآ 

کیرحت ياه  ینارنخـس  یتینما ، هاگتـسد  رظن  زا  يوسوم  ياقآ  مرج  .دیـسر  نت  راهچ  هب  رهـش  نیا  يدیعبت  نایناحور  دادعت  .دـندش 
دیعبت رهشناریا  هب  راسمرگ  ناتـسرهش  یعامتجا  تینما  نویـسیمک  يأر  قبط  لاس  کی  يارب  يو  .دوب  یمومع  مظن  رد  لالخا  زیمآ و 
يارب مدرم  توعد  لیلد  هب  زین  رهـش  نیا  يولع  دجـسم  زامنـشیپ  داـبآ و  مرخ  لاـعف  یـسایس و  ناـیناحور  زا  یمیحر  ياـقآ   (4) .دش
تینما ظـفح  نویـسیمک  يأر  قـبط  تـشهبیدرا 57  رد 20  ریگتــسد و  زاوـها ، مرهج و  دزی ، نادیهــش  مـلهچ  سلاـجم  رد  تـکرش 

(5) .دیدرگ موکحم  رهشناریا  رد  دیعبت  لاس  هس  هب  دابآ  مرخ  یعامتجا 

ص:588

[. خروم 22/3/37[57 مش 6232/9 ه 1 ، هب 312 ، زا 9 ه 1  كاواس ، دانسا  - 1
صص 50 و 51. اههاگتشادزاب ، اهنادنز و  نامدای  يا ، هنماخ  یلعدیس  تارطاخ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - 2

هیملع هزوح  رد  .دمآ  ایند  هب  دابآ  مرخ  رد  یناحور  يا  هداوناخ  رد  1360ش-1323ش )  ) یمیحر نیدلارخفدیس  مالسالا  تجح  - 3
هار نیا  رد  درک و  زاغآ  ینیمخ  ماما  تضهن  عورش  اب  یتموکح  هاگتـسد  هیلع  ار  دوخ  تازرابم  .تخادرپ  ینید  مولع  لیـصحت  هب  مق 
هب يوالم  مدرم  فرط  زا  دیـشوک و  ناتـسرل  رد  دـیدج  ماظن  رارقتـسا  رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  .دیـشچ  ار  دـیعبت  نادـنز و  معط 

رانک رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  طسوت  یمالـسا  يروهمج  بزح  يزکرم  رتفد  راجفنا  رد  يو  .تفاـی  هار  یمالـسا  ياروش  سلجم 
.تفاتش یقاب  راید  هب  هثداح  نآ  نادیهش 

ص 315. 1378ش ، یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ، مراهچ ، باتک  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا  - 4
ص 357. مجنپ ، باتک  نامه ، - 5
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یمدرم طباور  شرتسگ 

یفوئر و ناردارب  یهاگ  .دوبن  هدرتسگ  هقطنم  نیا  مدرم  اب  رهـشناریا  هب  دـیعبت  لـیاوا  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  تابـسانم  هک  تسا  یعیبط 
یعامتجا روما  نید و  فراعم  هعلاـطم  وگو و  تفگ  تاـسلج  نیا  عوضوم  .دنتـشاد  ییاـه  هسلج  دـندمآ و  یم  شندـید  هب  نارگید 

شتآ  » دننام ناناوج  نیا  زا  یخرب  .يا  هنماخ  ياقآ  مدرم و  تاطابترا  شرتسگ  يارب  دش  یلپرس  هقطنم  ناناوج  دمآ  تفر و  اما  .دوب 
درکن و رهـشناریا  هب  دودحم  ار  دوخ  تاطابترا  يا  هنماخ  ياقآ   (1) .دندرکن شیاهر  رهـشناریا  رد  وا  تماقا  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  تسد »

یتجح ياـقآ  اـب  تفگن و  هن  دـندرک ، توعد  وا  زا  رهـشناریا  يرتمولیک  دـصکی  رد  عقاو  ناـمزب  یلاـها  یتـقو  .تشاذـگ  رتارف  ار  اـپ 
ياه ینارنخـس  تعامج ، زامن  هماقا  زا  ریغ  تفر و  یم  نامزب  هب  راب  ود  اـی  کـی  يا  هتفه  دـعب ، هب  نآ  زا  .دـش  اـجنآ  یهار  یناـمرک 

زا تساوخ  ینابرهش  زا  هقطنم  كاواس  هک  ییاج  ات  تفای ، تیمها  یتینما  هاگتسد  يارب  عوضوم  .درک  یم  داریا  یلاها  يارب  یهاتوک 
ینهذ یـشاپمس  تروص  رد  هک   » دهدب يدیدش  رکذت  راضحا و  ار  نانآ  زین  دنک و  يریگولج  رهـشناریا  زا  يدیعبت  نایناحور  جورخ 

رد دـیدرگ  مالعا  زین  يرمرادـناژ  هب  نینچمه  .دـش  دـهاوخ  هتفرگ  شیپ  رد  يرتداح  ياه  شور  نوناق  ربارب  هرـضم  بلاطم  راهظا  و 
هک نیا  بلاج  هتکن  .دـیامن » مادـقا  ینابرهـش  هب  نانآ  لـیوحت  بلج و  هب  تبـسن  رهـشناریا  زا  جراـخ  رد  دارفا  نیا  هدـهاشم  تروص 

ییاه يریگ  تخس  بیوصت ، تروص  رد  تسا  هتسیاش  دنا  هدرک  ادیپ  شیارگ  فوصوم  نویناحور  هب  یلاها  زا  يدایز  دادعت  نوچ  »
(2)« .ددرگ تعنامم  نانآ  اب  یلاها  سامت  زا  لومعم و 

زا ات  دنداد  رارق  راشف  تحت  ار  وا   » .دروآ یم  درب و  یم  نامزب  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  يدرف  هب  راشف  درک  ینابرهـش  هک  يراک 
رارق یبسانمان  طیارـش  رد  يو  هک  مدـیمهف  نم  اما  تفگن ، يزیچ  نم  هب  عوضوم  نیا  زا  يو  یلو  دـنک  يراددوخ  اـجنآ  هب  نم  ندرب 

« .مدرک عطق  نامزب  اب  ار  دوخ  طابترا  اذل  هتفرگ ،

دننک و یم  داحتا  هب  توعد  ار  نایعیش  يدیعبت  نویناحور  هک  دوب  نیا  كاواس  هناهب 

ص:589

هاگـشناد هب  دورو  ات  ار  دوخ  تالیـصحت  وا  .درک  یم  لیـصحت  ییامنهار  هرود  رد  دوب و  هلاس  نامز 16  نآ  تسد  شتآ  دـمحا  - 1
هب ( 20/11/61  ) کی رجفلاو  تایلمع  رد  دـعب  يدـنچ  دـناوخ و  نارهت  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  ار  شرـسمه  وا و  دـقع  هبطخ  .داد  همادا 

.دیسر تداهش 
[. خروم 14/2/37[57 فلا ، مش 1778/11ه  هب 312 ، فلا  زا 11 ه  كاواس ، دانسا  - 2
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رد رهـشناریا  هب  دورو  ودب  زا  يا  هنماخ  ياقآ  هک  یلاح  رد  دیآ ؛ دـیدپ  اه  ینـس  نانیا و  نایم  ییاه  يریگرد  همادا ، رد  تسا  نکمم 
اب ار  وگو  تفگ  باب  ادـتبا   » .دوب هداتفا  كرتشم  يراکمه  رکف  هب  ور  نیا  زا  .دوب  هعیـش  تنـس و  لـها  نیب  یناور  عناوم  ندودز  رکف 

: متفگ وا  هب  مدوشگ و  تشاد  هدـهع  هب  ار  رون  دجـسم  تماـما  هک  نیدـلارمق  يوـلوم  مسا  هب  رهـشناریا  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یکی 
ققحت هار  رـس  رب  هک  یعناوم  دنک و  یم  دـیدهت  ار  نآ  هک  ییاهرطخ  مالـسا و  هدـنیآ  هب  هک  دـنک  یم  باجیا  ام  یمالـسا  تیلوئـسم 
ینیگنس تیلوئسم  يرگن  هدنیآ  نیا  رد  دوخ  یبهذم  ياه  یگتسباو  زا  رظن  فرـص  اب  ناناملـسم  همه  .میرگنب  دراد  رارق  نآ  فادها 

رد ناگتشذگ  ياه  باتک  رد  مینک و  هتشذگ  تاهابتـشا  ندرک  المرب  فرـص  ار  دوخ  تمه  مامت  رگا  لباقم  رد  اما  .دنراد  شود  رب 
تحلصم هن  نیا  و  درادن ؛ ربرد  يا  هجیتن  تاساسحا ، ندروآ  ناجیه  هب  اه و  تموصخ  دیدشت  زج  میشاب ، فالتخا  دراوم  فشک  یپ 

« .ناناملسم هن  تسا و  مالسا 

، ام يداقتعا  يرکف و  دوجو  هک  ارچ  تسا ؛ هتـشذگ  اب  ام  طابترا  عطق  ینعم  هب  هن  نیا  هک  تفگ  نیدلارمق  يولوم  هب  يا  هنماخ  ياقآ 
ءاملع رگید  اب  دوخ  يدعب  ياهرادید  رد  يو  .دشاب  هدنیآ  هب  هاگن  داینب  رب  دـیاب  رگیدـکی  اب  يراکمه  اما  هدروخ ، دـنویپ  هتـشذگ  هب 

.دندرک یم  نیسحت  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هاگدید  دنتفریذپ و  یم  ًاضعب  هک  درک  یم  يروآدای  ار  هلوقم  نیمه  ینس 

لوالا عیبر  ات 17  ياهزور 12  رد  نشج  ییاپرب  تشادرب  تنـس  لها  نایعیـش و  نایم  تدـحو  هنیمز  داـجیا  رد  يو  هک  يرگید  ماـگ 
لها ار  يدعب  زور  تنـس و  لها  ار  تسخن  زور  .دـش  يراذـگ  مان  تدـحو  هتفه  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هک  هچ  نآ  دوب ؛

.دننک اپرب  كرتشم  ینشج  هک  دیسر  قفاوت  هب  ینس  ءاملع  اب  .دنناد  یم  (ص ) مالسا ربمایپ  دلوت  خیرات  عیشت 

لوسرلا لآ  دجسم  ءایحا 

، هدمآرد لیطعت  لاح  هب  ًابیرقت  دجـسم  نیا  .دوب  لوسرلا  لآ  دجـسم  هب  ندیـشخب  قنور  رهـشناریا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  مادـقا  نیتسخن 
نکاس هک  يدرف  طسوت  زین  نیا  .چـیه  رگید  دـش و  یم  رازگرب  نآ  رد  (ع ) نیـسح ماما  يارب  يرادازع  مسارم  مرحم ، لوا  ههد  طـقف 
حرطم يا  هدع  اب  ار  دجسم  نتشاد  هگن  هدنز  یتقو  .دیدرگ  یم  اپرب  دمآ ، یم  هیحان  نیا  هب  مسارم  نیا  يارجا  يارب  دوبن و  رهـشناریا 

يراکمه اب  هک  دوب  تعامج  زامن  يرازگرب  مدق  نیلوا  .دندرک  لابقتسا  درک ،

ص:590

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


زا وا  ياه  فرح  .تفگ  یم  نخـس  نارـضاح  يارب  هقیقد  يا 10-15  هنماخ  ياقآ  زامن  زا  سپ  .دش  هتـشادرب  يدزیروپدـشار  ياقآ 
، دنداد ناشن  هقالع  تشذگ  یم  لوسرلا  لآ  دجسم  رد  هک  هچ  نآ  هب  زین  تنـس  لها  نانمؤم  نایعیـش ، زا  ریغ  .دش  یم  شخپ  وگدنلب 

« .تشاد هبذاج  نانآ  يارب  زامن  رد  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  ندناوخ  حیصف و  تئارق  زامن و  هب  دیقت  اریز  »

هعمج زامن  دوز  یلیخ  .دوب  ریگمـشچ  زاـمن  نیا  رد  مدرم  روضح  .دـش  هتفریذـپ  .داد  ار  هعمج  زاـمن  ییاـپرب  داهنـشیپ  یتدـم  زا  سپ 
نیا .دـمآ  یم  يا  هنماخ  ياقآ  ياپ  هباپ  يدزیروپدـشار  ياـقآ  .دـش  رهـشناریا  هعمج  زاـمن  نیرتگرزب  هب  لیدـبت  لوسرلا  لآ  دجـسم 

.دیماجنا تنس  لها  ءاملع  اب  نایدیعبت  طباور  ماکحتسا  هب  تامادقا 

يارب هک  ییاه  يرهـشناریا  رامـش  هک  تشذـگ  یمن  لوسرلا  لآ  دجـسم  ياه  همانرب  رگید  تعامج و  زامن  يارجا  زا  يداـیز  تدـم 
رگا و  درک ، یمن  حرطم  ار  یسایس  لئاسم  تحارص  اب  لیاوا  يا  هنماخ  ياقآ  .دیسر  رفن  هب 200  دندمآ  یم  دجسم  نیا  هب  زامن  هماقا 

ره  » .دندش یم  رتشیب  زور  هبزور  وا  نادـنم  هقالع  نیا  دوجو  اب  .دوب  یتینما  هاگتـسد  نارگـشرازگ  مشچ  زا  رود  تخادرپ ، یم  نآ  هب 
هدش دای  نونکات  دنچ  ره  ...دـنور  یم  وا  لزنم  هب  دارفا  يدادـعت  ددرگ و  یم  هفاضا  لوسرلا  لآ  دجـسم  رد  نارـضاح  دادـعت  رب  زور 
نیا هب  هعجارم و  وا  هب  اه  تکرـش  رد  لغاش  ناناوج  زا  يدادعت  هزور  همه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نکیل  هدومنن ، داریا  يا  هرـضم  بلاطم 

رد دـیامن ، یتاـکیرحت  هب  مادـقا  هیلاراـشم  هیتآ  رد  دراد  ناـکما  ددرگ و  یم  داـیز  يو  تیبوـبحم  مکحتـسم و  يو  تیعقوـم  هلیـسو 
يریگولج و اه  تکرـش  رد  لغاش  یموب و  دارفا  ناناوج و  دورو  زا  يو  لزنم  ولج  رد  نابـساپ  رفن  کی  ندرامگ  اب  بیوصت  تروص 
تیوه و نییعت  زا  سپ  ات  یفرعم  ار  دوخ  ینابرهش  هب  ًالبق  دندمآ  وا  ندید  تهج  اه  ناتـسرهش  زا  ناگدننک  تاقالم  هک  یتروص  رد 

(1)« .دوش هداد  تاقالم  هزاجا  تینونظم  عفر 

نادنچ لوسرلا  لآ  دجسم  رد  هدش  داریا  ياه  ینارنخس  هک  داد  ناشن  يدعب  ياه  شرازگ  .دوب  رهـشناریا  كاواس  تاماقم  رظن  نیا ،
زا هدع  کی  .دیشابن  باوخ  مدرم  : » تفگ نارضاح  هب  نیدرورف  رد 25  يا  هنماخ  ياقآ  .تسا  هدوبن  یعامتجا  لـئاسم  زا  رود  هب  مه 

ناملـسم ام  رگم  ارچ ؟ دشاب ؟ روط  نیا  دیاب  ارچ  .دنکرت  یم  يریـس  زا  رگید  يا  هدع  دـنریم و  یم  یگنـسرگ  زا  امـش  ياه  نید  مه 
رجز یتخس و  ردق  ره  ناسنا  دینز ؟ یمن  ار  نات  ياه  فرح  ارچ  میتسین ؟

ص:591
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(1)« .ددرگ نامیشپ  دیابن  شراک  زا  هاگ  چیه  دنک و  عافد  دوخ  عون  مه  زا  دیاب  دشکب 

، ناتـسچولب ناتـسیس و  كاواس  سیئر  یناوضر ، زا  موس ، لک  هرادا  ریدـم  یتباث ، زیورپ  دیـسر ، نارهت  هب  اه  شرازگ  نیا  هک  یناـمز 
تامیمصت هنرگو  دنرادرب  بلاطم  هنوگ  نیا  نایب  زا  تسد  هک  دهدب  دیدش  رکذت  يدیعبت  نایناحور  هب  لحم  ینابرهـش  هک  تساوخ 

نآ رب  رهـشناریا  یتینما  یماظتنا و  تاماقم   (3) .دوبن يریگتسد  زج  يزیچ  داح ، تامیمـصت  زا  روظنم   (2) .تساهنآ راظتنا  رد  يداح 
هدنامرف هداز ، يدهم  گنهرس  .دنراذگب  ارجا  هب  ار  زکرم  زا  هدیـسر  ياهروتـسد  ناتـسرهش ، یگنهامه  ياروش  لیکـشت  اب  ات  دندش 

مـششو تسیب  زور  رهـش ؛ نیا  ینابرهـش  سیئر  یلیعامـسا ، ناورـس  رهـشناریا ؛ كاواس  سیئر  دـنمرف ، درگرـس  يرمرادـناژ ؛ گـنه 
نیا هب  لوسرلا  لآ  دجـسم  رد  يو  ياه  ینارنخـس  هژیو  هب  يا  هنماخ  ياقآ  تاکرحت  یـسررب  اب  دـنداد و  هسلج  لیکـشت  تشهبیدرا 

رهـشناریا هب  هک  دنهاوخب  يدزی ، لصحم  جاح  دجـسم ، یلبق  یناحور  زا  دـننک ، يریگولج  دجـسم  هب  وا  نتفر  زا  هک  دندیـسر  هجیتن 
ارچ دنک ، تبقارم  زور  هنابش  ات  دنراذگب  يا  هنماخ  ياقآ  ینوکـسم  هناخ  لباقم  زین  نابهگن  کی  و  دنکن ، اهر  ار  دجـسم  ددرگزاب و 

ددرت دنروآ و  یم  يو  لزنم  هب  ییاه  هتـسب  ًاضعب  و   » دـنیآ یم  هناخ  نیا  هب  تاقالم  يارب  نوگانوگ  ياه  هورگ  تاعاس ، مامت  رد  هک 
هدربمان ینوکـسم  لزنم  یلاوح  رد  ساپ  کی  ...ناـنآ  ياـه  هلومحم  دارفا و  نیا  رتشیب  لرتنک  روظنم  هب  هدوب ، ینوزف  هب  ور  دارفا  نیا 

یـسررب و زا  سپ  تیاده ، ینابرهـش  هب  ادتبا  هارمه  لئاسو  هلومحم  اب  ار  نانآ  ناگدـننک  تاقالم  هعجارم  ماگنه  هب  ات  دـش ، هدرامگ 
(4)« .دوش هداد  تاقالم  هزاجا  لرتنک ،

رشب قوقح  يدازآ و  زا  عافد  یناریا  هتیمک  اب  هبتاکم 

ینوکـسم لحم  رد  نابهگن  ندرامگ  طقف  رهـشناریا ، ناتـسرهش  یگنهامه  ياروش  هسلج  تروص  رد  هدـشدای  تامیمـصت  زا  ًارهاـظ 
تعامج زامن  هماقا  نانچمه  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دهد  یم  ناشن  رهشناریا  كاواس  يدعب  ياه  شرازگ  .دش  یلمع  يدیعبت  نایناحور 

و
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ییاه تمحازم  هژیو  هب  دمآ ، دیدپ  اه  يدیعبت  هناخ  ربارب  رد  نابهگن  نتشامگ  اب  هک  یتاقییـضت  اما  .داد  همادا  ار  دوخ  ياه  ینارنخس 
یمیحر و يوسوم ، يا ، هنماخ  نایاقآ  ءاـضما  راـهچ  اـب  يا  هماـن  ادـتبا  .دـش  عقاو  ضارتعا  دروم  دـیدرگ ، مهارف  ناـنامهیم  يارب  هک 

یم رهشناریا  هب  ار  دوخ  هار  رتمولیک  رازه  یط  اب  هاگ  هک  یناگدننکرادید  زا  قیقحت  یسرزاب و  هک  دش  هداد  ینابرهـش  هب  يدزیدشار 
یم زاین  دروم  هریغ  ریمعت و  دـننام  لزنم  لخاد  تامدـخ  يارب  هک  ینارگراک  دورو  زا  یتح   » اـه ناـبهگن  .تسا  ینوناـقریغ  دـنناسر ،

تاماقم زین  روشک و  راد  تیحالص  عجارم  عالطا  هب  يا  هییاوکش  یط  ار  بتارم  لمع  نیا  همادا  تروص  رد  ...دندرگ  یم  عنام  دشاب 
هب يرگید  هیضارتعا  دعب  زور  جنپ  .دشن  هداد  دش ، هتشون  دادرخ 57  مشـش  هک  همان  نیا  هب  يرثا  بیترت  .دیناسر » میهاوخ  یللملا  نیب 
زا عافد  یناریا  هتیمک  هب  باطخ  ار  يا  همان  نتم  يا  هنماخ  ياقآ  ور  نیا  زا  .دیدرگن  عقاو  هجوت  دروم  مه  نآ  هک  دنداتـسرف  ینابرهش 

مهدزناش رد  رشب  قوقح  يدازآ و  زا  عافد  یناریا  هتیمک  .دیـسر  يدیعبت  نایناحور  زا  رگید  نت  هس  ءاضما  هب  هک  تشون  رـشب  قوقح 
نانادـقوقح و زا  ًاضعب  هتیمک  نیا  ناسـسؤم  .دوب  هدرک  تیدوجوم  مالعا  للم  نامزاس  لـکریبد  هب  يا  هماـن  نداتـسرف  اـب  رذآ 1356 

نیا .دوب  هاگآ  هتیمک  تاکرحت  اه و  همان  اه ، هینایب  زا  تخانـش و  یم  کیدزن  زا  ار  اهنآ  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دـندوب  زرابم  نویـسایس 
روسناس رد  دیـسرن و  هدـشدای  هتیمک  تسد  هب  داـیز  لاـمتحا  هب  دروآرد ، يا  هنماـخ  ياـقآ  تینما  ناـمزاس  هدـنورپ  زا  رـس  هک  هماـن 

.دش طبض  نایدیعبت  تابتاکم 

13/3/57

یلاعت همسب 

مهتاقیفوت تماد  رشب  قوقح  زا  عافد  یناریا  هتیمک  مرتحم  نالوئسم 

قنتخم و ياـضف  رد  عاجـش  فیرـش و  رـصانع  نآ  راـکتبا  هب  هک  يریظن  یب  ییانثتـسا و  تیعقوم  ناوارف  ساپـس  دورد و  مارتحا و  اـب 
دیعبت نارود  رد  هک  ار  یتلود  نارومأم  ینوناقریغ  راـتفر  اـههد  زا  یکی  هک  دـهد  یم  تصرف  ناـبناجنیا  هب  هدـمآ  دـیدپ  ناریا  هتفرگ 
حرطم دـیدرگ ، ماـجنا  نارهت ) يرتمولیک  هلـصاف 2000  رد  ناتـسچولب و  بلق  رد  عقاو   ) رهـشناریا ناتـسرهش  هب  نابناجنیا  ینوناـقریغ 

نیا نیع  هک  مییامن  تساوخرد  ًارصم  روشک ، لخاد  رد  هتیمک  نآ  ياه  تیلاعف  ورملق  رد  نآ  بیقعت  حرط و  ياضاقت  نمض  هتخاس ،
بیلـص رـشب و  قوقح  زا  عافد  هتیمک  یللملا و  نیب  ناـناد  قوقح  عمجم  لـیبق  زا  یناـهج  حالـص  يذ  عجارم  تاـماقم و  هب  ار  هرازگ 

هریغ یناهج و  خرس 

ص:593

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضرتعم و اب  ناریا  مکاح  تأیه  ینوناقریغ  ياهراتفر  زا  ییانعمرپ  لاح  نیع  رد  کـچوک و  رایـسب  هطقن  هلیـسو  نیدـب  هدومن ، هئارا 
.دیهد رارق  نانآ  عالطا  دید و  ضرعم  رد  ار  دوخ  نافلاخم 

: عوضوم لصا  کنیا  و 

نابناجنیا نکـسم  هک  يا  هناخ  رد  رب  لرتنک  تسپ  کی  نتـشامگ  هب  یهافـش ، راطخا  کی  وریپ  لـبق  هتفه  هس  زا  رهـشناریا  یناـبرهش 
نارفاـسم و همه  هک  تسا  فـظوم  دراد  لاغتـشا  تبقارم  هـب  زور  هنابـش  تاـعاس  ماـمت  رد  هـک  رومأـم  نـیا  .دـیزرو  ترداـبم  تـسا 

رارق شسرپ  دروم  ادتبا  دنا  هدمآ  رهـش  نیا  هب  نابناجنیا  اب  رادید  يارب  ناریا  طاقن  همه  زا  اه و  ناتـسرهش  زا  هک  ار  یناگدننکرادید 
ای بلج  ینابرهـش  هرادا  هب  ار  نانآ  ًابلاغ  سپـس  دـنک و  تشاددای  ار  نانآ  تاصخـشم  دـهاوخب و  ناـنآ  زا  ییاسانـش  تراـک  هداد و 

هدـننکرادید صخـش  دورو  زا  زیمآدـیدهت  نانخـس  يادا  اـب  روبزم  رومأـم  هک  هدـش  لـصاح  عـالطا  زین  يدراوم  رد  .دـیامن  تیادـه 
تاساسحا قالخا و  تواـفت  بسح  رب  هدـشدای  ياـهراک  ماـجنا  یگنوگچ  هک  دوش  هداد  رکذـت  تسا  مزـال  .تسا  هدرک  يریگولج 

یم توافتم  دندرگ -  یم  راد  هدهع  ار  هدربمان  تسپ  تبون ، هب  هدیدرگ و  ضیوعت  راب  کی  تعاس  راهچ  ره  هک  نارومأم - یصخش 
.دوش یم  ماجنا  بسانتمان  یتنوشخ  اب  اهراتفر  نیا  هاگ  دشاب و 

یقطنمریغ و لمع  نیا  هب  ًاـبتک  خـیرات 11/3/57  رد  تجح  ماـمتا  ناونع  هب  رگید  تبوـن  خـیرات 6/3/57 و  رد  تبون  کی  نابناجنیا 
لمع رد  يرییغت  هنوگ  چـیه  نوچ  میدرک و  ضارتعا  لـحم  ینابرهـش  هب  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  یـساسا و  نوناـق  اـب  فلاـخم 

هیـضارتعا همان  نیمود  تشونور  .میهد  رارق  رما  نایرج  رد  ار  مرتحم  هتیمک  نآ  هک  میتسناد  مزال  دـشن  هدـهاشم  ینابرهـش  نالوئـسم 
نیحلاصلا هللادابع  یلع  مکیلع و  مالسلاو  .تسا  تسویپ 

يدزیدشار مظاکدمحم  يا  هنماخ  یلعدیس 

زا 12/1/57 هدشدیعبت  زا 23/9/56  هدشدیعبت 

دزی زا  دهشم  زا 

يدابآ مرخ  یمیحر  نیدلارخفدیس  يوسوم  یلعدمحمدیس 

زا 21/2/57 هدشدیعبت  زا 21/1/57  هدشدیعبت 

دابآ مرخ  زا  راسمرگ  زا 

يریگتسد تیاهن  رد  تیدودحم و  داجیا  لمع ، تدش  هب  زکرم  كاواس  روتسد 
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، ناتسا ینابرهش  سیئر  .تشادن  یناوخ  مه  تشذگ  یم  رهشناریا  رد  هک  هچ  نآ  اب  يا ، هنماخ  ياقآ  دروم  رد  هژیو  هب  ناگدشدیعبت ،
هب راوج  مه  ياه  ناتـسا  زا  ناـیناحور  دـیعبت  تسناد  یم  هک  نیا  لوا  .درک  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  عوضوم  نیا  يرهاوج ، گـنهرس 
يا هراچ  دناشک و  یم  هیحان  نیا  هب  ار  یناوارف  ناگدننکرادید  اه ، ناتـسا  یکیدزن  .تسا  هدوب  هابتـشا  ادتبا  زا  ناتـسچولب  ناتـسیس و 

هب دنا  هدش  دیعبت  رهـشناریا  هب  دزی  ناسارخ و  زا  هک  يدزیروپدشار  يا و  هنماخ  نایاقآ  درک  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  .تسین  نآ  يارب  مه 
لامعا ...يدیعبت  ظاعو  تهج  يرتشیب  يریگ  تخـس   » رگا هک  نیا  مود   (1) .دنک رییغت  ناشهاگدیعبت  دنوش و  لقتنم  يرگید  ناتـسا 

ياقآ هب  دوخ  تارکذت  ندوب  رثا  یب  زا  زین  رهشناریا  ینابرهش  سیئر  .ددرگ » هجاوم  مدرم  تارهاظت  ضارتعا و  اب  تسا  نکمم  دیامن 
هب زامن  هماقا  روظنم  هب  ًابترم  هتشاذگن و  یعقو  ینابرهش  تارکذت  تاروتسد و  هب  يا  هنماخ  ینیسح  یلعدیس   » هک درک  دای  يا  هنماخ 

(2)« .دنتسیا یم  زامن  هب  يریثک  دادعت  وا  رس  تشپ  رد  هتفر و  دجسم 

اب رهشناریا  مدرم  نایم  هک  یتفلا  سنا و  .دوب  زکرم  ياهروتسد  يارجا  زا  یتینما  یماظتنا و  تاماقم  یناوتان  داد ، خر  عقاو  رد  هچ  نآ 
كاواـس سیئر  ناخیـش ، هیـصوت  نیب  نیا  رد  .دومن  یم  ریذـپان  شلاـچ  دوـب ، هدـمآ  دـیدپ  يا ، هنماـخ  ياـقآ  اـب  هژیو  هب  ناـیناحور ،

(3) .تفرن رتارف  ذغاک  يور  زا  رهشناریا ، رد  يا  هنماخ  ياقآ  تیعقوم  میکحت  زا  يریگولج  يارب  ناسارخ ،

وژپ 404

وردوخ دنمزاین  نادهاز ، رد  هقطنم  هاگدورف  اهنت  ای  رهـش و  فارطا  هب  دمآو  تفر  يارب  .دوب  كرحترپ  رهـشناریا  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
یم یچولب  سابل  ددرت ، يارب  وا  .دروایب  رهـشناریا  هب  دندمآ  یم  شرادید  يارب  هک  ار  هداوناخ  ات  تفر  یم  نادـهاز  هاگدورف  هب  .دوب 

جورخلا عونمم  هطـساو  هب  هک  ینامز  و  تشاد ؛ یناوخ  مه  دندیـشوپ  یم  سابل  هنوگ  نیا  هک  یمدرم  فرع  اـب  زین  شرهاـظ  .دیـشوپ 
.درک یم  هجوت  بلج  يدنوخآ  سابل  زا  رتمک  یچولب  سابل  دش ، یم  جراخ  رهش  زا  رهشناریا ، زا  ندوب 

هب شیاهرفس  رد  هک  ومه  دید ؛ نایریدق  دمحا  اب  سامت  رد  ار  هراچ  يا  هنماخ  ياقآ 
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دای هب  نایریدق ، ياقآ  .دـشاب  تحار  مق  هب  رفـس  يارب  ای  نارهت  رد  شدـمآ  تفر و  ات  تشاذـگ ، یم  شرایتخا  رد  ییوردوخ  نارهت ،
هچنانچ دنک ؛ تبث  يا  هنماخ  ینیسح  یلعدیس  مسا  هب  يا  هناخرتفد  رد  ار  نآ  درک  شالت  .دیرخ  ار  شردود  راب  نیا  وژپ 404 ، نامه 

هب دهـشم  زا  تسا و  مدوـخ  نآ  زا  هک  دـیوگب  هدرک ، تیکلاـم  ياـعدا  يا  هنماـخ  ياـقآ  دـندش ، عوـضوم  ریگ  یپ  یتـینما  نارومأـم 
.تسا هدش  هدروآ  رهشناریا 

ار دنس  يا  هنماخ  ياقآ  بایغ  رد  دش  رـضاح  ناریمـش ، میدق  هداج  رد  يا  هناخرتفد  بحاص  ینامرک ، يودهم  رقابدمحمدیـس  ياقآ 
تسیب خیرات  هب  روتوم 5579446 ، هرامش  ج ، نارهت - ینابرهش 53287  هرامش  اب  تخاس 1970م  گنردیفس  يوژپ  نیا  .دنک  میظنت 

.دش يرادیرخ  مان  کین  مظاکدمحم  زا  ناموت  رازه  یس  لابق  رد  هرامش 442 ، هناخرتفد  رد  دنفسا 1356  مکیو 

زا سپ   » .دش رهـشناریا  یهار  وردوخ ، .دتـسرفب  دهـشم  هب  ات  تشاذـگ   (1) یمالـسا قداصدمحم  رایتخا  رد  ار  دنـس  نایریدـق  ياقآ 
يوژپ 404 کی  .ما و  هدروآ  تیارب  نیشام  کی  تفگ : .هلب  متفگ : یتسه ؟ يا  هنماخ  امش  هک  تفگ  دمآ و  نم  دزن  یصخش  يدنچ 

نایریدـق ياقآ  نیـشام  متفگ : .هلب  تفگ : هداتـسرف ؟ نایریدـق  ياـقآ  ار  نیـشام  نیا  متفگ : وا  هب  .دوبن  ردراـهچ  هک  داد  ناـشن  نم  هب 
« .دوب ون  زیمت و  رایسب  .مهدب  لیوحت  امش  هب  ار  نیشام  نیا  مراد  هفیظو  .مناد  یمن  نم  تفگ : .دوب  ردراهچ 

راومهان ياه  هداج  .دوب  شرایتخا  رد  وردوخ  نیا  درب ، رـسب  تفریج  سپـس  رهـشناریا و  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  هک  ییاـه  هاـم  لوط  رد 
(2) .تخاس هتنکل  یخرچراهچ  ون ، وردوخ  نآ  زا  هدافتسا ، روفو  و  اسرف ، تقاط  مرگ و  ياوه  هقطنم ،
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ههد رد  .تخادرپ  ینید  مولع  لیـصحت  هب  یتدـم  .دـمآ  اـیند  هب  نارهت  رد  1360ش-1311ش ،)  ) ینالیگ یمالـسا  قداصدمحم  - 1
رد وا  مادختـسا  .تخادرپ  یـسایس  یبهذـم  ياـه  تیلاـعف  هب  یناـما  قداـص  نوچ  یناـسک  هارمه  تسوـیپ و  نایعیـش  هورگ  هب  تسیب 

ماما تضهن  عورـش  اب  .دـش  جارخا  رد 1340ش  ناـمزاس ، لماعریدـم  یناـحور  روصنم  هب  ضارتعا  رد  دـییاپن و  يرید  بآ  ناـمزاس 
يدازآ زا  سپ  .داتفا  نادنز  هب  روصنم  یلعنـسح  رورت  زا  سپ  داد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  یمالـسا  هفلتؤم  ياه  تأیه  هارمه  ینیمخ 

شیپ دوش  یم  هتفگ  .دش  ماگمه  زرابم  نایناحور  اب  درک و  تکراشم  هیریخ  روما  هنسحلا و  ضرق  قودنص  هافر ، هسردم  سیسأت  رد 
ینیمخ ماما  زا  لابقتسا  هتیمک  تاماظتنا  لوئـسم  يو  .تسا  هدرک  دای  ماما  ناونع  اب  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  یفطـصم ، اقآ  جاح  نادقف  زا 
ترازو یناـملراپ  یگنهرف  نواـعم  یمالــسا و  يروـهمج  بزح  يزکرم  رداـک  وـضع  بــالقنا  زا  سپ  .دوـب  هاـم 1357  نـمهب  رد 

يروهمج بزح  يزکرم  رتـفد  راـجفنا  كانفـسا  هثداـح  رد  یمالـسا  قداصدـمحم  .دـش  ییاـجر  یلعدـمحم  تلود  رد  یناـگرزاب 
.دیسر تداهش  هب  یمالسا 

دنمزاـین هک  وردوخ  .دوش  نایریدـق  ياـقآ  لـیوحت  اـت  دـش  لـقتنم  نارهت  هب  وردوـخ  نیا  يا ، هنماـخ  ياـقآ  دـیعبت  ناـیاپ  زا  سپ  - 2
رد يا  هنماخ  ياقآ  .تفرگ  هرابود  یلکش  رـس و  هنیزه  ناموت  رازه  اب 18  تفر و  هاگریمعت  هب  نایریدـق  ياقآ  طسوت  دوب ، يزاسزاب 
زا سپ  .تسا  هدش  يرادیرخ  وا  مان  هب  ادتبا  زا  دینـش  هک  دوب  اجنآ  .دش  هجاوم  وردوخ  نیا  اب  هرابود  هک  دوب  دهـشم  هب  تشگزاب  هار 
هب هک  نیا  ات  تشگ  تسد  جـنپ  ای  راهچ  وردوخ  .تخورف  يزیچان  ياهب  هب  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  تسناوتن  یتینما  لیالد  هب  بالقنا 
یپ زا  سپ  .دـش  شا  هیلوا  دنـس  دـنمزاین  اما  تخورف ، يرهمجرذوب  نابایخ  رد  یتالماعم  هاگنب  کی  هب  زین  وا  .دیـسر  یناحور  کـی 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 638 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_596_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_596_2
http://www.ghaemiyeh.com


رگید راب  .دش  يربهر  هاگتسد  یهار  .تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ربهر  نامه  يا ، هنماخ  یلعدیـس  نآ  بحاص  هک  دیمهف  ییوج 
.دنادرگزاب يا  هنماخ  ياقآ  هب  دیرخ و  ار  وردوخ  داتفا ، شیپ  نایریدق  ياقآ 
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رهشناریا لیس 

هب 54 باـتفآ و  ریز  رد  دارگ  یتناـس  هجرد  هب 63  اهزور  رد  ترارح  هجرد  .دـنارذگ  یم  ار  شیاهبـش  اهزور و  نیرتمرگ  رهـشناریا 
، دومن یم  نکمم  رگا  باتفآ ، زیت  ياه  هزین  ریز  نتشاذگ  مدق  فقـس و  ریز  زا  ندمآ  نوریب  .دیـسر  یم  هیاس  رد  دارگ  یتناس  هجرد 

يارب دوب و  هناخ  طایح  يوس  نآ  رد  حارتسم  .دوب  زور  طسو  رد  حارتسم  هب  نتفر  ام  يارب  راک  نیرت  لکـشم   » .دوب اسرف  بات  رایـسب 
ار ندب  تسوپ  دنازوس و  یم  ار  تروص  .دوب  اسرف  تقاط  باتفآ  يامرگ  .میدرک  یم  یط  ار  رتم  دودح 20  يا  هلصاف  نآ  هب  ندیسر 

ریذپلد ار  اوه  تفای و  یم  شرتسگ  مک  مک  دش ، یم  ساسحا  یفیطل  میسن  بش  تعاس 10  طقف  دوب ، مرگ  اوه  زور  مامت  .درزآ  یم 
« .دوب راوشد  رایسب  کشت  زا  هدافتسا  اب  یتح  نآ  يور  ندیباوخ  هک  يروط  دنام ، یم  بهتلم  نازوس و  نانچمه  نیمز  اما  درک ، یم 

نامـسآ هب  ار  دوـخ  يا  هریت  ربا  .تشاد  قرف  رگید  ياـهزور  اـب  اوـه  ماـگنه ، رـصع  .دوـب  هامریت 1357  مهدزاـی  هبنـشکی ، زور ، نآ 
مرن ناراب ، .داد  یمن  خر  اهزور  نآ  رد  يا  هدیدپ  نینچ  .تفرگ  ندیزو  یفیطل  میسن  .داتسیا  دیشروخ  شبات  ربارب  دناسر و  رهشناریا 

تعیبط نایم  رد  ات  دندمآ  اه  نابایخ  هب  دندید ، بیاغ  ار  امرگ  هک  رهشناریا  مدرم  .دش  ریذپلد  رایسب  اوه  بورغ ، .دمآ  دورف  نیزح  و 
(ص) مالسا ربمایپ  تثعب  نشج  رد  تکرش  يارب  ییاه  هورگ  دوب و  بجر 1398  متفهو  تسیب  بش  .دنشاب  رضاح  تعاس  نآ  بیرغ 
فارطا و ياه  ناویا  یلخاد ، نحـص  گرزب ، دجـسم  نآ  ياـنهپ  .دوب  ریگمـشچ  نشج  زا  لابقتـسا  .دـندوب  لوسر  لآ  دجـسم  یهار 
هک مدوب  زامن  مود  تعکر  رد   » .دش زاغآ  يا  هنماخ  ياقآ  تماما  هب  برغم  زامن  .دیدرگ  يرهـشناریا  داحآ  زا  هدـنکآ  ینوریب  نحص 
زا يدایز  شخب  درب و  یم  دوخ  اب  ار  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  يدایز  رادـقم  هک  يا  يراگ  يادـص  هب  هیبش  یبیرغ  يادـص  ناهگان 

هداتفاورفرس ياه  هفاب  زا  هن  دوب و  يربخ  يراگ  زا  هن  .دشن  مامت  ادص  .دش » هدینش  دوش ، یم  هدیشک  نیمز  يور  هب  اهنآ 
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ربرد ار  رهشناریا  ياج  همه  لیس  دش ، مامت  هک  ءاشع  زامن  .دوب  يراج  بآ  ندروخ  مه  هب  يادص  نیزگیاج ، يادص  .نیمز  رب  امرخ 
هک يا  هنماخ  ياـقآ  .تفرگارف  دوب ، ـالاب  نیمز  زا  يرتم  مین  هک  ار  دجـسم  ناویا  هک  دـمآ  ـالاب  يا  هزادـنا  هب  بآ  حطـس  .دوب  هتفرگ 

ادـتبا .دـناوخارف  هثداح  نیا  ییوراـیور  هب  ار  مدرم  دـنلب  يادـص  اـب  تسا ، هدیـشورخ  رهـش  رب  اهادـص  نیا  یپ  رد  لیـس  دوب  هتـسناد 
نتخیرورف يادص  نوریب  نآ  .دنراذگب  يدنلب  ياج  رد  دننک و  عمج  دـندوب ، مه  تمیق  نارگ  هک  ار  دجـسم  ياه  شرف  هک  تساوخ 

.دوب دـنلب  مدرم  یهاوخ  يرای  دایرف  .دوب  هدـمآ  تشحو  اب  مأوت  یکیرات  هتفر و  قرب  .دـش  یم  هدینـش  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هناـخ 
.داتفا البرک  تبرت  داـی  هب  نآ  کـی  .دریگ  یم  کـمک  دزادـنا و  یم  تسد  يا  هلیـسو  ره  هب  كانـساره  ياـه  نارحب  نیا  رد  ناـسنا 

، دـنوادخ نذا  هب  یکاـنلوه ، هطرو  نینچ  رد  هک  تسا  فیرـش  ردـق  نآ  اونین ، كاـخ  هک  دوب  هدینـش  .تشاد  هارمه  هب  ار  نآ  هشیمه 
بآ نورد  قح  ترضح  تاذ  هب  لکوت  اب  ار  نآ  زا  يا  هعطق  دروآ ، نوریب  ار  ادهشلادیس  تبرت  درب ، بیج  هب  تسد  .دشاب  زاس  هراچ 
لیـس نتفرگ  مارآ  اب  .داتفا  قمر  زا  راگدرورپ » تنم  لضف و   » هب شا  هرونت  دش و  هتـسب  لیـس  ناهد  دـعب ، یقیاقد  .تخادـنا  ناشورخ 
دنام اهراک  يریگ  یپ  .تفر  یمن  شیپ  زا  يراک  یکیراـت  نآ  رد  اـما  درک ، یهدـنامزاس  ناـگدز  لیـس  هب  کـمک  يارب  ار  یهورگ 

، هدرک سمل  ار  هناخ  هناتسآ  لیس  ناتـسد  .دنتفای  ناما  رد  لیـس  موجه  زا  ار  نآ  دنتـشگرب ، هناخ  هب  یتقو  .ادرف  باتفآ  ندمآرب  يارب 
ار مدرم  نم  اما   » .دنتـسناد تمارک  یعون  ار  نآ  دیچیپ و  رهـش  رد  اه  يدـیعبت  هناخ  تمالـس  ربخ  دوز  یلیخ  .دوب  هدـشن  نآ  دراو  اما 

تمارک هیام  ام  يارب  نیا  هتفرگ و  رارق  يدـنلب  ياج  رد  هک  تسا  نیا  هدیـسرن ، ام  هناـخ  هب  لیـس  هک  نیا  تلع  متفگ  مدرک و  هیجوت 
« .تسین

یگـشیمه يا  هثداح  رهـشناریا ، يارب  لیـس  .دوب  هدش  انب  لیـس  ریـسم  رد  ینوناقریغ  هک  دوب  ییاه  هناخ  اما ، لیـس  عوقو  یلـصا  تلع 
تخاس زا  شیپ  .تسا  هدش  یم  جراخ  رهش  زا  هتشذگ و  یم  لیسم  قیرط  زا  دیشورخ ، یم  هیحان  نیا  رب  بآ  هک  هاگ  زا  ره  اما  دوبن ،

اب هک  دابآروز  ياه  هلحم  نارادفرط  اما  دوب ، عونمم  لیـسم  نآ  رد  زاس  تخاس و  .دوب  هدـناسرن  رهـش  هب  یبیـسآ  لیـس  اه ، هناخ  نیا 
بیرخت دوخ و  تکـاله  لـماع  دـنهد ، یم  رارق  يدوباـن  بیـسآ و  ضرعم  رد  زین  ار  نارگید  دـنرخ و  یم  ناـج  هب  ار  رطخ  یناداـن ،

رارق لیس  نایرج  رد  هک  ییاه  هناخ  ندید  يارب  دشار  ياقآ  یمیحر و  ياقآ  نم و  دعب  زور  حبص   » .دندش رهش  دصرد  داتشه  دودح 
اهنآ زا  يرثا  چیه  هتفر و  نیب  زا  دوب  هدش  انب  لیس  ریسم  رد  هک  ییاه  هناخ  همه  ...میتفر  رهـش  نوریب  هب  دندوب  هدش  مدهنم  دنتـشاد و 

لوغشم یتقو  .دوب  هدنامن  یقاب 
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.میدید دـندوب  اهنآ  نیب  رد  درم  کی  هچب و  نز و  يدادـعت  هک  چولب  زا  يا  هداوناخ  رترود ، هلـصاف  رد  میدوب ، هقطنم  نآ  زا  دـیدزاب 
ندید .تسا  هدرم  هچب  نآ  میدیمهف  دندش ، رتکیدزن  یتقو  .دـندرک  یم  نویـش  هیرگ و  اهنز  هدـیباوخ و  درم  نآ  تسد  يور  يا  هچب 

چیه هب  مراد و  اه  هچب  اهنز و  هب  تبسن  یصاخ  تیـساسح  نم  .مدرک  هیرگ  دنلب  يادص  اب  تسکـش و  مهرد  نورد  زا  ارم  هرظنم  نیا 
تواضق تیحالـص  نم  هک  ما  هتفگ  مناتـسود  هب  راب  نیدـنچ  نونکات  .مرادـن  يا  هچب  ای  نز  تیذا  رازآ و  هدـهاشم  لمحت  بات  هجو 

اه ملیف  رد  یتح  يا  هچب  چـیه  يروجنر  یتحاران و  ندـید  بات  زین  .منک و  یم  يرواد  نز  عفن  هب  ًاعطق  اریز  مرادـن  ار  درم  نز و  نیب 
« .مرادن ار 

هناخ رتشیب  .تسیرگن  وا  هب  تریح  بجعت و  اب  درک و  شومارف  ار  دوخ  درد  دید ، ار  يا  هنماخ  ياقآ  قه  قه  یتقو  چولب  هداوناخ  نآ 
ياهرابنا .دندوب  بارخ  ای  لیطعت و  اه  ییاونان  .دوب  بآ  رد  قرغ  دوب ، هدشن  بارخ  يا  هناخ  رگا  دندوب و  هقبط  کی  رهـشناریا ، ياه 

، لیـس زا  یـشان  تهب  دـنچ  ره  دوب ؛ ناـنآ  نیمک  رد  یگنـسرگ  رطخ  اـی  دـندوب و  هنـسرگ  مدرم  .تشاد  رارق  بآ  ریز  ییاذـغ  داوـم 
راعـش هک  تفگ  دوب ، هداد  لیکـشت  هک  يدادـما  هورگ  دوخ و  ناهارمه  هب  يا  هنماخ  ياـقآ  .دوب  هدرب  داـی  زا  ار  یگنـسرگ  ساـسحا 

رد لیس  بیسآ  زا  هک  یلاقب  هزاغم  کی  .مینک  هیهت  هقوذآ  مدرم  يارب  دیاب  هدش  يوحن  ره  هب  تسا و  هنـسرگ » رهـش  تاجن   » ام یلعف 
هبعج همه  .تیوکـسیب  دینـش : دوش ؟ یم  ادـیپ  تا  هزاغم  رد  یکاروخ  عون  هچ  دیـسرپ : یتقو  .درک  بلج  ار  شرظن  دوب ، هدـنام  ناما 

یکدنا هورگ  رب  تقوم  ینیکست  راک ، نیا  اما  .درک  میسقت  دندوب  فارطا  نآ  هک  يا  هراوآ  مدرم  نایم  رد  دیرخ و  ار  تیوکسیب  ياه 
یمعفک هللا  تیآ  هب  ینفلت  دناسر و  فارگلت  تسپ و  هرادا  هب  ار  دوخ  .دید  یم  رهـش  نوریب  زا  نتفرگ  يرای  ار  هراچ  وا  .دوب  مدرم  زا 
رادـقم ره  هب  رینپ  ناکما  تروص  رد  امرخ و  ناـن و  هب  يروف  زاـین  متفگ   » .تسا هدرک  راوآ  مدرم  رـس  رب  ییـالب  هچ  لیـس  هک  تفگ 

[ نیا  ] دـیدش زاین  دریگب و  سامت  نارهت  دهـشم و  زین  دزی و  رد  یقودـص  ياقآ  اب  متـساوخ  ناشیا  زا  .میراد  تقو  عرـسا  رد  نکمم و 
رظتنم هناربص  یب  ام  دـییوگب  همه  هب  متفگ  مدرک و  رارکت  دـنلب  يادـص  اـب  راـب  دـنچ  .دـناسرب  مدرم  نآ ]  ] عـالطا هب  اذـغ  هب  ار  مدرم 

« .میتسه امرخ  نان و  ندیسر 

وا مامتها  اهدایرف و  زا  بجعتم  هداتسیا و  هک  دید  شرس  تشپ  ار  مدرم  زا  یهورگ  تشگرب ، تشاذگ و  نفلت  يور  ار  یشوگ  یتقو 
هک دنتـسناد  یم  مدرم  .دوب  هدیچیپ  رهـش  رد  يا  هنماخ  ياقآ  تامادـقا  ربخ  .دنتـسیرگن  یم  ار  وا  یتفگـش  اب  کمک ، ندـناسر  يارب 

هب لیدبت  لوسر  لآ  دجسم  زور ، نامه  زا  .دنرادن  ار  ینآ  یناسر  کمک  ناوت  رهش  نالوئسم  یموب و  نادمتعم 
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يا هنماخ  ياقآ  نفلت  زا  یتعاس  دنچ  .دـش  هتخود  دجـسم  نیا  يارـس  نحـص و  هب  اهدـیما  اه و  هاگن  همه  .دـش  یناسردادـما  هاگیاپ 
مه ار  ربخ  نیا  نآرق ، زا  ریغ  دجسم  يوگدنلب  .دیسر  هار  زا  رینپ  هزبرخ و  امرخ و  نان و  زا  رپ  گرزب  نویماک  کی  هک  دوب  هتـشذگن 
هب تساوخ  اذغ  دـمآ و  سک  ره  متفگ : ناتـسود  هب   » .تسا ییاذـغ  ياهزاین  عیزوت  یناسر و  کمک  زکرم  اجنیا  هک  درک  یم  شخپ 

نیا اب  ...یتفرگ  اذغ  ًالبق  دییوگن  دیهدب و  وا  هب  مه  زاب  تشگرب ، هرابود  تفر و  رگا  .دیهدب  رتشیب  تسا ، مک  تفگ : رگا  .دیهدب  وا 
ياهرهش زا  اه  کمک  هک  مدوب  نئمطم  .منک  يریگولج  اذغ  يروآ  عمج  يارب  مدرم  عمط  صرح و  نتخیگنارب  زا  متـساوخ  یم  راک 

« .دیسر دهاوخ  رگید 

مه .تسب  راک  هب  یناسر  کمک  يارب  مظنم  یتالیکـشت  داجیا  راـک و  میـسقت  یهدـنامزاس ، رد  ار  دوخ  تاـیبرجت  يا  هنماـخ  ياـقآ 
وا تامادقا  ربخ  .دـیآ  یم  دور و  یم  بآ ، يوت  هدروخات ، راولـش  اب  شود ، رب  درآ  هسیک  هک  دـندید  .راک  مه  و  درک ، یم  تیریدـم 

نویناحور  » هک تشون  نارهت  هب  يا  همان  رد  ناتـسچولب ، ناتـسیس و  كاواس  سیئر  یناوضر ، دـش و  سکعنم  نادـهاز  هب  دوز  یلیخ 
، درآ نادهاز ، دزی و  ریظن  ییاه  ناتسرهش  یلاها  اب  سامت  نمـض  يا  هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  یتسرپرـس  هب  رهـشناریا  میقم  يدیعبت 

یلعدیس یمالـسا –  ياملع  دادما  هورگ  لوسرلا –  لآ  دجـسم   " حرـش هب  يا  هلاوح  ندراذگ  رایتخا  رد  اب  هیهت و  هریغ  نان و  جنرب ،
(1)« .دیامن یم  عیزوت  ناگدز  لیس  نیب  ار  روبزم  داوم  ءاضما "]  ] يا هنماخ 

ار تموکح  فعض  فرط  کی  زا  اریز  دوب ، هدش  مامت  نارگ  رایـسب  یتینما  هاگتـسد  يارب  يدیعبت  نویناحور  یناسردادما  كرحت و 
یم ناشن  مکاح  تسایس  اب  ار  نایدیعبت  تفلاخم  تیهام  رگید  فرط  زا  درک و  یم  راکـشآ  لیـس  ناگدید  بیـسآ  هب  یگدیـسر  رد 

رد یناوضر  .دیدرگ  یم  جراخ  فالغ  زا  دیابن  هک  دوب  هدش  يا  هبلود  ریـشمش  هب  لیدـبت  شناتـسود  يا و  هنماخ  ياقآ  تیلاعف  .داد 
يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  اهنآ  سأر  رد  هک  رهشناریا ]  ] ناتسرهش يدیعبت  ظاعو  : » تشون موس  لک  هرادا  اب  دوخ  تابتاکم  زا  یکی 

کمک دنا  هتشاد  راهظا  دادملق و  ناگدز  لیس  یماح  ار  دوخ  ناگدز ، لیـس  هب  کمک  تهج  مدرم  شیپاشیپ  رد  نداتفا  هار  اب  هدوب ،
قیرط زا  نکل  .دنیامن  مادقا  یلاها  نیب  هقوذآ  عیزوت  هب  تبـسن  ًاسأر  دندوب  ددصرد  روبزم  نویناحور  .دوب  دـهاوخن  رثؤم  تلود  ياه 

ناگدز لیـس  رایتخا  رد  دادما  هتیمک  قیرط  زا  یتسیاب  نانآ  ياه  کمک  هدـش  هداد  رکذـت  اهنآ  هب  يریگولج و  راک  نیا  زا  ینابرهش 
رارق
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تایآ و هب  فارگلت  هرباخم  لیبق  زا  ثحب  دروم  نویناحور  لمعلا  سکع  اب  لحم  ینابرهـش  مادقا  دراد  ناکما  نوچ  اذـه  یلع  .دریگ 
(1)« .ددرگ یم  مالعا  راضحتسا  تهج  بتارم  اذل  ددرگ ، هجاوم  فلتخم  عجارم 

ینالوط يدج و  يا  هفقو  رهـشناریا  مدرم  هب  نایدیعبت  یناسر  کمک  رد  دنتـسناوتن  كاواس  ینابرهـش و  هک  دـهد  یم  ناشن  دـهاوش 
دنچ ره  .دندرک  یم  هیهت  ار  اهراوناخ  رامآ  هدرک ، تاقالم  مدرم  اب  اه  هناخ  اهرداچ و  اهرپک ، هب  ندز  رـس  اب  نایناحور  .دـننک  داجیا 

، هتفای شیازفا  ناناسر  کمک  مدرم و  نیب  دامتعا  قیرط  نیا  زا  دش و  یم  یتسرد  رب  لمح  اما  دوبن ، قیقد  هدش  هئارا  ياهرامآ  ماقرا و 
، تفر هراشا  نادـب  هک  یـصوصخم  ياه  تراک  .دوب  اهرامآ  نیمه  ییاذـغ  داوم  عیزوت  يانبم  .تفرگ  یم  ینوزف  نانآ  ناـیم  هقـالع 

زین فرظ  وتپ و  سوناف ، ییاذغ ، داوم  زا  ریغ  .دنریگب  لیوحت  اهنآ  هئارا  قیرط  زا  ار  دوخ  مهـس  ات  دـش  عیزوت  اه  هداوناخ  نایم  هیهت و 
هدرک دـیلقت  ارم  ءاضما  اـی  هدرک و  لـعج  ار  نآ  اـی  هدرب و  تسد  دوخ  تراـک  رد  هک  دـندوب  یناـسک   » .دـش هداد  هدز  لیـس  مدرم  هب 
تراک ور  نیا  زا  .مناد  یم  مدوخ  طقف  هک  دراد  رارق  نآ  رد  يزمر  اما  دیـسر  یم  رظن  هب  هداـس  رهاـظ  رد  هچرگ  نم  ءاـضما  .دـندوب 

« .مدروآ یمن  اهنآ  يور  هب  اما  مداد  یم  صیخشت  ار  شودخم  ای  یلعج  ياه 

همادا اـما  دومن ، كرت  ار  رهـشناریا  درک و  لـصاح  تئارب  هرداـص  مکح  زا  يوـسوم ، یلعدمحمدیـس  نایدـیعبت ، زا  یکی  هک  نیا  اـب 
هب ار  راک  وا ، ياه  شالت  ندرک  دودـحم  زا  یماظتنا  تاماقم  یناوتان  و  یناسردادـما ، رد  وا  ياه  تیلاعف  يا و  هنماـخ  ياـقآ  روضح 
هک درک  دیکأت  داد و  صیخـشت  يو  دیعبت  لحم  رییغت  ار  هراچ  اهنت  رهـشناریا ، ینابرهـش  سیئر  یلیعامـسا ، ناورـس  هک  دناسر  ییاج 

نیدنچ دوب و  هدمآ  گنت  هب  هدمآ  شیپ  تیعقوم  زا  ینابرهش  عقاو  رد   (2) .دنورب رهش  نیا  زا  دیاب  يدزیروپدشار  يا و  هنماخ  نایاقآ 
زا ار  دوخ  ینارگن  هراچ  هک  یلیعامـسا  ناورـس  .دوب  هداد  ربخ  دوخ  كاپان  نورد  زا  هتـساوخان ، دوخ ، تسیاشان  ياهدروخرب  اب  راـب 

هزوح بالط  زا  نت  دودح 300  ریت ، متـشهو  تسیب  هک  تشادـن  ربخ  تسج ، یم  نانآ  لحم  رییغت  رد  نایدـیعبت  تیبوبحم  شرتسگ 
رد تماقا  رخآ  ياهزور   (3) .دنا هدرک  ضارتعا  يا  هنماخ  ياقآ  دیعبت  هب  ناتسا ، يرتسگداد  رد  ییآ  مهدرگ  اب  دهشم  هیملع 
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وا ياج  تشاد ، هناشیدنارود  يراتفر  لداعتم و  يا  هیحور  هک  یناوج  رسفا  وا ، نیشناج  تفر و  یصخرم  هب  ناورس  هک  دوب  رهشناریا 
ياقآ اب  رادـید  يارب  لومعم  فالخرب  وا  .داد  یم  نایدـیعبت  اب  تقافر  یلدـمه و  زا  ناشن  ناوج  رـسفا  نیا  راتفر  راـتفگ و  .تفرگ  ار 

.تفر یم  رامش  هب  يداعریغ  یمادقا  هک  دش  لوسرلا  لآ  دجسم  یهار  يا  هنماخ 

رد .دوب  هدـش  توافتم  داد  یم  خر  تسخن  ياهزور  رد  هک  هچ  نآ  اب  يدـیعبت  ناـیناحور  اـب  مدرم  دروخرب  .دوب  هدرک  رییغت  عاـضوا 
يارب دوب ، هدمآ  نامرک  هب  هجلاعم  يارب  هدش و  رامیب  جدننس ، هزات ، هاگدیعبت  رد  هک  ینامرک  یتجح  ياقآ  یناسردادما ، هرود  نامه 

اب قافتا و  هب  متساوخ  ناشیا  زا  دعب  زور  حبص   » .دندینـش دنتفگ و  دندنام و  رادیب  حبـص  ات  بش  نآ  .دمآ  رهـشناریا  هب  رادید  دیدجت 
زا مدرم  دید  یتقو  .تسشن  نم  رانک  رد  وا  .متشاد  هدهع  هب  مدوخ  ار  وردوخ  یگدننار  .مینزب  رهش  رد  يراذگ  تشگ و  نم  وردوخ 
دای هب  تفگ : یتفگـش  اب  دش و  تریح  رد  قرغ  دننک ، یم  تاساسحا  زاربا  دنهد و  یم  ناکت  تسد  ام  ندید  اب  كدوک  درم و  نز و 

یتقو اما  .تسه  مدای  هلب ، متفگ : دندرک ؟ یم  يراددوخ  ام  هب  ندرک  مالس  زا  یتح  مدرم  اج  نیا  هب  ام  دورو  لوا  ياهزور  رد  يراد 
« .دریگ یم  ياج  اهنآ  ياه  لد  رد  نینچنیا  دشاب  کیرش  مدرم  ياه  یتخس  اه و  یشوخ  رد  یسک 

ناگدشدیعبت ییاج  هباج 

دادرم 1357، مهن  زور  .دش  هداد  نایناحور  لحم  رییغت  روتـسد  هک  دوب  هدش  مود  هام  دراو  ناگدز  لیـس  هب  نایدـیعبت  یناسر  کمک 
رد  (1) .دبای رییغت  تفریج  هب  رهشناریا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  دیعبت  لحم  هک  داد  روتـسد  نادهاز  كاواس  هب  موس ، هرادا  لکریدم  یتباث ،
داد هسلج  لیکشت  دهشم  یعامتجا  تینما  نویسیمک  دادرم  مهدزناپ  زور  دش و  عورش  دهشم  رد  یتافیرـشت  ياهراک  روتـسد  نیا  یپ 

یمیحر نیدلارخفدیـس  هذیا و  هب  يدزی  روپدشار  مظاک  خیـش  دش  ررقم  نامزمه  .درک  بیوصت  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هاگدیعبت  رییغت  و 
ناتسود زا  نت  ود  هارمه  هب  رهش  ياه  نابایخ  زا  یکی  رد  بش  کی   » .دننک يرپس  اجنآ  رد  ار  دوخ  تیموکحم  هیقب  دنورب و  دیلقا  هب 

نم زا  دـش و  هدایپ  نآ  زا  رهـشناریا ] ینابرهـش  سیئر  نیـشناج   ] ناوج رـسفا  داتـسیا و  ام  راـنک  ییوردوخ  .میتفر  یم  هداـیپ  يدـیعبت 
، يا هشوگ  رد  تساوخ 
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رهـش هس  هب  يدوز  هب  اه  يدیعبت  هک  داد  ربخ  نم  هب  يو  .مدش  هارمه  وا  اب  مدق  دنچ  ادـج و  مناتـسود  زا  .دـنک  تبحـص  یـصوصخ 
يدیعبت نایم  رد  طقف  ربخ  نیا  تساوخ  نم  زا  .دیلقا  هب  یموس  هذـیا و  هب  یمود  تفریج ، هب  اهنآ  زا  یکی  دـش ؛ دـنهاوخ  مازعا  رگید 

(1)« .مداد رارق  رما  نایرج  رد  ار  يدیعبت  ناتسود  .دنکن  زرد  نوریب  دنامب و  اه 

زور نیرخآ  ات  يرای  تسد 

تامادـقا زا  نامز  نیا  رد  هک  ییاهـشرازگ  .تشاد  همادا  رهـشناریا  رد  نایدـیعبت  تماقا  ياهزور  نیـسپاو  ات  ناگدز  لیـس  هب  کمک 
شیارگ نانآ  هب  اه  چولب  زا  يدادعت  هدیدرگ  ثعاب  ثحب  دروم  نویناحور  مادقا   » هک دیوگ  یم  دش ، هیهت  یتینما  عبانم  طسوت  ناشیا 

رتهب دیـشروخوریش  ياه  کمک  زا  روکذم  نویناحور  ياه  کمک  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  مدرم  نیب  رد  یتاعیاش  هدرک و  ادـیپ 
هدرکن یکمک  لیس  نایرج  رد  هک  هقطنم  ياه  يولوم  هب  روکذم  نویناحور  تامادقا  هدهاشم  اب  اه  چولب  ًانمض  .دشاب  یم  رت  مظنم  و 

(2)« .دنا هدش  نیبدب  دنا 

یگنوگچ رب  يدهاش  ار  نآ  داد و  هئارا  نایدیعبت  یناسردادـما  هرابرد  تینما  نامزاس  هدـنام  اج  هب  دانـسا  زا  ناوت  یم  هک  يدنـس  اما 
کمک عوـضوم : : » تـسا نـیا  تـفرگ  یلاـها  يراـی  رد  نایدــیعبت  مادــقا  رهــشناریا و  تـیمورحم  قـمع  تـلود ، یناــسر  کــمک 

.رهشناریا ناگدز  لیس  هب  دیشروخوریش 

.هدومن هرباخم  رهشناریا  دیشروخوریش  هب  ریز  حرش  هب  یفارگلت  خرس  دیشروخوریش  لماعریدم  يدیهش  بیطخ  رتکد  ياقآ 

.دـشاب یتسیاب  زور  یلا 20  ًاتدـعاق 15  هدز  لیـس  دارفا  هب  کمک  ناریا  دیـشروخوریش  لماعریدـم  یبیطخ  رتکد  ياـقآ  مـالعا  ربارب 
عطق هب  تبـسن  ات  حرطم  رهـشناریا  دادـما  هتیمک  رد  عوضوم  تسا  مزال  هتفای  همادا  هاـم  کـی  زا  شیب  اـه  کـمک  نیا  نوچ  نیارباـنب 

.ددرگ مادقا  کمک 

اب اه  کمک  نیا  هک  دندومن  رظنراهظا  ًاقفتم  هدش  میظنت  هسلج  تروص  رد  ءاضعا  نکیل  حرطم  دادما  هتیمک  رد  عوضوم  هبنش : هیرظن 
.دبای همادا  یلاها  راب  تقر  عضو  هب  هجوت 

تسا نکمم  اه  کمک  عطق  اب  هتیمک  ءاضعا  تفلاخم  مغر  یلع  هبنشکی : هیرظن 
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.دمآ دهاوخ  دوجو  هب  یتیاضران  یلاها  نیب  رد  تروص  نیا  رد  .دزرو  عانتما  یسنج  ياه  کمک  همادا  زا  ًاسأر  دیشروخوریش 

یلعدیس یتسرپرس  هب  رهـشناریا  میقم  يدیعبت  یناحور  رفن  هس  هکنیا  هب  هجوت  اب  هبنـشکی  هبنـش و  هیرظن  دییأت  نمـض  هبنـشود : هیرظن 
هچنانچ دـنیامن  یم  عیزوت  یلاها  نیب  رد  تسا  یتدـم  هدومن و  تفایرد  رابوراوخ  رگید  ياه  ناتـسرهش  تایآ  زا  يا  هنماخ  ینیـسح 

هدوبن و تحلـصم  هب  دیـشروخوریش  مادـقا  اذـل  دراد  همادا  روکذـم  نویناحور  ياه  کمک  نوچ  ددرگ  عطق  دیـشروخوریش  کـمک 
یتدم ات  حرطم  دیـشروخوریش  لماعریدـم  یبیطخ  رتکد  ياقآ  اب  يوحن  هب  عوضوم  تسا  حلـصا  .تشاد  دـهاوخ  یبولطمان  ساکعنا 

(1)« .ددرگ تقفاوم  ثحب  دروم  ياه  کمک  همادا  هب  تبسن  رگید 

.دش هیهت  تفریج  هب  رهشناریا  زا  يا  هنماخ  ياقآ  تکرح  زا  شیپ  زور  راهچ  شرازگ  نیا 

تفریج فرط  هب 

اه تیلاعف  زا  هلـسلس  نیا  نایاپ  رد  .تفای  همادا  زور  لهچ  يا  هنماخ  ياقآ  یتسرپرـس  هب  يدـیعبت  نایناحور  یناسر  کـمک  تاـیلمع 
« .مراد رایتخا  رد  ار  نشج  نآ  ياه  سکع  ینارنخس و  راون  زونه  مدرک و  ینارنخس  نآ  رد  نم  میدرک و  اپرب  یگرزب  نشج  »

، هکپسا يادخدک  هنومن  يارب  .درک  نوگرگد  نانآ  هب  تبسن  ار  یلاها  هاگن  لیس ، ناگدید  بیسآ  هب  يدیعبت  نایناحور  ياه  کمک 
رهـشناریا رد  لبق  يدنچ  هک  یلیـس  هثداح  رد   » هک تفگ  يا  هنماخ  ياقآ  دـیعبت  لحم  رییغت  زا  سپ  رهـشناریا ، فارطا  ياه  شخب  زا 

هب ...يا  هنماخ  خیـش  مان  هب  يدیعبت  ياهدنوخآ  زا  رفن  کی  هدش ، هابت  ناش  یگدـنز  دراو و  يدایز  یلام  تراسخ  یلاها  هب  يراج و 
راهظا رهشناریا  یلاها  هدش و  مدرم  يراتفرگ  عفر  ثعاب  يو  کمک  دیامن و  یم  ...یـسنج  يدقن و  کمک  روکذم  ناتـسرهش  مدرم 

سب ناش  يارب  دنک  دیعبت  رهـشناریا  ناتـسرهش  هب  ار  اهدنوخآ  اه و  خیـش  نیا  زا  رفن  هس  ای  ود  دـنکب و  یفطل  تلود  رگا  دـنراد  یم 
کمک ناونع  هب  مدرم  رایتخا  رد  يا  هنماخ  خیـش  هک  یلیاسو  ًانمـض  .دوشب  ناش  تراسخ  ناربج  ات  دـننکب  کمک  اـهنآ  هب  هک  تسا 

زا یقیرط و  هچ  هب  رابوراوخ  لماح  ياه  نویماک  تسین  صخشم  دوش و  یم  دراو  رهشناریا  هب  نویماک  طسوت  دراذگ  یم 
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(1)« .دوش یم  هداتسرف  يا  هنماخ  خیش  یناشن  هب  یناسک  هچ  فرط 

نکاج زار  .دیوش  تکرح  هدامآ  دیاب  تفگ  یم  هک  دوب  ینابرهـش  سیئر  .دمآرد  ادـص  هب  هناخ  رد  هک  دوب  دادرم  مودو  تسیب  بش 
هنماخ ياقآ  و  نونکا ، یمیحر  ياقآ  هک  تفگ  یم  ینابرهش  سیئر  .دوبن  مدرم  شنکاو  زا  ینارگن  زج  يزیچ  نایدیعبت ، هنابش  ندرک 

ياقآ  » .دشن هتفریذپ  دنزادنیب ، حبص  ادرف  هب  ار  تکرح  تعاس  دندرک  یعس  .دنتفیب  هار  دیاب  دعب  تعاس  ود  يا 

ات دـنک ، هلجع  تساوخ  یم  يو  زا  ًاـمئاد  مه  سیلپ  دوب و  دوخ  نادـمچ  ندرک  هداـمآ  دوخ و  لـیاسو  يروآ  عمج  لوغـشم  یمیحر 
هب درک ، داریا  دارفا  ریاس  سیلپ و  سیئر  روضح  رد  یـسامح  هاتوک  ینارنخـس  کی  دش و  ینابـصع  یمیحر  ياقآ  موحرم  هک  ییاج 

رورغم دوخ  یلاـشوپ  تردـق  نیا  هب  امـش  تفگ : اـهنآ  هب  يو  .منک  یم  ساـسحا  نونکا  مه  ار  وا  تاـملک  نینط  ییوـگ  هک  يروـط 
.دنار یم  نابز  رب  ار  ریباعت  عون  نیا  زا  .تخیر  دهاوخورف  امـش  ییاورنامرف  مالـسا ، تردـق  شـشخرد  اب  يدوز  هب  مرجال و  .دـیوشن 

یم نامگ  اریز  مدش  هدنمرـش  یـسامح  نانخـس  نینچ  داریا  زا  دوخ  مهـس  هب  نم  دوب و  راعـش  دـح  رد  تاحیـضوت  نیا  زور  نآ  هتبلا 
« .دوبن عمج  نآ  رد  شیاج  مدرک 

شدنزرف ود  نوچ  دنک ؛ روجو  عمج  ار  دوخ  ات  تفای  لاجم  رگید  زور  دنچ  يدزیروپدشار  ياقآ  .دـندرب  ار  یمیحر  نیدـلارخفدیس 
دوب و دادرم  مودو  تسیب  دادماب  تعاس 1:30  .دوب  نکممریغ  كدـنا  نامز  نآ  رد  اهنآ  ندرک  اج  هباج  ناکما  تشاد و  هارمه  هب  ار 

یمن تکرح  دـینکن ، لوبق  رگا  تفگ : .دـنتفریذپن  .درک  دـهاوخ  تکرح  دوخ  وردوخ  اب  هک  تفگ  .يا  هنماـخ  ياـقآ  تکرح  تبون 
رد شرـسمه ، ردارب  هتـسجخ ، نسح  اهزور  نآ  .تشادن  تقفاوم  زج  يا  هراچ  ینابرهـش  سیئر  .دینکب  دیهاوخ  یم  يراک  ره  منک ؛
یم دروآ و  یم  ار  اه  همان  اه و  مالس  .دوب  همان  مالـس و  کیپ  هتـسجخ  نسح  .دوب  هدمآ  رهـش  نیا  هب  زین  نیا  زا  شیپ  .دوب  رهـشناریا 

رگید درف  ود  يدـمحمروپ و  رغـصا  یلع  وا ، قیرط  زا  نوگاـنوگ  قطاـنم  رد  اـه  يدـیعبت  رگید  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  ياـه  هماـن  .درب 
.دش یم  لدبودر 

، دنتـشاد کی ، ما  دیاش  یمیدق ، دـنلب و  ییاه  گنفت  هک  رومأم  ود  و  درگاش ، فرط  هتـسجخ  تسـشن ، نامرف  تشپ  يا  هنماخ  ياقآ 
دنتساوخ يا  هنماخ  ياقآ  زا  دندیسر  هک  هداج  هب  .نآ  بقع  مه  ینابرهش  هتفر  رد  راوهز  وردوخ  کی  درک و  تکرح  وژپ  .تشپ 
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هاگ داتفا و  یم  ولج  هاـگ  .تشگرب  ناـش  يأر  دیـشک  یم  ار  دوخ  یتخـس  هب  ینابرهـش  وردوخ  نوچ  اـما  دـنک ، تکرح  اـهنآ  تشپ 
نارومأم .دنک  رپ  بآ  زا  ار  شروتایدار  دتـسیاب و  دـش  یم  روبجم  يا  هنماخ  ياقآ  دروآ و  یم  شوج  درک ، یم  مک  بآ  وژپ  .بقع 

وردوـخ یگدوـسرف  هب  هجوـت  یب  و  درک ، رپ  ار  روتاـیدار  داتـسیا ، مب ، رهـش  هـب  ندیـسر  زا  شیپ  .داتـسیا  دـیابن  هـک  دنتـشاد  رارـصا 
انتعا .دتسیاب  دنتساوخ  وا  زا  هارمه  رومأم  ود  .دوب  هدیاف  یب  دندز ، غارچ  هزادنا  ره  نارومأم  .تفریج  تمس  هب  دنار  زاگرپ  ینابرهش ،
هدـننک تعیاشم  نارومأـم  رظتنم  دنداتـسیا و  سیلپ  هاگـساپ  رد  .دـش  نینچ  .تشاد  دـهاوخ  هگن  سیلپ  هاگـساپ  رد  هک  تفگ  .درکن 

هل هل  هتسخ ، هدنامرد و  دنشاب ، هدش  اهر  هدز  هلزلز  کقاتا  کی  نورد  زا  هک  راگنا  نانیشنرس ، دندیـسر ، رـس  تشپ  زا  یتقو  .دندنام 
.دندز یم 

درک یم  یگدنز  مب  رد  هک  تخانش  یم  ار  یتفرعماب  يدزی  هدننار  وا  .دوب  هدرک  هتفوک  هتـسخ و  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هنابـش ، یگدننار 
دزن تساوخ  هتسجخ  ياقآ  زا  .دوب  هدمآ  وا  ندید  هب  راب  نیدنچ  رهشناریا  رد  .تشاد  ناگدشدیعبت  هب  کمک  يارب  یناوارف  هزیگنا  و 

هاگـساپ يدورو  رد  کیدزن  یقاتا  رد  هقبطود  تخت  دـنچ  .دـنک  ربخاب  سیلپ  هاگـساپ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  روضح  زا  ار  وا  هتفر ، يو 
، دعب یتاعاس  .تفرگربرد  ار  وا  یقیمع  باوخ  .درک  اهر  اهنآ  زا  یکی  يور  ار  دوخ  تفر و  اجنآ  هب  هزاجا  یب  .درک  بلج  ار  شرظن 
ات اج  نیا  زا  تسا و  بارخ  نم  وردوخ  متفگ  وا  هب   » .درک یلاحـشوخ  زاربا  يا  هنماخ  ياقآ  ندید  زا  دیـسر و  هار  زا  هدـننار  تسود 

دنک روبع  دناوت  یمن  وردوخ  کی  زا  شیب  نآ  ياه  تمسق  زا  یضعب  رد  هک  راومهان  کیراب و  یناتسهوک و  هار  خسرف  تفریج 12 
« .تسا بوخ  رایـسب  يراپـسب  هاـگریمعت  هب  ار  اـم  وردوخ  یناـسرب و  تفریج  هب  ار  اـم  تدوـخ  وردوـخ  اـب  رگا  .تسا  اـم  يور  شیپ 

کیدزن .دنداتفا  هار  دنتسشن و  بقع  هتـسجخ  ياقآ  رومأم و  ود  و  ولج ، يا  هنماخ  ياقآ  .تشگزاب  دوخ  وردوخ  اب  تفر و  .تفریذپ 
وـضو .تشادـن  تشذـگ  یم  رهـشناریا  رد  هچنآ  هب  یتهابـش  اوه  .دنداتـسیا  تشاد  هیکت  زبسرـس  یغاب  هب  هک  يا  هناخ  هوهق  رد  رهظ 

شندید يارب  دندوب ، هدش  وا  هارمه  حلسم  رومأم  جنپ  دیـس و  یناحور  کی  هجوتم  هک  ناییاتـسور  زا  یهورگ  .دناوخ  زامن  تفرگ و 
.تسا رتهب  میهد  همادا  نام  هار  هب  دـنتفگ  .دـنک  تحارتسا  دـهاوخ  یم  هک  تفگ  نارومأم  هب  راهان  زا  سپ  .دـندش  عمج  هداج  راـنک 

یتـقو یهاـتوک ، ترچ  زا  سپ  .تبقارم  هب  مه  اـهنآ  تخادرپ و  تحارتـسا  هب  وا  .درک  دـهاوخن  شوگ  ناـشفرح  هب  هک  دنتـسناد  یم 
ار شفارطا  رفن  اههد  تفر ، یم  وردوخ  فرط  هب  تکرح  يارب 
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يدب تیعقوم  رد  اهنآ  هک  نیا  يارب  نم  و   » دندش هدز  تشحو  هارمه  نارومأم  .دندرک  تعیاشم  ار  وا  تاولص  نداتـسرف  اب  دنتفرگ و 
« .مدرک ینابرهم  نانآ  اب  دندوب ، هتفرگ  رارق 

تفریج رد 

رهـشناریا زا  یمک  تسد  نآ  ياـمرگ  .تسا  هدـییور  نآ  رد  مه  ییاـه  ناـمتخاس  هـک  دـنام  یم  گرزب  یغاـب  هـب  رود ، زا  تـفریج ،
اهریگ میمصت  زا  یسک  .گنت  ییاضف  کچوک و  ینامتخاس  دندیـسر ؛ ینابرهـش  هب  .تارـشح  زا  رپ  دوب و  بوطرم  اوه  اما  تشادن ،
يدیس یناحور  دندوب  هدیدن  دبال  .دنتـشذگ  یم  سیلپ  نامتخاس  ربارب  زا  یتفگـش  اب  نارذگهر  .دندوب  هتفر  ناش  ياه  هناخ  هب  .دوبن 

.دنک ادیپ  ار  یشلما  ینابر  ياقآ  هناخ  تساوخ  هتـسجخ  ياقآ  زا  .دنیـشنب  نآ  يور  دنک و  نهپ  ینابرهـش  ور  هدایپ  رد  ار  شیابع  هک 
دوب و هدرک  رییغت  تفریج  هب  وا  دـیعبت  لحم  هک  دـنارذگ  یم  کباب  رهـش  رد  ار  دوخ  دـیعبت  هرود  یـشلما  ینابر  يدـهمدمحم  ياقآ 

.تشاد تماقا  رهش  نیا  رد  شا  هداوناخ  اب  کنیا 

اجنیا هب  هک  دـش  هچ  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  نم  ندـید  اب   » .دـش یـشلما  ینابر  ياـقآ  هناـخ  یهار  يرادا  تافیرـشت  زا  سپ 
« .تسا هدش  ررقم  نینچ  ایوگ  متفگ : يدمآ ؟

، درک یم  يرپس  تشدرـس  رد  ار  دوخ  دیعبت  هرود  هک  يزاریـش  ینابر  میحرلادبع  ياقآ  يا ، هنماخ  ياقآ  رارقتـسا  زا  سپ  زور  دـنچ 
يرون نیـسح  نایاقآ  دیدج  هاگدیعبت  هدشدای  نویـسیمک  هتبلا  .دش  لقتنم  تفریج  هب  مق  یعامتجا  تینما  ظفح  نویـسیمک  يأر  قبط 

مساق جاح  هاوخیداعم ، دیجملادبع  یمارگ ، یلعدمحم  يزاریش ، مراکم  رـصان  ینامرک ، یتجح  داوجدمحم  يدزی ، دمحم  ینادمه ،
تـضهن نایدـیعبت  لوا  رهـش  تفریج ، اـهزور  نآ  .دوب  هدرک  نییعت  تفریج  زین  ار  دـنمدرخ  نیـسحمالغ  ینامیلـس و  نیـسح  یلیخد ،

هیردیح تبرت  هب  ادتبا  وا  .دوب  مق  لها  ینامیلـس ، نیـسح  اه  بساک  زا  یکی  .دـندوب  بساک  ود  یناحور و  تفه  اهنآ  .دوب  یمالـسا 
، هداتـسیا هلـصاف  اب  تساوخ  دوخ  هارمه  نارومأم  زا  وا  .دوب  هیثاثا  زا  رپ  وا  لماح  وردوخ  دیـسر ، تفریج  هب  یتقو  .دوب  هدش  دلب  یفن 
: تفگ یم  داد  یم  نانآ  تسد  هب  هک  يا  هلیـسو  ره  اب  .تشاد  یناوارف  شوجو  بنج  .دنناسرب  هناخ  رد  هب  تسد  هب  تسد  ار  لیاسو 

اما دندوب ، ندش  بآ  لاح  رد  قانتخا  ياه  خـی  .دوب  رییغت  لاح  رد  اراکـشآ  عاضوا  .دـندیدنخ  یم  طقف  نارومأم  .هاش  رب  گرم  وگب 
.تشاد رارق  بآ  ریز  نانچمه  یخی  هوک  نیا  ياه  هیاپ 
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عماج دجـسم  .دـنناهرب  ینابزیم  همادا  زا  ار  یـشلما  ینابر  ياقآ  ات  دـندرک  هراجا  هناخ  دـنچ  دوخ  يراـبجا  تماـقا  يارب  اـه  يدـیعبت 
وا یپ  رد  ام  داتفا و  یم  ولج  دوب  رتگرزب  اـم  همه  زا  ینـس  رظن  زا  هک  يزاریـش  یناـبر  ياـقآ   » .دوب نایدـیعبت  عاـمتجا  لـحم  تفریج ،

« .تخیگنا یمرب  ار  مدرم  تاساسحا  هک  دوب  یتارهاظت  هیبش  دجسم  يوس  هب  تأیه  لکـش و  نیا  اب  ام  تکرح  ...میدرک  یم  تکرح 
.درک یم  ینارنخس  عماج  دجسم  رد  نایناحور  زا  یکی  بش  ره 

رد مدرم  روضح  تبـسانم  نیمه  هب  .دوب  ناضمر 1398  كرابم  هام  اب  نامزمه  تفریج  هب  نایدـیعبت  رگید  يا و  هنماـخ  ياـقآ  دورو 
فداصم راگزومآ  دیـشمج  تلود  طوقـس  اب  هک  رویرهـش ) مجنپ   ) ءایحا بش  نیموس  رد  .تشاد  دومن  شیپ  زا  شیب  عماـج  دجـسم 

هیمالعا دوب ، شوماخ  اه  غارچ  هک  نآرق  نتفرگرـس  مسارم  رد  .دومن  دـیجمت  ینیمخ  ماما  زا  درک و  ینارنخـس  يا  هنماخ  ياقآ  دـش ،
(1) .دنداتسرف نامرک  هب  هدرک ، طبض  ار  يا  هنماخ  ياقآ  نانخس  یتینما  نارومأم  بش  نآ  .دش  شخپ 

هب نایدیعبت  دورو  زا  يزور  دنچ  دنتشون ، یتینما  یماظتنا و  نارومأم  هک  هچ  نآ  ربانب  .دوب  عماج  دجسم  رد  وا  ینارنخس  نیمدنچ  نیا 
تارکذـت ...راب  نیدـنچ  نونکات  لحم  ینابرهـش  فرط  زا   » .تفرگ ینوزف  ناشیا  هب  رهـش  ناناوج  شیارگ  هک  دوب  هتـشذگن  تفریج 

(2)« .دنیامن یمن  تارکذت  نیا  هب  یهجوت  نکیل  دش  هداد  مزال 

كانرطخ و  » هقطنم رد  نانآ  تماقا  همادا  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  تفریج  ینابرهش  سیئر  حالف ، درگرـس  نایدیعبت ، لاعف  روضح 
تماقا لحم  نامز  نیرتمک  رد  تساوخ  رهـش  رادـنامرف  زا  وا  .دومن » دـهاوخ  مهارف  ار  یمومع  شیاسآ  مظن و  رد  لـالخا  تاـبجوم 

هتشاد هگن  رود  یبهذم  یعامتجا و  یسایس ، ياه  یهاگآ  زا  هک  تفریج  مدرم  هک  دوب  نیا  وا  لالدتـسا  .دنک  رییغت  نایدیعبت  يرابجا 
.دروآ دنهاوخ  دیدپ  ار  يراوگان  ياهدادخر  هدش ، کیرحت  دنا ، هدروآرد  رهـش  نیا  زا  رـس  هک  يدیعبت  نایناحور  طسوت  دنا ، هدش 

( تعنص تشک و  یماهس  تکرش  و  نارمع ، نامزاس  یعارز ، یماهس  تکرش   ) هقطنم يزرواشک  تاسسؤم  رب  مکاح  يدمآراکان  وا 
(3) .درک فیصوت  تفریج  يریذپ  بیسآ  تلع  ار 

ص:608

[. خروم 7/6/37[57 مش 1207/ج ه ،  هب 312 ، زا ج ه  نامه ، - 1
[. خروم 7/6/37[57 مش 1286/ج ه ،  هب 312 ، زا ج ه  نامه ، - 2

مش 513-27-10، تفریج ، ناتـسرهش  یعاـمتجا  تینما  ظـفح  نویـسیمک  سیئر  رادـنامرف و  هب  تفریج  ینابرهـش  هماـن  ناـمه ، - 3
خروم 12/6/57.

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 651 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_608_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_608_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_608_3
http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  رویرهـش  مهدزناپ  .تفرگ  يداع  یتروص  هتفر  هتفر  ناـضمر  هاـم  ياـه  ینارنخـس  زا  سپ  راعـش  نداد  رـس  هیمـالعا و  شخپ 
هک دش  عیزوت  هاش  تموکح  هیلع  ییاه  هیمالعا  تفرگارف و  ار  عماج  دجـسم  نحـص  نارـضاح ، ياهراعـش  يا ، هنماخ  ياقآ  نانخس 

(1) .دش هتسناد  يدیعبت » ظاعو   » رس ریز  تاکرحت  نیا  همه 

هک یقودـص  ياقآ  کیپ  رویرهـش ، مود  .تشاد  همادا  زین  تفریج  رد  یقودـص  هللا  تیآ  اب  يا  هنماـخ  ياـقآ  تاـطابترا  تاـبتاکم و 
یقودص هللا  تیآ  همان  نیا  رد   (2) .دوب هداتفا  كاواس  گنچ  هب  نامرک  رد  دوب ، لوپ  ناموت  رازه  هد  هیمالعا و  يدادـعت  همان ، لماح 

دوب هتشون  هدرک ، دای  ملاظ » هاگتسد  يرلتیه  لامعا   » هب دوب ، هدش  ینادابآ  دنورهش  نتخوس 377  هب  رجنم  هک  سکر  امنیس  هعجاف  زا 
دوب هداتـسرف  تفریج  نایدیعبت  همه  يارب  ار  لوپ  یقودص  ياقآ  .تسا  هداد  ماجنا  هثداح  نیا  ندرک  موکحم  يارب  یتامادـقا  هچ  هک 

.دوش میسقت  نانآ  نایم  ات 

رد يرادمتعیرـش  ياـقآ  هک  نیا  زا  تشوـن و  مق  رد  يرادمتعیرـش  مظاکدیـس  ياـقآ  هب  باـطخ  يا  هماـن  يا  هنماـخ  ياـقآ  نینچمه 
رب يدادبتـسادض ، عضاوم  هئارا  نمـض  ناوا  نیا  رد  يرادمتعیرـش  ياـقآ  .داد  رادـشه  وا  هب  دوـب ، هدز  مد  اهوردـنت »  » زا شتاراـهظا 

همه و  دومن ، یم  لیامت  زاربا  دوب ، هداد  هاش  میژر  هک  یتاباختنا  هدعو  هب  تبـسن  دیزرو ، یم  دـیکأت  هطورـشم  یـساسا  نوناق  يارجا 
ماـظن يولهپ و  اضردـمحم  صخـش  هب  زگره  هتفرن ، رتارف  نادرمتلود  تلود و  هدودـحم  زا  تموکح ، هب  وا  مجاـهت  هک  دنتـسناد  یم 
مدرم مه  دنک ، یـضار  ار  میژر  مه  درک  یم  یعـس  دوخ  تاراهظا  اب  هک  دوب  نیا  يرادمتعیرـش  ياقآ  شور   » .دسر یمن  یهاشنهاش 
هرهب دـیمهف و  یم  ار  اهنآ  موهفم  میژر  اریز  تشاد ، رظندـم  رتشیب  ار  میژر  تیاضر  ًالومعم  هک  دوب  يروط  يو  تاراهظا  تعیبط  .ار 

نآ رد  اهوردـنت »  » ریبعت .دـنوش  مرگرـس  هدننکـش  فیعـض و  يریگ  عضوم  کی  اـب  دوب  نکمم  مدرم  اـما  درک ، یم  ار  مزـال  يرادرب 
یم موکحم  یفرعم و  اهوردنت  ناونع  هب  بالقنا  هار  ناوریپ  همه  داتفا  یم  اه  نابز  رـس  رب  رگا  هک  ارچ  دوب ، كانرطخ  رایـسب  طیارش 

هوبنا يرگ  یطارفا  اب  هزرابم  مان  هب  ات  دهد  یم  میژر  تسد  هب  هناهب  تاراهظا  نیا  هک  متفگ  متشون  يو  هب  هک  يا  همان  رد  اذل  .دندش 
نایاپ هب  ار  همان  یتقو  .دوب  دهاوخ  امش  هدهع  هب  ماع  لتق  نیا  تیلوئسم  یطیارش  نینچ  رد  دنارذگب و  غیت  مد  زا  ار  ناشورخ  تیعمج 

رد رویرهش  راتشک 17  ربخ  مدوب ، هداتسرفن  ار  نآ  زونه  مدرک ، اضما  ار  نآ  مدرب و 

ص:609

خروم 22/6/57 مش 1374/ج ه ،  هب 312 ، زا ج ه  نامه ، - 1
[. خروم 4/6/37[57 مش 9880/ه ،  هب 312 ، نامرک  كاواس  مارگلت  نامه ، - 2

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 652 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_609_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_609_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .تسا اهوردنت  يزاسدوبان  تایلمع  زاغآ  نیا  متشون : نآ  هیشاح  رد  .دیسر  نارهت  هلاژ  نادیم 

زا یخرب  دوخ  هب  دوخ  درک ، حرطم  یلم  یتشآ  داجیا  يارب  وا  تلود  هک  ییاهراعـش  یماما و  فیرـش  رفعج  ندمآ  راک  يور  زا  سپ 
تارهاظت لَِبق  زا  هک  ییاهراشف  یمالسا ، تضهن  ياهدادخر  باتش  رگم  دوبن  نیا  و  تسسگ ؛ مه  زا  ار  هدش  هتفاب  نیشیپ  ياه  هتـشر 

، نایناحور نوچمه  یعامتجا ، ياه  هورگ  هب  دـیاب  رهاـظ  رد  هک  ییاـهزایتما  درک و  یم  ینیگنـس  تموکح  هدرگ  رب  اـه  باـصتعا  و 
.دماینرد ارجا  هب  ای  دش  َقل  روما  رگید  ناسب  نایدیعبت  رب  مکاح  تاررقم  ور  نیا  زا  .دش  یم  هداد  ...و  یـسایس  ناینادـنز  اه ، همانزور 

زا نیا  زا  شیپ  یخرب  .دـندرک  كرت  دوـخ  رهـش  فرط  هب  ار  دـیعبت  لـحم  هدرک ، هدافتـسا  تیعقوـم  نیا  زا  تفریج  نایدـیعبت  یخرب 
ار تفریج  يا  هنماخ  ياقآ  نیب  نیا  رد  .دندش  ینادنز  يزوردنچ  ریگتسد و  یخرب  .دندوب  هدرک  يراددوخ  دیدج  هاگدیعبت  شریذپ 

ماهتا هب  ناردارب  زا  يرامش  دننام  متساوخ  یمن  هک  نیا  رگید  .دننکن  دیعبت  زا  یگتـسخ  ای  رارف و  هب  مهتم  ارم  ات  مدنام   » .درکن كرت 
« .متسناد یمن  دوخ  نأش  رد  ار  نآ  اریز  موش ؛ ریگتسد  رارف ،

تماقا ياهزور  نیـسپاو  ات  لاح  نیا  اب  دش ، دهاوخ  رداص  وا  تئارب  ضقن و  يدوز  هب  وا  دـیعبت  مکح  هک  تفگ  یم  روشک  ياهربخ 
يادرف هبنش ، جنپ  رصع  عماج ، دجسم  رد  رویرهش  مودو  تسیب  بش  ینارنخـس  رد  وا  .داد  همادا  دوخ  يراج  تاکرحت  هب  تفریج  رد 

رد ییاه  هیمـالعا  رـضاح  ناوناـب  هدـشدای  مسارم  رد  .درک  مـالعا  نارهت  نینوخ  هعمج  يادهـش  دوبداـی  مسارم  ییاـپرب  ناـمز  ار  نآ 
(2) .دندرک شخپ  دجسم 

يارب دوـش  یم  هتفگ   (3) .دـنارذگ تفریج  عباوت  زا  كولب  جونهک و  هب  ترفاسم  رد  ار  رویرهـش  ياهزور  نیرخآ  يا  هنماـخ  ياـقآ 
هب مه  يرـس  .دوب  دابآربنع  تفر ، نارومأم  مشچ  زا  رود  وا  هک  یقطانم  رگید  زا  .تفر  اجنآ  هب  ینارنخـس  هبدـن و  ياـعد  رد  تکرش 

یتباث زیورپ  دیـسر ، نارهت  هب  جونهک  هب  شرفـس  ربخ  یتقو  .درک  یلام  کمک  اج  نآ  فقـس  یب  دجـسم  هب  دز و  يرغاـس  ياتـسور 
ینابر ياـقآ  هارمه  هک  يا  هنماـخ  ياـقآ   (4) .دـننک شریگتـسد  درک ، عاـنتما  رگا  دـننادرگزاب و  تفریج  هـب  ار  وا  ًاروـف  داد  روتـسد 

، دوب هتفر  راذگ  نیا  هب  يزاریش 
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.تشگزاب تفریج  هب  رویرهش  ما  یس  رصع 

وا شنکاو  رظتنم  .يدازآ و  تفگ : دـمآ و  يا  هنماخ  ياـقآ  دزن  تفریج  ینابرهـش  سیئر  هک  دوب  نآ  يادرف  اـی  بش  ناـمه  ًـالامتحا 
بجعت رتشیب  .منامب  تفریج  رد  مهاوخ  یم   » هک دینـش  دوب ، هدز  تریح  هک  ینابرهـش  سیئر  .يداـش  هن  درک و  بجعت  زاربا  هن  .دـش 

سفن ندیشک  هک  یهاوخریخ ، رس  زا  هن  رارـصا  نیا  « ] .منک كرت  ار  رهـش  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  زا  هک  دومن  رارـصا  نم  هب  درک و 
مداد یم  لامتحا  اریز  متـشاد ، یفدـه  يریگ  عضوم  نیا  زا  .منام  یم  اجنیا  نم  .هن  متفگ : [ » .دوب هتـشذگ  زور  لهچ  عیاقو  زا  تحار 

یضعب هک  مدوب  هدینش  اریز  .دنربب  نیب  زا  هار  نیب  رد  ارم  هک  نیا  دشاب و  راک  رد  يا  هئطوت  تسا  نکمم  نم  يدازآ  صوصخ  رد  هک 
« .دنا هدرک  هیفصت  یگتخاس  فداصت  هحناس  کی  رد  تشگزاب ، هار  رد  ار  اه  يدیعبت  زا 

نکاس يدزی  تفرعماب  هدننار  دای  هب  رگید  راب  .دنک  كرت  ار  تفریج  یماظتنا ، تاماقم  عالطا  نودب  تشاد  میمـصت  يا  هنماخ  ياقآ 
رارق .دنک  كرت  ار  تفریج  یناهنپ  دـهاوخ  یم  هک  تفگ  .دـندمآ  .دروایب  تفریج  هب  ار  وا  ات  داتـسرف  مب  هب  ار  ینئمطم  درف  .داتفا  مب 

ناتسود و همه  .دوب  يدیعبت  شود  هب  هناخ  کی  زا  شیب  يا  هنماخ  ياقآ  لیاسو  .دنام  یم  دیاب  وردوخ  ثاثا و  اما  دنورب ، هنابـش  دش 
هچ نآ  هک  تفگ  تشادرب و  یلیاسو  رصتخم  .دنتشاد  دوخ  اب  وا  تحار  نارذگ  يارب  يا  هیده  دندمآ  یم  شرادید  هب  هک  ناشیوخ 

.دشن زاب  رهش  نیا  هب  دلب  یفن  ناونع  اب  یمالسا  تضهن  نازرابم  ياپ  دعب  هب  نآ  زا  اما  تفریج ؛ يدعب  ياه  يدیعبت  فقو  دنام  یم 

اه یتفریج  نابز  زا 

فجن هناـخ  ادـتبا  يو  هک  دـنتفگ  دـندرک ، داـی  رهـش  نیا  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  تماـقا  هرود  زا  تفریج  یلاـها  یتقو  دـعب ، اـه  لاـس 
شدوخ و  ایهم ، هشیمه  ياچ  .دوب  تمدخ  هدامآ  نشور و  اج  ود  ره  رد  وا  روامس  .درک  هراجا  ار  هدازرقاب  هناخ  سپس  و  شنمراشفا ،

رود زا  .دندوب  اه  ناوج  نآ  هدمع  يرتشم  هک  درک  یم  اپرب  هناخ  رد  ییاه  هسلج  .دوب  ییاریذـپ  نتخیر و  ندرک و  مد  هب  دـنم  هقالع 
هاش و  دـنک ؛ عافد  تنطلـس  زا  تیناحور  درک ، داهنـشیپ  ییاـقب  .دوب  ییاـقب  رفظم  اـهنآ ، زا  یکی  .دـندمآ  یم  شندـید  هب  کـیدزن  و 

هزرابم دوب : هدـش  هتـشون  نآ  ریز  هک  دوب  ماما  زا  یـسکع  يا  هنماخ  ياـقآ  قاـتا  رد  .دوب  یفنم  خـساپ ، .تموکح  هن  دـیامن ، تنطلس 
.تفریذپ یمن  نتفر  دوز  ندمآ و  شیپ  يارب  ار  فص  ولج  تارفن  فراعت  .دیرخ  یم  نان  شدوخ  .زگره  شزاس  يرآ ،
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هاگتـسد مادـهنا  بیرخت و  دروم  رد  وا  اب  تفریج  ترارحرپ  ناناوج  یتقو  .دوب  بترم  هزیکاپ و  یلاـها  مشچ  رد  هتـسارآ و  شرهاـظ 
درک و عنم  ار  نانآ  تسا ، نامهب  نالف و  یتلود  تکرـش  نیا  هک  دنتفگ  و  دـندرک ، تروشم  تفریج  تعنـص  تشک و  تکرـش  ياه 

هدافتسا هحلـسا  دیرخ  يارب  شذوفن  زا  دنتـساوخ  دنداد و  وا  هب  ناموت  رازه  راب 38  کی  .تسناد  لاـملا  تیب  رامـش  رد  ار  لاوما  نآ 
، دـنرخب ریثکت  هاگتـسد  دـننک ؛ شخپ  سرادـم  نازومآ و  شناد  نیب  دـنرخب ، باتک  دـنربب  دـنرادرب  ار  لوپ  نیا  هک  تفگ  اما  دـنک ،

روتنک زا  ار  شا  هناخ  یفرـصم  قرب  تفریج ، زا  جورخ  ماگنه  .دـنیامن  عیزوت  فارطا  ياهاتـسور  رد  ار  یتموکحدـض  ياه  هیمـالعا 
(1) .تخادرپ ار  نآ  غلبم  درک و  باسح  قرب 

دیعبت نایاپ 

هب شناهارمه  زا  یکی  مب ، رد  .دوب  هدرک  يرپس  دیعبت  رد  ار  زور  .دندرک 285  كرت  مب  دصق  هب  ار  تفریج  رهم 1357  لوا  هاگرحس 
نیا  » .تفر هنابـش  .دش  نامرک  یهار  اجنآ  زا  .تشاد  مدرم  اب  ییاه  تاقالم  .دـنام  مب  رد  زور  ود  .دروایب  ار  وژپ  ات  تشگزاب  تفریج 
جوا يدازآ ، تهج  هب  قیمع  يداش  كرد  يارب  ییاـه  هزیگنا  هتبلادـص  دوب و  نیریـش  ياـه  هرطاـخ  زا  راشرـس  نم  يارب  هنابـش  رفس 
زیگنا لد  يا  هداج  رد  بش و  رد  ترفاسم  تذل  فرط ، کی  اهنیا  .تشاد  ...و  نشور  هدنیآ  ریوصت  یمالـسا ، یمدرم  شبنج  يریگ 

« .تشاد يرگید  تیعوضوم  دوخ 

یم نینچ  امرگ  .دیـشوپ  یم  ییاپمد  هک  دوب  اه  هام  شفک  ياج  هب  تشادـن و  اپ  هب  یباروج  .دیـسر  ناـمرک  رد  يا  هیملع  هسردـم  هب 
دیرخ يارب  یفاک  لوپ  دـش  هجوتم  دـنارذگ ، رظن  زا  هک  ار  اه  تمیق  .تفر  نامرک  رازاـب  هب  شفک  باروج و  دـیرخ  يارب  .تساوخ 

.درک هدنسب  باروج  تفج  کی  هب  .درادن  شفک 

زا یتقو  دوب ، هدمآ  نامرک  هب  دوخ  دیعبت  لحم  زا  يرامیب ، هطساو  هب  هک  ناجنـسفر  زا  هدش  دیعبت  یناحور  يدمحمروپ ، سابع  خیش 
يدمحمروپ ياقآ  تماقا  لحم  .دـشاب  شنامهیم  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  شغارـس  دـش ، هاگآ  رهـش  رد  يا  هنماخ  ياقآ  روضح 

يدایز دادعت   » تدم نآ  رد  .دوب  اجنآ  زور  ود  .دوب  هتشاذگ  شرایتخا  رد  رهش  ناناگرزاب  زا  یکی  هک  دوب  رجشم  گرزب و  يا  هناخ 
نوچ دندمآ ، نم  رادید  هب  هورگ  هورگ  نامرک  مدرم  زا 
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« .مدرک یم  لابقتسا  اهنآ  زا  بش  ات  حبص  زا  نم  .دنتخانش  یم  ارم  لبق  زا 

قارع نایماظن  هرـصاحم  هب  فجن  رد  ماما  هناخ  هامرهم  لوا  .دینـش  ار  فجن  رد  ینیمخ  ماما  هناـخ  هرـصاحم  ربخ  هک  دوب  ناـمرک  رد 
.دوب قارع  زا  ترجه  نآ  درک و  يا  هزات  گنهآ  هب  راداو  ار  ینیمخ  ماما  دش ، ماجنا  ناریا  تلود  تساوخ  اب  هک  مادقا  نیا  .دمآرد 

هنوگچ هتـشاذگ ، نس  هب  اپ  درم  نیا  هک  دـید  اج  نآ  .تفر  یقودـص  هللا  تیآ  رادـید  هب  دـش و  دزی  یهار  نامرک  زا  يا  هنماخ  ياقآ 
هتفر و يولهپ  تموکح  فاـصم  هب  هک  دـید  ناـیژ  ریـش  نوچ  ار  وا  .دراد  تسد  هب  بـالقنا  دربشیپ  يارب  ار  هقطنم  نآ  مدرم  يربهر 

دادغب زا  ار  ینیمخ  ماما  تکرح  ربخ  زور  نامه  دنارذگ و  دزی  رد  ار  رهم  مهدراهچ  يا  هنماخ  ياقآ  .دهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یسرت 
.دینش سیراپ  هب 

.درک كرت  نارهت  يوس  هب  ار  قودص  اولقاب و  تانق و  رهش  امیپاوه  اب  .دشاب  هدیرخ  شفک  دزی  رد  دیاش 
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يزوریپ ات 

نارهت رد 

اه همانزور  .دوب  هدیسر  شـشوگ  هب  اهراب  اهراب و  دوب ، ناریا  رد  یـسایس  راجفنا  يایوگ  هک  ییاهربخ  دیعبت ، هام  تشه  نآ  سپ  رد 
یگرزب شیاز  تسناد  یم  .دیـسر  یم  شتـسد  هب  اه  هیعالطا  اه و  هیمالعا  .دینـش  یم  ار  یجراخ  یلخاد و  ياهویدار  .دناوخ  یم  ار 
تسشن رد  .دید  دوب ، هدینش  هچ  نآ  ره  دیسر ، هک  نارهت  هب  .تسا  هدرک  ون  ار  روشک  یـسایس  ياضف  یپایپ ، ياه  ینوگرگد  هدش و 

دندش عمج  مه  رود  رگید  راب  .تفر  یتشهب  ياقآ  ندید  هب  .تشادن  روضح  دش ، یم  رازگرب  یمالسا  روشنم  نیودت  يارب  هک  ییاه 
روشنم نیودت  قیقحت و  يارب  ار  نامز  هلـصوح  هک  دوب  هتفرگ  باتـش  نانچ  اهدادخر  دنور  .دنوش  هدنام  نیمز  رب  راک  نآ  ریگ  یپ  ات 

يدـیعبت ربهر  نآ  هک  ییاهراون  اه و  هیمالعا  اب  نونکا  دـندوب ، شداجیا  ددـصرد  نانآ  هک  یجوم  .دوب  هدـناسر  لقادـح  هب  یمالـسا 
، دوب هدش  تضهن  ربهر  سیطانغم  بذج  نانچ  اهلد  هدارب  .دمآ  یم  دورف  يدادبتسا  ماظن  رکیپ  رب  تفر و  یم  الاب  داتسرف ، یم  رجاهم 

باعل هک  دوب  هداد  ناشن  يا  هرهچ  زرابم  مالـسا  .دوب  هدنامن  یتیـصاخ  ناناوج ، ریمـض  رد  شذوفن  یتسیـسکرام و  هاگدید  يارب  هک 
روشنم نیودـت  ءاضعا  تسـشن  نیتسخن  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .تشادـن  ندـید  نامز ، نآ  ناریا  رد  لقادـح  یتازرابم ، ياه  مرها  رگید 

اب راک  نیا  .میتسه  تدمزارد  یهدنامزاس  لاح  رد  مییوگ و  یم  نخـس  نآ  نیودـت  یمالـسا و  ینیب  ناهج  زا  ام  هک  تفگ  یمالـسا 
داهنـشیپ نیا  زا  یگمه  .دـشاب  ور  شیپ  یعامتجا  شبنج  اب  بسانتم  دـیاب  اـم  تامادـقا  .درادـن  بساـنت  یلعف  تاـباهتلا  اهدادـخر و 

ناربهر هک  ینیمخ  ماما  ناوریپ  زا  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دندرک  لابقتسا 
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عضاوم و زا  دوب ، هتفر  شیپ  مه  ناـج  میدـقت  زرم  اـت  هاـگ  هک  دوخ  ياـه  شـالت  همه  دوجو  اـب  دـنتفر  یم  رامـش  هب  تضهن  یلخاد 
، تخاس یم  درک و  یم  ناریو  تراهم ، لامک  رد  وا  .دنتـشاد  نادند  هب  تریح  تشگنا  رتالاب ، دندوب ؛ هدنام  اج  دوخ  ریپ  تامیمـصت 

ياقآ نیا  تفگ : نم  هب  راب  کـی  یناـقلاط  ياـقآ  دـیآ  یم  مداـی   » .دومن یم  شخپ  درک و  یم  عمج  دناتـسیا ، یم  داد و  یم  تکرح 
.دورب دـیاب  هاش  هک  تفگ  راب  کـی  .دریگ  یم  کـمک  يرگید  ناـهج  زا  راـگنا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يروط  .تسا  بیجع  ینیمخ 

دوشب و دیاب  راک  نیا  هک  دش  نشور  اما  میدرک ، یم  يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  لد  رد  اهام  .تسناد  یمن  یلمع  ار  فرح  نیا  یـسک 
« .دوبن يداع  هک  دش  یم  باریس  يا  همشچرس  زا  عقاو  هب  وا  .میریگ  راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  دیاب  ام  همه 

دوب نیا  تیعقاو   » اما دوب ، هدرک  یمالـسا  يالاو  ياه  فده  هب  ندیـسر  فقو  ار  دوخ  یگدنز  همه  وا  .دوب  هزرابم  ریپ  یناقلاط  ياقآ 
زا .درک  یمن  هجوت  يرکف  یـسایس و  مکاح  ياهورین  هب  ًاقلطم  تشادـن و  ملاع  رب  مکاح  يدام  تالداعم  هب  ییاـنتعا  زگره  ماـما  هک 

نامیا شهار  هب  هفطاع  لقع و  دوجو ، همه  اب  .تشادـن  شنورد  رد  رابکتـسا  ياـیند  ربارب  رد  ینیـشن  بقع  لزلزت و  نیرتمک  ور  نیا 
« .میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوحال   » هک دوب  هدرک  رواب  شیاه  لولس  همه  اب  تشاد و 

نارهت هب  زور ، نآ  یعامتجا  طیارـش  اب  بساـنتم  دـیدج ، ياـه  يزیر  هماـنرب  يارب  رگید  راـب  اـت  دـش  دهـشم  یهار  يا  هنماـخ  ياـقآ 
.ددرگزاب

رگید يدهشم 

رد ناریا  گرزب  ياهرهـش  عبت  هب  دهـشم  .تشادن  شا  هتـشذگ  هام  تشه  اب  یتهابـش  هک  تشاذگ  یم  يرهـش  هب  اپ  يا  هنماخ  ياقآ 
، دوب هتفرگ  يا  هزات  لیامـش  اهنت  هن  یـسایس  تاضارتعا  .تسنام  یم  بالقنا »  » هب يا  هژاو  ره  زا  شیب  هک  تشاد  یمرب  ماـگ  يریـسم 

شیپ لاس  دنچ  .دوب  هدیشخب  دهشم  ءاملع  هب  یـسوسحم  تراسج  مدرم ، روضح  .دوب  هدرک  ادیپ  ریگ  همه  یمومع و  يا  هرهچ  هکلب 
نتـشاذگ يارب  زامن ، ای  سرد  یلیطعت  يارب  دهـشم  هیملع  هزوح  ناسردـم  املع و  بیغرت  يارب  يا  هنماـخ  ياـقآ  هک  یناـمز  نیا ، زا 

، تفر یم  شیپ  دهـشم  كاواس  رد  صاقت  هلحرم  ات  دیاب  فیعـض ، دنچ  ره  ییادص  ندرک  دـنلب  يارب  و  هیعالطا ، کی  ياپ  ییاضما 
هزوح ياه  سرد  .دش  یم  هداد  ناشن  یـشنکاو  يدادخر  ره  هطـساو  هب  يا و  هیعالطا  يا  هثداح  ره  تبـسانم  هب  وا ، بایغ  رد  کنیا 
ظفح دهـشم و  هیملع  هزوح  تحلـصم  زا  فرح  یـسک  رگید  دـیدرگ و  یم  لیطعت  ضارتعا  هناشن  هب  تعامج  ياهزامن  اـی  هیملع و 

! دیشک یمن  شیپ  مالسا  هضیب 
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زا یهورگ  ییامیپهار  زا  سپ  درک : وگزاب  نینچ  لمجم  هدرـشف و  ناوت  یم  يا  هنماخ  ياقآ  دوبن  رد  ار  دهـشم  یـسایس  ياهدادـخر 
پاچ يدعب  ناجیه  دمآ ، نارگ  رایـسب  یتینما  هاگتـسد  يارب  هک  يد 1356  مهدـفه  رد  باجح  فشک  تیموکحم  رد  دهـشم  نانز 

نیا زا  سپ  هک  یتاضارتعا  هلعش  .دوب  دهـشم  قرـش  باتفآ  نارهت و  تاعالطا  همانزور  رد  ینیمخ  ماما  هیلع  نهوم  يا  هلاقم  نامزمه 
ون يورـسخ  نابایخ  رد  ینید  مولع  بالط  مدرم و  زا  يرامـش  تشاد و  دهـشم  رد  مه  يا  هقرج  دـش ، نشور  مق  رد  یخیراـت ، طـبخ 

دندرک لیطعت  ار  دوخ  سرد  زین  هیملع  هزوح  ناسردم  زا  يدادعت  هتبلا  .دندش  تشادزاب  يدادـعت  هدرک ، يزیمآ  ضارتعا  يور  هدایپ 
.دندومن موکحم  ار  يدامع  ینارهت و  يا ، هنماخ  نایاقآ  دیعبت  هدشدای ، بلاطم  پاچ  هب  ضارتعا  نمض  و 

رد يا  هتشون  هچراپ  هک  یلاح  رد  نمهب 1356  رد 29  نانآ  .دوب  نانز  یماگشیپ  دهاش  رگید  راب  مق  يد  زور 19  نیملهچ  رد  دهشم 
تداهـش زور  نیملهچ  دوب : هدـش  هتـشون  گرزب  دیفـس  تیچ  نآ  يور  .دـندناسر  (ع ) اـضر ماـما  نحـص  هب  ار  دوخ  دنتـشاد ، تسد 

.مینک یم  دییأت  ار  نانآ  لامعا  مییوگ و  یم  تیلست  ار  مق  ناناملسم 

هدش شخپ  روشک  زا  یطاقن  رد  هیعالطا  هیمالعا و  لکـش  هب  دنلب  يرعـش  علطم  رد  تیب ، نیا  هک  دیـسر  هار  زا  یلاح  رد  لاس 1357 
.میرادن دیع  ازع  نالعا  دوش  عجرم  هک ز  يزور  میرادن / دیع  ادخ  ماکحا  دوش  نوگرگد  هک  يزور  دوب :

توعد  » ناونع اب  يا  هیمالعا  دش ، شوماخ  هنیرید ، تنـس  ربانب  (ع ) اضر ماما  مرح  ياه  غارچ  هک  ینامز  ون ، لاس  زا  زور  نیتسخن  رد 
رهش یقیقد  نادیم  رد  زیربت  نادیهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  نیدرورف  مهد  حبـص  تعاس 9  تفگ  یم  هک  دـش  شخپ  نارئاز  نایم  هماـن »

دهـشم هیملع  هزوح  ءاضما  هب  هیمالعا ، .ددرگ  زاغآ  داشرهوگ  دجـسم  فرط  هب  يزیمآ  ضارتعا  ییامیپ  هار  اجنآ  زا  ات  دییآ  مهدرگ 
ياقآ .دوب  یتموکحدض  ياهربخ  أشنم  و  اه ، هیمالعا  رودص  مدرم ، عمجت  لحم  يزاریـش  هللادبعدیـس  هللا  تیآ  هناخ  اهزور  نآ  .دوب 

هاگتـسد رظن  زا  .دوب  هدـش  نکاس  دهـشم  رد  هدـمآ ، ناریا  هب  دـندش ، یم  جارخا  قارع  زا  هک  ینایناریا  اب  هارمه  لاس 1354  يزاریش 
.دوب هدرک  رپ  عجرم  کی  ناونع  هب  ار  ینالیم  هللا  تیآ  یلاخ  ياج  يدودح  ات  وا  یتینما 

رد رهش  نیا  یسایس  ناینادنز  نایم  زا  یتح  دشن و  دودحم  دهشم  یملع  زکارم  اه و  هچوک  اه و  نابایخ  حطـس  هب  تاضارتعا  يادص 
شش نیدرورف  متشه  .دندرب  یم  رسب  هاگتشادزاب  نیا  رد  یـسایس  ینادنز  نیدرورف 113  لیاوا  .دیسر  شوگ  هب  زین  ینابرهـش  نادنز 

مرج هب  ناوج 
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هک يا  هیمالعا  زا  ریغ  .دوب  نانآ  نایم  رد  زین  يزاریـش ، هللا  تیآ  رـسپ  اضردـمحم ، هک  دـندش  ریگتـسد  هیمـالعا  شخپ  يارب  شـالت 
هاگـشناد نایوجـشناد  دومن ، مـالعا  یمومع  يازع  ار  نیدرورف  مهد  درک و  رداـص  زیربت  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  يزاریـش  ياـقآ 

ياه هزاغم  دصرد  نیدرورف 65  مهن  زور  .دندرک  توعد  یقیقد  نادیم  رد  زور  نآ  ییآ  مهدرگ  رد  تکرـش  هب  ار  مدرم  زین  دهـشم 
رـس ینیمخ  ماما  زا  تیامح  رد  اهراعـش  هک  تفرگ  لکـش  يردان  اضرهاش و  ياه  نابایخ  رد  یتارهاظت  زور  نامه  .دوب  لیطعت  رهش 

.دش هداد 

هارمه يراتسرپ  هاگشزومآ  اه و  سوبوتا  اه ، کناب  ياه  هشیـش  زا  يدادعت  ندش  هتـسکش  اب  دهـشم  مدرم  تارهاظت  نیدرورف ، مهد 
وا نوخ  اب  هک  دـیماجنا  يا  هبلط  ندـش  حورجم  هب  باون  هسردـم  ياه  هبلط  تارهاظت  .درب  یم  رـسب  یلیطعت  رد  هچراـپکی  رهـش  .دوب 

.یمالسا تموکح  داب  هدنز  هاش و  داب  هدرم  دنتشون : راوید  يور 

ماـظن تیموکحم  رد  يا  هثداـح  دـشاب و  هدرک  بورغ  باـتفآ  هک  تفاـی  دهـشم  رد  ناوـت  یم  ار  يزور  رتـمک  لاس 1357  عورـش  اب 
.دندش ریگتسد  رهش  نیا  رد  رفن  نیدرورف 128  مهدزای  مهد و  زور  ود  یط  .دشاب  هدادن  خر  یمالسا  تضهن  دربشیپ  یتنطلس و 

یتارهاظت رد  اهرهـش  نیا  يادهـش  .دوب  زاوها  مرهج و  دزی ، يادهـش  دوبدای  مسارم  ییاپرب  دهاش  نیدرورف  مهدفه  رد  اهاّنب  دجـسم 
.دندوب هدش  هتشک  تموکح  حلسم  نارومأم  تسد  هب  دندوب  هتخادنا  هار  هب  زیربت  نادیهش  زور  نیملهچ  تشادگرزب  يارب  هک 

.تفای نایاپ  نارومأم  يزادناریت  اب  يزاریش  هللا  تیآ  هناخ  فرط  هب  مشاهالم  دجسم  زا  نیدرورف  ما  یس  زور  تارهاظت 

هک دـش  رازگرب  يزاریـش  هللا  تیآ  هناـخ  رد  يدوبداـی  سلجم  نادیهـش  نآ  ساـپ  هب  زاوها ، مرهج و  دزی ، يادهـش  ملهچ  مسارم  رد 
هلباقم اب  زین  زور  نآ  تارهاظت  .دـیدرگ  شرازگ  نت  رازه  راهچ  دـش ، هدیـشک  فارطا  ياه  هچوک  اـت  هک  ناگدـننک  تکرـش  راـمش 
کناب زا  يدادعت  هشیش  .دندش  ریگتـسد  نت  دش و 32  هدیـشک  زین  (ع ) اضر ماما  نحـص  هب  تارهاظت  .دش  هدنکارپ  یماظتنا  ياهورین 

.تسکش زین  اه 

ياه هناخ  هب  حلـسم  نارومأم  هلمح  هب  ضارتعا  رد  زور  هس  ات  تعامج  ياـهزامن  دهـشم  ءاـملع  میمـصت  اـب  تشهبیدرا  موسو  تسیب 
نآ رد  زین  نایوجـشناد  هک  داد  خر  يوفـص  نابایخ  رد  یتارهاـظت  زور  نیمه  رد  دـش و  لـیطعت  يرادمتعیرـش  یناـگیاپلگ و  تاـیآ 

شبنج داب  زوریپ  تفگ : یم  ناگدننکرهاظت  تسد  رد  زور  نآ  ياه  هتشون  هچراپ  .دنتشاد  تکرش 
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رب گرم  میتـسه ؛ یمالـسا  تموـکح  راتـساوخ  اـم  ینیمخ ؛ هللا  تیآ  رب  دورد  میراد ؛ یم  یمارگ  ار  ادهـش  نیعبرا  ناریا ؛ ناناملـسم 
.مالسا يادهش  رب  دورد  روتاتکید ؛

غاد هرقن  ار  یفنـص  دحاو  دوش و 38  لمع  دراو  فانـصا  قاتا  هک  دوب  ردـق  نآ  هدـش  لیطعت  ياه  هزاغم  دادـعت  دادرخ  مهدزناـپ  رد 
.دنا هدرک  تیامح  دادرخ 1342  مایق 15  درگلاس  زا  ارچ  هک  مرج  نیا  هب  دنک ؛

هک دـندوب  مهتم  نانآ  .دـندش  ریگتـسد  یماحم  يدابآ و  ناهج  يوسوم  نیـسحدیس  داژن ، یمـشاه  یـسبط ، ظعاو  نایاقآ  دادرخ   21
اما دندش ، دازآ  دوز  ناگدشریگتـسد  دـنچ  ره  .دـنا  هدرک  عیزوت  هتـشون و  هیمالعا  نورزاک  مق و  يادهـش  ملهچ  تشادـگرزب  يارب 
جاح تایآ  هک  يا  هیعـالطا  زین  هدـشدای و  هیمـالعا  دادرخ  زور 27  .دـیدرگ  رجنم  نایناحور  رگید  تاـکرحت  هب  دـنبب  ریگب و  نیمه 
دـش بجوم  دندرک  رداص  يزاریـش  نسحلاوبا  خیـش  جاح  یفـسلف و  یلعازریم  جاح  ینارهت ، اقآداوجازریم  دیراورم ، یلعنـسح  خیش 

.دشاب لیطعت  رهش  طاقن  رگید  رد  بسک  نکاما  زا  یمین  اه و  شورف  شرف  رازاب  مرح ، فارطا  ياه  هزاغم  رتشیب 

هناخ رد  فیراعم  مدرم و  زا  رفن  دصشش  دودح  .دوب  دهـشم  هامدادرخ  ياهدادخر  رگید  زا  یتعیرـش  یلع  رتکد  تشذگرد  درگلاس 
.داد خر  هدش  دای  مسارم  زا  سپ  دش  نت  يریگتسد 6  هب  رجنم  هک  مه  یتارهاظت  .دندمآ  درگ  یتعیرش  یقتدمحم 

هزانج عییشت  .دیدرگ  دهشم  رد  یثداوح  أشنم  هامریت  ما  یس  یگدننار  هحناس  رد  شا  هلاس  هد  دنزرف  یفاک و  دمحا  خیـش  تشذگرد 
رد هثداح  نیا  .دـندش  هتـشک  مه  ناوج  رتخد  کی  نابـساپ و  کی  ریگتـسد ، مدرم  زا  رفن  .دش 56  تارهاظت  هب  لیدـبت  دهـشم  رد  وا 

رازه هد  روضح  .دوب  هداتفا  اه  نابز  رس  رب  تموکح  لماوع  طسوت  وا  ندش  هتشک  هعیاش  هک  ارچ  تشاد ؛ شنکاو  مه  رگید  ياهرهش 
مالعا دهـشم  رد  دادرم  موس  .دوب  دهـشم  یلاها  ياـه  شنکاو  زا  رگید  یکی  يزاریـش  هللا  تیآ  هناـخ  فارطا  رد  دهـشم  مدرم  يرفن 

ياهدـمآ یپ  هلمج  زا  زور  نیا  رد  ینابایخ  تارهاظت  دهـشم و  هیملع  هزوح  ياه  سرد  بسک ، نکاـما  یلیطعت  .دـش  یمومع  يازع 
رازگرب دهشم  عیبر  هجاوخ  رد  یمسارم  یفاک  تافو  زور  نیمتفه  تبسانم  هب  زین  دادرم  مجنپ  رد  .دوب  یفاک  دمحا  خیش  تشادگرزب 

یفاک موحرم  هزانج  عییـشت  رد  نآ  ياه  هبلط  شقن  لیلد  هب  زین  باون  هیملع  هسردـم  .دوب  هارمه  مدرم  زا  یگرزب  عامتجا  اـب  هک  دـش 
.دش هتسب 

نیتسخن  ) .دندز تارهاظت  هب  تسد  زاریش  ناهفصا و  ياهرهش  مدرم  اب  يدردمه  رد  دهـشم  مدرم  زا  ییاه  هورگ  دادرم  موسو  تسیب 
نیا .دوب  هدش  رارقرب  ناهفصا  رد  یماظن  تموکح 
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تداهـش هب  نت  ُهن  دوب و  هدـمآ  شیپ  یناهفـصا  يرهاـط  نیدـلا  لالجدیـس  ياـقآ  يریگتـسد  زا  سپ  هک  دوب  یثداوح  هلـسلس  هجیتن 
هتـشاذگ اج  هب  یمخز  دیهـش و 15  ود  مدرم  يدعب  تارهاظت  .دندش  ون  دجـسم  دراو  حلـسم  نارومأم  مه  زاریـش  رد  .دندوب  هدیـسر 

( .دوب

يوسوم نیسحدیس  رسمه  يزاریش ، یسدقم  هقیدص  مناخ  يریگتسد  .دوب  رت  هدرتسگ  دادرم  ياهزور 24 و 25  رد  دهشم  تارهاظت 
نانز یماگشیپ  .تفرگ  رارق  دادرم  رد 25  دهشم  ناوناب  هیحان  زا  یتاکرحت  أشنم  زین  يزاریش ، نسحلاوبا  خیـش  رتخد  يدابآ و  ناهج 

یبالقنا تکرح  زا  درکدای  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  .تسا  رهـش  نیا  رـصاعم  خـیرات  دزناـبز  يولهپ  تموکح  هیلع  تارهاـظت  رد  دهـشم 
مـسق دندز : یم  دایرف  هک  دش  نانز  تارهاظت  هجوتم  ینامتخاس ، ماب  زا  دوخ  تادهاشم  زا  یکی  رد  دروآ ، یم  دای  هب  دهـشم ، ناوناب 

.تشاذگ وا  ناج  رد  ییازسب  ریثأت  راعش  نیا  .همهاو  ندش  هتشک  زا  مرادن  همطاف / نانز  دیس  هب 

، رویرهش مهن  رد  یفاک ، موحرم  تشذگرد  زور  نیملهچ  تبـسانم  هب  باون  هسردم  ییاشگزاب  يارب  دهـشم  ورـشیپ  نایناحور  شالت 
.دندش ریگتسد  رفن  دنام و 15  اج  هب  حورجم  کی  دیهش و  هس  لقادح  دیماجنا ؛ نت  دنچ  ندش  حورجم  تداهش و  هب 

یماظن تموکح  زور  نیتسخن  رد  .تساکن  ثداوح  ریس  زا  رویرهـش  رد 17  رگید  رهش  هدزای  دهشم و  رد  یماظن  تموکح  رارقتـسا 
زا شیب  دندش ، دیهش  نت  ود  لقادح  هک  دندز  تارهاظت  هب  تسد  یلم  غاب  تشپ  تنج و  نابایخ  ات  یقیقد ، نادیم  رد  رفن  رازه  شش 

.دندش ریگتسد  مه  رفن  دنتشادرب و 21  مخز  رفن  هد 

.دش هرمزور  يداع و  يرما  هب  لیدـبت  اه  هزاغم  یلیطعت  باصتعا و  دهـشم  ياهدادـخر  نارهت و  رویرهـش  نینوخ 17  هثداـح  زا  سپ 
زارت مه  يدادخر  دهشم ، هب  دیعبت  لاس  زا 12  سپ  یمق  نسحدیـس  هللا  تیآ  تشگزاب  هک  دندش  یم  هدیچ  مه  یپایپ  نانچ  ثداوح 

(ع) اضر ماما  مرح  .دـنتفر  یم  وا  هناخ  هب  یمق  ياقآ  اب  تاقالم  يارب  یماظن  تموکح  هب  اـنتعا  یب  مدرم  .درک  هولج  اهدادـیور  رگید 
ییادص ياونش  اه ، شوگ  .دوب  هتفای  رگید  يا  هرهچ  دهـشم ، .دوب  يولهپ  تموکح  هب  تبـسن  مدرم  رفنت  زاربا  يارب  یمئاد  یلحم  زین 

.دیسر یم  ناریا  هب  سیراپ  هموح  رد  ییاتسور  زا  راکشآ  نشور و  کنیا  هک  دوب 

هتسد یب  گنلک 

رایسب میراد ، غارس  نآ  زا  شیپ  هچ  نآ  اب  لاس 1357ش  زییاپ  رد  تینما  نامزاس  زور  لاح و 
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يارب یشزومآ  ناسارخ ، كاواس  سیئر  ناخیش ، .دوب  هتفرگ  ماندب  نامزاس  نیا  زا  ار  هلباقم  تردق  یمومع  ياهـشزیخ  .دوب  توافتم 
وا .تشادـن  دوجو  بهتلم  ناجیهرپ و  ياضف  نآ  يارب  يا  هخـسن  نینچ  عقاو ، رد  .دوب و  هدـیدن  مدرم  یناگمه  تکرح  اب  ییورایور 

ترفن هدش  زیررـس  هزادـگ  گنج  هب  تسناوت  یم  کنیا  ایآ  .دوب  هتفر  هزرابم  هلعـش  ندرک  شوماخ  يارب  ار  اههار  همه  نیا  زا  شیپ 
زا وا  .دـندوبن  زاس  هراـچ  يزاـس ، هعیاـش  ینکفا ، قاـفن  دـیعبت ، هجنکـش ، نادـنز ، يریگتـسد ، دورب ؟ یهاـشنهاش  ماـظن  هیلع  هعماـج 

یتح درک ؛ یم  لمع  شدوخ  هفیظو  هب  دـیاب  ناخیـش  اما  .دومن  یم  ناسکی  شدوبن  دوب و  کـنیا  هک  دوبن ، رتگرزب  یماـظن  تموکح 
تشه دنتفرگ  میمصت  ءاضعا  قافتا  هب  داد و  لیکشت  ار  ناتـسا  نیمأت  ياروش  نابآ  متفهو  تسیب  .دشاب  هدش  یط  یهار  ندومیپ  رگا 

، یـسبط ظـعاو  ساـبع  يا ، هنماـخ  یلعدیـس  دـنوش : مازعا  نارهت  هـب  ریگتـسد و  یماـظن  رادـنامرف  طـسوت  دهــشم  ناـیناحور  زا  نـت 
.برع خیش  سمش ، یبتجم  ییافصدازآ ، نیسح  يدابآ ، ناهج  يوسوم  نیسحدیس  ینارهت ، یلع  خیش  داژن ، یمشاه  میرکلادبعدیس 

.درکن ادیپ  ار  ذغاک  يور  زا  نتساخرب  تردق  میمصت  نیا 

، هبـسک يارب  يولهپ ، اضردـمحم  دـلوت  زور  نابآ ، مراهچ  رد  يا  هنماخ  ياـقآ  هک  داد  یم  ناـشن  كاواـس  هب  هدیـسر  ياـه  شرازگ 
ات هناخ  ماب  تشپ  زا  هدـمآ ، درگ  یمق  نسحدیـس  ياقآ  هناخ  رد  یکـشم  رداچ  اب  هک  ییاهنز  نایوجـشناد و  نازومآ ، شناد  بالط ،

« تسا هیواعم  دلوت  زور  زورما   » راعش اب  عامتجا  نیا  زا  سپ  مدرم  تارهاظت  .دوب  هدنار  نخـس  دندوب  هدرک  رپ  ار  فارطا  ياه  هچوک 
.دوب هدش  هتشارفارب  نکاما  یخرب  رد  زور  نیا  ناشن  هب  هایس  ياه  مچرپ  .دوب  هدش  هارمه 

(ع) اضر ماما  مرح  قیتع  نحـص  رد  هدمآرد ، تکرح  هب  يزاریـش  هللا  تیآ  لزنم  زا  هک  ینایامیپهار  يارب  نابآ  مجنپ  يا  هنماخ  ياقآ 
ریخا و ياهراتشک  نیببسم  هیبنت  یسایس ، ناینادنز  يدازآ  ناریا ، هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  دوب ؛ هتفگ  نخـس  دندوب ، هدرک  عامتجا 
ات رهـش  .ینیمخ  رب  دورد  هاـش و  رب  گرم  دـندوب : هدز  داـیرف  قیتع  نحـص  زا  جورخ  زا  سپ  مدرم  .یـسایس  ناینادـنز  نارگ  هجنکش 

(1) .دوب هدننکرهاظت  مدرم  دایرف  دهاش  بش  تعاس 9 

رگا .تسا  دهشم  اب  نارهت  تامادقا  هدننک  گنهامه  يا ، هنماخ  ياقآ  یلحم ، ياه  يزیر  همانرب  رانک  رد  تسناد  یم  یتینما  هاگتسد 
هاگتسد هب  ضارتعا  نداد  ناشن  يارب  یلم  یتکرح  دوب  انب 
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طـساو ار  وا  ناوت  یم  اهزور  نآ  رد  .دـندناسر  یم  يا  هنماخ  ياقآ  عـالطا  هب  نارهت  زا  ار  عوضوم  دوش ، هتـشاذگ  ارجا  هب  یتموکح 
.تسناد دهشم  تاکرحت  عضاو  زکرم و  ياه  همانرب 

رادـتقا نایاپ  هطقن  دابآدعـس ، هاگـشزرو  رد  ناـبآ 1357  مهدزناـش  رد  ار  دهـشم  یلاـها  زا  نـت  رازه  ییآ 30  مهدرگ  ناوـتب  دـیاش 
، تکرح نیا  یعرف  جیاتن  زا  .دوب  روشرپ  عامتجا  نیا  نانارنخس  زا  یکی  يا  هنماخ  ياقآ  .درک  یقلت  رهـش  نیا  رد  یتنطلـس  تموکح 
مدرم و هیحاـن  زا  هک  دوـب  ییاـه  تساوـخرد  یمالـسا  تموـکح  يدازآ و  یگتـسبمه ، داـحتا ، .دوـب  یتـخت  هب  هاگـشزرو  ماـن  رییغت 

(1) .دوب هدیدرگ  حرط  نانارنخس 

لوق زا  یقودـص  هللا  تیآ  .تسا  يا  هنماخ  ياقآ  رادـید  قاتـشم  سیراپ  رد  ینیمخ  ماما  هک  تسناد  یم  دهـشم  تینما  نامزاس  زین  و 
تاقالم ار  يا  هنماخ  ياقآ  و  یقودص ] امـش =[  دهاوخ  یم  شلد  ینیمخ  ياقآ   » هک دوب  هتفگ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  ینیمخ  دـمحادیس 

ار وا  دوب  هتسناوتن  همانرذگ  نتشادن  هطساو  هب  يا  هنماخ  ياقآ  دوب و  هدرک  زاورپ  سیراپ  يوس  هب  نابآ  یقودص 23  ياقآ   (2)« .دنک
.دیامزاین ینیمخ  ماما  رادید  يارب  ار  دوخ  لابقا  وا  هک  دشن  بجوم  نیا  اما  دنک ، یهارمه 

ناشن هک  دش  لدبودر  یتاراهظا  تسشن  نامه  رد  اما  داد ، هدشدای  یناحور  تشه  يریگتسد  هب  مکح  ناتـسا  نیمأت  ياروش  دنچ  ره 
دازآ ًاروف  دنوش ، تشادزاب  مه  رگا  دش و  دنهاوخن  ریگتـسد  هک  دنناد  یم  دارفا  نیا  هک  دـش  هتفگ  اجنآ  رد  .تشاد  عاضوا  لزلزت  زا 

ياروش رد   » .درادن دربراک  هدش و  هتـسد  یب  یگنلک  هب  لیدبت  یماظتنا  یتینما و  ياهرازبا  هک  دنتـسناد  یم  همه  عقاو  رد  .دـنوش  یم 
نشور صاخشا  نیا  اب  هلباقم  رد  ام  فیلکت  هک  دنتشاد  راهظا  ءاضعا  هیقب  رادناتسا و  ياقآ  دش  حرطم  عوضوم  نیا  هک  ناتـسا  نیمأت 

یم رداص  زکرم  زا  نانآ  يدازآ  روتسد  ًاروف  مینک ، ریگتسد  ار  اهنآ  رگا  دنتـسه و  تیلاعف  لوغـشم  دارفا  نیا  هک  میناد  یم  ام  .تسین 
(3)« .دوش

یلحم ًالعف   » هک دنتـشون  زین  .دوش و  لوکوم » دعب  هب  ناگدربمان  يریگتـسد   » هک دنتفگ  وا  هب  نارهت  زا  .دادن  يا  هجیتن  ناخیـش  شالت 
هتبلا  (4)« .میرادن ناگدشریگتسد  ناکسا  يارب 
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هک دش  روآدای  دهـشم  كاواس  هب  درک و  بیذکت  ار  عوضوم  یتباث ، زیورپ  نیـشناج  موس و  هرادا  دیدج  لکریدـم  ییابطابط  راسمیت 
(1) »؟ تسا هدومن  خوسر  اهنآ  رد  هدش  روطچ  حیحصان  رکف  نیا   » .دهد یمن  ار  ناگدشریگتسد  يدازآ  روتسد  یسک  زکرم  رد 

رد هن  نیشیپ ، ياه  سرت  همه  تشادن و  یتیصاخ  رگید  تسبودنب  يریگتسد و  هک  دوب  نآ  تقیقح  اما  تفگ ، یم  تسرد  ییابطابط 
.دوب هدش  هتخیر  نیمز  يور  هک  اهلد ،

يداهج نامزاس  سیسأت 

تامیمـصت ذاختا  تهج  راب  نیا  یمالـسا و  روشنم  نیودـت  ياه  هسلج  رد  تکرـش  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دوب  هام  ناـبآ  ًـالامتحا 
هکلب هناحلسم ، تکرح  ینعم  هب  هن  داهج  دوب ؛ يداهج  نامزاس  کی  سیسأت  وا  داهنشیپ  .دمآ  نارهت  هب  زور ، طیارش  اب  بسانتم  هزات ،

نیب ار  اه  تیلوئسم  دش و  دهاوخ  لیکـشت  هرفن  یهورگ 20  زا  نامزاس  نیا  تفگ  وا  .ناج  ياپ  اـت  شبنج ، يربهر  يریگ  هدـهع  هب 
نیا زا  .دراد  دوجو  دنـشاب  تداهـش  نادنز و  يریگتـسد ، ضرعم  رد  نامزاس  نیا  ءاضعا  هک  نیا  لامتحا  .درک  دنهاوخ  میـسقت  دوخ 
هورگ رد  ار  دوخ  نم  ، » دریگب ار  وا  ياج  یمود  دروخ ، هبرض  لوا  هورگ  رگا  هک  دنوش ، یم  میسقت  يرفن  هد  هورگ  ود  هب  رفن  ور 20 

« .دشاب مود  هورگ  رد  یتشهب  ياقآ  مداد  داهنشیپ  مدرک و  بلطواد  لوا 

همادا يارب  یفقـس  لوا  هلمج  نامه  رد  ماما  .دـش  رداـص  مرحم  هاـم  هناتـسآ  رد  ماـما  هیمـالعا  هک  دوب  حرط  يارجا  ياـیهم  زیچ  همه 
؛ دش زاغآ  يراکادف  تعاجـش و  هسامح و  هام  مرحم ، هام  لولح  اب   » .دوب هرفن  هورگ 20  فقس  زا  رتالاب  رایسب  هک  درک  نییعت  هزرابم 

« .دش زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک  یهام 

یقاب هدشدای  حرط  عورـش  يارب  یلاجم  رگید  دوب ، عیـشت  خیرات  كرات  رب  هتـسشن  یتقیقح  هک  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  هیرظن  حرط 
ربارب رد  ار  بلط  تداهـش  تلم  کی  ماما  هراـبکی  هک  مینک  رفن  زا 20  لکـشتم  يداهج  ینامزاس  نالعا  میتساوخ  یم  ام   » .تشاذگن

« .دروآرد تکرح  هب  توغاط 

هب رهـش  نآ  رد  هزرابم  هنودرگ  ات  ددرگزاب  دهـشم  هب  دـندرک  داهنـشیپ  يا  هنماخ  ياـقآ  هب  دوب ، هدـمآ  شیپ  هک  يا  هزاـت  طیارـش  اـب 
ياهزور مرحم ، لوا  ههد  .دخرچب  یتسرد 
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.دوب یمالسا  تضهن  يارب  يزاس  تشونرس  مطالترپ و 

1357ش)  ) مرحم 1399

هک ییاه  هشیدنا  اه و  همانرب  همه  دهـشم  رد  .ددرگرب  نارهت  هب  رگید  راب  مرحم  هام  تسخن  ههد  زا  سپ  دوب  رارق  .دـش  دهـشم  یهار 
دیاش .درک  نارگید  داژن و  یمـشاه  ياقآ  اب  زین  ییاه  تروشم  .تشاذـگ  نایم  رد  یـسبط  ظعاو  ياـقآ  اـب  دـنک  یلمع  تساوخ  یم 
نایب نینچ  داد  عالطا  زکرم  هب  یـشرازگ  رد  دوب و  ربخاب  اهنآ  زا  زین  تینما  نامزاس  هک  ار  مرحم  هام  یلک  ياه  همانرب  زا  یخرب  ناوتب 

ياهاتـسور اه و  ناتـسرهش  هب  هرـضم  ياه  هیمالعا  ینیمخ و  ياه  هوزج  اب  ار  فلاخم  ياه  هبلط  ظاعو و  زا  يدایز  دادـعت  . 1 : » درک
.دنا هدرک  مازعا  ظعو  يارب  ناسارخ 

یماظن و يرادنامرف  هب  دوخ  سلاجم  لیکشت  يارب  دنا  هدومن  غالبا  دنراد  يرادازع  سلاجم  لیکـشت  دصق  هک  یـصاخشا  هیلک  هب  . 2
.دنیامنن هعجارم  ینابرهش 

دنهد و لیکـشت  يرادازع  سلاجم  یماظتنا  تاماقم  هب  هعجارم  نودب  دـنا  هتـشاد  راهظا  هعجارم و  یبهذـم  ياه  تأیه  ياسؤر  هب  . 3
ار اهنآ  سلاجم  ظاعو  تخادرپ و  دنهاوخ  نانآ  دـنراد ، جایتحا  یلام  کمک  هب  هچنانچ  تکرح و  اه  نابایخ  رد  ار  دوخ  ياه  هتـسد 

(1)« .دننک یم  نییعت  زین 

یقودص هللا  تیآ  اب  وگو  تفگ 

تاملاکم و دهـشم  هب  ندمآ  دیعبت و  نایاپ  زا  دـعب  .تفرگ  سامت  یقودـص  هللا  تیآ  اب  ینفلت  هک  دوب  مرحم  لوا  رذآ / مهدزای  هبنش 
تعنـص نانکراک  نارگراک و  اب  یگتـسبمه  زور  رذآ ، مهدراهچ  هبنـش ، هس  هک  تفگ  .دوب  هتفای  همادا  یقودص  ياقآ  اب  وا  تابتاکم 
تـسا رارق  هک  داد  ربخ  .دنک  یم  تیوقت  ار  ناگدننک  باصتعا  هیحور  مادـقا  نیا  دوش ؛ مالعا  یمومع  لیطعت  تسا  رارق  تسا ؛ تفن 
دیکأت تفن  تکرـش  نارگراک  زا  تیامح  نآ  رد  دـینک و  رداص  هیمالعا  مه  یلاع  باـنج   » .دوش عیزوت  هتـشون و  زین  ییاـه  هیمـالعا 

، هیمالعا نیا  رد  نینچمه  .هریغ  يزکرم و  کـناب  یلم ، ییاـمیپاوه  لـثم  دوش ، هدرب  زین  یباـصتعا ]  ] نادـنمراک هیقب  مسا  یلو  ددرگ ،
ياقآ و  دیسرپ ، دزی  نایگنهرف  تیعقوم  زا  يا  هنماخ  ياقآ  .دنوش » ریدقت  زین  نیملعم 
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ار  (1) ناهفـصا رد  ناملعم  نوناک  سیـسأت  يا  هنماخ  ياقآ  هملاکم ، همادا  رد  .تسا  تضهن ] اب  ماگمه   ] مظنم هک  داد  ربخ  یقودـص 
.دهدب دروم  نیا  رد  ار  مزال  تاحیـضوت  دـناوت  یم  شرورپ  ربکا  یلع  ياقآ  هک  تفگ  دـناوخ و  اهرهـش  رگید  يارب  یبسانم  يوگلا 

(2)« .تسا يرورض  اه  نوناک  نیا  دوجو  میراد  هک  ییاهراک  همادا  يارب  »

لیطعت زا  يزاریـش  یمق و  ناـیاقآ  دـنچ  ره  .دـش  اـپرب  یگرزب  ییاـمیپ  هار  اهرهـش ، رگید  نوـچمه  دهـشم ، رد  رذآ  مهدراـهچ  زور 
مدرم زور  نآ  .دنار  نخس  ناگدننکرهاظت  يارب  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  ربارب  رد  یـسبط  ظعاو  ياقآ  اما  دندرکن ، تیامح  یمومع 

(3) .دنتشاد روضح  ییامیپ  هار  نیا  رد  رفن  رازه  لقادح 60  .دندرک  هعطق  هعطق  هدیشک ، نییاپ  ار  هاش  همسجم 

تارهاظت نوناک  باون : هسردم 

، ناچوق ياهرهـش  هب  رتشیب  یگنهامه  يارب  داژن  یمـشاه  ياقآ  هارمه  يا  هنماخ  ياـقآ  رذآ 1357 )  11  ) مرحم هام  ندیـسر  زا  شیپ 
اب دهشم  زا  نوریب  رد  وا  تاکرحت  .دوب  هداد  حیضوت  اهرهش  نآ  نایناحور  يارب  ار  هام  نیا  ياه  همانرب  دوب و  هتفر  درونجب  ناوریش و 

هللادبعدیس نارسپ  یشعرم و  مظاکدیس  یسبط ، ظعاو  نایاقآ  هارمه  مرحم  متفه  رذآ / مهدفه  رد  تفای و  همادا  زین  مرحم  هام  ندمآ 
یم تکرح  تیعمج  شیپاشیپ  نانیا  هک  دش  رازگرب  یلاح  رد  نامیرف  زور  نآ  يرفن  رازه  تارهاظت 20  .دش  نامیرف  یهار  يزاریش 

بـصن نآ  ياج  ار  ماما  سکع  دـش و  هدیـشک  نییاپ  رهـش  ترـصن  قاط  زا  مدرم  طسوت  زین  يولهپ  اضردـمحم  همـسجم   (4) .دندرک
ار دوخ  راکشآ  ياه  تیلاعف  یلصا  رقم  وا  لاح  نیا  اب  .دنتشاذگن  نارومأم  هک  دوب  طوقس  لاح  رد  مه  هاشاضر  همـسجم   (5) .دندرک

هیملع هسردم  رد  ینیسح  يازع  سلجم  ییاپرب  میاه  همانرب  هلمج  زا   » .دوب هداد  رارق  باون  هیملع  هسردم  مرحم  لوا  ههد  رد 
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باون

« .دوب هقباس  یب  باون  هسردم  رد  اه ] همانرب  نآ  اب   ] یسلاجم نینچ  يرازگرب  .تشاد  یمهم  هاگیاج  هسردم  نیا  .دوب 

رعـش درک ، یم  ینارنخـس  بش  ره  .ناناوج  زا  دش  یم  رپ  هسردـم  نحـص  .دـناشک  یملع  زکرم  نیا  هب  ار  مدرم  هسردـم ، مسارم  ربخ 
هک تسا  بلاج  .هاتوک  دنچ  ره  متشاد ، ینارنخس  بش  ره  نم   » .دیسر یم  نارضاح  عالطا  هب  ناریا  رـسارس  رابخا  دش و  یم  هدناوخ 

دجـسم باون و  هسردـم  فارطا  زا  زور  ره  اه  ییامیپهار  ...تسا  هدـنام  ملاس  گرزب ، ثداوح  نآ  ناـیم  رد  سلاـجم  نیا  ياـهراون 
یم تسد  رد  رفن  ود  ار  يا  هتـشون  هچراپ  ره  تارهاظت ] رد   ] .دش یم  دـقعنم  یمـسارم  مه  دجـسم  نیا  رد  .دـش  یم  عورـش  تمارک 

ینارنخس داژن  یمشاه  ياقآ  یـسبط و  ياقآ  نم ، اه  ییامیپ  هار  نایاپ  رد  .درک ] یم  تکرح   ] ...مدرم زا  یهوبنا  نآ  تشپ  دنتفرگ و 
ره راگنا ]  ] .درک یم  توهبم  ار  مدوخ  دـش ، یم  يراج  منابز  رب  هک  ییاه  نخـس  .رفن  هس  ام  زا  رفن  ود  ای  یکی  یهاگ  و  میدرک ؛ یم 

یلاح رد  متشاد ، یم  هگن  زاب  مه  زا  ینالوط  تدم  يارب  ار  میاهتسد  ینارنخـس  تقو  هب  مراد  دای  هب  ...تسا  جراخ  ام  هدارا  زا  يزیچ 
« .متشادن یتداع  نینچ  يداع  ياه  ینارنخس  رد  هک 

يرارف نازابرس  يارب  يا  هراچ 

سابل و دـندش ، یم  ناهنپ  دـیاب  نانآ  .دوب  يرارف  نازابرـس  هب  یگدیـسر  تمارک  دجـسم  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  ياـه  هلغـشم  زا  یکی 
رد ینیمخ  ماما  هک  یمایپ  زا  سپ  یماظن  ياه  ناگی  اه و  ناگداپ  زا  نازابرـس  رارف  .دنوشن  ییاسانـش  ات  دنداد  یم  رییغت  ار  ناشرهاظ 

تسا يا  هفیظو  نیا  .دننک  رارف  اه  هناخزابرـس  زا  هک  مراتـساوخ  روشک  رـسارس  نازابرـس  زا  نم  : » تفرگ ینوزف  دنداد ، رذآ  مهدزای 
میمـصت نیا  هب  يا  هنماخ  ياـقآ  .دوبن  يا  هداـس  راـک  يراوتم  هورگ  نیا  قتف  قتر و   (1)« .دوب دیابن  راک  متـس  تمدـخ  رد  هک  یعرش 

ياهرس تساوخ  يدهشم  ناناوج  زا  دوخ ، نانخس  نایم  رد  داشرهوگ  دجسم  نحص  رد  يزور  .دزادنارد و  يرگید  حرط  هک  دیسر 
هک ار  رفن  دـنچ  نابژد  نیرومأم  هک  نیا  امک   » .دـننک ییاسانـش  ار  يرارف  نازابرـس  یتحار  هب  دـنناوتن  اه  ناـبژد  اـت  دنـشارتب  ار  دوخ 

یتشهب ياقآ  دیسر و  نارهت  هب  راکتبا  نیا  ربخ  .دندرک » دازآ  ریگتسد و  يرارف  نازابرس  ياج  هب  ًاهابتشا  دندوب ، رازاب  راجت  ياهرسپ 
(2)« .داد میهاوخ  هعاشا  رگید  ياهاج  رد  ار  عوضوم  نیا  : » تفگ دیدنسپ و  ار  نآ 
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ینیمخ ماما  مان  هب  هبطخ 

هلمج نآ  زا  .تشاد  یگزات  ًاضعب  هک  داد  خر  دهـشم  رد  ینوگانوگ  ثداوح  زور  نیا  رد  .تشاد  همادا  اعوسات  زور  ات  اه  ییامیپهار 
زا دعب  هس  تعاس  .ینیمخ  ماما  مان  هب  اروشاع  بش  هبطخ  ندش  هدناوخ  يولهپ و  اضردمحم  اضر و  ياه  همسجم  یپایپ  طوقـس  دوب 

اه و یـشاک  دـعب  یقیاقد  .دـندرک  هراپ  هدیـشک ، نییاپ  يولهپ  نحـص  زا  ار  هاش  ياه  سکع  مدرم  زا  يرامـش  هک  دوب  اـعوسات  رهظ 
هدیشک نییاپ  هاش  نادیم  زا  يولهپ  اضر  همـسجم  رهظ  زا  دعب  تعاس 5:30  .دش  هدودز  لوا  صخـش  مسا  زا  مرح  دوبدای  ياه  نوتس 

.داد خر  مه  اضرهاش  ناتسرامیب  دابآ و  یقت  نادیم  رد  دادیور  نیا  .دش 

متفگ و مناردارب  یخرب  يارب  ار  نآ  هک  دیـسر  منهذ  هب  يزیچ  ییامیپهار  زا  شیپ   » هک دوب  اعوسات  حبـص  .اروشاـع  بش  هبطخ  اـما  و 
« .دسرب نآ  نامز  ات  دیرادب  هدیشوپ  ار  شربخ  دیتسه  قفاوم  رگا  متساوخ 

اب بساـنتم  هک  دوش  یم  هدـناوخ  يا  هتـشذگرد  ره  يارب  هک  تسا  (ع ) اـضر ماـما  نحـص  رد  يراـج  مسارم  زا  یکی  یناوـخ ، هبطخ 
یم یبرع  هب  يا  هبطخ  دور و  یم  ربنم  يالاب  بیطخ  دنوش ، یم  عمج  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  مدرم  .دنک  یم  توافت  یفوتم  تیصخش 
نینچ .دـیامن  یم  وا  حور  يارب  هحتاـف  تساوـخرد  زین  مدرم  زا  دـنک و  یم  اـعد  وا  يارب  هتـشذگرد ، زا  يریخ  رکذ  زا  سپ  دـناوخ ،
هبطخ ود  نیا  (ع .) اضر ماما  يارب  زین  رفـص  هام  رخآ  بش  رد  دوش ؛ یم  هدناوخ  زین  (ع ) نیـسح ماما  دای  هب  اروشاع  بش  رد  يا  هبطخ 
هتـسب ياهرد  تشپ  مه  نآ  صاـخ ، يدارفا  روضح  هماـن ، توعد  هیهت  هلمج  زا  دوش ؛ یم  ماـجنا  یتافیرـشت  اـب  دراد و  یمـسر  هبنج 

اـضر ماما  ای  نیـسح  ماما  مان  هب  نوزوم  رثن  اب  يا  هبطخ  دعب  دندرک و  یم  دای  يولهپ  اضردمحم  زا  مسارم  نیا  رد  نامز  نآ  رد  .مرح 
دیاب .تسین  دهـشم  یبالقنا  وج  بسانتم  هاش ، درکدای  اب  مه  نآ  یمـسر  هبطخ  نینچ  هک  مدرک  رکف   » .دـش یم  تئارق  مالـسلاامهیلع 

« .دنتسب یم  ام  يور  ار  مرح  ياهرد  دش ، یم  راکشآ  رگا  اریز  دنام ، یم  ناهنپ  دیاب  عوضوم  مریگب و  تسد  هب  ار  روما  مامز 

، دـناوخ ار  اعوسات  زور  يا  هدام  همان 17  عطق  هک  یـسبط  ظعاو  ياقآ  .دـنام  موتکم  اعوسات ، زور  ییامیپهار  نایاپ  رهظ ، اـت  عوضوم 
هک تفگ  تیعمج  هب  باطخ  دـش ، هدـناوخ  کچوک  گرزب و  ياهرهـش  رد  اعوسات  زور  ياه  ییامیپهار  همه  رد  هک  يا  هماـن  عطق 

تسا رارق  .دوش  هدناوخ  ینیمخ  ماما ]  ] مان هب  هبطخ  بشما  تسا  رارق   » .دیورب مرح  فرط  هب  مدرم 
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(1)« .دناوخب هبطخ  ینیمخ  ماما ]  ] مان هب  يا  هنماخ  یلعدیس  ياقآ ]  ] بشما

رظندروم دارفا  اه و  نامزاس  تارادا و  ياسؤر  زا  تشاد و  هماـنرب  یبش  نینچ  يارب  هتـشذگ  ياـهلاس  تنـس  قبط  ناـسارخ  رادناتـسا 
(2) .دننک تکرش  مسارم  نیا  رد  هک  دوب  هدرک  توعد  يرادناتسا 

زیچ همه  .دـیدرگ  رهظ  زا  شیپ  نایامیپهار  زا  زیربل  مرح  لـخاد  هک  دوب  هتـشذگن  ربخ  مـالعا  زا  یتعاـس  دـش و  مرح  یهار  تیعمج 
.دنزادنا راک  هب  ار  نآ  دیاب  روطچ  دنتسناد  یمن  .وگدنلب  زج  دوب ، هدامآ 

هدامآ ار  اهوگدـنلب  دوب ، ءزج  دـنمراک  هک  مرح  نامداخ  زا  یکی  کمک  اب  داتفا و  شیپ  يا ، هنماخ  ياقآ  نزردارب  هتـسجخ ، دـمحم 
رظتنم نارئاز  زا  تسا  رپ  مدـید  .مرح  يوـس  هب  متفر  ...تسا  دارم  قـفو  رب  زیچ  همه  تفگ  دـمآ و  نـم  شیپ  اقآدـمحم   » .درک شخپ 
مرسپ دمحم ، .دننیبب  ارم  دنتـسناوت  یمن  نانآ  یلو  مدید  یم  ار  مدرم  اجنآ  زا  .متفر  دوب  نحـص  هب  فرـشم  هک  یقاتا  فرط  هب  .هبطخ 

« .دندوب مهارمه  رگید  يا  هدع  یفطصم و 

مالـسالا تجح  ترـضح  دنمجرا ، دنمـشناد  طسوت  اروشاع  بش  هبطخ  هک  درک  مالعا  وگدـنلب  تشپ  زا  قاتا  نآ  نارـضاح  زا  یکی 
نآ .دوب  دهاوخ  لکـشم  رایـسب  همهمه  نیا  رب  طلـست  هک  متـسناد   » .دش مگ  مدرم  همهمه  نایم  رد  ادص  .دوش  یم  هدناوخ  يا  هنماخ 

« .مدناسر یم  اهرود  ات  ار  میادص  وگدنلب  نودب  هک  دوب  هداد  نم  هب  ار  تمعن  نیا  دنوادخ  .متشاد  دنلب  يوق و  ییادص  اهزور 

تکرـش رفن  رازه  جـنپ  دودـح  دوب و  هدـش  عطق  قرب  نایرج  یتقو  وا ، ینارنخـس  ماگنه  نسح ، ماما  دجـسم  رد  راب  کی  نیا  زا  شیپ 
دوب هتساوخ  نارضاح  زا  دندوب ، هدش  وا  نخس  هیقب  ندینش  رظتنم  ناضمر  كرابم  هام  رد  مه  نآ  فقس ، نودب  يا  هطوحم  رد  هدننک 
هتفر تیعمج  نایم  هب  .دنشاب  هدرک  داجیا  یناسر  قرب  رد  یللخ  كاواس  ای  ینابرهش  لماوع  دوب  هداد  لامتحا  .دننیشنب  دوخ  ياج  رس 

دوب و نسح  ماما  دجسم  اج  نیا  هن  .دندوب  هدینش  همه  دوب و  هداد  نایاپ  ار  شنانخـس  هزور ، ناهد  اب  وگدنلب و  نودب  .دوب  هداتـسیا  و 
يادص اب  (ع .) اضر ماما  هب  مدش  لسوتم  .ادـخ  هب  مدرک  لکوت   » .تشاد تیعمج  نآ  هب  یتهابـش  اعوسات  زور  ناگدـننکرهاظت  نیا  هن 

اب ار  منخس  اما  .مدوب  هدرکن  ظفح  وم  هب  وم  ار  هبطخ  .مدرک  عورش  ار  هبطخ  هدیشک  دنلب و 
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اما تشاد ، همادا  نانچمه  مدرم  همهمه  .مدرک  زاغآ  دوب  شنادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  و  دنوادخ ]  ] دمح هک  عجـسم  یبرع  ياه  هلمج 
« .دز همیخ  تیعمج  نآ  رس  رب  توکس  شمارآ و  جیردت  هب 

یم ترذـعم  امـش  زا  هللا ! لوسر  نبا  ای  : » تفگ داد و  رارق  باطخ  یـسراف  نابز  هب  ار  (ع ) اـضر ماـما  دـید ، دـعاسم  ار  عاـضوا  یتقو 
وت دـج  هب  هن  دنتـشاد و  نامیا  وت  هب  هن  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، یم  اـپرب  وت  راـنک  رد  ار  بشما  مسارم  هلاـس  ره  ناـیتوغاط  هک  مهاوخ 

« .میدوب تکاس  .یناوت  هن  میتشاد و  يا  هراچ  هن  .میدوب  اهنآ  راک  رگ  هراظن  طقف  اه  یناسارخ  ام  .نیسح 

يروآدای امش  هب  هسنارف  بالقنا  خیرات  زا  ار  يا  هتکن  نم  : » تفگ درک و  رادناتسا  دهشم و  یماظن  رادنامرف  هب  ار  نخـس  يور  سپس 
، هسنارف بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  زور  تسیب  .دنتـشادن  ار  ناـش  تموـکح  طوقـس  راـظتنا  ناـمز  نآ  رد  هسنارف  ناـمکاح  .مـنک  یم 

بالقنا .دـندرک  يراشفاپ  دوخ  ربکت  تجاـجل و  رب  ناـنآ  اـما  دـندناوخارف ، تلم  هدارا  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  ناـمکاح  ناـهاوخریخ ،
میوگ یم  منک و  یم  تحیصن  ار  امش  نم  .تسا  هدنامن  ام ]  ] يزوریپ هب  رتشیب  هام  ود  یکی  کنیا  .دش  زوریپ  نامکاح  لیم  فالخرب 

« .دینک راتفر  یکین  هب  مدرم  اب  هک 

ءاقترا رد  وا  تاراهظا  .دـنداد  یتینما  تاماقم  لیوحت  هدرک ، طبـض  ار  همه  .دیـشک  ازارد  هب  تعاس  کی  يا  هنماـخ  ياـقآ  ینارنخس 
هداـمآ ار  دوخ  ناـنآ  .تشاد  يریگمـشچ  ریثأـت  نالوئـسم  رگید  یماـظن و  هدـنامرف  تیعقوم  فیعـضت  وـس ، رگید  زا  مدرم و  هیحور 
دندوب زرابم  یناحور  کی  ینیب  شیپ  ندینـش  لاح  رد  همانرب ، وغل  زا  سپ  کـنیا  اـما  دـندوب ، هدرک  یناوخ  هبطخ  مسارم  رد  تکرش 

(1) .دنتفگ کیربت » رگیدمه  هب  يروضح  نفلت و  هلیسو  هب  يدایز  هدع   » بش نآ  .درک  دیهاوخ  طوقس  تفگ : یم  هک 

دنچ ره  .دـندرک  یم  دای  نآ  زا  ینویلیم »  » حالطـصا اب  هک  دز  یم  جوم  تیعمج  زا  نانچ  اه  نابایخ  .دوب  اعوسات  ياتمه  اروشاع  زور 
کی هن  طیارـش  نآ  رد  شروضح  تشاد ، یم  یتـیعمج  ناـنچ  رگا  اـما  دـشاب ، زیمآ  قارغا  دهـشم  رهـش  يارب  تسناوـت  یم  مقر  نیا 

، يا هنماخ  یلعدیـس  نایاقآ  ار  دهـشم  ياروشاع  گرزب  ییامیپهار  ناگدـننادرگ  ناسارخ  كاواس  .دوب  یمتح  يرما  هکلب  لاـمتحا ،
، داژن یمشاه  میرکلادبع  یناسارخ ، يوسوم  ینارهت ، یلع  خیش  سمش ، یبتجم  خیش  يزاریش ، نسحلاوبا  خیـش  یـشعرم ، مظاکدیس 

همان عطق  نایاپ ، رد  هک  درک  دای  یناحور  دومحم  رتکد  ییافص و  نیسح  خیش  یسبط ، ظعاو  سابع 
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(1) .دش تئارق  یسبط  ظعاو  طسوت  نآ  يا  هدام   9

یناوارف مدرم ، كرحت  .دـشن  اما  تفر ، یم  نارهت  هب  دـیاب  تختیاپ  میقم  زرابم  ناتـسود  اب  رارق  قبط  .دیـسر  نایاپ  هب  مرحم  لوا  ههد 
.دربب شیپ  ار  تضهن  یناسارخ ، نایاوآ  مه  اب  دنامب و  درک  شراداو  اهراک  مکارت  یپایپ و  ياه  ییامیپهار  ثداوح ،

اضر ماما  ناتسرامیب 

تکرـش نآ  رد  يا  هنماخ  ياقآ  دوب و  اپرب  (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  مسارم  یمق  ياقآ  هناـخ  رد  مرحم  مهدزیـس  رذآ / موسو  تسیب 
یکانرطخ تیعقوم  رد  هک  تفگ  .داد  ار  یماـظن  نارومأـم  طـسوت  ناـناوج  هرـصاحم  ربخ  یـشوگ  رد  يدرف  هک  دوب  هتـسشن  .تشاد 

رد یکـشزپ  هدکـشناد  نایوجـشناد  زا  يرامـش  هک  دینـش  .دیـسرپ  ربخ  تایئزج  زا  دـمآ و  نوریب  وا  هارمه  دـش و  هدز  تهب  .دنتـسه 
.تسا هدـش  هداد  اهنآ  تشادزاب  روتـسد  دنتـسه و  ناـیماظن  هرـصاحم  رد  یبـالقنا  مدرم  اـب  یهارمه  لـیلد  هب  اـضر  هاـش  ناتـسرامیب 

هنماخ ياقآ  هب  ار  ربخ  ات  دندوب  هداتسرف  ار  درف  نآ  نایوجـشناد  .دراد  همادا  نایوجـشناد  لد  رد  سرت  نتخیر  يارب  ییاوه  يزادناریت 
.دنتساوخ یم  کمک  .دناسرب  يا 

خیـش ینارهت ، داوجازریم  اب  .دننک  ربخ  ییوج  هراچ  يارب  ار  رثؤم  نایناحور  رگید  دش  انب  .درک  تروشم  یـسبط  ظعاو  ياقآ  اب  ادـتبا 
یم نانچمه  راوگان  ياهربخ  .دنتـسشن  وگو  تفگ  هب  نارگید  دیراورم و  یلعنـسح  خیـش  یـشعرم ، مظاکدیـس  يزاریـش ، نسحلاوبا 
دوخ ءاملع  رگا  دنتسه و  ماع  لتق  هناتسآ  رد  اهوجشناد  هک  دوب  نیا  ربخ  نیرخآ  .درک  یم  دیدهت  ار  نایوجشناد  ناج  رطخ ، دیسر و 
ياقآ نم و  متفگ  مدیرب و  ار  ثحب   » .دنامن یقاب  رتشیب  تروشم  يارب  یتقو  رگید  .دنهد  نایاپ  ارجام  هب  دـنناوتب  اسب  هچ  دـنناسرب ، ار 

« .دندش یهار  دندوب ، مه  لاسنهک  ًاضعب  هک  نانآ  همه  .دییاین  هچ  دییایب و  هچ  ناگرزب  امش  ...میور  یم  ناتسرامیب  هب  یسبط 

تعاس کی  دودـح  .دـندناسر  ناتـسرامیب  یکیدزن  هب  ار  دوخ  یعرف  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  زا  دـندش و  جراخ  یمق  ياقآ  هناخ  زا 
، دـندوب هدـش  قحلم  نانآ  هب  هار  ناـیم  هک  مدرم  زا  يریگمـشچ  هورگ  دندیـسر ، ناتـسرامیب  هب  یهتنم  ناـبایخ  هب  یتقو  .دیـشک  لوط 

زا .دندوب  ناش  هارمه 
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نایناحور دیاین ، شیپ  همادا  رد  یلزلزت  هک  نیا  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  .دندش  یم  هدید  هشام  هب  تشگنا  حلسم و  نازابرـس  هلـصاف  نآ 
هار دـیاب  دـیدرت  سرت و  یب  هک  تفگ  .دوب  شرانک  داژن  یمـشاه  ياقآ  .تفرگ  رارق  اـهنآ  طـسو  دوخ  درک و  فص  هب  مدرم  ولج  ار 

.میتفر یم  شیپ  نانچمه  .دوب  مکاح  یکانسرت  توکـس  میدیـسر  هک  نازابرـس  يرتم  هب 100   » .دنرادرب راوتـسا  ار  اه  ماگ  دـنتفیب و 
.میدوب هدیـسر  نازابرـس  يرتم  ود  هب  متفرگ  الاب  ار  مرـس  هک  راب  کی  .متخادـنا  یم  ریز  هب  یهاگ  مدرک و  یم  دـنلب  ار  مرـس  یهاـگ 

« .تفاکش نازابرس  فیدر  مدید 

زا اهوجشناد  .دنتسناوتن  .دننزب  سپ  ار  رـس  تشپ  تیعمج  دندرک  شالت  نازابرـس  .دندرک  روبع  نازابرـس  هتفاکـش  فص  زا  انتعا  یب 
.دندوب نابایخ  عاضوا  دهاش  ناتسرامیب  ياه  هلیم  تشپ 

ینامرد زکرم  نیرتگرزب  دـنلب ، ياه  یـشک  نابایخ  اـب  اـنبریز ، رتم  راـتکه و 500/28  رد 5/28  ناتـسرامیب  .دندش  ناتـسرامیب  لخاد 
ياه نابایخ  زا  یکی  .دوب  هدش  راذگاو  دهـشم  یـسودرف  هاگـشناد  هب  سیـسأت ، لاس  نیملهچ  رد  لاس 1354ش ، رد  دوب و  ناـسارخ 

، دندرک رارف  يا  هدع   (1) .دش دنلب  هلولگ  کیلـش  يادص  هک  دوب  اج  نآ  .دنتـشاذگ  رـس  تشپ  دش  یم  یهتنم  ینادیم  هب  هک  ار  دنلب 
اب اضر  ماما  ناتـسرامیب  راب  هس  زور  نآ  .دنورب  ناتـسرامیب  ياه  نامتخاس  زا  یکی  هب  دش  انب  .دندیدزد  ار  ناشرـس  دنتـسشن و  یخرب 

سکع هـک  یهورگ  حبـص  تعاـس 10:30  هک  دـیوگ  یم  ثداوـح  نآ  نادـهاش  زا  یکی  اسمـش  یلع  رتـکد  .دـش  ور  هـبور  مجاـهت 
مجاهت دروم  ار  كدوکدهم  یلخاد و  لافطا ، شخب  دندش و  ناتـسرامیب  دراو  یبونج  رد  زا  دنتـشاد  تسد  رد  ار  يولهپ  اضردمحم 

رییغت لیلد  هب  رویرهش ، ناتـسرامیب 17  هب  زورید  هدع  نیا  .دندرک  درخ  ار  یکیدزن  نآ  رد  هداتـسیا  ياهوردوخ  هشیـش  دنداد و  رارق 
، ناکـشزپ تمواـقم  اـب  اـضر  ماـما  ناتـسرامیب  رگید  ياـه  شخب  هب  هورگ  نیا  مجاـهت  .دـندوب  هدرک  هلمح  نمهب ، مشـش  زا  نآ  ماـن 
رد نیحورجم  .دش  عورش  هلولگ  کیلش  دندش ، جراخ  ناتـسرامیب  زا  نامجاهم  یتقو  .دش  هجاوم  ناراتـسرپ  یکـشزپ و  نایوجـشناد 
راب يزادناریت  .دـنک  یم  دای  هثداح  نیا  رد  دیهـش  ود  زا  لقادـح  دوخ  تارطاخ  رد  اسمـش  رتکد  .دـندش  یم  اوادـم  لمع  قاتا  راهچ 

(2) .دندرک عورش  ار  دوخ  نصحت  نایناحور  نآ  زا  سپ  هک  دش  زاغآ  رهظ  زا  دعب  هس  تعاس  رگید 
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رد ناتسا  یماظن  هدنامرف  رییغت  ات  هدننکءاضما  نایناحور  هک  متشون  .متشون  يا  هیمالعا  متسشن و  .مینک  نصحت  درک  روطخ  منهذ  هب  »
« .دوب دنهاوخ  نصحتم  ناتسرامیب 

جنپ زور  : » دوب هدش  هتـشون  نینچ  هیعالطا  زا  یـشخب  رد  .هتـشذگ  لثم  دنداد ؛ جرخ  هب  دیدرت  یخرب  دـندرک و  اضما  ءاملع  زا  یخرب 
ماجنا زیگنا  مرش  عیجف و  یلکش  هب  اضرهاش  ناتسرامیب  هطوحم  رد  نارودزم  نارومأم و  هناراک  تیانج  شروی  مرحم  مهدزیـس  هبنش ،
ماگنه نآ  رد  دـندروآ و  دراو  تراسخ  ناتـسرامیب  لخاد  ياه  لیبموتا  هب  دنتـسکش و  ار  ناتـسرامیب  يدورو  برد  نارودزم  .تفای 
.دندرک هلمح  یلخاد  لافطا و  ياه  شخب  لخاد  یتح  ناتسرامیب و  لخاد  هب  رابگر  هلولگ و  کیلش  اب  سپس  گنـس ، باترپ  اب  ادتبا 

یم يرتـسب  یحارج  شخب  رد  نوـنکا  مـه  هـک  دـندیدرگ  حورجم  نارباـع  ناکـشزپ و  زا  رفن  راـهچ  ناتــسرامیب ، زا  كدوـک  کـی 
(1)« ...دنشاب

نآ رابخا  ناتـسرامیب و  هب  اه  هاگن  همه  دهـشم  رد  .دش  تضهن  ثداوح  ِکی  ِربخ  هب  لیدبت  هک  دیـشکن  یلوط  دش و  عورـش  نصحت 
عاـمتجا نآ  فارطا  لـخاد و  رد  دـندمآ و  ناتـسرامیب  هب  مدرم  زا  يداـیز  ياـه  هورگ  دـیچیپ ، هک  نصحت  ربـخ  نآ ؛ زا  رتـشیب  دوـب ؛
نیتسخن نایهاگشناد  هک  دش  بجوم  هاگـشناد  هب  ناتـسرامیب  ندوب  هتـسباو  .دنوش  قحلم  ناگدننک  نصحت  هب  دنتـساوخ  یم  .دندرک 

زا ولمم  ناتسرامیب  زا  يدایز  شخب  دوز  یلیخ  .دننک  مالعا  نانـصحتم  هب  ار  دوخ  ندش  قحلم  يا  هینایب  راشتنا  اب  هک  دنـشاب  یهورگ 
؛ دهـشم یکـشزپ  ماظن  نامزاس  ياضعا  زیمآ  ضارتعا  ییآ  مهدرگ  يزاریـش ؛ هللادبعدیـس  ياـقآ  هیمـالعا  .دـش  فلتخم  ياـه  هورگ 

هاگشناد نانکراک  باصتعا  یمق ؛ نسحدیـس  ياقآ  هیمالعا  یـسودرف ؛ هاگـشناد  ياروش  هیعالطا  دهـشم ؛ ناکـشزپ  هعماج  باصتعا 
یهاوخرذـع فلتخم ، ياهرهـش  ناکـشزپ  هعماـج  یگتـسبمه  ناریا ؛ ناکـشزپ  یلم  ناـمزاس  یمومع  عـمجم  یگتـسبمه  یـسودرف ؛

نـصحت هتـساوخ  هـک  دهـشم  یماـظن  رادـنامرف  يرفعج ، میحرلادـبع  پیترـس  لزع  تیاـهن  رد  و  دهـشم ؛ ناکـشزپ  زا  ریزو  تـسخن 
دهـشم فـلتخم  طاـقن  زا  هک  دوـبن  يزور  دـیاش  .تفر  یم  رامـش  هـب  ناتـسرامیب  رد  نـصحت  ياهدـمایپ  زا  یـشخب  دوـب ، ناگدـننک 

.دوشن ناتسرامیب  يوس  هب  ییامیپهار 

.تشاد اهنآ  ریثکت  يارب  طبار  رفن  هس  وا  .دوب  يا  هنماخ  ياـقآ  اـهنآ  هدنـسیون  .دـندرک  یم  رداـص  یپرد  یپ  ياـه  هیناـیب  نینـصحتم 
ياهاج رد  يددـعتم  یپک  ياه  هاگتـسد   » .دیـشک یمن  لوط  رتشیب  یتعاس  دـنچ  نآ  عیزوت  ریثکت و  ات  هیمالعا  شراگن  ناـیاپ  هلـصاف 

دش و یم  يرادهگن  يّرس 
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هورگ نیمه  طسوت  ناسردم  نایهاگـشناد و  ای  یمق و  نسحدیـس  يزاریـش و  هللادبعدیـس  نایاقآ  هیمالعا  .تشاد  یلوئـسم  مادـک  ره 
یناسارخ هب  .میتفگ  یم  کَغُچ  وا  هب  هک  دوب  یشوهزیت  شقن و  زیر  لاس ، نس و  مک  رسپ  اهنیا  نیب  .دش  یم  رشتنم  هرفن  هس  کچوک 

سابعردـنب هب  شترا  ياه  ناگی  دـیدزاب  يارب  هثداح  نیا  زا  سپ  لاس  تشه  دـیآ  یم  مداـی  .کـباچ  کـچوک و  کـشجنگ ؛ ینعی 
یممعم دقدنلب  ناوج  نانآ  نایم  رد  .دنتشاد  روضح  زین  یغیلبت  نالوئـسم  تاضق و  زا  یتأیه  ینید ، مولع  ياه  هبلط  زا  یهورگ  .متفر 

!« کغچ تفگ : یتسیک ؟ مدیسرپ : یتقو  .تشاد  نم  هب  یصاخ  هاگن  هک  مدید  ار 

دیهـش هزانج  رذآ  متفهو  تسیب  .دش  عطق  نوریب  اب  نانـصحتم  طابترا  دمآرد و  نایماظن  هرـصاحم  هب  ناتـسرامیب  رذآ ، مشـشو  تسیب 
درک شرازگ  كاواــس  هـک  هـچ  نآ  رباــنب   (1) .دـش عییـشت  اـضر  تـشهب  اـت  اـضر  ماـما  ناتـسرامیب  يادهـش  زا  یکی  درفنم  دـمحم 
نیا هب  یگدیسر  يارب  ار  یتأیه  هک  یلم  ياروش  سلجم  لاح  نیمه  رد  .دندرک  تکرش  هزانج  عییشت  نیا  رد  رفن  رازه  لهچودصکی 
ياقآ اب  درک  اضاقت  ادتبا  .دـش  رهـش  نیا  دراو  رذآ  متفهو  تسیب  رد  دوب ، هداتـسرف  دهـشم  هب  دهـشم  یلاها  زا  یهاوخرذـع  هثداح و 
عضو اب  ناکشزپ  اضرهاش ، ناکشزپ  اب  تاقالم  رب  ینبم  یمازعا  تأیه  تساوخرد  خساپ  رد   » سپس .دشن  هتفریذپ  .دنک  تاقالم  یمق 

یهورگ تیاهن  رد  .روشک » زا  هاش ] نتفر 66 =[  زج  میرادن  يراک  ام  دنیامن  یم  راهظا  هدرک ، نوریب  ناتسرامیب  زا  ار  اهنآ  يا  هدننز 
نایاپ رد  یمازعا  تأیه  یتقو  .داد  رـس  هاـش  رب  گرم  داـیرف  شرازگ ، هئارا  زا  سپ  دـش و  هداـمآ  یمازعا  تأـیه  اـب  وگو  تفگ  يارب 

(2) .دشن هتفریذپ  درک ، یهاوخرذع  تسشن 

همانزور اب  رادـید  گرزب ، کچوک و  تاعامتجا  هنازور ، یپایپ  ياه  ینارنخـس  تعامج ، زامن  .دوبن  نصحت  دـهاش  طقف  ناتـسرامیب 
اهزور نآ  ياه  تیلاعف  مسارم و  زا  یخرب  یگتـسبمه ، مالعا  يارب  اهرهـش  رگید  زا  ییاه  تأـیه  دورو  یجراـخ ، یلخاد و  ناراـگن 

دهشم نایاقآ  رگا  : » تفگ درک و  دای  نآ  زا  دوخ  رذآ  ینارنخس 25  رد  دیسر و  زین  ینیمخ  ماما  شوگ  هب  دهشم  نصحت  .دوب 

ص:632

زا اب  هک  وا  یتشیعم  تیعقوم  .دـمآ  اـیند  هب  ناـکدابت  ياتـسور  رد  زرواـشک  يا  هداوناـخ  رد  1357ش-1333ش )  ) درفنم دـمحم  - 1
رد یمالـسا  بالقنا  يریگ  جوا  ياه  لاس  رد  .دهد  همادا  راک  اب  ار  دوخ  تالیـصحت  هک  دش  بجوم  دوبن ، دعاسم  ردـپ  نداد  تسد 

فدـه اضر ، ماما  ناتـسرامیب  نانکراک  نارامیب و  هب  یناسر  يراـی  ماـگنه  رذآ 1357  زور 23  .تفرگ  رارق  دهـشم  نازراـبم  فص 
تداهـش هب  دـعب  زور  ود  داتفین و  رگراک  وا  ياوادـم  يارب  ناکـشزپ  شالت  .تشادرب  مخز  تفرگ و  رارق  یتموکح  نارومأم  کیلش 

.تشاد هلاس  کی  يدنزرف  تداهش  نامز  رد  دوب و  لهأتم  درفنم  دمحم  .دیسر 
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 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 675 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_632_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_632_2
http://www.ghaemiyeh.com


فرح نیا  میوش ، یمن  اپ  اج  نیا  زا  ام  دورن  نیب  زا  طاسب  نیا  ات  دـنتفگ  دنتـسشن و  اج  نآ  دـنتفر  دـندرک و  باصتعا  اهاج  ریاـس  اـی 
فرح امش   » .دوب رـشب  قوقح  هرابرد  اکیرمآ  روهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  ياعدم  اب  ماما  نخـس  يوس  تمـس و  تسا »؟ یقطنمریغ 

رد دندرک و ...  باصتعا  اهاج  ریاس  رد  دهـشم و  رد  هک  نآلا  رگا  ...دینکن  تبحـص  دوش  یم  هک  راتـشک  همه  نیا  هک  تسا  نیا  نات 
ياج رس  همه  دیورب  امش  ریخن ، هک  دییوگ  یم  دشک ... ] یم  هک   ] تسامش ياوق  نیا  بوخ  ...دندرک  نصحت  اه  ناتـسرامیب  زا  یکی 

(1) »؟ دینک اشامت  دینیشنب و  ناتدوخ 

زا رکشت  زا  سپ  لوا  دنب  رد  درک ، هیصوت  شش  نآ  رد  داد و  ناریا  تلم  هب  يد  مشـش  زور  هک  یمایپ  رد  ماما  تاراهظا ، نیا  زا  سپ 
یم مالعا  فیرـش  باصتعا  نیا  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ   » هک تشون  ناتـسا  نیا  ياـه  هورگ  رگید  ناکـشزپ و  اـملع و  ناـسارخ ، یلاـها 

(2)« .میامن یم  موکحم  ار  بصاغ  یماظن  تموکح  ینوناقریغ و  یماظن  تلود  هنایشحو  لامعا  میامن و 

نایماظن اب  مدرم  ییورایور  هئطوت 

ناتسرامیب یماظن ، کی  ناج  تاجن  يارب  هک  راب ، کی  رگم  درب ، رسب  ناتسرامیب  رد  ار  نصحت  زور  هدزیس  نآ  مامت  يا  هنماخ  ياقآ 
رد ار  مالسا  يرترب  منک ، یم  هعلاطم  اهنآ  كانلوه  ياه  ماع  لتق  اب  ار  هیسور  هسنارف و  بالقنا  ياهدادخر  یتقو  نم   » .درک كرت  ار 
« .میاتس یم  دنتشادن ، ییاورپ  نتشک  زا  دندوب و  هدیشک  هحلسا  ناش  يور  هک  یناسک  ربارب  رد  مه  نآ  نویبالقنا ، هب  مظن  ندنالوبق 

نایناحور عامتجا  هب  ندوب  هتـسباو  دوجو  اب  وا  .تشگ  یمزاب  شترا  هب  ضرعت  مدع  رد  ینیمخ  ماما  هراب  دنچ  دـیکأت  هب  عوضوم  نیا 
يا هفرح  یـسانش  هعماج  ناسب  نطو ، زا  يرود  لاس  هدراهچ  دودـح  زین  دـننارذگ و  یم  سرد  ياه  هزوح  رد  ار  ناشرمع  رتشیب  هک 

دیلقت عجرم  کی  تخانش  دوش  هتفگ  رگا  .درک  یم  يریگ  عضوم  دسانـش ، یم  هدرک ، هعلاطم  ار  هعماج  تاقبط  اه و  هیال  یمامت  هک 
دای ار  نادـنمراک  نایوجـشناد و  نارگراک ، نایرازاب ، نایناحور ، بیترت  هب  دـیاب  تسا ، رتشیب  یعامتجا  ياه  هورگ  زا  کـی  مادـک  زا 
هداد رارق  مدرم  ربارب  رد  ار  نایماظن  یتموکح ، هاگتسد  لاح ، .دنریگ  یم  رارق  رخآ  لحارم  رد  يدنب  هبتر  نیا  رد  ًاعطق  نایماظن  .درک 

ای درادنرب و  مخز  نانآ  هلولگ  اب  يدنورهش  هک  دوب  يزور  رتمک  لاس 1357  مود  همین  رد  دوب و 
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یگنج هب  داد و  یم  رارق  ورردور  ار  شترا  مدرم و  مالـسا ، زج  يرگید  يرکف  هنیمز  ره  اب  ناریا ، بالقنا  .دهدن  تسد  زا  ار  شناج 
دنام یم  اج  هب  ییورایور  نیا  یپ  رد  هک  یتراسخ  اما  دوب ، مدرم  ههبج  زوریپ ، فرط  تدمزارد  رد  دنچ  ره  و  تشاد ؛ یماو  یگناخ 
ماما لیلحت  .تشاد  یم  هاگن  فیعض  حورجم و  اه  تدم  ات  ار  روشک  دیدرگ ، یمن  ناربج  شترا  لماک  هیفـصت  اب  زج  هک  یفاکـش  و 

اب ارادم  .تسا  تفاب  نامه  زا  دشاب ؛ ادج  هعماج  زا  دناوت  یمن  هتفای ، تخادرپ  مدرم  ياه  هدوت  اب  هک  شترا  هندـب  هک  دوب  نآ  ینیمخ 
تیعبت نآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دوب  ینیمخ  ماما  هدش  مالعا  تسایـس  بالقنا ، تمـس  هب  نانآ  بذج  يارب  شالت  شترا و  هرکیپ 

نیا زا  ًادیدش  مکاح  ماظن   » .دوش هتـشک  يدراوم  رد  ای  دتفیب ، مدرم  تسد  هب  حلـسم  یماظن  کی  هک  داتفا  یم  قافتا  هاگ  اما  دندرک ،
ار شترا  عضوم ، نیا  هک  نیا  زا  دوب و  ینابصع  حلسم  ياهورین  ربارب  رد  مدرم  تنوشخ  زا  رود  هب  طبـضنم و  زیمآ و  تملاسم  عضوم 

سیلپ نارومأم  زا  رفن  زومرم 5-6  نتـشک  هب  طابترا  نیا  ندرک  شودخم  يارب  سپ  .دیـسرت  یم  دنک ، لیامتم  نویبالقنا  فوفـص  هب 
دوب هدـش  اعدا  نآ  رد  هک  دـنتخادنا  ینابرهـش  نارومأم  اه و  یـشترا  ياه  هناـخ  رد  ییاـه  هیمـالعا  دـعب  دـندروآ و  يور  دهـشم  رد 

« .دنشکب ار  یماظتنا  ياهورین  نایماظن و  همه  دنهاوخ  یم  دنا و  هتشک  ار  نانیا  نویبالقنا ] ناراکبارخ =[ 

وا .تسا  هدش  هتشک  یسانشان  دارفا  تسد  هب  ینابرهـش  دارفا  زا  یکی  هک  دیـسر  ربخ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  نصحت  ياهزور  زا  یکی  رد 
لحم هب  یتقو  .دش  جراخ  ناتـسرامیب  زا  نآ  راهم  يارب  دهد ، خر  يرگید  عیاقو  هچ  تسا  نکمم  هثداح  نیا  سپ  رد  تسناد  یم  هک 

قتر يارب  .دندوب  هدرک  نفد  مه  اب  ار  هس  ره  هک  دش  ور  هبور  دهشم  یلاها  زا  دیهش  کی  نارومأم و  زا  دسج  ود  اب  دیـسر ، رظندروم 
.داد يور  نصحت  زور  نیمهد  هام ، يد  مود  رد  هثداح  نیا  .دنارذگ  ناتسرامیب  زا  نوریب  ار  بش  زا  یساپ  ات  هثداح  نآ  قتف  و 

هداد تبسن  نویبالقنا  هب  ار  ینابرهش  رومأم  ود  نتشک  هک  تسا  هاتوک  يربخ  هدمآ ، تسد  هب  دانسا  يال  هبال  زا  دروم  نیا  رد  هچ  نآ 
.تسا

یلاها زا  نت  تشه  لقادح  دـندوشگ و  شتآ  مدرم  يور  هب  هام  يد  مود  یماظن  نارومأم  هک  دوب  عوضوم  نیمه  هب  خـساپ  رد  دـیاش 
(1) .دندرک عامتجا  اضر  ماما  ناتسرامیب  ربارب  رد  هزانج  عییشت  يارب  مدرم  .دندناسر  تداهش  هب  ار  دهشم 
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یکاواس دنوخآ 

تینما و نامزاس  اب  يراکمه  یتموکح ، هاگتـسد  یـسیل  هساک  هب  مدرم  دزن  هک  دهـشم  ناممعم  زا  یکی  نصحت ، ياـهزور  زا  يزور 
يزیوآ تسد  نیمه ، .تسنام  یم  هتسارآ  رقوم و  نایناحور  هب  شرهاظ  .دش  ناتسرامیب  دراو  تشاد ، ترهش  نازرابم  هیلع  یسوساج 

.دـنک حرطم  دهـشم  رد  ملاع  کی  ناونع  هب  ار  وا  درک  شـالت  هاگتـسد  .دوش  دـنم  هرهب  وا  نطاـب  یب  رهاـظ  زا  اـت  دوب  تموکح  يارب 
، یهاشنهاش ماظن  يریزارـس  نآ  رد  دـیاش  ات  دـمآ  ناتـسرامیب  هب  .تشاد  يا  هناخاتـسگ  یگدامآ  یتیرومأـم  نینچ  يارب  زین  شدوخ 
، دنتخانـش ار  وا  دوز  یلیخ  ناتـسرامیب  رد  رـضاح  ناناوج  .دوب  هدـمآ  ینیچربخ  يارب  مه  دـیاش  .دـنک  زاب  نویبالقنا  نایم  ییاپ  ياج 

نینچ دنداد  ربخ  هک  مدوب  دوخ  راک  لوغشم  ناتسرامیب  رد  نم   » .ددرگ دیاب  مادعا  یکاواس ، دنوخآ  دندز : دایرف  دندرک و  شا  هرود 
نینچ دیابن  .متفاتش  فرط  نآ  هب  ًاروف  مدرک و  تشحو  رایسب  .دور  یم  شندش  هتشک  ناکما  تسا ؛ مدرم  هرصاحم  رد  هدمآ و  يدرف 

زا ود  ره  .مدـید  وردوخ  رد  شا  هدـننار  هارمه  ار  وا  مدز و  رانک  ار  تیعمج  .دوب  نم  اـب  مه  هتـسجخ ]  ] اقآدـمحم .داـتفا  یم  یقاـفتا 
يارب .دنوش  تکاس  مدرم  ات  مدیشوک  ردقچ  هک  دناد  یم  ادخ  .وردوخ  نآ  فقس  يور  متفر  یتسد  يوگدنلب  اب  .دندیزرل  یم  سرت 
یفرعم ار  مدوخ  دنسانش ، یمن  ارم  هک  یناسک  اما  چیه ، هک  دنـسانش ، یم  ارم  هک  اهنآ  متفگ : منک ، دوخ  هجوتم  ار  اه  شوگ  هک  نیا 
.شراک یپ  دورب  دینک  اهر  ار  درم  نیا  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  متفگ : .دنداد ] یم  شوگ  میاهفرح  هب  دنتـشاد  مدرم  الاح   ] ...منک یم 

...دـینکن شبیقعت  دـیدرگرب ، متفگ : اهنآ  هب  .دـنداد  یم  راعـش  وا  یپ  رد  زین  مدرم  و  داتفا ] هار  وردوخ   ] .دـش زاـب  وردوخ  لـباقم  هار 
.دندوشگ ار  نآ  دندیشوک و  نارگید  اقآدمحم و  .دیسر  كورتم  هتـسب و  يرد  هب  وردوخ  .مدومن  اهنآ  ندنکارپ  يارب  يدایز  شالت 

« ...ورب ...ورب  مدرک ]: هراشا  متفگ =[ : هک  دنک  رکشت  نم  زا  دش  مخ  تشگرب و  یکاواس  ممعم  .نک  هلجع  متفگ : هدننار  هب 

يزور رد  .دنیرفایب  دوخ  يارب  یکچوک  تشهب  ات  دش  يا  هقبط  دنچ  للجم  يانب  نتخاس  لوغـشم  دـعب  اهلاس  .درب  رد  هب  ناج  تفر و 
هثداح نیا  زا  یـسک  .دُرم  .درک  طوقـس  دـیزغل و  شیاپ  هک  تفر  یم  الاب  زاس  همین  نامتخاس  نیا  ياـه  هلپ  زا  رگراـک ، یب  تولخ و 
.دنداد لاقتنا  ینوناق  کشزپ  هب  یناغفا  هیوهلا  لوهجم  رگراک  کی  ناونع  هب  دندرک ، ادیپ  ار  شدـسج  هک  دـعب  يدـنچ  .دـشن  ربخاب 

.نفد نفک و  يارب  دنتفرگ  لیوحت  دندرک و  ییاسانش  ار  وا  شا  هداوناخ  یقافتا  بسح  رب  ات  دنام  اج  نآ 
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تیعبت تشاد و  رارق  وس  کی  رد  زورما  نابلط  تصرف  زورید و  ناهاوخدـب  اـب  دروخرب  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  هناربدـم  شنم  اـج ، نیا 
بیرفرهاظ نطابدب  دنوخآ  نآ  زا  ماقتنا  هب  يا  هراشا  مدرم ، یندـشانراهم  روش  نآ  رد  وا  رگا  .رگید  يوس  رد  ینید  ناربهر  زا  مدرم 

يا هنماـخ  ياـقآ  تساوـخ  زا  ناتـسرامیب  رد  رـضاح  مدرم  رگا  زاـب  .دروـخ و  یم  مقر  شیارب  یتشونرـس  هچ  تسا  نشور  درک ، یم 
.دوب ممعم  نآ  راظتنا  رد  تبقاع  نامه  دـندرک ، یم  لمع  دوب ، مه  كاـپ  هک  دوخ ، ساـسحا  ناـمرف  هب  شوگ  دـندرک و  یمن  تیعبت 

لاس هب  هلئسم  نیا  هشیر  اما  تشاد ، اهزور  نآ  رد  یگنررپ  دومن  راکشآ و  یلجت  ینید  ناربهر  مدرم و  نایم  هدش  رارقرب  ياه  تبسن 
مدرم نایم  زابرید  زا  هک  تسا  یتبحم  هکلب  نانیمطا ، دامتعا ، رد  نآ  هشیر  هکلب  دیسر ، یمن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هب  یهتنم  ياه 

ماما کنیا  .دنک و  دراو  همطل  تفلا  نیا  هب  دوب  هتـسناوتن  ءزج  نایناحور  ياهاطخ  طبخ و  هک  نیا  هفرط  .تشاد  دومن  ینید  ناربهر  و 
ربهر ریوصت  زا  يوترپ  اـنامه ، یلخاد ، ناربهر  هرهچ  رد  مدرم  .دـیازفیب  یـسایس  يرواـب  یخیراـت ، تفلا  نیا  هب  دوب  هتـسناوت  ینیمخ 

یگراوآ دیعبت و  اهدرد ، اه ، هجنکش  اه ، نادنز  زا  اسب  هچ  اضر  ماما  ناتسرامیب  رد  رـضاح  مدرم  .دندید  یم  ار  دوخ  رجاهم  يدیعبت 
هچ نآ  هب  وا  هک  دنتسناد  یم  اما  دندوبن ، هاگآ  هتشذگ  لاس  هدزیس  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هنارگنشور  تاعبتت  اه و  نخس  اه ، هتـشون  اه ،

مدرم هک  یماگنه   » .تسین دنوادخ  يدونشخ  زج  يزیچ  وا  لمع  و  دنک ، یم  لمع  دراد ، نامیا  هچ  نآ  هب  و  دراد ، نامیا  دیوگ ، یم 
نابایخ رد  رذگ  ماگنه  .دنداد  یم  زورب  دیشوج  یم  ناش  نورد  زا  هک  ار  دوخ  تبحم  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  دندیـسر  یم  نم  هب 

ياه یگراوآ  نآ  اجک و  نیا  .دسانـشن  ارم  یـسک  دـنامب و  ناهنپ  متروص  مشکب ، مرـس  هب  ار  دوخ  يابع  مدـش  یم  راـچان  هاـگ  اـه ،
»؟ اجک شرسپ  هاشاضر و  نامز  رد ] تیناحور  ]

تفن تعنص  ناگدننک  باصتعا  هب  کمک 

اضرمالغ یماظن  تلود  ندمآ  راک  يور  اب  .دوبن  تیمکاح  عاخن  هب  یناسر  بیـسآ  هب  تهابـش  یب  تفن ، تعنـص  نانکراک  باصتعا 
نویلیم هس  زا  شیب  ات  تفن  دیلوت  هام  يد  لیاوا  رد  هک  يروط  هب  دش ، هتـساک  تفن  تعنـص  تاباصتعا  تدش  زا  يدودح  ات  يراهزا 

تأیه وضع  تایلمع و  لک  سیئر  ییاکیرمآ و  سانـشراک  میرگ ، لپ  هام ، يد  مود  رد  هک  ینامز  اما  .تفای  شیازفا  زور  رد  هکـشب 
يرادرب هرهب  سیئر  يدمحم ، کلم  نامزمه  دش و  هتشک  زاوها  رد  شا  هناخ  زا  جورخ  زا  سپ  تفن ، تامدخ  صاخ  تکرش  هریدم 

، زاوها قرش  ياه 
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دودح 4200 یهورگ  يافعتـسا  لابند  هب  درک و  شکورف  تفن  جارختـسا  هاگان  دیـسر ، لتق  هب  دوب ، باصتعا  يدـج  نافلاخم  زا  هک 
سدـنهم یتسرپرـس  هب  ار  یتأیه  هک  نآ  زا  شیپ  ماـما  .دـش  فقوتم  كراـخ  هریزج  زا  تفن  رودـص  تفن ، تعنـص  ناـنکراک  زا  رفن 

زا یلام  تیامح  رد  تساوخ  مدرم  زا  دـنک ، رومأم  یلخاد  زاین  نیمأت  تفن و  تعنـص  تاـباصتعا  رب  تراـظن  يارب  ناـگرزاب  يدـهم 
اهنآ ...دنتسه  تناعا  جاتحم  اهنیا  .دنا و  هدرک  افعتـسا  مه  ناش  يرایـسب  دنتفر ، رانک  راک  زا  مه  اهنیا   » .دنـشوکب ناگدننک  باصتعا 
ماما  (1) .دنهد کمک  نینکمتم » مدرم و  دیاب  زاب  مه  نیا  .دنراد  جایتحا  ناش  هشاعا  يارب  مه  دـنراد و  یناکم  کمک  هب  جایتحا  مه 

.دبای صاصتخا  راک  نیا  هب  زین  یعرش  هوجو  زا  هک  داد  هزاجا 

زا يا  هیمالعا   » ناتـسرامیب رد  دوخ  ینارنخـس  نمـض  يا  هنماخ  ياـقآ  دـنداد  شرازگ  كاواـس  هب  هک  دوب  نصحت  زور  نیمهدزاود 
نانآ هب  ار  دوخ  سمخ  ماما و  مهـس  دـنناوت  یم  مدرم  هک  نیا  يارب  تفن  تکرـش  نانکراک  هب  کمک  دروم  رد  هک  ینیمخ  هللا  حور 

(2)« .دوش یم  هتخورف  مدرم  هب  هاگشناد  رد  یضوبق  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدومن  تئارق  دنهدب 

نصحت نایاپ 

رد رهش  .دندوب  دهشم  رد  ییامیپهار  نیا  شرازگ  يارب  یجراخ  ناراگنربخ  .دش  ماجنا  دهـشم  رد  يا  هدرتسگ  تارهاظت  يد ، مجنپ 
ماظن یفن  يد و  مود  يادهـش  زا  لیلجت  رد  دـندوب  هدـناسر  رهـش  ياه  نابایخ  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  درب و  یم  رـسب  یمومع  لـیطعت 

هب یتـقو  ناگدـننکرهاظت  .تشون  رفن  رازه  ار 600  تیعمج  رامـش  هسنارف  يرازگربخ  .دنداد  راعـش  يولهپ  اضردـمحم  يروتاتکید 
: دندیدرگ ربخاب  نصحت  نایاپ  لیالد  زا  هک  دوب  اج  نآ  .دـنداد  شوگ  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس  هب  دندیـسر ، اضر  ماما  ناتـسرامیب 
رد لالتخا  ثعاب  ناکشزپ  نصحت  تسا ؛ هدش  رهش  حطـس  رد  یبهذم  تامدخ  راک  رد  لالتخا  بجوم  هطقن  کی  رد  ءاملع  عامتجا 
زا هک  يا  همان  عطق  .دنا  هدرک  هیصوت  ار  نصحت  نایاپ  یمق  نسحدیس  يزاریش و  هللادبعدیس  نایاقآ  تسا ؛ هتـشگ  نارامیب  نامرد  رما 

یعمش دننام  تشاد و  یگرزب  راثآ  نصحت  نیا   » (3) .دش هدناوخ  مدرم  يارب  دوب ، هدش  هتشون  دنب  رد 6  ناگدننک  نصحت  فرط 
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هب نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  نم  داهنـشیپ  هب  هک  ینـصحت  رد  هبرجت ، نیا  زا  اما  ...دـش  مامت  دـسر ، یم  نایاپ  هب  دـشخرد و  یم  هک 
« .دش هدافتسا  داد ، خر  روشک  هب  ماما  دورو  زا  يریگولج  هاگدورف و  ندش  هتسب  تبسانم 

ناسارخ يرادناتسا  دصقم ،

دجسم زا  ًالومعم  گرزب ، هاگ  کچوک و  هاگ  اهییآ ، مهدرگ  يریگ  لکش  .تشاد  همادا  نانچمه  دهـشم  تارهاظت  اه و  ییامیپ  هار 
يا همان  عطق  تارهاظت  نایاپ  رد  .دنتشگ  یمزاب  عورـش  هطقن  هب  دندرک و  یم  یط  ار  اه  نابایخ  نایامیپ  هار  .تشگ  یم  زاغآ  تمارک 

يزیر همانرب  نودـب  تارهاظت  نیا  .دوب  یهاشنهاش  ماظن  طوقـس  یمالـسا و  يروهمج  ییاپرب  نآ  تیب  هاش  هک  دـش  یم  هدـناوخ  مه 
یم ماجنا  راب  کی  زور  دـنچ  يزیر ، همانرب  اب  لبق ، زا  اما ، گرزب  ياه  ییاـمیپ  هار  .تشاد  همادا  ماـش  حبـص و  شوجدوخ ، صاـخ ،

.دش

یم رسب  یمومع  يازع  رد  روشک  يد 1356  مرحم 1398/19   29 مق ، مدرم  نینوخ  مایق  يرمق  درگلاـس  تبـسانم  هب  يد ، مهن  هبنش ،
، تسناد ینتفر  ار  دوخ  هاش  هک  نآ  زا  سپ  دوب ...« : هدرک  مالعا  یمومع  يازع  ار  زور  نیا  ناریا  تلم  هب  یمایپ  رد  ینیمخ  ماـما  .درب 

اوسر عماوج  مامت  رد  ار  دوخ  درک و  زاغآ  ار  دعب  هب  هایس  هعمج  یپرد  یپ  ياهراتـشک  دروآرد و  نیتسآ  زا  ار  دوخ  راکتیانج  تسد 
مالعا یمومع  يازع  ار  مرحم  زور 29  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  دناسر و  العا  دح  هب  ار  اه  يراکتیانج  سدقم  دهشم  رد  ًاریخا  دومن و 
راتشک زین  سدقم و  دهشم  راتشک  زین  سدقم و  دهـشم  رهطم  نحـص  رد  راتـشک  ملهچ  مق و  هنامحر  یب  راتـشک  درگلاس  يارب  مینک 

(1)« .رگید ياه  ناتسرهش 

لباقم زور ، نآ  تارهاظت  نایاپ  درک  داهنـشیپ  ییامیپهار ، نازیر  همانرب  زا  یکی  .دوب  لیطعت  دـعب  هتفه  کی  ات  دهـشم  یتلود  تارادا 
، يزیزعریما قداص  دبهپـس  هبتر ، یلاع  یماظن  کی  طسوت  کنیا  يرادناتـسا  ناـمتخاس  .دـش  تقفاوم  .دـشاب  يرادناتـسا  ناـمتخاس 
اب لاس 1342ش  لیاوا  رد  يزیزعریما  تسخن ، راب  .دش  یم  هدیزگرب  تمـس  نیا  هب  وا  هک  دوب  يراب  نیمود  نیا  .دیدرگ  یم  يربهار 

میژر تیمکاح  دامن  تردق و  زکرم  يرادناتسا ، .دوب  هدمآ  دهـشم  هب  يوضر  سدق  ناتـسآ  هیلوتلا  بیان  ناسارخ و  رادناتـسا  تمس 
ناسارخ رد 

ص:638

ص 284. ج 5 ، ماما ، هفیحص  - 1

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 681 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14083/AKS BARNAMEH/#content_note_638_1
http://www.ghaemiyeh.com


هچ نآ  ره  اه و  کیتوب  اهامنیس ، .دوب  رهش  نیـشن  نایعا  هقطنم  کیدزن  ناسارخ و  رکـشل 77  ناگداپ  يور  هبور  نآ  نامتخاس  .دوب 
مالعا دهـشم  مدرم  اب  يرادناتـسا  نانکراک  اهزور  نآ  .دید  هقطنم  نیا  رد  دـش  یم  تشاد ، بالقنا  ياضف  زا  يرود  هافر و  زا  ییامن 
نابایخ يوس  هب  تیعمج  ییامیپهار  عورـش  اـب  .دنتـشاد  عـالطا  عوضوم  نیا  زا  ناگدـننکرهاظت  نارادولج  .دـندوب  هدرک  یگتـسبمه 

ار ینیمخ  ماما  زا  یگرزب  سکع  نایامیپ  هار  .دیسر  یم  يرادناتسا  نامتخاس  هب  هک  دش  ینابایخ  دراو  اجنآ  زا  درک و  تکرح  نارهت 
نیا رد  هک  دش  مالعا  دیسر ، يرادناتسا  لباقم  هب  تیعمج  يادتبا  یتقو  .دوب  رتم  زا 15  شیب  نآ  يدنلب  هک  دندرک  یم  لمح  دوخ  اب 
فـص هب  ار  دوخ  دندوب ؛ رـضاح  دـندرک ، یم  زیهرپ  تارهاظت  رد  تکرـش  زا  هک  ینایناحور  زور  نآ  .دـش  دـهاوخ  ینارنخـس  لحم 
.دوبن رـسیم  نادنچ  ییامیپ  هار  بیترت  مظن و  زا  تبقارم  .ولج  فص  هب  رودقملا  یتح  مه  مدرم و  فص  هب  مه  دندوب ؛ هدـناسر  مدرم 

.دندرک یم  تکرح  ناگدننکرهاظت  یناشیپ  رد  مظنمان ، یهوبنا ، هورگ 

نیگنـس و هقطنم  نآ  رد  ماحدزا  .دـندش  يرادناتـسا  طایح  دراو  مدرم  زا  يرامـش  .داد  خر  هبقرتمریغ  يا  هثداح  هک  دوب  اـج  نیا  رد 
.تفرگ یم  لکـش  اـه  هدرن  تشپ  دـیاب  مدرم  عاـمتجا  .ددرگ  يرادناتـسا  غاـب  دراو  یـسک  دوـبن  رارق  هک  یلاـح  رد  دـش ؛ رت  نیگنس 

لخاد هب  ینارنخس  هاگیاج  راچان  هب  .دندوب  هتفرگ  رارق  يا  هدش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  دندوب ، ییامیپ  هار  تاماظتنا  لوئسم  هک  یناسک 
نآ ياه  ییوش  تسد  زا  دـنرادن  قح  یتح  دـنوشن ؛ يرادناتـسا  ياه  قاتا  دراو  هک  دنتـساوخ  مدرم  زا  .دـش  لـقتنم  يرادناتـسا  غاـب 

دنداد ربخ  هک  دوب  زاغآ  لاح  رد  ییامیپ  هار  ینایاپ  ياه  همانرب  .دوب  یلاـخ  ناـبهگن  دـنمراک و  زا  يرادا  ناـمتخاس  .دـننک  هدافتـسا 
کی روضح  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  شنانیـشنرس  رطخ ، دـنا و  هدرک  هرـصاحم  ار  نآ  مدرم  هدـش ، تیعمج  لـخاد  یماـظن  پیج  کـی 

هب نونکا ؟ ارچ  اما   » .دوب عقاو  رهش  گرزب  ناگداپ  یکیدزن  رد  يرادناتـسا  هک  ارچ  دوبن ، روصت  زا  رود  هیحان  نیا  رد  یماظن  وردوخ 
خر ینیب  شیپ  لباقریغ  يا  هثداـح  دـنوش ، کـیرحت  مدرم  رگا  یهد ؛ تاـجن  مدرم  مشخ  زا  ار  اـهنآ  یناوت  یم  وت  طـقف  دـنتفگ : نم 

شیاج هباج  دش  یمن  .دوب  هدـش  يرادناتـسا  هطوحم  لخاد  هتفاکـش ، ار  تیعمج  یماظن ، وردوخ  .متفر  پیج  فرط  هب  .داد  دـهاوخ 
؟ هدش وس  نیا  هب  هدننار  ندش  هدیـشک  ثعاب  تیعمج  مکارت  دیاش  دشاب ؟ هدش  يزیر  همانرب  دـنکن  هدـمآ ؟ ولج  اج  نیا  ات  ارچ  .درک 
، مدش هک  کیدزن  .دیـسر  یم  منهذ  هب  اه  لاوئـس  رگید  اهنیا و  متفر ، یم  یماظن  وردوخ  فرط  هب  تیعمج  يال  هبال  زا  هک  یلاح  رد 

، میس یب  رومأم  هدننار و  اب  یناوج ، رسفا  مدید 
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، هنارمآ هاگ  شهاوخ ، اـب  هاـگ  وگدـنلب ، اـب  .مدرب  راـک  هب  پیج  ندرک  اـهر  يارب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  .دنتـسه  وردوخ  رد  ناـسرت ،
« .دوش زاب  وردوخ  ولج  زا  ینابصع  تیعمج  هرگ  متساوخ 

ار وا  دوش ؛ ربخاب  عوضوم  تایئزج  زا  تساوخ  .تسا  هدـش  تیعمج  دراو  یکنات  هک  دـنداد  ربخ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  تاـنآ  نیمه  رد 
.دنداد یم  راعـش  هدرک ، هرـصاحم  ار  کنات  مدرم  .دسرب  وا  هب  يدعب  ياهربخ  دادـن  هزاجا  تیعمج  ماحدزا  اما  دـنراذگب ؛ نایرج  رد 
.دندوب لاحـشوخ  رایـسب  دنک ، یم  یهارمه  اهنآ  اب  هدمآ و  نوریب  کنات  زا  یناوج  زابرـس  هک  نیا  زا  هتفر ، نآ  يالاب  رب  مه  يدادعت 

نیا .تساخرب  هلولگ  رابگر  يادص  دیـسر ، مود  کنات  ندـمآ  ربخ  یتقو  درک ؟ یم  هچ  اجنآ  رد  کنات  نآ  .دوبن  ارجام  همه  نیا  اما 
.میدیـسر ینما  ناکم  هب  یعرف  ياه  نابایخ  قیرط  زا  رگید  يدادعت  هارمه  نم   » .يدرخ یب  تسب  نب  هب  ریبدت  نداد  له  ینعی  ادـص ،

یکی هک  مدیمهف  ًادعب  .دوب  هنایشحو  راتشک  نآ  زاس  هنیمز  تاعالطا و  نداتسرف  رومأم  وا  متسناد  .مدنارذگ  دای  زا  ار  یماظن  وردوخ 
« .دوب هداتسرف  ار  اه  کنات  وردوخ و  نآ  هداد ، ار  تارهاظت  نیا  بوکرس  روتسد  هیاپدنلب  نارسفا  زا 

کی دندوب ، هتفرگ  ناراب  هلولگ  اب  ار  اه  یماظن  زا  یخرب  یهارمه  نامگ  خساپ  هک  مدرم  .تفای  همادا  رهظ  زا  دعب  حبـص و  يریگرد ،
نامتخاس هب  دندیشک ؛ شتآ  هب  راب  راهچ  ار  شترا  هب  هتـسباو  اکتا ، هاگـشورف  دندروآرد ؛ فرـصت  هب  ار  شترا  نویماک  ود  کنات و 

؛ دـندز شتآ  ار  اهنآ  هدرک ، هلمح  دهـشم  یهاگآ  هرادا  اـیناتیرب و  یگنهرف  ياروش  اـکیرمآ ، ناریا و  نمجنا  و 6 ، يرتنالک 3  ياه 
دودـح دـش و  هدیـشک  شتآ  هـب  هرـصاحم و  زین  دهـشم  ناـنز  نادـنز  دـندرک ؛ لاغـشا  یتعاـس  يارب  ار  ناـسارخ  رکـشل  ناتــسرامیب 

زا یکی  یماظن  هدنامرف  یلالک ، گنهرس  دندش ؛ لقتنم  اضر  ماما  ناتسرامیب  هب  دندوب ، بیـسآ  ضرعم  رد  هک  ینادنز  هاجنپودصکی 
رفن هس  دش ؛ هدیشک  شتآ  هب  گنهرف  امنیـس  الوک و  یـسپپ  هناخراک  دندش ؛ هتـشک  یماظن  يرادنامرف  زابرـس  راهچ  دهـشم و  قطانم 

نارومأم زیرگ  گنج و  رد  .تفرگ  رارق  هلمح  دروم  از  شتآ  ياه  يرطب  اـب  کـنات  نوتـس  کـی  و  دـندش ؛ هتخیوآ  راد  هب  یکاواـس 
ییاکیرمآ و راشتـسم  کی  هناخ  هک  دـش  هتفگ  نینچمه   (1) .داتفا مدرم  تسد  هب  كدنا ، دنچ  ره  حالـس ، يدادـعت  مدرم ، حلـسم و 

(2) .دش هدیشک  شتآ  هب  زین  کناب  کی 
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.دش یفرعم  یلم  ياروش  سلجم  هب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  يولهپ  اضردمحم  فرط  زا  رایتخب  روپاش  زور  نیا  رد 

رگید نینوخ  زور 

ياقآ هناخ  رد  .دـندوب  هدرک  لقتنم  ناگداپ  هب  يروآ و  عمج  ار  رهـش  رد  رقتـسم  ياه  ناگی  یماظن ، ناهدـنامرف  زورید  رهظ  زا  دـعب 
راهچ حورجم ، نابـساپ  کی  هرابرد  يریگ  میمـصت  لاح  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  هلمج  زا  ءاـملع  زا  یهورگ  اـما ، يزاریـش  هللادـبعدیس 

، دنا هتـسب  هلولگ  هب  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  ياه  هناخ  ماب  يالاب  زا  ار  مدرم  ریخا  درف  ود  دش  یم  هتفگ  هک  نابژد  ود  یهاگآ و  رومأم 
.دندوب

هتفرگ میمـصت  دندوب ، هدـشدای  دارفا  مادـعا  راتـساوخ  هک  مدرم  لیامت  ربارب  رد  نایناحور  تشون ، ناسارخ  همانزور  هک  هچ  نآ  ربانب 
خیـش طسوت  ود  نآ  يدازآ  ربخ  .دننک  دازآ  زین  ار  نابژد  ود  هدرک ، لقتنم  اضر  ماما  ناتـسرامیب  هب  یناهنپ  ار  حورجم  نابـساپ  دندوب 

هب ار  هدش  هتفرگ  میمصت  لیالد  یشعرم  مظاکدیس  ياقآ  دوب و  هدش  هداد  يزاریش  ياقآ  هناخ  لباقم  هدمآدرگ  مدرم  هب  ینارهت  یلع 
(1) .دندوب هدش  هتشک  سانشان  دارفا  طسوت  يدازآ  زا  سپ  اه  نابژد  اما  دوب ، هدناسر  مدرم  عالطا 

هتـشک نایماظن  سکع  ای  ملیف  شیامن  اب  ناهدـنامرف  .دوب  ماـقتنا  هنیک و  مچرپ  تفر ، ـالاب  هچ  نآ  رکـشل 77 ، ناگداپ  رد  هاگ ، حبص 
ات دیشکب  سپ  تسا ؛ تشونرس  نیمه  تساهنآ  يور  شیپ  هچ  نآ  هک  دندرک  ءاقلا  نارسفا  ناراد و  هجرد  نازابرس ، هب  زورید ، هدش 
اه يزادناریت  .دـش  هیلخت  دهـشم  ياه  نابایخ  رد  هک  دوب ، هدرورپ  ماقتنا  نیا  زا  زیربل  هام  يد  مهد  رد  نایماظن  دوجو  .دـیوشن  هتـشک 
رد نت  شـش  لقادح  .دشن  غیرد  مه  کجنران  باترپ  زا  .دوب  لبیـس  کی  دـش  یم  هدـید  نابایخ  رد  هک  يدنورهـش  ره  .تشگ  زاغآ 

.دندش دیهش  يزاریش  هللادبعدیس  ياقآ  هناخ  هب  شروی 

زور ود  نیا  ناگدش  هتشک  رامـش  مالعا  رد  یمـسر  عبانم  شرازگ  رگا  .دوبن  هدز  گنج  يرهـش  هب  تهابـش  یب  دهـشم  رهظ ، زا  دعب 
مهد مهن و  هعجاف  رامآ ، نیمه  يانبم  رب  .دندیسر  تداهـش  هب  هام 1357  يد  مهد  مهن و  رد  دهـشم  یلاها  زا  نت   300 دوش ، هتفریذپ 

زا يد 
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رویرهش زا 17  رترابنوخ  يدادیور  يولهپ ، اضردمحم  تموکح  شحوت  هکس ، رگید  يور  و  یمالسا ، بالقنا  هب  دیهـش  میدقت  رظن 
(1) .دوب نارهت 

دیاش سیراپ ؛ هب  رفس 

زا هتـسد  نآ  اب  يد ، مهدزناش  رد  دوخ  هنیباک  لیکـشت  ات  يولهپ  اضردـمحم  زا  يریزو  تسخن  مکح  تفایرد  زا  سپ  رایتخب  روپاـش 
دهـشم رد  هک  ار  دوـخ  یلم  ههبج  ناتـسود  زا  یکی  تبـسانم  نیمه  هب  .درک  یم  تروـشم  دـندوب ، هدرکن  درط  ار  وا  هک  شنارکفمه 

رهش نیا  زرابم  تیناحور  اب  دوب و  دهشم  رد  يا  هنماخ  ياقآ  نایانـشآ  زا  درف  نیا  .دومن  توعد  نارهت  هب  ینزیار  يارب  تشاد  تماقا 
تروشم هب  شناتـسود  رگید  يا و  هنماـخ  ياـقآ  اـب  راـیتخب  داهنـشیپ  دروـم  رد  يریگ  میمـصت  يارب  يو  .تشاد  یـسایس  يراـکمه 

زا ار  ام  راـیتخب  ياـه  هتـساوخ  زا  عـالطا  اریز  ، » دونـشب ار  راـیتخب  ياـه  فرح  دوش و  نارهت  یهار  دنتـساوخ  وا  زا  یگمه  .تخادرپ 
« .دنکن تباجا  ار  وا  ياضاقت  هک  طرش  نیا  اب  درک ، یم  هاگآ  شیاه  همانرب  فادها و 

، ناـشیا اـب  یقودـص  هللا  تیآ  ریخا  ساـمت  رد  ینیمخ  ماـما  هک  تفگ  وا  هب  يا  هنماـخ  ياـقآ  دـنک ، كرت  ار  دهـشم  هک  نآ  زا  شیپ 
؛ متسه جورخلا  عونمم  هک  تفگ  وا  هب  .دوش  هدامآ  ما  همانرذگ  دیاب  لاح  .مورب  سیراپ  هب  یقودص  ياقآ  هارمه  زین  نم  هک  هتـساوخ 

زوجم رایتخب  اـب  رادـید  رد  دـناوت  یم  رگا  هک  تساوخ  يا  هنماـخ  ياـقآ  .مورب  جـح  رفـس  هب  مناوت  یمن  یتح  مرادـن ؛ مه  همانرذـگ 
؛ هدب نم  هب  ار  نآ  یپک  همانـسانش و  تسا ؛ يا  هداس  رایـسب  راک  نیا  هک  تفگ  یلم  ههبج  قیفر  .دریگب  ار  سیراپ  هب  همانرذگ  رودص 

نم  » .درک تکرح  نارهت  تمـس  هب  وا  داد و  شتـسد  هب  یتکاپ  نورد  ار  كرادم  .مروآ  یم  ار  همانرذگ  هزور  ود  دوش ؛ یم  تسرد 
هک ارچ  متـشادن ، ار  سیراـپ  هب  ترفاـسم  ناـکما  دیـسر  یم  متـسد  هب  مه  تروپـساپ  رگا  .مدوـب  سویأـم  تروپـساپ  هب  یباـیتسد  زا 

تـساوخرد نیا  هب  ارم  ماما  ندید  قایتشا  اما  سیراپ ! هب  دـسر  هچ  مورب ، نارهت  هب  متـسناوت  یمن  هک  دوب  مکارتم  يردـق  هب  میاهراک 
« .تشاداو

رد هک  یتسود  هارمه  دوب ، هدیـسر  نارهت  هب  یتـقو  دوب ؟ هچ  ارجاـم  .همانرذـگ  نودـب  یناـهنپ و  تشگرب ؛ زور  دـنچ  زا  سپ  درم  نآ 
هب اهنآ  دوب  هدادـن  هزاجا  نارهت  مدرم  تارهاظت  اـما  دـندوب ، هداـتفا  هار  رظندروم  لـحم  فرط  هب  دوب ، هدـمآ  شلابقتـسا  هب  هاـگدورف 

دوخ تکرح 
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هدـمآ وردوخ  غارـس  هب  ییاـمیپهار  زا  سپ  .دـندوب  هداد  همادا  هداـیپ  ار  هار  هدرک ، فقوتم  ناـبایخ  راـنک  رد  ار  وردوخ  .دـنهد  همادا 
، دتفیب یتاقافتا  مدز  یم  سدح  نم   » .دوب فیک  نآ  رد  مه  يا  هنماخ  ياقآ  همانـسانش  .دوب  هدش  هدـیدزد  وا ، رفـس  فیک  اما  دـندوب ،

.دوبن تخس  نادنچ  رگید  يا  همانسانش  نتفرگ  هتبلا  ...مدید  یمن  دوخ  ریدقت  رد  توغاط  نامز  رد  ار  روشک  زا  جراخ  هب  رفـس  نوچ 
« .دش رداص  میارب  يرگید  همانسانش  .دندرک  یم  تباجا  ار  میاضاقت  دنتخانش و  یم  ارم  یتلود  تارادا 

یماظتنا يورین  یتینما  شخب  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  ياضعا  زا  یکی  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهزور  زا  يزور 
اما تسا ، شا  هدـنورپ  درک  نامگ  ادـتبا  .دراد  هرادا  نیا  رد  تناما  کی  هک  تفگ  تفرگ و  سامت  يا  هنماخ  ياقآ  اب  درک ، یم  راـک 

ندرک ماندب  روظنم  هب  طقف  هدوب و  نم  همانـسانش  فیک و  دزد  ینابرهـش ، هک  مدیمهف  دعب   » .تسا شا  هدش  مگ  همانـسانش  هک  دـینش 
« .تسا هدز  يراک  نینچ  هب  تسد  ناگدننکرهاظت 

یناهنپ یگدنز 

دجـسم هب  حبـص  زور  ره  .دـنارذگ  نامرحمان  مشچ  زا  رود  و  یفخم ، ياه  هناخ  رد  ار  هاـم  يد  ماـمت  رذآ و  رتشیب  يا  هنماـخ  ياـقآ 
يارب دـندرک  یمن  تأرج  ناـسوساج  .درک  یم  نیمـضت  ار  اـجنآ  تینما  نیمه ، و  تیعمج ؛ زا  دوـب  رپ  هک  ییاـج  تفر ؛ یم  تمارک 

هدز همیخ  سرت  اهدادخر ، یناوارف  هطساو  هب  زین  یتینما  هاگتسد  یناسرربخ  يریگربخ و  هتـشر  .دنراذگب  ناکم  نآ  هب  اپ  ربخ  بسک 
تقیقح رد  تمارک  دجـسم  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  درکراک  تیمکاح ، هتـسسگ  مه  زا  هزاریـش  و  یتاعالطا ، نارومأـم  دوجو  رب 

، مادـقا روش و  رـسارس  ناناوج  رکفمه و  ناتـسود  کـمک  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  .دـش  یم  بوسحم  دهـشم  رد  بـالقنا  يربهر  زکرم 
املع مدرم و  هب  ار  همانرب  طخ و  طیارـش ، اب  بسانتم  وا  دیـسر و  یم  وا  هب  زور  ِتاعالطا  رتشیب  .تشاد  هدـهع  رب  ار  اـهراک  تیریدـم 
تقو زا  يرگید  شخب  اهنآ  هب  نداد  خساپ  و  تشاد ، همادا  هفقو  یب  هرـسکی و  هک  ناعجارم  فرح  ندینـش  هیمالعا ، رودص  .داد  یم 

یم روما  نیا  هب  رهظ  ات  .دـننکن  هعجارم  وا  هب  اه  ناگداپ  یماـظن و  ياـه  ناـگی  زا  يرارف  نازابرـس  هک  دوبن  يزور  .تفرگ  یم  ار  وا 
نانآ نایم  رد  زین  وا  مدرم ، ندش  قرفتم  اب  .بش  ات  داد  یم  همادا  ار  اهراک  يریگ  یپ  هدروخن  ای  هدروخ  راهان  زامن ، زا  دعب  .تخادرپ 

هناخ هب  اپ  زور  هاجنپ  تدم  هب  .تفر  یم  نویبالقنا  زا  یکی  هناخ  هب  دش و  یم  ناهنپ 
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ياج هب  ییاج  زا  هراومه  دندنام و  یمن  اج  کی  نارومأم ، مجاهت  میب  زا  زین  شا  هداوناخ  .دیدن  ار  هداوناخ  راب  کی  زج  تشاذـگن و 
.دندرک یم  ناکم  لقن  رگید 

نارهت يوس  هب 

هوکـشاب تارهاظت  شناتـسود  هارمه  دـنام و  دهـشم  رد  هام  يد  نایاپ  ات  يا  هنماخ  ياقآ  هدـش ، سکعنم  دانـسا  رد  هک  هچ  نآ  رباـنب 
زور : » تسا زور  نیمه  هب  طوبرم  زین  يا  هنماخ  ياـقآ  زا  كاواـس  رد  دوجوم  دنـس  نیرخآ  .درک  يربهار  هاـم  يد  رد 29  ار  نیعبرا 

رد روبع و  دهـشم  ياـه  ناـبایخ  ریـسم  زا  تکرح و  يزاریـش  هللا  تیآ  لزنم  يوـلج  زا  رفن  رازهدـصناپ  دودـح  يا  هدـع   29/10/57
هدنکارپ و تروص  هب  مدرم  يا ، هنماخ  داژن و  یمـشاه  مان  هب  نویناحور  زا  رفن  ود  ینارنخـس  رهظ و  زامن  يادا  زا  سپ  نارهت  نابایخ 

مامت رد  همان  عطق  نیا  دافم  تشاد  نایب  تئارق و  یـسبط  ظـعاو  طـسوت  يا  هداـم  هد  يا  هماـن  عطق  .دادـن  خر  یئوس  قاـفتا  و  قرفتم ؛
(1)« .تسا ناسکی  ناریا 

بجعت  » .دـیایب نارهت  هب  رتدوز  هچ  ره  تساوخ  وا  زا  دـمآ و  دهـشم  هب  يرهطم  ياقآ  فرط  زا  يدرف  هک  دوب  اـهزور  نیمه  ًـالامتحا 
يا هظحل  يارب  یتح  .مناوت  یمن  هک  متفگ  وا  هداتـسرف  هب  .تشاد  یهاـگآ  دهـشم ] رد   ] نم تیلوئـسم  نیگنـس  راـب  زا  وا  اریز  مدرک ،

دهشم كرت  ناکما  هک  مداد  خساپ  رگید  راب  .مورب  نارهت  هب  دیاب  هک  دمآ  يرگید  مایپ  دعب  زور  ود  .منک  كرت  ار  دهشم  مناوت  یمن 
زا ماما  : » تفگ تفرگ و  سامت  دوب ، سیراپ  رد  ماما  دزن  اهزور  نآ  هک  يرظتنم  یلعنیسح  ياقآ  یمک ، هلـصاف  هب  .تسا » نکممریغ 

يرظتنم ياقآ  راب  نیا  دـندوب و  هداد  لاقتنا  سیراپ  هب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  یفنم  ياه  خـساپ  ًالامتحا  .يورب » نارهت  هب  هک  هتـساوخ  وت 
ماما رما  اب  تفلاخم  نارهت  هب  تندـماین  : » دـمآ يرهطم  ياقآ  فرط  زا  زین  يرگید  مایپ  ناوا  نیا  رد  .دوب  هتفرگ  سامت  وا  اب  ًامیقتـسم 

« .تسا

يدنت شنکاو  داژن  یمشاه  ياقآ  .تسا  نکممریغ  راک  نیا  هک  دنتفگ  دندش و  تحاران  تفگ ، شناتسود  هب  ار  دوخ  میمـصت  یتقو 
ره نم  متفگ :  » .منک یم  عناق  ار  اهنآ  مور و  یم  نارهت  هب  منز ؛ یم  فرح  يرهطم  ياقآ  اب  مدوخ  هک  تفگ  تینابصع  اب  داد و  ناشن 

« .دشاب نیب  رد  یمهم  عوضوم  دیاش  هک  تسا  يوحن  هب  اهنآ  رارصا  یلو  مدرب ، راک  هب  دوب  مناوت  رد  يراک 
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هن دنامب و  نارهت  رد  زاین  دح  رد  هک  داد  لوق  يا  هنماخ  ياقآ  و  ددرگرب ؛ دهشم  هب  نامز  نیرتمک  رد  هک  دنتفگ  اما  دنتفریذپ ، راچانب 
.رتشیب

بالقنا ياروش 

؛ دوب نارهت  رد  بالقنا  یهدنامرف  زکرم  اجنآ  .تفر  یلم ، ياروش  سلجم  یقرـش  بونج  علـض  رد  هافر ، هسردـم  هب  ادـتبا  نارهت ، رد 
هدـش توعد  يرهطم  ياقآ  هناخ  هب  هک  دینـش  وا  زا  داد ، رنهاب  ياقآ  هب  ار  شندیـسر  ربخ  یتقو  .دهـشم  رد  تمارک  دجـسم  نوچمه 
يارب ینارهت  ناتسود  رارصا  تلع  زا  دناوت  یم  اجنآ  هدش و  توعد  ینامهیم  هب  درب  نامگ  .دش  لاحشوخ  .دورب  اجنآ  هب  دیاب  تسا و 

یمـشاه یناقلاط ، نایاقآ  دش ، دراو  یتقو  .دش  ییامنهار  ییاریذپ  قاتا  هب  يرهطم  ياقآ  هناخ  رد  .دوش  هاگآ  تختیاپ  رد  شروضح 
زا .درک  یم  يدج  هسلج  کی  زا  تیاکح  زیچ  همه  .دید  اجنآ  ار  رگید  یماظن  کی  ینرق و  رکشلرس  ناگرزاب ، یتشهب ، یناجنسفر ،

« .یتسه اروش  نیا  وضع  زین  وت  تسا و  بالقنا  يربهر  ياروش  نیا  : » تفگ يو  تسیچ ؟ عوضوم  هک  دیسرپ  يرهطم  ياقآ 

.دوب هداد  مدرم  هب  هام  يد  رد 22  ار  یمالسا  بالقنا  ياروش  عوقولا  بیرق  لیکشت  ربخ  ینیمخ  ماما 

رد نامز  نامه  زا  .درک  راگدـنام  نارهت  رد  دـعب  ههد  راـهچ  اـت  ار  وا  تشادـن و  دـح  هک  دوب  يزاـین  زاـغآ  تسـشن ، نآ  رد  تکرش 
زا يرتشیب  تایئزج  داعبا و  دـید ، یم  نارهت  رد  هچنآ  .دنتـشادن  ینایاپ  دـندش و  یم  زاغآ  مه  یپ  زا  یپ  هک  دـش  رو  هطوغ  ییاهراک 

بالقنا زا   » .تسا هار  رد  یگرزب  شیاز  هک  دروآ  نامیا  دش  یم  .دوب  سوملم  گرزب  رهش  نیا  رد  شدلوت  بالقنا و  .تشاد  دهشم 
هک دوب  بالقنا  نامه  نیا  ندید ؟ دننام  دوب  یک  ندینـش  .مدوب  هدرکن  كرد  ار  نآ  زغم  اما  مدوب ، هدـناوخ  دایز  یناهج  گرزب  ياه 

؛ میدـید یمن  ار  نآ  زج  .میدوب  بالقنا  جاوما  رد  قرغ  ام  .داد  یم  ربخ  يا  هزات  نارود  زا  دز و  یم  جوم  ام  نامـشچ  ربارب  رد  کنیا 
ار نآ  هرهوـج  تشاد و  ثداوـح  هب  یقیقح  ورردور و  یهاـگن  هک  دوـب  یـسک  ساـسحا  اـهنیا  .میدیـشیدنا  یمن  نآ  فادـها  هب  زج 

« .درک یم  كرد 

هدمآ دهشم  هب  نارهت  زا  هک  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ناربهر  زا  یکی  .داتفا  اضر  ماما  ناتـسرامیب  رد  نصحت  ياهزور  زا  یکی  دای  هب 
یم ار  يا  هنماـخ  ياـقآ  .دوب  هدـش  دازآ  نادـنز  زا  مدرم  تاـضارتعا  اـهدایرف و  ناروک  رد  وا  .دوب  هدرک  تاـقالم  تساوـخرد  دوـب ،

.تخانش
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هدیسرپ زور  ثداوح  هرابرد  يا  هنماخ  ياقآ  ياه  هاگدید  زا  دندوب  رضاح  مه  یسبط  ظعاو  داژن و  یمشاه  نایاقآ  هک  يا  هسلج  رد 
بجعت راکنا و  اب  هدیرب ، ار  نخس  هتـشر  نامزاس  هتـسجرب  وضع  دوب ، هدمآ  نابز  رب  بالقنا »  » هژاو یتقو  اهوگو  تفگ  نایم  رد  .دوب 

یمن بالقنا  نم  تفگ : وا  ینیب ! یم  هک  مطالتم  یمدرم  راجفنا  نیمه  میتفگ : میدش و  هدز  تفگش  ام  « ؟ بالقنا مادک  دوب : هدیسرپ 
« .ینیبب ار  بالقنا  یعقاو  يانعم  نیمزرس  نیا  زا  بجو  ره  رد  ات  نک  زاب  ار  تیاهمشچ  متفگ : .منیب 

، وا نهذ  رب  مکاح  یتسیسکرام  ياه  بلاق  داینب  رب  هک  ارچ  دوب ، هدیزرو  رارصا  دوخ  راکنا  رب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هتسجرب  وضع 
، دوش زوریپ  دوب ، هداد  خر  نیتال  ياکیرمآ  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هک  هچنآ  دـننام  حلـسم ، ياه  هورگ  گنج  اـب  دـیاب  یم  بـالقنا 

یگدنهانپ زا  رس  هک  ییاج  ات  داتفا  هلصاف  تلم  وا و  نیب  و  وا ، ام و  نیب  هک  نیا  ات  دوب  دوخ  رواب  رب  وا  .میدش  ادج  مه  زا  ام   » .ریغالو
« .دروآرد قارع  روشک  هب 

زور نیتسخن  زا  .دوب  رهـش  نیا  مدرم  یهاگآ  يرادـیاپ و  درک ، بلج  رتشیب  نارهت  رد  شتادـهاشم  زا  ار  يا  هنماخ  ياقآ  رظن  هچ  نآ 
رد اهنآ  .دـید  هتخیمآ  دـندوبن ، ناش  ياه  هتـساوخ  زا  ندیـشک  تسد  هب  رـضاح  هک  یمدرم  نوخ  اب  ار  اه  نابایخ  نارهت ، هب  شدورو 

، رایتخب رایتخب ، دـنداد : یم  راعـش  اهنآ  .دوب  هدـش  نیگنر  ناش  ناتـسود  نوخ  اب  شزورید  هک  دـندرک  یم  ییامیپهار  ییاـه  ناـبایخ 
وا دوب  هتفهن  اهدایرف  نیا  رد  هک  یتغالب  تارابع و  یهاتوک  زیگناروش ، نیماضم  اهراعش ، قمع  مدرم ، يرعـش  قوذ  .رایتخا  یب  رکون 

، یسایس ياه  تساوخ  مامت  .دوب  یمالسا » يروهمج  يدازآ ، لالقتسا ،  » اهزور نآ  رد  مدرم  یلـصا  راعـش  .درک  بذج  تدش  هب  ار 
.اهدادـخر اب  مدرم  ههجاوم  یگنوگچ  رگناشن  دوب و  لاح  نابز  اهراعـش  .دـش  یم  ادا  نیگنهآ  اـبیز و  اـسر ، هاـتوک ، تراـبع  نیا  رد 

بالقنا جاوما  رب  دندرک  یم  شالت  اه  هورگ  زا  یخرب  هک  دش  یم  هداد  رس  ینامز  هللا » حور  طقف  ربهر  هللا ، بزح  طقف  بزح   » راعش
.ربهار رد  هچ  هار و  رد  هچ  يداقتعا ؛ هلصاف  تسه ؛ يا  هلصاف  امش  ام و  نایم  هک  دنتفگ  یم  راعش  نیا  اب  مدرم  .دنوش  راوس 

رایتخب ندنام  يارب  شالت 

هزات رواب  نیا ، .تسناد  یم  بالقنا ، یتشک  يادخان  ینیمخ ، ماما  عضاوم  رد  ار  مدرم  یهاگآ  يرادیاپ و  همـشچرس  يا  هنماخ  ياقآ 
یناسآ هب  يا  هنماخ  ياقآ  .دیشخب  یم  قمع  نادب  تشاذگ و  یم  شیامن  هب  ار  رواب  نیا  قیداصم  اهدادخر ، عونت  دوبن ؛ يا  هدش  ادیپ 

ینیمخ ماما  هک  دید  یم 
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تیانع هیاس  ریز  ماما  .دـنک  یثنخ  ار  نانآ  ياـه  يزیر  هماـنرب  دـنیبب و  ار  نمـشد  ياـه  نیمک  دـناوت  یم  هک  هداتـسیا  یهاـگیاج  رد 
تما ماما و  عقاو  رد   » .دهد ناشن  دبایب و  ار  رذگ  هار  راوشد و  ياه  تیعقوم  اهانگنت و  تسناوت  یم  هک  تشاد  یناوت  نانچ  دنوادخ ،

« .دندرک یم  لمع  تالکشم  اب  ییورایور  رد  دحاو  يرکیپ  دننام 

یهارمه و ماما ، اب  تاقالم  يارب  دـهاوخ  یم  وا  هک  دـش  هتفگ  تفرگ و  لکـش  رایتخب  روپاـش  يراگدـنام  يارب  یـشالت  اـهزور  نآ 
يریزو تسخن  تَمِس  زا  افعتسا  ار  تاقالم  طرش  دنتشاذگ ، نایم  رد  ماما  اب  ار  عوضوم  یتقو  .دورب  سیراپ  هب  ناشیا  تیاضر  بسک 

یناجنـسفر و یمـشاه  رنهاب ، یتشهب ، نایاقآ  اب  هاـفر  هسردـم  رد  اـهزور  زا  یکی  رـصع   » .دـیایب سیراـپ  هب  داد  افعتـسا  رگا  تسناد ؛
نآ هک   ) یندم دمحا ]  ] يداوجدیـس و جاح  ردص ] دـمحا   ] هک میدوب  اهراک  رد  قرغ  لومعم  قبط  میدوب و  هتـسشن  یلیبدرا  يوسوم 

رایتخب اب  تاقالم  ماما ، هک  هداد  ربخ  هتفرگ و  سامت  ام  اب  سیراپ  زا  يدزی  میهاربا ] : ] دنتفگ دـندش و  دراو  متخانـش ) یمن  ار  وا  زور 
ار نآ  ام  .میناسرب  مدرم  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  میسیونب و  يا  هیمالعا  دنتساوخ  ام  زا  ود  نآ  .تسا  هتفریذپ  افعتـسا  طرـش  نودب  ار 

ياهربخ .میناد  یم  دیعب  رایسب  ار  عوضوم  یلو  هن ؛ هک  میتفگ  يدزی ؟ ای  میوگ  یم  غورد  نم  تفگ : يداوجدیس  جاح  .میتسناد  دیعب 
دیهش زا  .تفگ  یم  ار  نیمه  زین  نایغابص  مشاه ]  ] دیآ یم  مدای  .تفگ  یم  ماما  تقفاوم  زا  یگمه  دیـسر  یم  بش  ات  هک  یپرد  یپ 

.تشادرب ار  یـشوگ  يدزی  .تفرگ  سامت  .دوش ] هاگآ  ارجام  نوچ  دنچ و  زا  و   ] دریگب سامت  سیراپ  اب  ًامیقتـسم  میتساوخ  يرهطم 
« .درک مالعا  افعتسا ، نودب  رایتخب ، اب  ار  ماما  تقفاوم  مه  وا  .دیسرپ  وا  زا  ار ] عوضوم  ]

شآ زا  رت  غاد  هساـک  دـیاب  اـم  ارچ  هک  تفگ  نارـضاح  زا  یکی  ناـیم ، نآ  زا  .تفگزاـب  دوب  هدینـش  يدزی  زا  هچ  نآ  يرهطم  ياـقآ 
مدرم عالطا  هب  ار  ربخ  نیا  هنوگچ  اما  مینک ؟ تفلاخم  ام  ارچ  دریذپب ، افعتـسا  نودـب  ار  رایتخب  دـهاوخ  یم  ینیمخ  ماما  رگا  میـشاب ؟

زا تیاـکح  هک  يا  هیمـالعا  دـنتفرگ  میمـصت  .دومن  یم  راـگزاسان  مدرم  فطاوع  اـب  هک  دوب  ور  شیپ  یـساسح  عوـضوم  میناـسرب ؟
ياقآ .دشاب  هتـشادن  ءافعتـسا  هب  یطبر  دنراذگ ، یم  نآ  رد  هک  یطیارـش  و  دنـسیونب ؛ دـنک  یم  رایتخب  اب  تاقالم  يارب  ماما  تقفاوم 

.درک لماک  ار  وا  هتشون  يرهطم  ياقآ  و  تشون ، یطخ  دنچ  یتشهب 

یکیدزن رد  يولع ، هسردم  رد  دـنا ، هدـمآ  نارهت  تالوحت  زا  یهاگآ  يارب  هک  مق  ياملع  زا  یهورگ  دـندش  رادربخ  ناوا  نیمه  رد 
يارب دوب ، هتـشذگ  رایتخب  ماما و  تاقالم  عوضوم  نوماریپ  هک  هچ  نآ  ره  یتشهب  ياقآ  .دنتفر  اجنآ  هب  .دنراد  يا  هسلج  هافر  هسردم 

نایب هورگ  نآ 

ص:647

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 690 

http://www.ghaemiyeh.com


نیتسخن نیا   » .دریذپب افعتـسا  نودب  ار  رایتخب  ماما  تسین  نکمم  دنتفگ  دـندرک و  تفلاخم  هیعالطا  رودـص  اب  اه ، هدـمآ  مق  زا  .درک 
هدرک لاوئس  سیراپ  زا  يرهطم  ياقآ  .مدید  یم  ضراعت  رد  مدوب  هدینش  ماما  زا  ًارهاظ ]  ] هک هچ  نآ  اب  ار  نویبالقنا  ءارآ  هک  دوب  راب 
نفلت گنز  دـعب  تعاس  ود  هک  نیا  ات  تفای  همادا  هرجاشم  دـح  ات  اهوگو  تفگ  دوب ؟ ور  هچ  زا  تفلاخم  رب  يراـشفاپ  نیا  سپ  .دوب 

لد .هدرک  رداص  دروم ] نیا  رد   ] يا هیمالعا  ماما  تفگ : .دوب  سیراپ  زا  ماما ، دنزرف  ینیمخ ، دمحادیـس  طخ  تشپ  .دمآرد  ادـص  هب 
غورد مریذـپ ، یم  نم  يریزو  تسخن  تمـس  رد  ار  رایتخب  روپاش  هک  تسا  هدـش  رکذ  هچنآ  «... » دـش ندینـش  هدامآ  اه  شوگ  اـه و 
هئطوت هک  دنیامرف  غالبا  تلم  هب  نایاقآ ! تارـضح  .مناد  یمن  ینوناق  ار  وا  نوچ  مریذپ ، یمن  ار  وا  تسا  هدادن  افعتـسا  ات  هکلب  تسا ،

وگو تفگ  هک  تسا  هتفگ  قباس  هچنآ  ما و  هدرکن  یمهافت  رایتخب  اب  نم  .دنروخن  لوگ  هیراج  روما  نیا  زا  تسارجا و  تسد  رد  يا 
(1)« .دشاب اه  هئطوت  بقارم  دنکب و  ظفح  ار  دوخ  عضوم  دیاب  تلم  .تسا  ضحم  غورد  هدوب  وا  نم و  نیب 

لزلزتم و ياه  مدآ  ًاضعب  ار  وا  رود  هک  نیا  اـب  .دوب  بـالقنا  تشونرـس  نییعت  رد  ماـما  مـالک  ذوفن  لوا ، .تشاد  یتاـکن  ارجاـم  نیا  »
یم یعس  هک  دوب  يا  هئطوت  مود ، .درب  یم  دوخ  تشونرس  تمـس  هب  ار  بالقنا  زیمآ  تملاسم  روط  هب  وا  اما  دندوب ، هتفرگ  وگ  غورد 

« .دنک شودخم  نارهت  اب  ار  ماما  طابترا  رایتخب ، ياقب  يارب  درک 

ارهز تشهب  رد  ینارنخس 

دح نیا  ات  تسناوت  یمن  ناریا  مدرم  يارب  يربخ  چیه  .داتفا  اه  نابز  رـس  رب  نطو ، هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  ربخ  هام  نمهب  يادتبا  زا 
، هزادـنا نآ  هب  ار  اه  هدوت  تسناوت  یم  يدادـخر  هچ  روشک ، زا  يولهپ  اضردـمحم  جورخ  زا  سپ  .دـشاب  يریگ  یپ  لباق  باذـج و 

ینیمخ ماما  اب  هعمج  زامن   » هک دـنداد  ربخ  نمهب  لوا  هبنـشکی ، باصتعا ، زا  هدـیهر  ياه  همانزور  یتقو  دزاس ؟ دونـشخ  رتشیب ، هکلب 
، دـنتفر مدرم  ياه  لد  اه و  مشچ  ینابزیم  هب  ینیمخ » ماما  يربهر  هب  رفـص ]  28  ] هبنـش ییامیپ  هار   » رتیت اب  دـعب  زور  ای  و  نارهت ،» رد 
، اهرهـش رگید  نارهت و  مدرم  .دوب  هدرک  نییعت  نمهب  مشـش  هعمج ، زور  ار  دوخ  تشگزاب  ماما  .دمآرد  هب  راظتنا  هلیپ  زا  روشک  کی 

اب عاضوا  اما  .دندرک  زاب  دوخ  يور  شیپ  هعمج  يارب  يا  هزات  باسح  دندوب ؛ زاورپ  لاح  رد 
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زا لابقتـسا  هتیمک  ماما ، تکرح  ندوب  یعطق  هرابرد  ضیقنودض ، ياهربخ  نایم  رد  .دش  نوگرگید  دابآرهم  هاگدورف  یماظن  لاغـشا 
لحم ییامیپهار ، ياهریـسم  درکدای  اـب  درک و  رـشتنم  نمهب  مشـش  هعمج ، زور  رد  ار  بـالقنا  ربهر  زا  لابقتـسا  هماـنرب  ینیمخ  ماـما 

هدـناسر تختیاپ  هب  ار  دوخ  لبق  اـهزور  زا  هک  اهرهـش  رگید  نارهت و  مدرم  هعمج ، زور ، نآ   (1) .دومن نییعت  ارهز  تشهب  ار  عـمجت 
.دش فقوتم  اهوردوخ  تکرح  دصقم ، هب  هدنام  رتمولیک  شـش  هک  دوب  يدح  هب  تیعمج  مکارت  .دـندش  ارهز  تشهب  یهار  دـندوب ،
رید ینیمخ  رگا  رایتخب ، تلاح  هب  ياو  داد : یم  راعـش  هک  یلاح  رد  درک ؛ زاب  ارهز  تشهب  فرط  هب  ار  دوخ  هار  هدایپ ، تیعمج  لـیس 

یتاعالطا ياه  نتلوب  هتشون  ربانب  هک  گرزب  ییآ  مهدرگ  نیا  رد   (2) .دوب هدامآ  ارهز  تشهب  رد  ماما  ینارنخس  يارب  زیچ  همه  .دایب 
، دـش هدـناوخ  سپـس  هک  يا  همان  عطق  .درک  ینارنخـس  مدرم  يارب  یتشهب  ياقآ  دـندوب ، هدرک  تکرـش  نآ  رد  رفن  رازه  شترا 200 

شرازگ نینچ  ار  همان  عطق  دافم  یماظن  عبانم  .دیدرگ  داریا  يو  طسوت  ینارنخـس  بلاق  رد  دوب و  هدش  هتـشون  يا  هنماخ  ياقآ  طسوت 
هرکاذم مدع  . 4 بالقنا ؛ همادا  . 3 یمالسا ؛ يروهمج  تموکح  لیکشت  یتنطلـس و  میژر  ءاغلا  . 2 ناریا ؛ مدرم  زا  رکشت  . 1 : » دندرک

رایتخب هیلع  یبلاطم  تشاد و  نایب  ییاهن  يزوریپ  یمالـسا و  بالقنا  تهج  رد  یبلاطم  نارنخـس  ًانمـض  .رایتخب  ینوناـقریغ  تلود  اـب 
زا يدایز  هدع  یتح  .میسانش  یم  ار  اهنآ ] نآ =[  رثکا  میراد و  سامت  اهنآ  اب  ام  دنتسه و  ام  زا  نایشترا  هک  دومن  هفاضا  دومن و  داریا 

يایرد نوچ  ام  بالقنا  دوزفا  زین  .دـنا و  هتـشاد  مـالعا  اـم  اـب  ار  دوخ  یگتـسبمه  هداـیپ  یمزر و  ياهدـحاو  ییاوه و  يورین  لنـسرپ 
یـساسا نوناق  رایتخب و  هل  ناتـسراهب  نادـیم  ناگدـننکرهاظت  هب  هراشا  دـیاش   ] تسد هب  قامچ  رفن  رازه  زا 150  هک  تسا  ناـشورخ 

دومن هفاضا  ینارنخـس  همتاخ  رد  .درب  دنهاوخن  شیپ  زا  يراک  رگید  ياه  هسیـسد  هاگدورف و  نتـسب  اب  تسین و  هتخاس  يراک  دشاب ]
زیمآ تنوشخ  لامعا  هب  تسد  دشابن  ام  شیپ  هبنشود  زور  ینیمخ  ياقآ  رگا  تشاد و  میهاوخ  ییامیپهار  نیعبرا  زور  لثم  هبنش  ادرف 

(3)« .دش دهاوخ  رایتخب  ياقآ  تلود  هجوتم  نآ  بقاوع  هک  دز  میهاوخ 

نیتسخن مدرک و  تکرش  نآ  رد  نم  هک  دوب  نارهت  رد  یمدرم  گرزب  عامتجا  نیلوا  نیا ، »
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، ماما تشگزاب  مدرم ؛ ياه  تساوخ  هک  دوب  ینایاپ  همان  عطق  هلزنم  هب  ینارنخـس  ًاعبط  .دوب  نارهت  یبالقنا  مدرم  نایم  رد  ما  ینارنخس 
هیمالعا هیهت  يارب  تروشم  هزاجا  اهزور ] نآ   ] طیارش .دوب  هدش  سکعنم  نآ  رد  یمالـسا  تموکح  ییاپرب  رایتخب و  تموکح  نایاپ 

« .دشاب مدرم  هدارا  باتزاب  هک  دش  یم  هیهت  یلکش  هب  ًابلاغ  هکلب  داد ، یمن  ار  اه  ییامیپهار  تاعامتجا و  ینایاپ  ياه 

هاگشناد رد  نصحت 

داهنشیپ يا  هنماخ  ياقآ  .ینیمخ  ماما  تشگزاب  یگنوگچ  يارب  يزاس  هراچ  ینزیار و  هب  دنتـسشن  ارهز ، تشهب  زا  تشگزاب  زا  سپ 
نارهت هاگـشناد  دجـسم   ] .دوب نصحت  ناکم  هرابرد  ثحب  سپـس  .دندرک  تقفاوم  زین  نیریاس   » .دـننک نصحت  ماما  تشگزاب  ات  درک 

دارفا يارب  زج  دنامب ، ناهنپ  همانرب  دش  انب  .دوب  اضر ] ماما   ] ناتسرامیب هیبش  هاگشناد ، هب  یگتسباو  تهج  زا  دجسم  نیا  .دش ] هتفریذپ 
« .ددنبب ار  هاگشناد  ياهرد  میژر  تشاد  ناکما  هک  ارچ  نایهاگشناد ، زا  صاخ 

.دشاب نصحت  زاغآ  نمهب  متشه  هبنشکی ، دوب  رارق 

ياهرهـش رگید  نارهت و  رد  نیعبرا ، اروشاع و  اعوسات ، ياهزور  زا  سپ  گرزب ، ییامیپهار  نیمراـهچ  رفـص   28 نمهب / متفه  هبنش ،
ییآ مهدرگ  نیا  رد  تکرـش  يارب  ار  ناـنآ  لـیم  دوـب  هتـسناوتن  هعمج  زور  رد  نارهت  مدرم  راتـشک  .دـش  ماـجنا  کـچوک  گرزب و 

ناـبایخ رد  تیعمج  هلاـبند  دـش ، یم  هدـناوخ  يدازآ  نادـیم  یقرـش  علـض  رد  يا  هداـم  تشه  هماـن  عطق  یتـقو  .دربـب  نیب  زا  گرزب 
.دز یم  جوم  يدازآ ]  ] رواهنزیآ

.دنتفر نارهت  هاگـشناد  هب  دجـسم  ندرک  هدامآ  يارب  يراونا  نیدـلا ] یحم   ] ياقآ هلمج  زا  یهورگ  نمهب ] متـشه   ] دـعب زور  حبـص  »
« .تسا دارم  قفو  رب  زیچ  همه  هک  داد  هدژم  يراونا  ياقآ  اجنآ  .میدش  هناور  هاگشناد  تمس  هب  یتشهب  ياقآ ]  ] نم و دعب ] يدنچ  ]

، نارهت ياهرهـش  رد  هعمج  زور  راتـشک  هیمالعا ، نیا  رد  .دـش  رداص  مدرم  هب  باطخ  زین  هیناـیب  نیتسخن  نصحت ، ربخ  مـالعا  زا  سپ 
ناونع هب  نابناجنیا   » هک دـش  دـیکأت  همادا  رد  موکحم و  نارهت  هاگدورف  ندـش  هتـسب  زین  جدننـس و  نادابآ و  ناـگرگ ، تشر ، زیربت ،

هللا تیآ  تشگزاب  ات  يراـج  هاـم  نمهب  هبنشکی 8  زور  حبـص  تعاس 9  زا  رایتخب  ینوناـقریغ  تلود  یناسنادـض  لاـمعا  هب  ضارتعا 
لحم نیا  زا  مینک و  یم  راـیتخا  نصحت  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  تلم  رهم  زا  رپ  شوغآ  نطو و  هب  هلظ  ماد  ینیمخ  ماـما  یمظعلا 

رارقرب .دناسر  میهاوخ  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  هنابلط  قح  يادن  دوخ  يوجشناد  ناردارب  رانک  رد  سدقم 
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(1)« .نارهت هاگشناد  دجسم  نصحتم  نویناحور  .ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالسا  يروهمج  داب 

هاگـشناد یـسایس ، تَسب  نیا  زا  تیامح  يارب  مدرم  هک  تشذـگن  يزیچ  .دیـسر  نت  دـصکی  هب  لوا  زور  نامه  رد  ناـیناحور  راـمش 
لکـش اهرهـش  رگید  رد  یمادقا  نینچ  هیبش  هکلب  دشن ، دودحم  نارهت  هب  اه  تیامح  .دـندرک  رپ  ار  نآ  فارطا  ياه  نابایخ  نارهت و 

نوگانوگ ياه  تیلاعف  يارب  يزکرم  هب  دجـسم  .دـندوب  یفاک  نآ  فارطا  دجـسم و  ندرک  رپ  يارب  ییاهنت  هب  نایوجـشناد   » .تفرگ
یجراخ یلخاد و  ناراگنربخ  اب  .میدرک  یم  ینارنخـس  دـندمآ ، یم  ناگدـننک  نصحت  تاقالم  هب  هک  یمدرم  يارب  اـم  .دـش  لیدـبت 

نآ هرامش  ود  هک  میدرک  یم  رشتنم  نصحت  مسا  هب  يا  هیرـشن  .تسه  منهذ  رد  نانچمه  اهوگو  تفگ  نیا  ریوصت  .میتشاد  هبحاصم 
« .میدوب راک  لوغشم  زور  هنابش  .مراد  زونه  ار 

میـسقت نآ  نیرت  مهم  هک  دـش  رازگرب  ینوگاـنوگ  ياـه  تسـشن  اـه و  هسلج  دیـشک ، ازارد  هب  زور  راـهچ  هک  نصحت  ياـهزور  رد 
یلیبدرا رنهاب و  یناجنسفر ، یمشاه  يا ، هنماخ  یتشهب ، نایاقآ  هب  طقف  اه  تسـشن  نیا  .دوب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  سپ  تیلوئـسم 

سک ره  درک  داهنـشیپ  يا  هنماـخ  ياـقآ  تفرگ ، ـالاب  ثحب  یتقو  .دـندرک  یم  تکرـش  ناـیناحور  زا  يرتشیب  دادـعت  دوبن ؛ دودـحم 
.مشاب ماما  رارقتسا  لحم  رد  ياچ  نداد  لوئسم  مهاوخ  یم  نم  متفگ :  » .دنتفریذپ .دنک  صخـشم  شدوخ  ار ، دوخ  يدعب  تیلوئـسم 
.میوگ یم  هناقداص  متفگ : .دنتـشادن  یفرح  نینچ  ندینـش  راظتنا  مدوب  بالقنا  يربهر  ياروش  وضع  هک  نم  زا  اهنآ  .دـندیدنخ  همه 

ار يروخلد  هلداـجم و  هار  مداهنـشیپ  نیا  .مراد  تیحالـص  راـک  نیا  يارب  .ییاریذـپ  منک و  مد  مدـلب  بوخ  مراد و  تسود  ار  ياـچ 
ماما دورو  زا  سپ  نم  ياه  تیلوئـسم  اما  هن ؟ ای  دش  میـسقت  اهراک  ایآ  .دش  هچ  هسلج  همادا  مرادـن  دای  هب  .تفای  نایاپ  ثحب  تسب و 

« .مراد ار  نآ  زا  ییاه  هرامش  هک  يا  همانزور  راشتنا  هلمج  زا  دوب ؛ یغیلبت  یگنهرف و  ياهراک 

هاگشناد رد  ینارنخس 

ات حبـص  زا  .دوب  نمهب  مهد  زور  نآ  .دش  داریا  نصحت  ياهزور  زا  یکی  رد  اهزور ، نآ  نارهت  رد  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس  نیمود 
هب طوبرم  تارهاظت  نیا  زا  یکی  .داد  خر  فارطا  ياه  نابایخ  نارهت و  هاگـشناد  رد  يدایز  تارهاـظت  رهظ  زا  دـعب  تاـعاس  نیرخآ 

نانکراک
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اب یماظن  نامزاس  نیا  ياضعا  زا  رفن  .دشاب 4500  هدوب  طوبرم  تارهاظت  نیا  هب  يا  هنماخ  ياقآ  ینارنخـس  دیاش  .دوب  یماظن  عیانص 
يریگولج اب  هک  دـندوب  نارهت  هاگـشناد  هب  ندـش  کـیدزن  لاـح  رد  دوب  بصن  اـهنآ  رب  ینیمخ  ماـما  ياـه  سکع  هک  ییاـهوردوخ 

ام میتسه ، یماظن  لنـسرپ  ام  دـندز : دایرف  دنتـسشن و  نیمز  رب  ضارتعا  ناونع  هب  نانآ  .دـندش  هجاوم  نارهت  یماظن  تموکح  لـماوع 
اب هدرک ، يریگولج  دنتشاد  ار  ام  هب  ندش  قحلم  ای  ندید  دصق  هک  یتعامج  دورو  زا  نارومأم  هک  مراد  دای  هب   » .میتسه ینیمخ  رظتنم 

لحم هب  یگمه  میدرک  داهنـشیپ  دیـسر  ام  هب  هک  ربخ  .دـیدرگ  نانآ  زا  یکی  تداهـش  هب  رجنم  يریگرد  نیا  هک  دـندش  ریگرد  اهنآ 
ام هار  همادا  عنام  دندمآ و  باتش  اب  نایوجشناد  زا  يدادعت  اما  میدش  کیدزن  دوب  يریگرد  لحم  هک  هاگـشناد  رد  هب  ...میورب  هثداح 
هب ار  ام  يراشفاپ  اب  .دیشاب  رود  رطخ  لحم  زا  دیاب  ...دیتسه  ام  ناربهر  دینک ؛ ظفح  ار  دوخ  دیاب  امـش  هک  دندرک  یم  دیکأت  ...دندش 
نم ینارنخس  نیمود  نیا  .مدومن  ینارنخس  مداتسیا و  الاب  هلپ  رد  نم  .دندرک  یهارمه  دجسم  ياه  هلپ  ات  ار  ام  دندنادرگزاب و  دجسم 

« .تسه زین  نآ  سکع  هک  دوب  نارهت  رد  نویبالقنا  يارب 

ینارنخـس نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  يا  هنماخ  یلعدیـس  هللا  تیآ  هک  یلاح  رد  رهظ  زا  دعب  جنپ  دودح  : » تشون ناگدنیآ  همانزور 
یم داـیرف  ار  دـینک » حلـسم  ار  اـم  ناربـهر ، ناربـهر ،  » راعـش دـندمآ و  دجـسم  فرط  هب  هاگـشناد  يدورو  رد  زا  يا  هدـع  درک ، یم 

(1)« .دندز

ماما تشگزاب 

یتاعوبطم هبحاصم  کـی  رد  راـیتخب  روپاـش  هک  دـناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  ینیمخ  ماـما  دورو  زا  يریگولج  هب  اـه  ضارتعا  شرتسگ 
ياه فرح  .دندرگزاب » روشک  هب  دنناوت  یم  دنشاب  هتشاد  لیم  تقو  ره  هللا  تیآ  ترـضح  هک  منک  یم  مالعا  دنلب  يادص  اب  : » تفگ
لکش ناهفصا  دهـشم و  مق ، رد  نارهت  هاگـشناد  نصحت  هباشم  .تفای  همادا  نانچمه  اه  تفلاخم  .دنک  عناق  ار  مدرم  تسناوت  یمن  وا 

رد ینیمخ  ماـما  زا  لابقتـسا  يزکرم  هتیمک  وضع  حـتفم ، ياـقآ  .دـیدرگ  رجنم  مدرم  رتـشیب  تاـعامتجا  هب  دوـخ  هب  دوـخ  هک  تفرگ 
.دیسر دهاوخ  ناریا  هب  نمهب   12 هبنش ، جنپ  حبص  بالقنا 9  ربهر  هک  تفگ  اه  هیرشن  زا  یکی  هب  نمهب  مهد  زور  تاعاس  نیرخآ 

تلود و زا  يا  همان  رد  زور  نیمه  رد  ماما  .دندوب  هدز  ناجیه  نمهب  مهدزای  رد  ناریا  مدرم 
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رادـید و نآ  ناـنکاس  اـب  هدـش ، رـضاح  وتاـشول  لـفون  هدـکهد  رد  زین  .دوتـس و  ار  اـهنآ  يزاوـن  ناـمهیم  درک و  رکـشت  هسنارف  تلم 
نایماظن هژر  اب  ار  دوخ  ینیـشن  بقع  اما  دوب ، هدش  نطو  هب  ماما  دورو  شریذـپ  هب  روبجم  رایتخب  تلود  هک  نیا  اب  .درک  یظفاحادـخ 

.دندرک ییامن  تردق  نارهت  ياه  نابایخ  رد  یماظن  گرب  زاس و  اب  نمهب  مهدزای  نایماظن ، .درک  ناربج  رهش  حطس  رد 

، دوش طلسم  يراج  روما  رب  درک  یم  شالت  دنچ  ره  .گرزب  يزور  رد  گرزب  يراک  دوب ؛ هدش  یگرزب  راک  ریگرد  لابقتسا ، هتیمک 
سک ره  دوب و  زکرمتمریغ  هتیمک  ياه  تیلاعف  رتشیب  .تفرگ  تسد  رد  ار  نآ  ًالماک  ناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتگرزب  ور  شیپ  هثداح  اما 

هاگدورف هب  توعد  تراک  عیزوت  لابقتـسا  هتیمک  فیاظو  زا  یکی   » .تفرگ یم  هدهع  هب  ار  نامه  دید ، یم  رت  بسانم  هک  یتیرومأم 
نـسحلاوبا خیـش  ياقآ  اـضق  زا  .دـنام  مدوخ  يارب  یکی  مدرک و  شخپ  ار  اـهنآ  هک  داد  نم  هب  تراـک  يدادـعت  يرهطم  ياـقآ  .دوب 

« .مداد وا  هب  ار  مدوخ  تراک  .دوب  تحاران  هدیسرن ، شتسد  هب  توعد  تراک  هک  نیا  زا  وا  .مدید  ار  يزاریش 

هب هاگدورف  رالات  رد  ار  ماما  هب  ییوگدمآ  شوخ  ینارنخس و  دوب  هتساوخ  يا  هنماخ  ياقآ  زا  يرهطم  ياقآ  نمهب ، مهدزاود  زا  شیپ 
يا هنماخ  ياقآ  .دـنک  عناق  ار  وا  دوب  هتـسناوتن  اما  دوب ، هدروآ  لیلد  يرهطم  ياـقآ  نم ؟ ارچ  دوب : هتفگ  .دوب  هتفریذـپن  .دریگب  هدـهع 

تـصرف دوبن  يرهطم  ياقآ  .مرادـن  دوش ، یم  سبح  اـه  هنیـس  رد  سفن  هک  گرزب ، تاـظحل  نیا  رد  ینارنخـس  ناوت  نم  دوب : هتفگ 
دوـعوم زور   » .دوـب هتـشاذگ  يا  هنماـخ  ياـقآ  هدـهع  هب  ار  ینارنخـس  هدرک ، حرطم  رخآ  تلع  ناوـنع  هب  ار  رگید  درف  باـختنا  يارب 

هک يدورـس  نآرق و  توـالت  هب  دـش  اـفتکا  طـقف  دـشن ؛ ییوگدـمآ  شوـخ  مسارم  يارب  تصرف  نم ]  ] یلاـبقا شوـخ  زا  دیـسرارف و 
:« درک رارکت  ار  نآ  اهنابز  دیچیپ و  مدرم  نیب  شیادص  دندناوخ و  نازومآ  شناد  زا  یهورگ 

فده هر  رد  ناجز  هتشذگ  يا  فرش / رهظم  يا  دهاجم  يا 

تسوت راختفا  قح ، هار  رد  گرم  تسوت / راعش  ناسنا ، تاجن  نوچ 

قح رادتسود  نانمیرها ، مصخ  قح / رادساپ  ییوت ، نیا  ییوت ، نیا 

مالس ار  وت  امز  دورد ، ار  وت  امز  مایق / قح  هار  هب  وت ، راعش  دوب 

(1) ...ماما يا  ینیمخ  ماما ، يا  ینیمخ  ماما / يا  ینیمخ  ماما ، يا  ینیمخ 

، يداش دوب ؛ ضقانتم  تاساسحا  زا  يا  هعومجم  تشذگ ، یم  هاگدورف  رد  هچ  نآ 
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دید میهاوخ  رگید  یتاظحل  اـت  هچ  نآ  اـیآ  داد ؟ دـهاوخ  خر  هچ  دیـسرپ : یم  دوخ  زا  يا  هنماـخ  ياـقآ  .ینارگن  يرواـبان ، تشحو ،
هب اپ  یخیرات  لیدـب  یب  لابقتـسا  نیا  نایم  رد  بیجع ، تاساسحا  زا  هدـنکآ  ياضف  نیا  رد  ماـما  ًاـعقاو  اـیآ  اـیؤر ؟ اـی  تسا  تقیقح 

رگید لاوئس  اههد  اهنیا و  تفر ؟ دهاوخ  یتمس  هچ  هب  بالقنا  تشونرـس  دش ؟ دهاوخ  هچ  دمآ ، رگا  تشاذگ ؟ دهاوخ  نهیم  كاخ 
.دـندوب ماما  دورو  رظتنم  مظن ، اـب  همه  .دوب  رپ  نیلبقتـسم  ناگدـش و  توعد  زا  هاـگدورف  رـالات  .دوزفا  یم  وا  بارطـضا  ینارگن و  رب 

رد هب  اه  مشچ  همه  ینید ...، ياه  تیلقا  نایوجشناد ، بالط ، هاگشناد ، ناداتسا  نایناحور ، دندوب : فلتخم  ياه  هورگ  هدنیامن  نانآ 
هدارا و مزع و  [ » .دـش هتخود  شا  هرهچ  هب  مهاگن   ] .دـش هاگدورف  رالات  دراو  يرگید  رد  زا  ماما  هاگان  اـما  دوب ، هدـش  هتخود  یلـصا 

نیمه رد  راگنربخ  دـصکی  زا  شیب  .مدـیدن » ناشیا  رد  ینارگن  یباوخ و  یب  یگتـسخ ، زا  يرثا  .دز  یم  جوم  ناـش  هرهچ  رد  رادـتقا 
اب میدرک و  رطخ  ساسحا   » .تفر یم  ماما  تمس  هب  دروخ و  یم  جوم  هک  تیعمج  زا  دش  رپ  رالات  .دندش  لخاد  یلـصا  رد  زا  ماگنه 

بقع ار  دوخ  ماما  ناکیدزن  زا  يرامـش  نم و  .دننک  هبلغ  دوخ  تاساسحا  رب  دـنوش ؛ رود  ماما  زا  هک  میتساوخ  مدرم  زا  دـنلب  يادـص 
.دوبن ناشیا  رانک  صاوخ ، زا  یسک  دوب ، هدرک  یهارمه  ار  ماما  جورخ  ماگنه  هتفر و  امیپاوه  لخاد  هک  يرهطم  ياقآ  زج  .میدیـشک 

« .دوب تکرح  رد  طیحم  نآ  رد  تشادن و  ینیعم  ياج  مه  یتشهب  ياقآ 

.دـش هدودز  دوب  اهلد  رد  یناشیرپ  هچ  ره   » .تفگن رتشیب  هلمج  دـنچ  .داتـسیا  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يو  يارب  هک  یناکم  رد  ماما 
مود راب ، لوا  .درک  داجیا  نم  رد  يا  هنینأمط  نینچ  ماما  نخـس  هک  دوب  يراب  نیمود  نیا  .دـمآ  ناماه  بلق  غارـس  هب  یبیجع  شمارآ 
نیا هک  مدوب  یناـسک  هلمج  زا  نم  .دـندرک  هلمح  هیـضیف ] هسردـم  و   ] مق رهـش  هب  هاـش  نارودزم  هک  یماـگنه  دوب ؛ نیدرورف 1342 

هسردم [ي  اه هرجح  زا  یکی  هب  ماما  اب  سپس  .مدرک  ادتقا  ناشیا  هب  زامن ، تقو  متفر ، ماما  هناخ  هب  هک  دعب  .مدید  ار  هنایـشحو  موجه 
مکحم مبلق  تفرگ ، مارآ  مباصعا  نآ  زا  سپ  .درک  یهاتوک  تبحـص  ماما  .مدوب  يدـب  رایـسب  یحور  طیارـش  رد  نم  .میتفر  هیـضیف ]

« .دیسر یگدوسآ  هب  مناج  دش و 

يا هژیو  وردوخ  رد  ماما  .دـنتفر  نوریب  شرـس  تشپ  يا  هنماخ  ياقآ  هلمج  زا  يو ، ناکیدزن  هاگدورف ، رـالات  زا  ماـما  جورخ  زا  سپ 
، میدش نابایخ  دراو  یتقو   » .دـنتفرگ ياج  دـندوب ، يو  یهارمه  هدامآ  هک  ییاه  سوبوتا  رد  نارگید  تسـشن و  دوب  هدـش  هدامآ  هک 

هوبنا
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يوس هب  اهرهش  رگید  زا  هک  یمدرم  نارهت و  همه  راگنا  .دز  یم  جوم  كدوک ، نز و  ناوج ، ریپ و  زا  هدز ، ناجیه  هدرشف و  تیعمج 
کمک اب  یناسنا ، جاوما  نیا  نایم  زا  ار  دوخ  هار  ماما  ناوراک  .دنتـسه  یخیرات  تاظحل  نیا  ندید  لاح  رد  دندوب ، هدش  ناور  نارهت 

، دندرک یم  نارابلگ  دنداد ، یم  راعـش  دـندیود ، یم  نآ  سپ  شیپ و  ناوراک و  هارمه  ناگدـننک  لابقتـسا  .درک  یم  زاب  مدرم ، دوخ 
هتفر هاگدورف  تمـس  هب  ریـسم  نیمه  زا  ماما  ناهارمه  شیپ  یتاعاس  هک  نیا  اب  .دنداد  یم  زورب  ماما  زا  ار  دوخ  تیامح  دندوب و  داش 

هارمه ياهوردوخ  نانیـشنرس  هب  ار  دوخ  رهم  يداش و  ماما ، عبت  هب  کنیا  اما  دوب ، هدرکن  تاساسحا  زاربا  ناـنآ  يارب  یـسک  دـندوب ،
« .دنداد یم  ناشن  دندرک ، یم  تکرح  ناشیا  رس  تشپ  هک  ماما 

؛ دنورب دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ  هناخ  هب  دنتفرگ  میمصت  رفن  دنچ  نآ  .دندیـسر  بالقنا ]  ] دنفـسا نادیم 24  هب 
نینچ هدش  نییعت  شیپ  زا  ياه  همانرب  .دـننک  یهارمه  ارهز  تشهب  ات  ار  ماما  دوبن  انب  .دـننک  تروشم  يدـعب  لئاسم  هرابرد  دـنورب و 

هب یتقو  يا  هنماخ  ياقآ  .دـندرک  كرت  هافر  هسردـم  دـصق  هب  ار  اـجنآ  یلیبدرا ، يوسوم  ياـقآ  هناـخ  رد  ینزیار  زا  سپ  .تفگ  یم 
.دوب هتسخ  تدش  هب  .دید  هتفای  نایاپ  ار  دوخ  ناوت  دیسر ، هسردم 

هافر هسردم 

ماما تشگزاب  زا  يربخ  اما  تشذگ ، اه  تعاس  .دوب  ماما  ندمآ  رظتنم  کنیا  .دینش  ار  ارهز  تشهب  رد  ماما  ینارنخـس  لاح ، نامه  اب 
نابایب رد  جراخ و  ارهز  تشهب  زا  سنالوبمآ  هاگتسد  کی  اب  ینیمخ  دمحا  دیس  ماما و  ارهز ، تشهب  رد  مسارم  نایاپ  زا  سپ  .دیسرن 

نوچ ناتسرامیب ؟ ارچ  .تفر  ینیمخ ] ماما  یباوختخت =[  رازه  ناتسرامیب  تمس  هب  رتپوک  یله  .دندش  رتپوک  یله  راوس  فارطا  ياه 
دنتفرگ میمصت  .دنیـشنب  نیمز  هب  اه  یکیدزن  نآ  ای  هافر  هسردم  رد  تسناوت  یمن  هک  رتپوک  یله  دنورب ؟ دیاب  اجک  هب  دنتـسناد  یمن 

لاح .دنتـشگرب  ناتـسرامیب  فرط  هب  .دنتفای  ماحدزا  رپ  نانچمه  ار  اجنآ  دندیـسر  هک  هاگدورف  نامـسآ  هب  .دنورب  هاگدورف  فرط  هب 
نآ لخاد  یلاحدب  رامیب  هک  لایخ  نیا  اب  ناتسرامیب  نانکراک  .تسـشن  رتپوک  یله  .تشاد  دورف  لحم  ناتـسرامیب  .دوبن  دعاسم  ماما 

ناتـسرامیب ياـهرتکد  زا  یکی  .دـننک  هچ  دنتـسناد  یمن  دـندش ؛ هکوش  دـندید ، ار  ماـما  یتقو  .دـندیود  رتپوک  یله  تمـس  هب  تسا 
يرون قطاـن  ياـقآ  وردوخ  اـب  ار  وردوخ  هار ، نیب  رد  .دـندش  جراـخ  ناتـسرامیب  زا  .تشاذـگ  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  وژپ  وردوخ 

سپ ناشیا  هک  دش  هتفگ   » .دوب هدیدنسپ  هللا  تیآ  رتخد  هناخ  دصقم  .دندرک  ضوع 
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، دوب هدـش  هدامآ  ناش  تماقا  يارب  هک  رواجم  ياه  هناخ  هب  ناردارب  .تشذـگ  اه  تعاس  .دـنا  هتفر  یمولعماـن  ياـج  هب  ینارنخـس  زا 
يزاس هداـمآ  قرغ  بش  تعاس 10  .مدنام  هسردـم  رد  نم  .دـندوب  هدـش  ایهم  لابقتـسا  يارب  شیپ  زور  دـنچ  زا  اه  هناخ  نیا  .دـنتفر 

.راقواب مارآ و  وت ؛ دـنیآ  یم  دـنراد  اهنت  ماـما  مدـید  .متفر  تمـس  نآ  هب  .دـش  دراو  یتشپ  رد  زا  ماـما  دـنداد  ربخ  هک  مدوب  هماـنزور 
مدیـسرت اـما  مریگب ، مشوغآ  رد  مورب و  تشذـگ  منهذ  زا  .مدوب  هداتـسیا  توـهبم ، تکاـس و  ...درک  یم  هراـپ  ار  لد  هدرپ  شهاـگن 

باوج .درک  مالـس  ماـما  .میدوبن  رتـشیب  رفن  هد  .متـشذگ  .دوش  مهارف  یتـمحازم  دـنریگب و  ار  ماـما  رود  دـنیآ ، قوش  هب  مه  نارگید 
.دندرک دنلب  ماما  يزابرـس  يرادافو و  هب  ار  دوخ  يادص  نارـضاح  .دنتفر  دش  یم  یهتنم  مود  هقبط  هب  هک  یناکلپ  تمـس  هب  .دـنداد 
تارابع اب  ماـما  .میدوب  شوهدـم  همه  .دـنهدب  ار  عمج  نآ  تاـساسحا  خـساپ  دنتـساوخ  یم  .دنتـسشن  مراـهچ ، موس ، هلپ  يور  ماـما 

ربص و هب  ار  ناـنآ  درک و  رکـشت  عمج  زا  داتـسرف و  دورد  شنادـناخ  و  (ص ) ربماـیپ رب  تفگ و  ار  دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  یهاـتوک 
.تفر الاب  اه  هلپ  زا  و  درک » یظفاحادخ  دعب  دومن و  شرافس  يرادیاپ 

هنماخ ياقآ  .دندش  لقتنم  هسردـم  نآ  هب  مه  ناراکردـنا  تسد  رتشیب  .تفر  یکیدزن ، نامه  يولع ، هسردـم  هب  ماما  زور  نآ  يادرف 
.دـشاب ماما  کـیدزن  هک  درک  یمن  ءاـضتقا  اـهراک  نآ  و  تشاد ؛ وا  ياـهراک  يارب  یمارآ  ًاتبـسن  طـیحم  .دـنام  هاـفر  هسردـم  رد  يا 

هس زا  دعب  مراد  دای  هب   » .دوب همانزور  راشتنا  هلمج ، نآ  زا  و  یمالسا ، بالقنا  يربهر  رقم  یغیلبت  یگنهرف و  روما  هرادا  وا ، تیلوئسم 
نایم زا  روبع  زا  سپ  .دنا  هدرک  توعد  مه  ارم  دنا و  هدش  عمج  يولع  هسردم  رد  ناردارب  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  ماما  ندـمآ  زا  زور 

.دندرک یم  تروشم  ماما  رقم  تیریدم  یهد و  نامزاس  هرابرد  .مدناسر  هسلج  هب  ار  دوخ  دـندوب ، اجنآ  هک  یقاتـشم  هوبنا و  تیعمج 
رایـسب ار  نآ  هک  مدوب  لوغـشم  يراک  هب  اریز  متفریذپن ، .میریگب  هدـهع  هب  ار  ماما  رقم  تیریدـم  نم ، هلمج  زا  رفن ، هس  دـش  داهنـشیپ 

اب تسایر  ناونع  یلو  متـشاد ، هزیگنا  تیلوئـسم  نیا  شریذـپ  يارب  هتبلا  .تشاد  یمزاب  نآ  زا  ارم  هزاـت ، تیلوئـسم  متـشاد و  تسود 
« .دوب محازت  رد  نم  رایسب  ياه  هلغشم 

نایاپ یب  ياه  هرهلد 

اب ار  همه  ناوت  یم  يراوشد  هب  هک  دنیب  یم  یباتـشرپ  یپرد و  یپ  ياهدادـخر  اهزور ، نآ  زا  دوخ  ياهدای  رورم  رد  يا  هنماخ  ياقآ 
ار اه  لقع  اه و  مشچ  هک  دندوبن  هدیشک  کلف  هب  رـس  ياه  هوک  هب  تهابـش  یب  ثداوح ، نیا  زا  مادک  ره  .درک  ناشنرطاخ  تایئزج 

درک و یم  هریخ 

ص:656

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یثداوح  عون  زا  يا  هدیـسر  هار  زا  هزات و  دادیور  ره  هک  نآ  رگید  .تشاذـگ  یمن  اه  يدـنلب  رگید  هب  نامزمه  هاگن  يارب  یلاجم 
]؛ مییاـمن مضه  ار  نآ  و   ] مینک يراد  نتـشیوخ  اـه  هثداـح  نیا  لـباقم  رد  میتسناوت  یمن  اـم   » .دوبن دننیـشن ، یم  نهذ  رد  یگداـس  هب 

مدرم نیا  تکرح  رد  ار  ناحبـس  دنوادخ  تمظع  تردـق و  یلجت  مدرگ ، یمزاب  دوخ  هب  هک  لاح  .میدـنام  یم  مگردرـس  توهبم و 
« .تسین شنزرس  لباق  دنامب ، توهبم  یلجت  نیا  ربارب  رد  یسک  رگا  و  منیب ؛ یم 

یم تسیرگن و  یم  اه  هنماد  اه و  هلق  نآ  هب  ربص  هلـصوح و  اب  تفرگ و  یم  تسد  هب  ملق  شاک  يا  دـنک  یم  وزرآ  هک  تساـج  نیا 
تقو و یگنت  متفرگ ، یم  مه  میمـصت  رگا  هچرگ  .مدرک  یم  اـهزور  نآ  ثداوـح  عیاـقو و  نتـشاگن  هـب  تـمه  شاـک  يا   » .تشوـن

« .داد یمن  هزاجا  میاه ، تیلوئسم  یناوارف 

نیا مدرم  دـنچ  ره  دوـب ؛ هاـش  ياـه  لارنژ  تادـیدهت  ندــش  یلمع  یندــشن ، ماـمت  ياـه  هرهلد  ریپ و  یب  ياـه  ینارگن  نآ  زا  یکی 
ماما تنوکـس  رقم  هب  ینیمز  ای  ییاوه  هلمح  .دوب  ینیب  شیپ  لباق  یکانرطخ  دادـخر  ره  ناکما  اما  دندرمـش ، یم  زیچان  ار  اهدـیدهت 

یماـظن تموـکح  ماـمز  ماـمت  دـنک ؟ دـیدرت  اهدـیدهت  نـیا  ندوـبن  يدـج  رد  تسناوـت  یم  یـسک  هـچ  .دوـب  اـهنآ  زا  یکی  ینیمخ ،
اهدـص ياهراتـشک  مدرم و  نوخ  نتخیر  يارب  هک  دـندوب  هداد  ناشن  نانیا  و  دوب ؛ هدـش  هدرپس  اه  لارنژ  نیا  ناتـسد  هب  یهاـشنهاش ،

.دـندوب هدرک  هطاحا  ینیگن  دـننام  ار  ماما  رقم  فارطا  هک  يدـید  یم  ار  مدرم  ، » اما كانلوه  هغدـغد  نیا  ربارب  رد  .دـنا  هدامآ  يرفن 
رپس کی  عقاو  رد  .دـندوب  هدرک  رپ  ار  ماما  تنوکـس  لحم  هب  یهتنم  ياـه  هار  اـه و  ناـبایخ  گرزب  کـچوک و  درم و  نز و  نارازه 

تایلمع ره  هک  دوب  هدـش  بجوم  رما  نیمه  .دـندوب  هدز  هرگ  بـالقنا  ماـما و  اـب  ار  دوخ  تشونرـس  دـندوب و  هدرک  تسرد  یناـسنا 
« .دشاب ور  هبور  ندوب  نکممریغ  اسب  هچ  یگدیچیپ و  اب  ماما  رقم  هیلع  یماظن 

جاوم ياه  هفطاع 

هژیو ینامز  ماما ، تاقالم  يارب  .دوب  هوکـشاب  رایـسب  ماما  رقم  رد  ناوناب  روضح  زادنا  مشچ  تما ، ماما و  دنویپ  ینامـسآ  يارجام  رد 
.داد یم  خساپ  دندرک  یم  تاساسحا  زاربا  هک  ییاه  هورگ  همه  هب  داتـسیا  یم  هرجنپ  رانک  ماما  .دوب  نانز  هژیو  رگید  ینامز  نادرم و 

یتیولوا هچ  .دـیایب  مدرم  ندـید  هب  هدرک ، كرت  ار  یمهم  راک  ره  هک  دوب  دـیقم  ماما  دـش و  یم  رارکت  راب  دـنچ  زور ، ره  ارجام  نیا 
رد مهم ، نیا  يربهر ، هرود  همه  رد  ندوب ؟ مدرم  رانک  زا  رتالاب 

ص:657

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 700 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب رگ  هولج  ماما  لمع  مالک و 

.تساخ یمرب  لد  ياـفرژ  زا  هک  دـش  یم  یفطاـع  ياـهدایرف  زا  رپ  هسردـم  ياـضف  دیـسر ، یمارف  ناوناـب  تاـقالم  تقو  هک  یناـمز 
هب نانز   » .دـنک زاربا  يدرف  شربهر ، هب  ار  دوخ  فطاوع  دـهاوخ  یم  ینز  ره  راـگنا  هک  دـندوب  یندـشناوس  مه و  رد  ناـنچ  اـهراعش 

یپایپ ياهرادـید  رد  نم  .دراد  همادا  نونکات  عوضوم  نیا  .رتالاب  مییوگن  رگا  دـندوبن ؛ نادرم  زا  مک  یبـالقنا  تکرح  روش و  ظاـحل 
راگدرورپ تساوخ  هب  تبـسن  ادهـش  ناردام  هک  منیب  یم  اریز  ما ، هدیـسر  رواب  نیا  هب  ناـش ، ياـه  هناـخ  رد  ادهـش  هداوناـخ  زا  دوخ 

ياراد ایند  رد  يرگید  نز  ره  دننام  هکلب  دنرت ، لد  يوق  رت و  تخس  نادرم  زا  یناریا  نانز  هک  تسین  نیا  روظنم  ...دنتسه  رت  میلـست 
هب نیا  .دنتـسه  نادرم  زا  رت  کـیدزن  ینید  فطاوع  هب  یناریا  ناـنز  هک  تسا  نیا  روظنم  .دنتـسه  فیطل  یتاـساسحا  قیقر و  هفطاـع 

یناسنا و فطاوع  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لیلد  اسب  هچ  .دنـشاب  هک  اـج  ره  رد  تسا ؛ هناـنز  یگژیو  هکلب  درادـن ، صاـصتخا  مه  ناریا 
روما يداـم و  یگدـنز  لـئاسم  رد  اـهنآ  ندـشن  ریگرد  هب  ددرگ  یمزاـب  نیا  تسا و  هدولآ  يداـم  ياـه  شهاوخ  هب  رتمک  وا  لیـصا 

رتروشرپ نانز  دـناوخ ، یمارف  ار  شنارای  ترطف ، نیا  هاگ  ره  و  تسا ؛ رت  کـیدزن  يرطف  نید  ترطف و  هب  نز  حور  ًاـعبط  ...یتشیعم 
« .دننک یم  تکرح  نارگید  زا 

اب دوخ  یگتـسبمه  نداد  ناـشن  يارب  دـندرب  یم  رـسب  باـصتعا  رد  هک  تارادا  ناـنکراک  زور  ره  نادرم ، ناـنز و  روـضح  راـنک  رد 
هاگتسد هب  يرتشیب  یگتسباو  هک  ییاه  نامزاس  اضق ، زا  .دنتـشاد  هارمه  هب  يراموط  ًالومعم  نانیا ، .دندش  یم  ماما  رقم  یهار  بالقنا 

نالوئـسم زا  یکی  زور  ره  تلود ، نانکراک  یگتـسبمه  زاربا  هب  نداد  خساپ  يارب  .دندوب  مدق  شیپ  ارجام  نیا  رد  دنتـشاد  یتموکح 
روظنم نیمه  هب  راب  دـنچ  زین  نم   » .درک یم  داریا  ینانخـس  تفرگ و  یم  لیوحت  ار  راـموط  تفر ، یم  ناـنآ  دزن  ماـما  رقم  رد  رـضاح 

« .مدرک ینارنخس  زور  طیارش  اب  بسانم  متفر و 

ناگرزاب يریزو  تسخن 

هنارسپ هسردم  هب  ندیـسر  يارب  .دنراد  هسلج  ماما  دزن  بالقنا  ياروش  ياضعا  دنداد  ربخ  يا  هنماخ  ياقآ  هب  هک  دوب  نمهب  مهدزناپ 
اضعا هیقب  .دیسر  ماما  رقم  هب   (1) .دنورب ماما  رادید  هب  ات  دندوب  رظتنم  رفن  رازهدصکی  زور  نآ  .تشذـگ  تیعمج  نایم  زا  یتخـس  اب 

اجنآ
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زامن زا  دـعب  تسا ؛ نانمؤم  تداع  نآرق  توالت  زور ؟ تقو  نیا  مه  نآ  دوب ؛ لوغـشم  نآرق  توالت  هب  ماـما  .قاـتا  رد  تشپ  دـندوب ؛
دنا هدادن  هزاجا  دـنا و  هداد  صاصتخا  نآرق  توالت  هب  ار  ینامز  ناش ، ناوارف  لغاشم  نایم  رد  ماما  متـسناد   » .ءاشع برغم و  حـبص ،

« .دوش نآرق  اب  تسناؤم  محازم  ناش  مهم  ياهراک  هک 

هدزناپ .داد  ار  ناش  مالـس  خـساپ  تخادـنا و  نانآ  هب  یهاگن  تسب و  ار  نآ  مارتحا  اب  تشادرب ، نآرق  زا  رـس  ماما  دـندش ، دراو  یتقو 
يانرب 24 توارط و  اب  خر  دسانـشب ؟ ار  شدرگاش  دوب  هتـسناوت  ایآ  .تشذـگ  یم  ماـما  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  رادـید  نیرخآ  زا  لاـس 
؛ درک یفرعم  ار  وا  يرهطم  ياقآ  .تخانـشن  هن ، اجک ! یگلاس  هتفر 39  دیعبت  هدیشچ و  هجنکـش  هدید و  نادنز  هرهچ  اجک و  یگلاس 
هک لاحـشوخ  يا  هرهچ  اب  ماما  .تخانـش  هلب ، .دوش  یم  هغلابم  دراد  درک  ساسحا  يا  هنماخ  ياقآ  هک  ییاـج  اـت  تشاذـگن ؛ مه  مک 

« .ما هدرکن  شومارف  ار  نآ  تذل  زورما  ات   » .درک تبحم  زاربا  يا  هنماخ  ياقآ  هب  تبسن  دوب ، ناهنپ  نآ  بجعت  ياه  هناشن  دبال 

رایتخب دنچ  ره  درک ؛ باتش  دیاب  تقوم  تلود  لیکـشت  نالعا  رد  هک  تشاد  رارـصا  ماما  .دوب  تقوم  تلود  بیکرت  هسلج ، عوضوم 
متسناد یمن  زین  و  تسا ؛ ممـصم  تلود  لیکـشت  هب  هزادنا  نآ  ماما  متـسناد  یمن  تقو  نآ  ات   » .دنک يراشفاپ  دوخ  ندنام  رب  نانچمه 

هیلوا تاعاس  رد  ای  سیراـپ  رد  میمـصت  نیا  منک  یم  رکف  .تسا  تلود  سیئر  ناونع  هب  ناـگرزاب  سدـنهم  نییعت  رب  ناـشیا  رظن  هک 
« .دوب هدش  هتفرگ  ماما  دورو 

ار نآ  نالعا  تامدقم  ات  دنتفر  بالقنا  ياروش  ياضعا  تشون و  ار  ناگرزاب  يدـهم  سدـنهم  يریزو  تسخن  مکح  زور  نامه  ماما 
بـسح رب  بالقنا ، ياروش  داهنـشیپ  هب  انب  دوب ...« : هدمآ  مکح  نیا  رد  .دننک  مهارف  دش ، یم  رازگرب  دیاب  دعب  زور  هک  یمـسارم  رد 

عیـسو و تارهاظت  میظع و  تاعامتجا  یط  هک  ناریا  تلم  قاـفتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکا  يارآ  زا  یـشان  ینوناـق  قح  یعرـش و  قح 
هب یگتـسب  یبزح و  طباور  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  یلاعبانج  ...تسا  هدـش  زاربا  شبنج  يربهر  هب  تبـسن  ناریا  رـسارس  رد  ددـعتم 

(1)« .میامن یم  تقوم  تلود  لیکشت  رومأم  صاخ  یهورگ 

نیودـت يارب  يدـعب ] ناگربخ  ناسـسؤم =[  سلجم  ییاپرب  یـسایس ، ماـظن  رییغت  يارب  یـسرپ  همه  هنیمز  ندرک  مهارف  روشک ، هرادا 
سلجم تاباختنا  يرازگرب  یساسا و  نوناق 
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.دوب هدرک  نییعت  ناگرزاب  ياقآ  تلود  يارب  ماما  هک  دوب  یفیاظو  زا  دیدج  یساسا  نوناق  قباطم  ناگدنیامن 

هدش نییعت  ماما  مکح  ندناوخ  يارب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  .دـش  هدامآ  یفرعم  مسارم  يرازگرب  يارب  هسردـم ، تاعامتجا  رالات 
.دش كرادت  یناجنسفر  یمشاه  ناگرزاب و  نایاقآ  و  ماما ، نتسشن  يارب  یهاگیاج  .دوب 

ياه یگژیو  یخرب  حیضوت  اب  یجراخ ، یلخاد و  راگنربخ  دصیس  زا  شیب  روضح  رد  ینیمخ  ماما  مسارم ، عورـش  اب  نمهب  مهدزناش 
هرود رد  تلم  ندماین  باسح  هب  ندوب و  مگ  هب  یتموکح ، نانچ  هب  یبایتسد  يارب  ناریا  تلم  يوزرآ  و  (ع ) یلع ترـضح  تموکح 

تفگ و ناگرزاب  ياقآ  ندوب  نیما  نیدـت و  تیحالـص ، زا  ماما  .دومن  دـیکأت  نآ  ندوب  ینوناقریغ  رب  درک و  هراشا  يولهپ  تیمکاح 
یتیالو هطساو  هب  هک  متـسه  یمدآ  رفن  کی  مدرک ، مکاح  ار  ناشیا  هک  نم   » هدرک و داهنـشیپ  ار  يو  بالقنا  ياروش  هک  درک  هفاضا 

(1)« .تسا عابتالا  بجاو  مداد  رارق  نم  هک  ار  ناشیا  .مداد  رارق  ار  ناشیا  مراد ، سدقم  عراش  فرط  زا  هک 

ًالهَا ُتَْسل  لیمج  ءانث  نِم  مَکَو   » هلمج اب  زین  ناگرزاب  ياقآ  .داد  خساپ  ماما  دندرک و  ییاه  شسرپ  ناراگنربخ  ماما ، نانخـس  زا  سپ 
دوخ هب  ماما  دامتعا  زاربا  زا  درک و  زاغآ  ار  دوخ  نانخـس  يداد » راشتنا  مدوبن ، نآ  هتـسیاش  هک  نم  زا  ییاه  فیرعت  هچ  و  هترـشَن / َُهل 

هب ناریا  تیطورـشم  هلاس  خـیرات 72  لوط  رد  هک  يراـک  نیرتراوشد  ققحت  يارب  ار  دوخ  شـشوک  تیاـهن  داد  لوق  دوـمن و  رکـشت 
هب ناگرزاب  ياقآ  باـصتنا  نتم  هک  ار  ماـما  مکح  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  ناـیاپ  رد  .ددـنب  راـک  هب  هدـش ، هدرپس  ناریزو  تسخن 

.دناوخ دوب ، تقوم  تلود  يریزو  تسخن 

ار شرس  هک  دوب  یسک  هچ  .دندوب  ربخ  یب  دوب ، هتفرگ  نایاپ  هک  یمـسارم  تایئزج  زا  هسردم ، نوریب  رفن ، رازهدصکی  نآ  اما ، مدرم 
.دناسر مدرم  عالطا  هب  ار  ارجام  همه  دوب ، هک  ره  ناریا ؟ ریزو  تسخن  ناگرزاب ، ناگرزاب ، دز : دایرف  داد و  نوریب  رالات  نآ  هرجنپ  زا 

.دیچیپ روشک  رسارس  رد  دوز  یلیخ  دش و  رارکت  رارکت و  راعش  نیا 

اپرب اهرهـش  رگید  نارهت و  رد  هک  یتارهاظت  اب  ناگرزاب ، سدـنهم  يریزو  تسخن  هب  تقوم  تلود  زا  مدرم  تیامح  نمهب ، مهدـفه 
رد اج  همه  مدرم  : » دوب هتفگ  ماما  .دیدرگ  زاغآ  دش ،
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میا هدرک  نییعت  اـم  هک  یتـلود  نیا  هب  عـجار  ار  ناـشدوخ  رظن  نارهت ، تـالحم  هـمه  رد  نارهت ، رد  ناریا ، ياهرهـش  هـمه  رد  ناریا ،
(1)« .دنیوگب ار  ناشدوخ  رظن  .دننک  تارهاظت  .دننک  مالعا 

رد گرزب  کچوک و  تارهاظت  اـما  درک ، نییعت  ماـما  تساوخ  زا  تیاـمح  يارب  ار  نمهب  مهدزون  زور  تیناـحور ، هعماـج  دـنچ  ره 
قلخ یجان  ینیمخ ، رب  دورد  دیـسر : شوگ  هب  ناگرزاب  ياـقآ  يریزو  تسخن  زا  تیاـمح  رد  یناوارف  ياهراعـش  دـش و  اـپرب  نارهت 

...تسا مالس  لد  ناج و  زا  ام ، بناجز  وا  رب  تسا / ماما  بختنم  ناریا ، ریزو  تسخن  نآرق ؛ ظفح  يرجم  ناگرزاب  رب  دورد  ناریا /

ماحدزا .دناسر  یلم  ياروش  سلجم  هب  ار  دوخ  نمهب  مهدـفه  يولع ، هسردـم  رد  زورید  دادـخر  زا  مومغم  هتفـشآ و  رایتخب ، روپاش 
رایتخب دـندز : یم  دایرف  مدرم  هک  دینـش  وا  .دنیـشنب  سلجم  طایح  رد  رتپوک  یله  اـب  درک  روبجم  ار  وا  ناتـسراهب  هقطنم  رد  تیعمج 

بمب ًاضعب  هک  رتپوک  یله  لهچ  دودـح  .دوب  ییامن  تردـق  هب  روبجم  رایتخب  .تسا  ینیمخ  بختنم  ناـگرزاب  تسا / یبنجا  بختنم 
هد ییات و  ُهن  ییات ، هس  ياه  هتـسد  رد  موتناف  ياه  نکفا  بمب  هدنگنج  نآ ، زا  ریغ  .دندش  رهاظ  ناتـسراهب  نامـسآ  رد  دندوب  زادـنا 

، سلجم رد  وا  .دوب  بالقنا  ناربهر  هب  میقتـسمریغ  مایپ  لاـسرا  لاـح  رد  راـیتخب  .دـنتفر  دنتـشذگ و  يولع  هسردـم  ياـضف  زا  ییاـت 
یـساسا نوناق  کی  تموکح و  کی  تکلمم ، کی  هک  تفگ  دـندوب ، هدادـن  افعتـسا  زونه  هک  یناگدـنیامن  زا  هتـسد  نآ  هب  باطخ 

تاباصتعا هنماد  هک  دنار  یم  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  یلاح  رد  رایتخب   (2) .تسناد یخوش  کی  ار  ناگرزاب  تلود  لیکشت  وا  .ریغالو 
ندرک فپ  لاح  رد  مادـم  رایتخب  اهزور  نآ  .دـندوب  هدز  نصحت  هب  تسد  داهن  نآ  نانکراک  دوب و  هدیـسر  يریزو  تسخن  خاـک  هب 

(3) .تشادن دوخ  زوپ  نتخوس  هب  یهجوت  دوب و  بالقنا  عمش 

ماما رقم  رد  ییاوه  يورین 

ماما .دوب  هدش  لقتنم  ناریا  نابایخ  رد  يولع  هنارتخد  هسردم  هب  هافر  هسردـم  زا  يا  هنماخ  ياقآ  راک  لحم  هک  دـش  یم  يزور  دـنچ 
هنارتخد هسردم  .دوب  نکاس  يولع  هنارسپ  هسردم  رد  زین 
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یم یگتـسخ  ساسحا  راک  یگدرـشف  زا  تقو  ره  .درک  یم  لح  ار  اج  یگنت  لکـشم  هک  تشاد  يددـعتم  ياه  قاـتا  ـالاب ، هقبط  رد 
ریبکت يادص  هک  دوبن  يا  هظحل  .داتـسیا  یم  دندوب  تکرح  رد  هک  یناسنا  جاوما  ياشامت  هب  یقیاقد  دـمآ و  یم  هرجنپ  رانک  هب  درک 
مشوگ هب  مدینـش  یم  نیـشیپ  ياهزور  رد  هک  هچ  نآ  زا  ریغ  یبترم  مظنم و  ياهراعـش  زور  کی   » .دسرن شوگ  هب  تیعمج  راعـش  ای 

رد هک  راگنا  بیترت ، مظن و  اب  ییاوه  يورین  دارفا  زا  يرایـسب  ياه  هورگ  .مدید  يروآ  تهب  هرظنم  مدرک ، هاگن  هک  هرجنپ  زا  .دروخ 
« .تفگ یم  خساپ  گنهامه  ینینط  اب  دعب  هورگ  داد و  یم  يراعش  هورگ  ره  .دندوب  تکرح  رد  دنتسه ، یماظن  هژر  لاح 

هـسردم رد  .دندوب  هدناسر  ینیمخ  ماما  رقم  هب  ار  دوخ  یـصخش ، سابل  اب  ییاوه  يورین  زا  ییاه  هتـسر  .دوب  نمهب  مهدزون  زور  نآ 
هسردم فرط  هب  هژر  لکـش  هب  دنداد  یم  راعـش  هک  یلاح  رد  مرف ، سابل  اب  دندوب و  هدرک  ضوع  ار  ناش  ياه  سابل  يولع ، هنارتخد 

هب ناش  هداوناخ  دراد  ناکما  دنوش و  یم  ییاسانش  دوشن ؛ هتفرگ  دارفا  زا  یـسکع  هک  دوب  هتـساوخ  نانآ  هدنامرف  .دندوب  هتفر  هنارـسپ 
نیا درک  مزلم  ار  اـه  ساـکع  یقارع  يدـهم  جاـح  .دـشاب  رـس  تشپ  زا  دوش  یم  هتفرگ  یـسکع  رگا  دوـب  هتفگ  .دـتفیب  رطخ  ضرعم 

يورین دارفا  دـش ! دـهاوخ  هچ  منیبب  متفر ، يولع  هنارـسپ ]  ] هسردـم هب  باتـش  اب  هدرک و  اهر  ار  مراک   » .دـننک تیاـعر  ار  تساوخرد 
فرط هب  ماما  مدید  .متفر  اجنآ  هب  دیـسر ، یم  ماما  هاگتماقا  هب  هک  یـصوصخم  هار  زا  .دـندش  فص  هب  هسردـم ، طایح  لخاد  ییاوه 

متفر و .تفگ  یم  خـساپ  مدرم  هزور  ره  تاساسحا  زاربا  هب  هک  يا  هرجنپ  نامه  تفر ؛ دوش ، یم  زاب  هسردـم  طایح  هب  هک  يا  هرجنپ 
هب زین  ماما  .دننک  یم  ناش  هدـنامرف  ربارب  هک  هنوگ  نامه  دـندرک ؛ یماظن  مارتحا  يادا  ییاوه  يورین  دارفا  هرابکی  .مداتـسیا  ماما  رانک 

»؟ منیب یم  هچ  ایادخ  .داد  ار  اهنآ  باوج  درب و  الاب  ار  دوخ  تسد  یماظن  لکش 

یتاقافتا نیا  زا  شیپ  هتبلا  .داد  یم  خـساپ  تشاد  شترا ، ياوق  اب  تاشامم  يارب  ماـما  ینیب  شیپ  .دوب  عوقو  لاـح  رد  یگرزب  هثداـح 
نیتسخن زوریناوه  ییاوه و  يورین  .دوب  هداد  خر  دـنک  یمالـسا  بالقنا  اب  ییاوه ، يورین  هژیو  هب  شترا ، یگتـسبمه  زا  تیاکح  هک 

اه باصتعا  اه و  ضارتعا  زکرم  یتدـحو  یخرهاش و  نوچمه  ییاوه ، يورین  ياه  هاـگیاپ  .دـندوب  هدز  ـالاب  ار  تفلاـخم  ياـه  هدرپ 
مدرم و نایم  رد  هتفر ، اه  نابایخ  هب  ییامیپهار  يارب  ای  دـندوب و  هدرک  تارهاظت  اـه  هاـگیاپ  هطوحم  رد  اراکـشآ  ناـیماظن  .دوب  هدـش 

متشه هاگیاپ  رد  ییاوه  يورین  نایماظن  زا  یهورگ  نمهب  موس  زور  .دندوب  هداد  راعش  یماظن  سابل  اب  اهنآ  اب  ماگمه 
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کی پیترـس و  ود  نمهب ، متـشه  زور  .دوب  یمالـسا  يروـهمج  ییاـپرب  اـهنآ  تساوـخ  .دـندوب  هدرک  تارهاـظت  ناهفـصا  يراـکش 
نایماظن نیا  .دندوب  هداد  راعـش  يولهپ  اضردـمحم  هیلع  دـندوب و  هتـسویپ  ناگدـننکرهاظت  فص  هب  ناهفـصا  رد  زوریناوه  گنهرس 

، تفای ناش  يارب  شترا  خیرات  رد  یهباشم  ناوتب  هک  دوبن  یثداوح  اهنیا  .دندوب  هدش  لقتنم  نارهت  هب  ریگتـسد و  دوز  یلیخ  هیاپدـنلب 
رکشلرس اهزور  نآ  .یهاشنهاش  شترا  یشاپورف  زا  يدامن  دوب : هتـشذگ  زور  دنچ  ثداوح  همه  يدنب  عمج  نمهب ، مهدزون  هژر  اما 

مامت نارهت ، سیلپ  سیئر  يولوم ، داوجدـمحم  رکـشلرس  و  هموح ، نارهت و  یماـظن  يرادـنامرف  داتـس  سیئر  نواـعم و  یجاـن  اـضر 
ماما اب  ییاوه  يورین  یگتـسبمه  ربخ  .دـندرک  یم  تبث  يا  هژیو  ياه  نتلوب  رد  يروآ و  عمج  تعاس  هب  تعاس  ار  تختیاپ  ثداوح 
ماما ربارب  رد  اهورین  نیا   » .دـشن سکعنم  هدـشدای  ياه  نتلوب  رد  تشاد ، کـی  هجرد  يربخ  ناونع  هب  هک  يا  هراوق  ماـمت  اـب  ینیمخ 

منک یم  نامگ  هک  دندرک  میدقت  ماما  هب  يراموط  سپـس  .داد  یم  ناشن  بالقنا  ماما و  هب  ار  نانآ  یگتـسبمه  هک  دندناوخ  يدورس 
« .دندوب اجنآ  تعاس  کی  نانآ  .دوب  ماما  اب  تعیب  نالعا  عقاو  رد  .دوب  موسرم  نامز  نآ  رد  ءاضما  عون  نیا  .دوب  نوخ  اب  نآ  ياضما 

کی زین  و  دنتفر ؛ ماما  رادید  هب  دندوب  هدناسر  نارهت  هب  ار  دوخ  هک  ناهفـصا  زوریناوه  ياضعا  زا  یهورگ  نمهب  مهدزون  رهظزادعب 
.دوب هتشادرب  فاکش  ًالمع  شترا  .دندرک  تارهاظت  ماما  عفن  هب  رهشوب  ییاوه  يورین  مشش  هاگیاپ  رداک  زا  رفن  رازه 

رـشتنم اه  همانزور  رد  دـندوب  هداتـسیا  ینیمخ  ماما  ربارب  رد  یماظن  مالـس  اب  هک  یلاـح  رد  ییاوه  يورین  دارفا  سکع  زور  نآ  رـصع 
دای هب   » .دنتفگ و  تسا ؛ هدش  يراک  تسد  سکع ، هک  دنتفگ  یم  دیاب  .دنتـشادن  يرگید  هراچ  بیذکت  زج  شترا  ناهدـنامرف  .دـش 
ماما تسار  تمـس  هک  ار  وت  سکع  نم  تفگ : دمآ و  نم  دزن  ریوصت  نآ  راشتنا  زا  دعب  میژر ، فلاخم  نویـسایس  زا  یکی  مروآ  یم 

.تشادن یلبق  هنیمز  دوب و  یقافتا  ناشیا  رانک  نم  نداتسیا  تسیچ ؟ تروظنم  متفگ : .تسا  یمهم  عوضوم  نیا  .مدید  يدوب  هداتـسیا 
نآ نیشناج  نیا  هک  ینعی  اه  یماظن  فرع  رد  ماما  تسار  تمـس  رد  نداتـسیا  تفگ : .هداد  خر  ًافداصت  عوضوم  نیا  هک  تفریذپن  وا 

!« تسا

یمالسا يروهمج  بزح  همانساسا 

دنتسشن و یم  یلیبدرا  رنهاب و  یناجنسفر ، یمشاه  یتشهب ، نایاقآ  هارمه  دمآ ، یم  تسد  هب  یتقو  هاگره  هرمزور ، ياهراک  رانک  رد 
عورش هتشذگ  لاس  ود  زا  هک  یمامتان  راک  هرابرد 
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، درک یم  ییامندوخ  تضهن  يزوریپ  ياه  هناشن  هک  کنیا ، .دندرک و  یم  وگو  تفگ  یمالـسا ، بزح  کی  سیـسأت  دـندوب ، هدرک 
رد ریخأت  یتسـس و  هنوگره  هک  دندوب  دقتعم  تخـس  نانیا  .دـننک  هدامآ  ار  همانـساسا  نیودـت  هلمج  زا  نآ ، تامدـقم  دنتـساوخ  یم 
هب ار  همانساسا  نیودت  دنوش و  رقتسم  ییاج  رد  رفن  جنپ  نیا  زا  نت  ود  دش ، هتفرگ  میمصت  .دش  دهاوخ  زاس  هثداح  بزح ، نیا  نالعا 

هناخ .تسویپ  یم  ام  هب  مه  ینامرک  یتجح  داوجدمحم  ياقآ  هاگ ، .میدـش  باختنا  راک  نیا  يارب  رنهاب  ياقآ  نم و   » .دـنناسرب نایاپ 
یم اجنآ  هب  مدمآ  یم  نارهت  هب  هک  ییاه  لاس  رد  نم  هک  دوب  یکچوک  هناخ  .میدرک  باختنا  رارقتسا  يارب  ار  یمالسا  قداص  ياقآ 

شتآ هب  یگدیـسر  ياـچ و  اذـغ ، نداد  يارب  زج  میناـمب و  امـش  هناـخ  رد  یتدـم  يارب  میهاوخ  یم  متفگ : یمالـسا  ياـقآ  هب  .متفر 
« .دیاین ام  قاتا  هب  یسک  یسرک ،

ناـیاپ هب  ار  همانـساسا  نتـشون  زور  ود  بش و  ود  زا  سپ  .دـندرک  مهارف  ار  اـه  هتـساوخ  همه  شا  هداوناـخ  یمالـسا و  قداصدـمحم 
نالعا دنتفرگ  میمـصت  دنتفریذپ و  دندناوخ ، .دـننک  رظنراهظا  دـنناوخب و  دـندرپس ؛ يأر  مه  ناتـسود  هب  ار  نآ  یتسـشن ، رد  .دـندرب 

.دننک لوکوم  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هب  ار  بزح  یمسر 

ياه شـسرپ  اهدـقن و  هب  نابز  هک  ینافیدر  مه  دـندوبن  مک  .درک  تیدوجوم  مـالعا  نمهب 1357  رد 29  یمالـسا  يروهمج  بزح 
لوا ههبج  رد  هک  اهنآ  دنتسه ؟ بزح  تیزکرم  رد  رنهاب  یتشهب و  لثم  یناسک  ارچ  دندیسرپ : یم  یخرب  .دندوشگ  طبر  یب  طبراب و 

یتشهب و نایاقآ  فرط  هب  رتشیب  ار  داقتنا  ياهریت  دندیشکن ؟ نادنز  جنر  دنتفرن ؟ دیعبت  هب  دندشن ؟ هجنکـش  دندوبن ؟ میژر  اب  دروخرب 
ندیـشک رد  ود  نیا  ترهـش  .دـش  یم  ترپ  یناجنـسفر  یمـشاه  يا و  هنماخ  نایاقآ  تمـس  هب  رتمک  اهریت  نیا  .دـنتخادنا  یم  رنهاـب 

یم تفایرد  يرتمک  گندخ  دوب ، هدرک  تکرح  هیـشاح  رد  نوچ  زین  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ  .دوب  دزنابز  هجنکـش  ندیـشچ  نادنز و 
شنیب و قمع  اب  نانآ  .دندوب  ربخ  یب  یحارط  یهدنامزاس و  يزادرپ ، هیرظن  رد  یتشهب  ياقآ  یندشن  مامت  تیفرظ  زا  نادـقتنم ، .درک 

ماما تماقا  لحم  رد  یتسـشن  بزح ، نالعا  تسخن  هتفه  رد  مراد  دای  هب   » .دندوبن انـشآ  رنهاب  ياقآ  رکفت  هدیـسر  بآ  هب  ياه  هشیر 
زا یکی  .میتفگزاب  ار  نآ  فادها  بزح و  لیکـشت  يارجام  .دـندوب  رـضاح  نویـسایس  املع و  زا  رفن  دـصکی  دودـح  .میتشاد  ینیمخ 

بزح نیـسسؤم  زا  نم  ارچ  تسا ؟ هدش  هصالخ  رفن  جنپ  رد  بزح  ناسـسؤم  ارچ  دیـسرپ : دنلب  يادص  اب  ندـش ، قرفتم  ماگنه  نانآ 
تساوخ یم  هک  دوب  یسک  ناس  هب  دشاب ، ناراذگ  ناینب  نایم  رد  هک  نیا  يارب  درم  نآ  هتساوخ  مشابن ... ؟
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.دز ار  شدوخ  فرح  مه  يرهطم  ياقآ  عضوم ، نیا  ربارب  رد  .دوب  هدرکن  نآ  فیلأت  يارب  يراک  هک  دوش  جرد  یباتک  يور  شمـسا 
! امـش رب  ياو  تسا ، سفن  ياوـه  يارب  رگا  ناـتلاح و  هب  اـشوخ  هک  تسادـخ  يارب  ناـتراک  رگا  تفگ : تساـخرب و  سلجم  نآ  رد 

تـساوخ یم  فرح  نیا  اب  .تخانـش  یم  ار  نانآ  یهلا  دصقم  صالخا و  .دوب  هاگآ  بزح  ناراذگناینب  ياه  فده  زا  يرهطم  ياقآ 
« .تسا راوتسا  ییاه  شزرا  هچ  رب  تسیچ و  یمالسا  تضهن  رد  تکرح  رایعم  هک  دنامهفب  ام  هب  مه  و  عمج ، هب 

اه تسینومک  ییامندوخ 

تیمکاح گرزب  سوق  ات  دیشوک  یم  بالقنا  ياه  نوتس  ندرب  الاب  يارب  یناریا ، ره  هکلب  یناریا ، ناملـسم  درف  ره  هک  ییاهزور  رد 
زا لاس 1357ش  رد  مدرم  نینوخ  تازرابم  فطل  هب  هک  یتسینومک  ياه  هورگ  دریگ ، ياج  اهنآ  زارف  رب  یمالسا ، يروهمج  دیدج ،

ناهج نارگراک   » یناهج راعـش  ققحت  لاح  رد  یکچوک ، ياهرداچ  ریز  دـندوب ، هدـمآ  نوریب  دوخ  ياه  هاگ  ناهن  جـنک  ای  اهنادـنز 
رواب ار  بالقنا  نآ ، زا  شیپ  .دندید  یمن  دش ، یم  دایرف  مدرم  ياهراعـش  رد  هک  هچ  نآ  اب  یکارتشا  هطقن  نانآ  دندوب ! دیوش » دحتم 

نامزاس يوس  هب  دـیاب  ینهذ ، قشم  ربانب  .یناقهد  يرگراک و  ياه  شزیخ  هن  دوب ، راـک  رد  يا  هناحلـسم  تازراـبم  هن  دـندرک ؛ یمن 
ربتکا 1917 بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نانآ  يرکف  دادجا  .دنتشاذگ  هدش  یط  یهار  رد  ماگ  .دنتفر  یم  يرگراک  ياه  لکشت  یهد و 

سانکـسا هک  نامز  نآ  هتـسکشرو  ياه  سور  .دـندوب و  هتفر  روشک  لامـش  رد  هژیو  هب  ناریا ، زا  یقطانم  رد  ار  هار  نیا  هیـسور ، رد 
نارسپ کنیا ، .دندرکن  ناریا  رد  مسینومک  هعسوت  يارب  هک  ییاه  هنیزه  هچ  دش ، یم  هدافتسا  يدنب  هتـسب  ذغاک  ياج  هب  ناش  « تانم »

.جرک هداج  ياه  هناخراک  زا  یکی  رد  دندوب ؛ ناریا  نارگراک  ندرک  دحتم  كرادت  رد  ناریا ، رد  هدز ، وناز  هشیدنا  نآ 

ياهراک رد  قرغ  نمهب ، متسیب  .دوب  ارجام  نیا  ریگرد  ار  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هب  یهتنم  زور  هس  يا  هنماخ  ياقآ  ار !؟ تشونرس 
رد اه  تسینومک  نوریب  نآ  دـیا ، هدرک  قرغ  راک  ریز  ار  دوخ  اج  نیا  هک  تفگ  دیـسر و  رـس  نایچماداب  هللادـسا  ياقآ  هک  دوب  دوخ 
زا دوب ؛ رابخا  شراب  لحم  ماما ، رقم  تسا ! كانرطخ  دننک ؛ داجیا  اولب  مدرم  فوفـص  نایم  ات  دنتـسه  اهرگراک  ندرک  یبطقود  لاح 
رب تفگزاب و  ار  عوضوم  نیمه  دمآ و  يرگید  صخش  دعب  یتعاس  ...مدربن  یپ  هیضق  تیمها  هب  تقو  نآ  نم   » .سک ره  زا  اج و  ره 

؛ مدش نارگن  .درشف  ياپ  نآ  ندوب  ریطخ 

ص:665

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


.دادـن هزاجا  ینارگن  هک  موش  لوغـشم  متـساوخ  اـما  .منک  اـهر  ار  نآ  مناوت  یمن  مراد ، راـک  متفگ : تسیچ ؟ ًاـعقاو  عوضوم  هک  نیا 
« .موش نامیشپ  لامها  یهجوت و  یب  نیا  زا  مدیسرت 

و جرک ، صوصخم  هداـج  فرط  هب  دـندش و  راوس  .دوب  نوریب  نآ  هاگدـیعبت ، بکرم  وژپ ، .درک  هارمه  ار  دوخ  ناراـکمه  زا  نت  هس 
نآ .دندیـسر  .دندوب  هدز  همیخ  نآ  رد  اه  تسینومک  هک  ییاج  دـنار ؛ دوب ، هداج  نیا  شکرمک  رد  هک   (1)« روتوم لارنج   » هناخراک

فرط ود  رد  .دوب  نیمز  حطس  زا  رتالاب  یهاگیاج  ولج ، نآ  .دوب  هتسشن  ياه  مدآ  زا  رپ  هدیچ ، یلدنص  هک  دوب  یگرزب  هلوس  لخاد ،
وت یتقو  .دوب  هدـش  رپ  زور ، نآ  زورید و  ياه  تسینومک  نیـشن  هرهچ  دامن  راد ، لـیبس  ناـناوج  اـب  هک  دوب  ییاـه  تکمین  مه  هلوس 

.درک ییانتعا  یسک  هن  دش و  دنلب  یسک  هن  داتـسرف ، تاولـص  یـسک  هن  یمدرم ، ياه  ییآ  مهدرگ  لومعم  لومعم ، فالخرب  دنتفر ،
شوگ دنار  یم  نخس  هاگیاج  زا  هک  یسک  نانخس  هب  تقد  اب  متسشن و  اه  یلدنص  زا  یکی  يور  .منادب  ار  هیضق  داعبا  متـساوخ  یم  »

« .مداد

رگراک همه  دوبن ؛ تسد  کی  اه  هرهچ  اـما ، تساـه ، تسینومک  تسد  هلوس  نآ  زیچ  همه  هک  داد  یم  ناـشن  اـه  هرهچ  اـه و  فرح 
هتـسشن هلوس  نآ  رد  رفن  هب 1500  کیدزن  اـما  .رفن  ات 700   500 دیسرپ ؛ ار  هناخراک  نارگراک  رامـش  ربورود ، نارـضاح  زا  .دندوبن 

، ییوجشناد يدنمراک ، فلتخم  ياه  هورگ  زا  دنتسه ؛ هدش  هدناوخارف  ياه  تسینومک  اهنآ ، زا  یمین  لقادح  هک  دش  نشور  .دندوب 
هـشقن هچ  هک  دیـسرپ  دوخ  زا  يا  هنماخ  ياقآ  .دندوب  دنمناوت  نآ  رد  هک  يراک  یهد ؛ نامزاس  يارب  دندوب  هدـمآ  .درم  نز و  زا  معا 

راک نیا  يارب  نارهت  هاگـشناد  اـی  نیداـیم  نوچ  يرگید  ياـه  ناـکم  .دوبن  نینچ  دـنا ؟ هدـمآ  مهدرگ  دوجو  زاربا  يارب  دـنراد ؟ يا 
بـالقنا جاوما  رب  ندـش  راوس  اـهنآ  حرط  هک  دـش  نشور  میارب  هناـخراک ، رد  مروضح  زا  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ   » .دوب رت  بساـنم 
راوجمه ياه  هناخراک  ریاس  هب  ار  دوخ  حرط  دـننک ، عورـش  هناخراک  نیا  زا  نارگراک  قوقح  زا  عافد  راعـش  اب  دـنراد  اـنب  ...تسا و 

رب هیکت  هشقن  نیا  عقاو  رد  ...دـننک  یهد  ناـمزاس  رهـش  فرط  هب  ار  یگرزب  ییاـمیپ  هار  تاـعمجت  نیا  عوـمجم  زا  دـنهد ، شرتـسگ 
راوس اهرازت  هیلع  هیـسور  مدرم  مشخ  جاوما  رب  اه  کیوشلب  کچوک  هورگ  .تشاد  هیـسور  یکیوشلب  بالقنا  لـثم  یخیراـت ، عیاـقو 

« .دنتفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  دندش و 

یعیبطریغ یسح  تشاد ، يا  هنماخ  ياقآ  هک  یتایبرجت  اب  رطخ ، ساسحا  طیارش ، نآ  رد 
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همه .دـندوب  هدـش  فعاضم  یناجیه  راچد  ندـب  تسد و  تاکرح  يرگراک و  ياهراعـش  اب  نارـضاح  درک ؟ یم  دـیاب  هچ  اـما  .دوبن 
هداد هدـعو  یتسینومک  ياه  نامرآ  رد  هک  یقوقح  دوب ؛ دوخ  قوقح  هب  یبایتسد  يارب  نارگراک  نتخیگنارب  تهج  رد  اـه  ینارنخس 

هاگدید دورب و  هاگیاج  هب  دنک ؛ رظنراهظا  تساوخرد  دیـسر  شنهذ  هب  .دوبن  یعونـصم  ياضف  نیا  هب  هنخر  زج  يا  هراچ  .دوب  هدـش 
، ناشدمآرـس هک  یناحور  کی  يارب  مه  نآ  دوب ؛ ناشیاه  فرح  دنب  عیجرت  يدازآ  ياعدا  .دندرک  یم  در  دیابن  .دیامن  نایب  ار  دوخ 

یب نم  یلو   » .دوش رـضاح  هاگیاج  رد  دنتـشاذگن  دندرک و  تفلاخم  يا  هدـع  .درک  تساوخرد  .تشاد  تسد  رد  ار  بالقنا  يربهر 
رد .دوب  بلاج  جیهم و  ناش ] يارب  مدرک  سح   ] .مدرک داریا  یهاتوک  نانخس  .مداتسیا  وگدنلب  تشپ  متفر و  هاگیاج  هب  اهنآ  هب  انتعا 
[« .دوب هدش  زاغآ  هنخر  اما   ] دنکشب ار  هلوس  رب  مکاح  وج  تسناوتن  ما  هرابود  روضح  .مدرک  ینارنخس  ياضاقت  هرابود  رگید  یتصرف 

داجیا هنخر و  حرط  هک  دوب  هدش  بجوم  اهنامه  دوجو  .دندوب  رـضاح  اجنآ  ناملـسم  یهاگـشناد و  ناوج  ياه  هرهچ  یکدنا  دادـعت 
و دـش ، ریـسا  گنج  رد  نانآ  زا  یکی  هک  ینامز  دـعب ، اهلاس  ات  ییانـشآ  نیا  دـش و  انـشآ  ناـنآ  اـب  .ددرگ  هدـنز  شنهذ  رد  فاـکش 

.تفای همادا  دمآرد ، نارادساپ  هاپس  تیوضع  هب  يرگید 

دنچ روضح  زا  اهنآ  .ییوگ  نخـس  رظنراهظا و  راصحنا  لقادـح  تسکـش ؛ هناخراک  نآ  ياضف  رب  اه  تسینومک  هرطیـس  راـصحنا و 
زور یعامتجا  شناد  رب  طلـست  يرکفنـشور و  عضوم  زا  نوچ  .دـندوب  تحاران  شیاه  ینارنخـس  هاگیاج و  رد  يا  هنماخ  ياقآ  هراـب 

دیؤـم ار  نآ  هدرک ، لابقتـسا  نآ  زا  اـسب  هچ  دوـب ، تیناـحور  نید و  زا  اـه  تسینوـمک  تـینهذ  هیبـش  وا  نانخـس  رگا  .دز  یم  فرح 
هچ تسناد  یم  يا  هنماـخ  ياـقآ  .دـنداد  یم  هاـگیاج  رد  روضح  يارب  يرتـشیب  هزاـجا  وا  هب  هتـسناد ، بهذـم  هراـبرد  دوخ  عـضاوم 

هدنارذگ باتک  یگیاسمه  رد  ار  شرمع  .دوبن  یلاخ  شتـسد  .دـنک  نایب  یـسایس  هلوس  نآ  طیارـش  قباطم  ار  ییاه  هتکن  نیماضم و 
يو دندوب ، لاس 1349ش  رد  قلخ  ییادـف  ياه  کـیرچ  ناگدـش  هتـشک  ماـن  هلاو  هلوس  نآ  رد  رـضاح  تسینومک  نارـس  رگا  .دوب 

هک نید ، هرابرد  رستیلوپ  ژرژ  رظن  تسناد  یم  وا  .تخانش  یم  کیدزن  زا  نایوپ ) زیورپریما  هدازدمحا و  دوعسم   ) ار نآ  دهشم  هخاش 
هفسلف مسیسکرام ، هب  وا  طلست  ًاعطق  .تسیچ  دندوب ، هدرک  ادیپ  شیارگ  مسیسکرام  هب  وا  هفسلف  یتامدقم  لوصا  ندناوخ  اب  يرایسب 
هاـگیاج رد  تقو  یب  تقو و  شناد ، هب  حلـسم  روسج و  یناـحور  نیا  لاـح  .دوب  هسلج  نآ  ناربهار  زا  یخرب  زا  رتشیب  زور ، عباـنم  و 

رت خلت  .دوب  خلت  رایسب  اه  تسینومک  قاذم  هب  نیا  و  دش ؛ یم  رضاح 
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مادعا هب  موکحم  ریگتـسد و  اه  تسینومک  طسوت  هک  هناخراک  هریدم  تأیه  ياضعا  زا  یکی  ناج  تاجن  يارب  وا  هک  دوب  نیا  نآ  زا 
مادک رد  هدید »! متـس  رگراک  نوخ  هدـنکم  تفـصولاز و  راد  هیامرـس   » بسچرب اب  لابقادـب ، وضع  نیا  .دـش  نادـیم  دراو  دوب ، هدـش 

.تیاـنج ینعی  مکح  نآ  هـک  تـسناد  یم  اـما  تخانـش ، یمن  ار  موـکحم  يا  هنماـخ  ياـقآ  دوـب ؟ هدـش  مادـعا  هـب  موـکحم  هاـگداد 
زا وا  تاجن  هب  قفوم  ات  دیـشک  لوط  نم  ياه  شـالت  زور  هس  ود  اـما  ، » دومن یم  نکممریغ  ًاـبیرقت  مکح  يارجا  ربارب  رد  یگداتـسیا 

« .مدش گرم 

یخرب اما  دـنک ، نینچ  تفرگ  میمـصت  دـنباوخب ، هناخراک  رد  دـنهاوخ  یم  ار  بش  اه  تسینومک  تسناد  یتقو  .دوب  اج  نآ  بش  اـت 
.دناسرب هناخراک  هب  ار  دوخ  دعب  زور  حبص  هک  میمصت  نیا  اب  تفر ؛ .تسین  وا  نأش  بسانم  هک  دنداد  رکذت 

هنال هب  يا  هنماخ  ياقآ  طسوت  هدـش  هتخیر  بآ  هراچ  لاح  رد  اـه  تسینومک  هک  یناـمز  ناـمه  نمهب ، متـسیب  زور  نآ  رهظ  زا  شیپ 
(1) .دننک قیوشت  دوخ  عضاوم  ظفح  هب  ار  رایتخب  ات  دندوب  هدمآدرگ  هیدجما  هاگشزرو  رد  نابلط  تنطلس  دندوب ، ناش 

يارب ار  تقوم  تلود  ياه  هماـنرب  وا  .دـندوب  هداتـسیا  ناـگرزاب  سدـنهم  نانخـس  ياـپ  هب  نارهت  هاگـشناد  رد  مدرم  زین  رهظ  زا  دـعب 
نارهت هاگشناد  رد  دنتساوخ  یم  زین  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  هتبلا  .دوب  ینیمخ  ماما  ياه  هتساوخ  نامه  هک  دوب  هدرک  نایب  نارضاح 

، دعب تعاس  دز و 48  یتموکح  هاگتـسد  ُکُنت  نمرخ  هب  شتآ  هک  يا  هقرج  مهم ، هثداح  اـما   (2) .دوب هدشن  هک  دننک  اپرب  یعامتجا 
ییاوه ياه  شزومآ  زکرم  نایوجرنه  يریگرد  دـنامن ، ياج  رب  شیب  يرتسکاخ  دـش  یم  هدـیمان  یهاشنهاش  ماظن  هک  هچ  نآ  ره  زا 

زا بش  نآ  هک  ناریا  هب  ینیمخ  ماما  دورو  ملیف  شیامن  زا  سپ  يریگرد  .دوب  دراگ  رکشل  نایماظن  اب  هپت ،) ناشود  ناگداپ  نارفامه  )
نارادـفرط تارهاـظت  ملیف  شیاـمن  اـب  ملیف ، شیاـمن  ندوب  یپاـیپ  تیاور ، کـی  هب  .دـیدرگ  زاـغآ  دـش ، شخپ  ناریا  یلم  نویزیولت 

هب ماما  دورو  هنحـص  ندـید  اـب  ناـیوجرنه  هک  یتاولـص  رگید ، تیاور  هب  و  دوش ، یم  ینیمخ  ماـما  هب  اـج  نآ  هک  ینیهوت  تنطلس و 
فارطا رد  مدرم  .دیـسر  نوریب  هب  ربخ  .تفاـی  همادا  هلولگ  کیلـش  اـب  يریگرد   (3) .دوش یم  هدز  هدـشدای  هقرج  دنداتـسرف ، روشک ،

، دندرک عامتجا  یشزومآ  زکرم 
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.دنداد رس  ربکا  هللا  دایرف  دنتساوخ و  کمک 

.دـش دـنلب  همهمه  غیج و  يادـص  اب  هک  دوب  باوخ  .درب  رـسب  ناریا  ناـبایخ  رد  شا ، یمیدـق  ناتـسود  زا  یکی  هناـخ  رد  ار  بش  نآ 
یم دایرف  روش ، اب  مدرم  دـید  تفر  هک  نوریب  .دـندوب  هدـش  جراخ  هناخ  زا  هعقاو  زا  ندـش  ربخاب  يارب  شا  هداوناخ  هناـخ و  بحاـص 
دعب زور   » .هپت ناشود  ناگداپ  دندوب ؛ یقرش  قطانم  هب  نتفر  لاح  رد  لد  کی  رامشرپ و  .دیباتشب  ییاوه  يورین  تاجن  يارب  هک  دننز 

.دندوب هدش  دراگ ]  ] هشقن يارجا  عنام  دندوب و  هداد  لیکـشت  نآ  رود  یناسنا  رپس  هتفاتـش و  روبزم  ناگداپ  يوس  هب  مدرم  هک  دـنتفگ 
دنک و کمک  مدرم  يور  هب  ناگداپ  هناخ  هحلـسا  رد  ندش  زاب  رد  بالقنا ، هب  هدش  قحلم  ییاوه  يورین  هک  دـش  بجوم  هثداح  نیا 

« .داتفا مدرم  تسد  هب  هحلسا  راب  نیلوا  يارب  بیترت  نیدب 

مدرمش و منتغم  ار  تصرف   » .دوب هتشاداو  بجعت  هب  ار  همه  وا  تجامـس  .دناسر  هناخراک  هب  ار  دوخ  نمهب ، مکیو  تسیب  دوز ، حبص 
تاقلعت یگمه ، میوگن  رگا  ناشرتشیب ، متـسناد  .متـسشن  تبحـص  هب  تسا  رگراک  ًاعقاو  تفگ  یم  شا  هرهچ  هک  یناسک  زا  یکی  اب 

« .درک عیجشت  اهنآ  هشقن  ندرک  یثنخ  اه و  تسینومک  یبلطراصحنا  نتسکش  رد  ارم  نیا  و  دنراد ؛ ینید 

تـسد رد  ار  نخـس  هتـشر  اهنت  هن  .درک  دوخ  نآ  زا  ار  هاگیاج  تقو  زا  تعاس  تفه  نمهب ، مکیو  تسیب  زور ، نآ  يا  هنماخ  ياـقآ 
یم رعـش  دورـس و  وا ، نانخـس  نایم  رد  .دوب  نارـضاح  ياه  نهذ  اـهلد و  رب  هدـیچیپ  نامـسیر  ندرک  زاـب  لاـح  رد  هکلب  دوب ، هتفرگ 
یم اه  تسینومک  هاـگره  .داد  یم  رارق  باـطخ  ار  نارـضاح  هراـبود  داتـسیا و  یم  راـنک  .درک  یمن  اـهر  ار  هاـگیاج  اـما  دـندناوخ ،
نینط پچ ، ياهراعش  نآ  ياج  هب  هک  دوب  تاولص  الاح  .دنتسرفب  تاولص  هک  تفگ  یم  اهرگراک  هب  دنروآ ، دیدپ  یللخ  دنتـساوخ 

رگراـک اـهنآ  همه  مدرک  یم  دومناو  .مدرک  یمن  دـیکأت  هئطوت  دوجو  هب  منانخـس  رد   » .درک یم  رپ  ار  هلوـس  ياـضف  تخادـنا و  یم 
« .تسا نیفعضتسم  نیمولظم و  همه  زا  متس  ندودز  بالقنا ، فده  هک  متفگ  یم  .یمالسا  بالقنا  دنمورین  يوزاب  دنتسه و 

نحل درک  شراداو  وا ، تاملک  نادیم  هب  اه  تسینومک  زا  یکی  ندیرپ  اما  دنک ، رود  عضوم  نیا  زا  ار  دوخ  نانخس  ریـسم  تشادن  انب 
همانرب دینکب ؟ دـیهاوخ  یم  راک  هچ  نارگراک  يارب  دوب : هدیـسرپ  تیبصع  مشخ و  اب  دوب و  هدـیرب  ار  شنانخـس  .دـهد  رییغت  ار  دوخ 

اب .دوب  هدرک  هلمح  هرـسکی  ...دیراذگ  یمن  راد  هیامرـس  رگراک و  نیب  یتوافت  چـیه  امـش  تسیچ ؟ ناراد  هیامرـس  يدوبان  يارب  امش 
ار وا  هنوگ  شسرپ  ياه  شاخرپ  همه  توکس ،
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تـساوخ درک و  یگنرد  هدب ! مناشن  ار  تا  ییاسانـش  تراک  متفگ : هلب ! داد : خساپ  يرگراک ؟ وت  متفگ :  » دش تکاس  یتقو  و  دینش ،
رگراک هک  دنتـسه  یناسک  امـش  ناـیم  رد  متفگ : نارـضاح و  هب  مدرک  ور  سپـس  .یتسین  رگراـک  وت  متفگ : وا  هب  مکحم  .دـنک  رارف 

هتفرگ شود  هب  ار  بالقنا  تالکـشم  جنر و  نوریب ، نآ  مدرم ، .دنهاوخ  یم  هچ  تسین  مولعم  .دـنا  هدرک  ذوفن  امـش  لخاد  دنتـسین و 
»؟ دنهاوخ یم  هچ  .دنا  هدمآ  اجنیا  هب  بالقنا  ياهورین  ندرک  لوغشم  يارب  نانیا  اما  دنهد ، یم  دیهش  دنراد  يزوریپ  يارب  دنا و 

ادـج فاکـش و  داجیا  یناحور  نیا  راک  هک  دـندیمهف  اه  تسینومک  مه  و  هدـش ، نهپ  ناش  يارب  يروت  هچ  دنتـسناد  نارگراـک  مه 
رفن کی  هن  الاح  .دهد  همادا  شیاه  فرح  هب  دنراذگن  ثحبورج ؛ وهایه و  همهمه ، هب  دـندرک  عورـش  .تساهنآ  زا  نارگراک  ندرک 
.دش هدینش  نوریب  زا  داد ، یم  یمالـسا  ياهراعـش  هک  ییادص  نامز  نیمه  رد  .دندوب  هرجاشم  لاح  رد  هورگ  ود  هکلب  هلوس ، کی  و 

اب دیـسر  شنهذ  هب  .تسا  هداتـسرف  ار  اهنآ  نایچماداب  ياقآ  هک  تسناد  اهدعب  .تسا  هدیـسر  کمک  هک  دـش  هجوتم  يا  هنماخ  ياقآ 
وگدنلب تسناوت  یم  رگا  .دنک  ادج  اه  تسینومک  فص  زا  ار  اهرگراک  هدرک ، ینلع  ار  هدـمآ  دـیدپ  فاکـش  تعامج ، زامن  ییاپرب 

ییاه تمعن  نایم  زا  .دنک  قیوشت  تعامج  فص  هب  نتـسویپ  يارب  ار  اهرگراک  تسناوت  یم  شزامن  يادـص  دربب ، هلوس  جراخ  هب  ار 
.دوب زاون  شوگ  شزامن  توالت  يادـص  .دـناوخ  یم  نیـشنلد  اـبیز و  ار  نآرق  .دوب  شوخ  يادـص  مه  یکی  تشاد ، شنیرفآ  زا  هک 

دنوادخ هک  يرنه  زا  متـشاد  انب   » .تشادرب مخز  مه  ادص  نآ  دش ، رورت  نارهت  رذوبا  دجـسم  رد  هک  دـعب  اهلاس  .تشاد  ییاه  هبرجت 
« .مربب هرهب  شنانمشد  زا  ادخ  ناگدنب  فوفص  ندرک  ادج  يارب  هداد  نم  هب 

لخاد یتسد  يوگدنلب  اب  .دوب  هدیـسر  هار  زا  برغم  .دندرک  عطق  دـیاش  .دـش  عطق  قرب  اما  درب ، هلوس  نوریب  هب  ار  وگدـنلب  تمحز  اب 
هملک ندناسر  ناوت  وگدنلب  يادص  هک  دوب  نانچ  همهمه  .تفر  هاگیاج  هب  .دـنک  توعد  زامن  ندـناوخ  هب  ار  نارگراک  ات  دـش  هلوس 
يادص اب  تشگرب و  هاگیاج  هب  .دمآ  قرب  .تفر  اه  یلدنص  نایم  هب  .درکن  هقافا  .داتـسیا  یلدنـص  يور  تفر و  رتولج  .تشادن  ار  اه 
هماقا يارب  دتفیب  ادخ  نید  نانمشد  اه و  تسینومک  تسد  هب  ناشروما  مامز  دنهاوخ  یمن  هک  ینانمؤم  منک  یم  داهنشیپ  : » تفگ دنلب 

« .دنورب رگید  نلاس  هب  زامن 

هلوس هب  دننامب و  اج  نامه  دندمآ ، ناشرتشیب  رگا  دوب  هتفرگ  میمـصت  .درب  یم  نامگ  هچ  نآ  زا  رتمک  رفن ؛ دـصکی  دودـح  دـندمآ ؛
.تشگزاب هلوس  هب  زامن  زا  دعب  .دندرگنزاب 
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ناـیم رد  .تفر  هاـگیاج  فرط  هب  دادـن و  یتـیمها  .نک  كرت  ار  هناـخراک  تسا ؛ كاـنرطخ  عاـضوا  هک  تفگ  شـشوگ  رد  یـسک 
فرط هب  دنداد ، یم  راعش  هک  یلاح  رد  اه  تسینومک  زا  يرامـش  .دادن  یتیمها  .دش  دنلب  يا  هنماخ  ياقآ  هیلع  ییاهراعـش  ینارنخس 

.مور یم  دیونشب ، ار  مفرح  دیهاوخ  یمن  هک  لاح  تفگ : .داد  ناشن  ار  دوخ  دوب ، هدش  دزـشوگ  هک  يرطخ  .دندرک  تکرح  هاگیاج 
شیاهماگ .دندوب  وا  هب  ندش  کیدزن  لاح  رد  ناگدنهدراعـش  .دوب  دـمآ  تفر و  لاح  رد  تیعمج  هوبنا  .تفر  یجورخ  رد  يوس  هب 

هقلح مه  رد  ار  ناش  ياهتـسد  .دید  دـندوب ، هدـش  عمج  وا  تظفاحم  يارب  هک  ینارگراک  نایم  رد  ار  دوخ  هاگان  .تشادرب  رتدـنلب  ار 
يا هنماخ  ياقآ  هب  ار  دوخ  نانآ  زا  یکی  .درک  رت  هتخورفارب  ار  اه  تسینومک  مشخ  هنحص  نیا  .دنتفرگ  دوخ  نایم  رد  ار  وا  دندرک و 
مه نآ  دنلبدق ، تسینومک  نآ  هیبش  .تخادنا  براض  هب  یهاگن  .دوب  یمکحم  هبرض  .دروخ  شفتک  هب  هک  درک  اهر  یتشم  دناسر و 
زا .دندوب  هدز  كرتشم  هتیمک  رد  هکنانچمه  دندز ؛ یم  تشک  دصق  هب  دنام  یم  رگا  هک  دـنامن ، .دوبن  كرتشم  هتیمک  میخدـب  لولس 

.دیهج اه  تسینومک  یناج  دیدهت  زا  دناسر و  شاوردوخ  هب  ار  دوخ  دش ، جراخ  هلوس 

یسفن دومن ، ار  شناج  دصق  دناشک و  مه  لمع  هنحص  هب  لباقم  فرط  هک  هشیدنا ، کچاکچ  زا  هتـسخ  .تشگزاب  يولع  هسردم  هب 
.دش راک  لوغشم  درک و  هزات 

رـس زا  دراگ ، رکـشل  هرابود  شروی  اب  اما  دوب ، هدمآ  دـنب  نمهب  مکیو  تسیب  حبـص  تعاس 9  هتـشذگ ، بش  ینابایخ  ياه  يریگرد 
.دوب يدنبرگنس  لاح  رد  اه  نابایخ  .دوب  هدش  هتفرگ 

تاعاس هیعالطا  نیا  رد  .دوب  هدش  هدناوخ  ویدار  زا  رهظ ، زا  دعب  ود  تعاس  نارهت ، یماظن  يرادنامرف  هیعالطا  نیملهچ  نتم  زور  نآ 
تموکح هک  دوب  نآ  هیعالطا  كانرطخ  اما  هداس  هجیتن  .دوب  هدیدرگ  مالعا  ادرف  دادماب  ات 5  رهظ  زا  دعب  زا 16:30  دمآ  تفر و  عنم 

ینیمخ ماما  دشاب ؟ هدوب  هتسناوت  یم  يرگید  مادقا  اتدوک ، زج  راک  نیا  ایآ  .دز  دهاوخ  يراک  هب  تسد  ینامز  هلصاف  نیا  رد  یماظن 
هتـشون مدرم  هب  باطخ  يا  هیعالطا  رودص  اب  درک  یم  یناب  هدید  ار  تضهن  نارهت ، رهـش  زکرم  زا  هک  اهزرم  نوریب  زا  هن  راب  نیا  هک 

.دننکن انتعا  نآ  هب  هجو  چیه  هب  مدرم  تسا و  عرش  فالخ  هعدخ و  یماظن ، تموکح  زورما  هیمالعا  دوب :

.دوب مدرم  هب  ماما  مایپ  ندناسر  اهنآ  تیرومأم  .دوب  هدـش  رهـش  ياه  نابایخ  هب  يولع  هسردـم  زا  تکرح  هدامآ  سوب  ینیم  يدادـعت 
اه سوب  ینیم  زا  یکی  راوس  هک  یسک  نیتسخن 
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(1) .دوب ییاعد  دومحمدیـس  تسا ، بیرف  گنرین و  هدـش  مالعا  یماظن  تموکح  هک  دـنزب  راج  رهـش  حطـس  رد  دورب و  ات  دوب  هدـش 
یمن یماـظن  تموکح  نیا  زا  ار  راـیتخب  تلود  فدـه  یـسک  .دوب  ماـما  هب  هدـش  ماـهلا  بیجع و  ياـه  يریگ  عـضوم  زا  یکی  نیا ، »

« .دش ماکان  هئطوت  نیا  دنتخیر و  اه  هچوک  اه و  نابایخ  هب  لیس  دننام  مدرم  اما  تسناد ،

نتفرگ يارب  مدرم  تکرح  .دوب  هدـش  دراگ  رکـشل  اـب  مدرم  يریگرد  هب  لیدـبت  کـنیا  دراـگ ، اـب  ییاوه  يورین  زا  يدارفا  يریگرد 
ره هشقن ،  (2) .دش بالقنا  میدقت  نارهت  رد  یمخز  دیهش و 634  نمهب 164  زور 21  .دوب  هدـیدرگ  زاغآ  اه  يرتنالک  اه و  ناگداپ 

دـسیونب دنک و  رداص  يرگید  هیعالطا  بش  تشه  هک  تشاداو  ار  یماظن  يرادنامرف  نوگرگید ، ِعاضوا  .دـش  بآرب  شقن  دوب ، هچ 
.تسا هدش  دیدمت  رهظ  تعاس 12  ات  دوب  هدش  نییعت  ادرف  حبص  جنپ  ات  هک  رورم  روبع و  عنم  تعاس  هک 

.دوب حلسم  نادنورهش  ناتسد  رد  نارهت ، مکیو ، تسیب  زور  تاعاس  نیسپاو  زا 

تسینومک نارگراک  دنتـسه ؛ لحم  نآ  رد  شروضح  دنمزاین  تخـس  هناخراک  نارگراک  هک  دینـش  يا  هنماخ  ياقآ  نمهب  حبص 22 
هناخراک يوس  هب  ماوردوخ  اب  هک  دش  بجوم  دیدج  عضو  ندـید  يارب  قایتشا  تدـش  هدـش ؟ هچ  مدرک  بجعت   » .دـنا هدـنارات  ار  اه 
فیرعت ار  ارجام  دندرب و  هلوس  هب  دوخ  اب  ارم  .دندمآ  ملابقتسا  هب  راعش  تاولص و  اب  .دنتـسه  مرظتنم  رد  رانک  نارگراک ، مدید  .مورب 

« .دندرک

.دوب هداتفا  رطخ  هب  وا  ناج  هنوگچ  هک  دـندوب  هدـید  .دـندوب  هدـش  لاح  هتفـشآ  يا  هنماخ  ياقآ  اب  اه  تسینومک  راتفر  زا  نارگراـک 
مد هک  هچ  نآ  ره  اب  دـعب ، دوب و  هدـش  عورـش  وگموگب  اب  اه  تسینومک  اب  اهنآ  يریگرد  .دوب  هدـمآ  شوج  هب  ناش  ینید  تاساسحا 

رارف دـندوب ، هدـش  قحلم  اهنآ  هب  هک  نارگراک  زا  یکدـنا  دادـعت  هدروخ و  کتک  ياه  تسینومک  .دوب  هتفای  همادا  دوب ، ناـش  تسد 
نیا نم و   » .تفگزاب دـیماجنا ، یم  شکتمحز  هورگ  نآ  یهاگآ  هب  هچ  نآ  ره  دـنارذگ و  ناـنآ  اـب  ار  یتاـعاس  .دـندوب  هتفر  هدرک ،

رد دـیآ  یم  مدای  ...میدـید  ار  رگیدـمه  راب  دـنچ  .تشاد  همادا  يروهمج  تسایر  نارود  ات  یتسود  نیا  میدـش و  تسود  نارگراک 
.دش نارابمب  یقارع  ياهامیپاوه  طسوت  دابآرهم  هاگدورف  زور  نآ  .دمآ  راجفنا  بیهم  يادـص  هناخراک  نیا  زا  میاهدـیدزاب  زا  یکی 

[« .دوب یلیمحت  گنج  لوا  زور  ]
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يدازآ رب  هدجس 

بلاطم و هچ  اـب  ادرف ، شا ، هماـنزور  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  .دـنار  يولع  هسردـم  فرط  هب  دـش و  وردوخ  راوس  .درک  یظفاحادـخ 
یهاگن .دوب  نشور  ویدار  .دنار  یم  درک و  یم  رکف  دوب ، هدنام  رـس  تشپ  هچ  نآ  هب  هاگ  و  نآ ، هب  هاگ  .دش  دـهاوخ  رـشتنم  ینیوانع 

...رهگرپ زرم  يا  ناریا  يا  دورس  عطق و  ویدار  يداع  همانرب  هرابکی  هن ؟ ای  دوب  هدیسر  هار  زا  ناذا  .تخادنا  يدازآ  نابایخ  نامسآ  هب 
اج نیا  دییامرفب ! هجوت  دییامرفب ! هجوت  : » تفگ هدنیوگ  .رو  نآ  رو  نیا  یمک  ار  ویدار  جوم  درک و  زیت  ار  شیاه  شوگ  .دش  شخپ 

نابایخ رانک  ار  وردوخ  دوز  یلیخ  تفگ ؟ یم  هچ  دینـش ؟ یم  هچ  .تسا » بالقنا  يادـص  ناریا ؛ تلم  نیتسار  يادـص  تسا ، نارهت 
دـندمآ و .دـندمآ  مه ، یپ  زا  یپ  باتـشرپ ، هتـشذگ ، لاس  هدزناـپ  ریواـصت  هاـتوک ، يا  هظحل  يا ، هظحل  ...درپس  شوگ  .تشاد  هگن 
رب اه  یناسآ  كدنا  اه و  یتخـس  هوبنا  رد  هشیمه  هک  نامه  زج  تفگ ؟ یم  دـیاب  هچ  .داتفا  هدجـس  هب  .دـش  هدایپ  .درک  ضغب  .دـنتفر 

.نیرکاشلادمح دمحلا ، کل  مهللا  .هللادمحلا  تشاد ؟ بل 
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مالعا تسرهف 

.آ ا

650 نادابآ /

31 لامک / یفطصم  كرتاتآ ،

589 دمحا / تسد ، شتآ 

197 , 104 , 63 , 18 , 13 , 12 هللا /) تیآ   ) مظاکدمحمالم یناسارخ ، دنوخآ 

564 , 391 , 21 , 15 , 12 , 11 , 10 ناجیابرذآ /

88 رهشرذآ /

486 , 459 , 231 , 230 ، 229 ، 228 , 157 دمحا / یمق ، يرذآ 

258 مکی /) ناوتس   ) رف يرذآ 

463 , 278 دمحا / مارآ ،

176 , 175 , 171 یلعدمحم / ماشرآ ،

161 ییحی / شیاشخبایرآ ،

242 مالکلاوبا / دازآ ،

620 نیسح / ییافصدازآ ،

481 رهچونم / نومزآ ،

638 , 536 , 460 , 38 , 37 , 36 , 35 , 21 , 19 , 16 يوضر / سدق  ناتسآ 

283 ایسآ /

64 , 60 یضترم / خیش  جاح  ینایتشآ ،

239 , 79 , 75 نیدلا / لالجدیس  ینایتشآ ،
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14 ربکا / یلع  خیش  ینایتشآ ،

54 یلع / ینایتشآ ،

347 , 346 , 343 , 317 هللا / بیبح  يروشآ ،

384 , 30 اقیرفآ /

109 لوبا / اقآ 

90 ینانید /) یمیهاربا  نیسح  خیش  يا  هرجح  مه   ) دمحااقآ

75 دمحم / یهاگآ ،

337 لالج / دمحا ، لآ 

30 ینابلآ /

327 , 33 , 32 , 31 , 30 ناملآ /

70 هتناد / ير ، هیگیلآ 

633 , 541 , 434 , 384 , 316 , 281 , 280 , 274 , 224 , 212 , 175 , 141 , 126 , 33 , 31 , 30 , 16 اکیرمآ /

646 , 384 نیتال / ياکیرمآ 
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312 , 303 , 302 , 209 , 195 نیدلاءایض / خیش  یلمآ ،

608 دیشمج / راگزومآ ،

32 اراکنآ /

191 , 190 , 184 , 183 کیگاگ / نایسناوآ ،

347 یلیبدرا / هداز  هللا  تیآ 

199 , 198 , 60 , 59 , 44 , 38 ییافک /)  ) دمحاازریم جاح  یناسارخ ، هداز  هللا  تیآ 

15 , 14 دمحمازریم / یناسارخ ، هداز  هللا  تیآ 

130 نیسحدمحم / خیش  یتیآ ،

463 دمحملادبع / یتیآ ،

159 , 91 , 90 , 89 نیسح / خیش  ینانید ، یمیهاربا 

612 دارم / یمیهاربا ،

242 هدربا /

85 انیس / نبا 

60 هللادبعوبا /) نیدلا  لامج   ) یسلدنا کلام  نبا 

60 فسوی /) نب  هللادبع   ) ماشه نبا 

12 جابید / دمحم  نسحلاوبا 

463 یشاجن / دمحا  سابعلاوبا 

139 ریخلاوبا / دیعسوبا 

565 هبعش / نبا  هب  فورعم  یناّرح  هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا ،

486 رهبا /
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33 شیرتا /

14 باون / يوضر ، ماشتحا 

290 , 289 رفعج / نایدحا ،

517 اضر / نایدحا ،

92 قداص / شخب ، ناسحا 

500 , 465 , 458 , 448 , 447 , 327 رهاط / هدازدمحا ،

448 دیجم / هدازدمحا ،

667 دوعسم / هدازدمحا ،

52 ملعم /) یناحور   ) يدمحا

546 هللا /) تیآ   ) نسحدیس یناهفصا ، يدمحا 

463 دمحا / يدنجریب ، يدمحا 

546 , 463 دمحادیس / يدابآ ، نولع  يدمحا 

486 رغصا / یلع  يدمحا ،

354 , 238 , 233 اتسور /)  ) دملخا

463 , 76 يدهم / ثلاث ، ناوخا 

269 نیملسملا / ناوخا 

37 ناسارخ / گنهرف  هرادا 

521 , 443 , 397 , 339 , 273 , 219 , 208 , 187 , 178 كاواس / موس  لک  هرادا 

350 یسوساجدض /)  ) كاواس متشه  لک  هرادا 

39 يروباشین / بیدا 
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41 نسحدمحم / يوره ، بیدا 

224 , 219 كارا /

81 یلعدمحم / خیشاقآ  یکارا ،

650 , 649 , 644 , 618 , 559 , 336 نیعبرا /

59 , 13 سنویدیس / جاح  یلیبدرا ،

352 ندرا /

279 , 31 , 30 اپورا /

535 يرهچونم /)  ) گنشوه يدنغزا ،
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636 اضرمالغ / يراهزا ،

169 , 30 ایناپسا /

604 هکپسا /

320 ربکا / یلع  داتسا ،

323 , 320 میهاربا / اقآداتسا ،

15 دابآرتسا /

486 دابآدسا /

474 , 346 اضرمالغ / يدسا ،

36 ناخ / یلودمحم  يدسا ،

491 , 487 , 484 , 473 , 332 , 314 , 181 , 129 , 127 لیئارسا /

313 نیارفسا /

33 ناخ / نسحازریم  يرایدنفسا ،

186 نابنادنز /)  ) ینادنکسا

664 , 596 , 515 , 241 قداصدمحم / ینالیگ ، یمالسا 

601 , 592 , 400 , 399 , 397 , 396 , 394 , 393 , 368 درگرس /)  ) نسح یلیعامسا ،

323 مساق / نایلیعامسا ،

448 دیمح / فرشا ،

13 همالع /)  ) دمحمریم فرشا ،

78 اقآازریم / ینابهطصا ،

525 نیسح / جنگآ ، رغصا 
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663 , 652 , 624 , 618 , 504 , 230 , 164 , 153 , 74 ناهفصا /

60 , 15 يدهمازریماقآ / یناهفصا ،

220 اضر / یناهفصا ،

294 , 16 , 12 هللا /) تیآ   ) نسحلاوبادیس یناهفصا ،

298 ناخ / نسحدمحم  هنطلسلادامتعا ،

324 نیدلا / مجن  هدازدامتعا ،

32 رفظم / ملعا ،

139 , 138 گنهرس /)  ) راختفا

335 یفطصم / جاح  یمخفا ،

455 يوفص / راشفا 

76 جریا / راشفا ،

612 ربکا / شنمراشفا ،

611 فجن / شنمراشفا ،

55 نیملکتملا / حصفا 

439 , 316 , 31 ناتسناغفا /

520 یناغفا /

72 یقن / یلع  یسدقا ،

603 , 602 دیلقا /

227 دومحم / هدازربکا ،

83 یلع / نیسح  نایربکا ،
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552 , 279 , 181 ریازجلا /

242 معنملادبع / رمنلا ،

514 , 496 , 493 , 485 , 112 , 111 , 110 , 12 (ع /) قداص رفعج  ماما 

511 , 499 , 456 , 431 , 319 , 316 , 315 , 204 , 168 , 31 (ع /) نسح ماما 

629 , 626 , 590 , 560 , 511 , 493 , 448 , 334 , 332 , 331 , 257 , 182 , 136 , 114 (ع /) نیسح ماما 
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,626 , 620 , 619 , 617 , 616 , 554 , 547 , 492 , 480 , 427 , 204 , 464 , 79 , 60 , 51 , 38 , 37 , 28 , 24 , 17 , 12 (ع /) اضر ماما 
632 , 628 , 627

10 (ع /) نیدباعلا نیز  ماما 

54 (ع /) رقاب دمحم  ماما 

461 (ع /) مظاک یسوم  ماما 

324 دمحم / یناشاک ، یماما 

576 پیترس /)  ) یناما

320 دیعس / یناما ،

596 قداص / یناما ،

486 هللا / حتف  يدابآ ، فجن  دیما 

179 هلحم /)  ) دابآریما

39 يردان / يارعشلاریما 

501 مساق / روپریما ،

15 هلحم /)  ) زیخریما

638 , 196 دبهپس /)  ) قداصدمحمدیس يزیزعریما ،

319 , 318 ریبکریما /

537 , 326 , 325 , 76 میرکدیس / یهوکزوریف ، يریما 

34 یفطصم / يریما ،

76 يا /) هنماخ  هللا  تیآ  يدعب  صلخت   ) نیما

232 , 229 , 157 میهاربا / يدابآ ، فجن  ینیما 
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75 نیسح / ینیما ،

317 رغصا / یلعدیس  ینیما ،

463 , 73 همالع /)  ) نیسحلادبع ینیما ،

110 یلع / ینیما ،

486 دزی / كرانا 

326 , 325 تثعب / تاراشتنا 

420 , 390 , 271 , 262 , 260 , 252 , 251 , 237 , 235 , 236 , 231 , 227 , 226 هدیپس / تاراشتنا 

502 ریدغ / تاراشتنا 

74 لیعامسا /) نیدلا  لامک   ) ناهفصا یبدا  نمجنا 

39 ناسارخ / یبدا  نمجنا 

77 , 76 خرف / یبدا  نمجنا 

77 , 75 , 73 یسودرف /)  ) هدنراگن یبدا  نمجنا 

470 , 332 ناسدنهم / یمالسا  نمجنا 

640 اکیرمآ / ناریا و  نمجنا 

44 نآرق / ناوریپ  نمجنا 

44 یمالسا / تاغیلبت  نمجنا 

520 , 227 هیتجح / نمجنا 

442 , 127 , 119 , 106 , 105 , 100 یتیالو / یتلایا و  ياه  نمجنا 

541 , 316 يزنودنا /

63 , 16 , 11 هللا /) تیآ   ) یضترم خیش  جاح  يرتشوش ، يراصنا 
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486 ییحی / يزاریش ، يراصنا 

312 , 111 يراصنا /) جاح   ) یضترم خیش  جاح  یمق ، يراصنا 

375 , 171 دیفس / بالقنا 

633 , 628 , 337 , 283 هسنارف / بالقنا 
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567 , 434 , 337 , 316 , 281 , 280 , 57 , 55 , 41 , 35 , 34 , 33 , 31 , 30 , 16 ناتسلگنا /)  ) سیلگنا

650 نیدلا / یحم  يراونا ،

533 , 487 دمحم / تاداسرونا ،

451 , 428 , 290 گنهرس /)  ) ییوکشرونا

507 ناجنسفر /) یلاها  زا   ) يدحوا

39 , 38 ییاتکوا /

636 , 617 , 588 , 587 , 586 , 181 , 43 زاوها /

323 , 320 یلعلادبع / یچکپیا ،

32 , 31 , 30 ایلاتیا /

603 , 602 هذیا /

,591 , 590 , 589 , 588 , 587 , 582 , 581 , 580 , 579 , 578 , 577 , 576 , 573 , 571 , 567 , 429 , 402 , 347 , 222 رهشناریا /
607 , 606 , 605 , 604 , 603 , 602 , 601 , 600 , 599 , 598 , 597 , 596 , 595 , 594 , 593 , 592

39 ازریم / جریا 

11 لضافدمحمالم / یناوریا ،

66 , 59 هللا / فیس  خیشاقآ  یسیا ،

558 , 557 سابع / ناینامیا ،

16 نارهت /) رد  اکیرمآ  لوسنک   ) تربار يربمیا ،

ب

330 سابع / یناخاباب ،

670 , 665 , 323 , 320 هللادسا / نایچماداب ،)  ) یچماداب
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15 هبوکداب /

18 نیسحمالغ / يا ، هبوکداب 

333 اهرگنهآ / رازاب 

466 نیمرحلا / نیب  رازاب 

430 قوسراهچ / رازاب 

564 اضر / رازاب 

566 , 562 , 558 , 311 , 45 , 17 روشرس / رازاب 

483 بارس / هچرازاب 

668 , 661 , 660 , 659 , 658 , 645 , 637 , 563 , 526 , 337 , 333 , 328 , 327 يدهم / ناگرزاب ،

227 رصان / ناگرزاب ،

458 دمحم / یناگرزاب ،

76 میهاربادمحم / يزیراپ ، یناتساب 

83 ناگرهم / هاگشاب 

619 یلم / غاب 

28 نارهم / غاب 

497 نامرک / تفاب 

68 دابآرقب /)  ) دابآرقاب

611 تفریج /) یلاها  زا   ) هدازرقاب

75 یلع / هدازرقاب ،

84 يدهم / ینک ، يرقاب 
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210 , 127 یلع / يرقاب ،

458 یلع / يرکاب ،

565 , 564 يدهم / يرکاب ،
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541 گنودناب /

623 يزکرم / کناب 

664 , 651 , 647 , 645 , 556 , 555 , 552 , 466 , 465 , 464 , 435 , 328 , 327 , 324 , 232 , 187 , 183 , 124 داوجدمحم / رنهاب ،

60 , 59 نیسح / خیش  جاح  یناتسجب ،

624 , 35 درونجب /

78 , 77 نسحازریماقآ / يدرونجب ،

13 مولعلارحب /

430 مساقلاوبا / جاح  رایتخب ،

672 , 668 , 661 , 659 , 653 , 652 , 649 , 648 , 647 , 646 , 642 , 641 روپاش / رایتخب ،

486 ناجزارب /

73 رقاب / یعقرب ،

436 یفطصم / یعقرب ،

,340 , 151 , 150 , 108 , 104 , 102 , 100 , 99 , 96 , 92 , 87 , 86 , 83 , 82 , 81 , 80 , 54 هللا /) تیآ   ) نیـسحاقآ جاح  يدرجورب ،
578 , 386

39 دازآ / ناهرب 

39 راجتلاردص /)  ) یلع این ، گرزب 

589 اتسور /)  ) نامزب

43 هرصب /

613 , 569 دادغب /

611 رفظم / ینامرک ، ییاقب 
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456 , 243 نیدلاردصدیس / یغالب ،

33 , 31 کیژلب /

487 , 332 نالوج / ياه  يدنلب 

593 , 525 , 221 , 177 , 176 , 175 , 131 ناتسیس / ناتسچولب و 

612 , 611 , 606 , 486 مب /

50 , 26 یئبمب /

40 يولهپ / ردنب 

486 ملید / ردنب 

486 هاش / ردنب 

632 سابع / ردنب 

486 هگنل / ردنب 

15 , 14 يوضر / سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب 

471 , 341 یمالسا / بالقنا  خیرات  داینب 

484 , 478 لیئارسا / ینب 

431 هیما / ینب 

431 , 10 سابع / ینب 

663 رهشوب /

171 مود /) گنهرس   ) رداهب

30 دمحا / خیش  راهب ،

76 ارعشلا /) کلم   ) یقتدمحم راهب ،
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166 دمحم / خیش  ینادمه ، يراهب 

463 رقابدمحم / يدوبهب ،

86 , 85 , 84 قفش /)  ) نیسح خیش  جاح  یتجهب ،

587 نیسح / یمارهب ،

350 , 302 , 272 , 263 , 257 , 256 , 253 , 245 , 236 , 235 , 163 پیترس /)  ) اشاپ یلع  یمارهب ،

632 دهشم /)  ) اضر تشهب 
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655 , 650 , 649 , 648 , 450 نارهت /)  ) ارهز تشهب 

462 دمحا / یتشهب ،

دمحمدیس یتشهب ، ینیسح  دمحمدیس ←  یتشهب ،

206 رهشهب /

46 مشاهدیس /) جاح  ردام   ) یب یب 

41 هناخ /) بتکم  هملعم   ) اقآ یب  یب 

24 , 13 يدامادریم /) مشاهدیس  جاح  لوا  رسمه  يدامادریم و  هجیدخ  ردام   ) هنیکس یب  یب 

332 سدقملا / تیب 

76 اضر / لدیب ،

,247 , 246 , 240 , 203 , 175 , 172 , 148 , 146 , 143 , 142 , 140 , 139 , 137 , 134 , 133 , 132 , 131 , 130 , 129 , 35 دنجریب /
579 , 446 , 419 , 390 , 365 , 363 , 318 , 259 , 255 , 254 , 250 , 249 , 248

137 مظاک / يدنجریب ،

346 توریب /

484 , 210 , 144 رکاف /)  ) اضردمحم يدزی ، کیب 

75 یسودرف /) یبدا  نمجنا  وضع   ) هانگ یب 

465 ایرآ / ناتسرامیب 

650 , 645 , 641 , 640 , 637 , 636 , 634 , 632 , 631 , 630 , 629 , 626 اضر /  ماما  ناتسرامیب 

138 ملع / همیزخ  ناتسرامیب 

640 ناسارخ / رکشل  ناتسرامیب 

655 ینیمخ /) ماما   ) یباوختخت رازه  ناتسرامیب 
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16 نیرهنلا / نیب 

75 یقتدیس / شنیب ،

پ

321 , 320 , 319 , 29 هلحم /)  ) رانچاپ

124 نارهت / هاش  غاب  ناگداپ 

669 , 668 هپت / ناشود  ناگداپ 

457 , 435 , 188 دابآ / ترشع  ناگداپ 

188 رصق / ناگداپ 

368 , 264 , 258 , 256 , 254 , 253 , 145 دهشم / ناگداپ 

659 , 648 , 647 , 644 , 642 , 621 , 619 , 613 سیراپ /

502 نارهت /) ورسخرصان  نابایخ  رد  عقاو   ) يدیجم ژاساپ 

186 كاواس /) سیئر   ) نسح ناورکاپ ،

36 , 35 هللا / حتف  ناورکاپ ،

316 , 278 , 131 ناتسکاپ /

55 نادابآ / هاگشیالاپ 

576 زیگنا / حرف  نابزیلاپ ،

237 , 227 دیعس / نایاپ ،

624 ربکا / یلع  شرورپ ،

463 دمحم / يدابانگ ، نیورپ 

433 یمالسا / بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ 
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655 , 559 , 531 , 500 , 472 هللا /) تیآ   ) یضترمدیس هدیدنسپ ،

38 دومحم / هدیدنسپ ،

16 لنلک /)  ) ناخ یقتدمحم  نایسپ ،

466 ربکا / داتساروپ ،

612 , 507 سابع / خیش  يدمحمروپ ،

605 رغصا / یلع  يدمحمروپ ،

667 ژرژ / رستیلوپ ،

667 , 448 , 145 زیورپریما / نایوپ ،

244 فرشا / يولهپ ،

,624 , 197 , 186 , 103 , 102 , 83 , 80 , 62 , 60 , 48 , 44 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 16 هاشاضر / يولهپ ،
636 , 626

,453 , 434 , 405 , 352 , 340 , 305 , 295 , 228 , 181 , 151 , 150 , 130 , 113 , 101 , 100 , 99 , 31 هاش /)  ) اضردـمحم يولهپ ،
663 , 648 , 642 , 641 , 637 , 630 , 626 , 624 , 620 , 609

656 , 597 , 590 , 443 , 204 , 31 ص /)  ) مالسا ربمایپ 

31 دابآدعس / نامیپ 

328 , 327 هللا / بیبح  نامیپ ،

ت

333 سدنهم /)  ) جات

650 , 628 , 627 , 626 , 579 , 560 , 331 , 135 , 133 اعوسات /

499 دیشروخ / ریش و  رالات 

632 اتسور /)  ) ناکدابت
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41 نیدلاءافص / نایئاربت ،

650 , 617 , 616 , 587 , 586 , 585 , 583 , 582 , 581 , 565 , 564 , 214 , 40 , 23 , 17 , 15 , 12 , 11 زیربت /

213 , 45 , 44 , 19 , 18 نیسحمالغ / خیش  جاح  يزیربت ،

39 یلعبجر / یلجت ،

560 نایریرحت /

434 دیشمج / تخت 

72 , 51 , 50 , 49 نیسحازریم / ینامرک ، نیدت 

227 مظاک / جاح  نیدت ،

564 زیربت / يزاسروتکارت 

607 , 35 هیردیح / تبرت 

316 , 215 , 213 , 212 , 31 , 20 , 16 هیکرت /

220 , 99 یتیالو / یتلایا و  ياه  نمجنا  همان  بیوصت 

486 تفت /

10 نیدلارخفدیس / یشرفت ،

379 , 370 , 368 , 306 مساقلاوباازریم / یفالت ،

668 ناریا / یلم  نویزیولت 

38 , 24 قاور /)  ) هناخدیحوت

478 تاروت /

241 لضفلاوبا / انیب ، یلکوت 

70 چیوویالاکین / فی  یل  يوتسلوت ،
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36 گنهرس /)  ) هللادبع جاموت ،

316 سنوت /

139 , 138 , 136 , 133 , 132 , 131 , 130 نسحدیس / یماهت ،

375 نیدلا / لالجدیس  ینارهت ،

76 , 10 گرزباقآ / خیش  ینارهت ،

325 , 324 , 323 , 321 , 319 , 318 هللا /) تیآ   ) نیسحلادبع خیش  ینارهت ،

,573 , 568 , 565 , 402 , 364 , 363 , 347 , 346 , 344 , 343 , 238 , 217 , 109 , 15 هگنرا /) یناخدارم  یلع   ) اقآ یلع  خیش  ینارهت ،
641 , 628 , 620 , 616

629 , 618 , 536 , 358 , 343 , 202 , 66 هللا /) تیآ   ) اقآداوجازریم ینارهت ،

186 نابنادنز /)  ) يرومیت

ث

622 , 610 , 602 , 592 , 576 , 573 , 572 , 556 , 549 , 525 , 522 , 519 , 506 , 503 , 492 , 491 , 470 , 309 , 22 زیورپ / یتباث ،

15 مود /) مالسالا  هقث   ) اقآ یلعازریم  يزیربت ، مالسالا  هقث 

509 یفقث /

ج

343 هبلط /)  ) يرباج

596 , 507 , 179 ناریمش / میدق  هداج 

666 جرک / صوصخم  هداج 

60 يرشخمز / هللاراج 

420 اتسور /)  ) قرغاج
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631 دهشم / ناکشزپ  هعماج 

45 یمالسا / تامیلعت  هعماج 

624 ناهفصا / ناملعم  هعماج 

514 , 507 سابع / جاح  دیواج ،

243 , 85 ناربج / لیلخ  ناربج 

276 , 275 , 269 گنهرس /)  ) نشور یلبج 

186 , 181 ناتسزوخ /)  ) ناتسبرع ریرحت  ههبج 

642 , 421 , 420 , 388 , 251 , 249 , 197 یلم / ههبج 

326 نیطسلف / تاجن  ههبج 

184 , 183 یضترمدیس / يریازج ،

448 نژیب / ینزج ،

637 كراخ / هریزج 

567 شیک / هریزج 

526 , 499 , 450 , 449 , 444 , 443 , 436 , 434 هلاس / ياه 2500  نشج 

486 دمحم / ینالیگ ، يرفعج 

631 پیترس /)  ) میحرلادبع يرفعج ،

463 همالع /)  ) یقتدمحم يرفعج ،

563 يدهمدمحم / يرفعج ،

149 خیش /)  ) نایرفعج

563 , 495 , 465 , 396 , 241 , 80 , 44 لوسر / نایرفعج ،
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60 یطویس / نیدلا  لالج 
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510 یلعردیح / ینیمخ ، یلالج 

568 , 564 , 563 , 536 , 510 , 459 , 316 , 244 , 14 اضرمالغ / یلالج ،

40 افلج /

33 دومحم / مج ،

541 , 384 , 383 , 278 , 269 , 181 رصانلادبع / لامج 

60 جذومنا /) باتک  حراش   ) یلیبدرا ینغلادبع  نبدمحم  نیدلا  لامج 

638 هایس / هعمج 

308 دیشروخ / ریش و  تیعمج 

42 , 41 هناخ /) بتکم  يالم   ) ازریم بانج 

556 , 486 , 459 دمحا / یتنج ،

485 (ع /)) قداص ماما  نارای  زا   ) بدنج

487 روپیک /) موی   ) ناضمر گنج 

595 گنهرس /)  ) يرهاوج

617 , 588 , 587 , 586 , 583 مرهج /

612 , 611 , 610 , 609 , 608 , 607 , 606 , 604 , 603 , 602 تفریج /

چ

581 , 573 , 486 راهباچ /

269 , 235 , 231 ناسارخ / هناخ  پاچ 

315 اتسور /)  ) همرچ

33 یکاولسا / کچ 
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495 تمارک / یبابکولچ 

30 نیلربمچ /

181 یفطصم / نارمچ ،

541 يال / نئوچ 

510 , 455 غابراهچ /

302 , 195 دابآ / نسح  هارراهچ 

124 كدنبولگ / هارراهچ 

338 ناطلسلا / زعم  هارراهچ 

541 نیچ /

ح

229 , 157 يدهم / ینارهت ، يرئاح 

333 رتکد /)  ) يدزی يرئاح 

246 , 121 , 120 , 104 , 100 هللا /) تیآ   ) میرکلادبع خیش  جاح  يدزی ، يرئاح 

345 نیسحلادبع / خیش  يرئاح ،

209 , 161 , 159 , 104 , 94 , 90 , 83 , 82 , 81 هللا /) تیآ   ) یضترم خیش  يرئاح ،

330 یفطصم / يدزی ، هداز  يرئاح 

158 بیط / ییاضر ، جاح 

49 نآرق /) ملعم   ) رادکنب ناضمر  جاح 

13 داشرهوگ /) دجسم  هعقاو  ناگدشریگتسد  زا   ) ققحم جاح 

64 ربکا / يدمحم ، یجاح 
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619 رویرهش / نینوخ 17  هثداح 

76 , 29 رعاش /)  ) ظفاح

509 , 487 , 404 , 403 , 345 داوج / خیش  یظفاح ،

329 , 279 هشبح /
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289 , 276 , 275 , 272 , 269 , 256 گنهرس /)  ) یهللا بیبح 

39 مساقلاوبا / یهللا ، بیبح 

474 , 16 زاجح /

429 اضرلادبعدیس / يزاجح ،

338 , 337 لوسرلادبع / يزاجح ،

326 نیدلارخف / يزاجح ،

32 دمحمریم / يزاجح ،

580 , 228 , 161 , 117 , 88 یلع / ینامرک ، یتجح 

,602 , 589 , 588 , 581 , 580 , 579 , 577 , 571 , 556 , 554 , 288 , 272 , 265 , 208 , 165 , 72 داوجدـمحم / ینامرک ، یتجح 
664 , 607

92 داجسدیس / یججح ،

463 یلعمالغ / لداع ، دادح 

56 ناریا / بزح 

540 , 481 , 184 , 44 هدوت / بزح 

664 , 663 , 643 , 596 , 588 , 579 , 311 , 86 , 64 , 62 , 46 , 5 یمالسا / يروهمج  بزح 

551 زیخاتسر / بزح 

76 رعاش /)  ) یجیهال نیزح 

61 یناث / ) دیهش   ) یلماع نیدلا  نیز  نب  نسح  نیدلا  لامج  روصنموبا 

210 نارهت / دابآ  نسح 

140 یبابک /) نسح   ) دمحم ینسح ،
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315 اتسور /)  ) دابآ نیسح 

336 نسح / دحوم ، هداز  نیسح 

,625 , 622 , 614 , 574 , 556 , 555 , 547 , 483 , 482 , 477 , 476 , 330 , 327 , 307 , 84 هللا /) تیآ   ) دمحمدیس یتشهب ، ینیـسح 
664 , 654 , 651 , 650 , 649 , 647 , 645

10 دمحمدیس / يزیربت ، يا  هنماخ  یشرفت  ینیسح 

16 داوجدیس /) جاح  دنزرف   ) لوتب يا ، هنماخ  ینیسح 

,49 , 43 , 42 , 30 , 29 , 26 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 12 هللا /) تیآ   ) داوجدیس جاح  يا ، هنماخ  ینیـسح 
,357 , 354 , 353 , 310 , 296 , 247 , 245 , 211 , 204 , 192 , 173 , 152 , 149 , 145 , 138 , 79 , 72 , 64 , 56 , 54 , 53 , 52 , 51

550 , 549 , 544 , 521 , 506 , 445

403 , 402 , , 401 , 46 , 43 , 24 بابر / يا ، هنماخ  ینیسح 

423 , 312 , 302 , 301 , 275 , 274 , 273 , 220 , 219 , 126 يا /) هنماخ  یلعدیس  هللا  تیآ  نامه   ) دیعس يا ، هنماخ  ینیسح 

12 , 11 , 10 هللا /) تیآ   ) نیسحدیس يا ، هنماخ  ینیسح 

24 اضردیس / يا ، هنماخ  ینیسح 

تاحفص رتشیب  هللا /) تیآ   ) یلعدیس يا ، هنماخ  ینیسح 

,437 , 399 یبتجمدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 
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575 , 547 , 518 , 517

575 , 517 دوعسم /)  ) نسحمدیس يا ، هنماخ  ینیسح 

,229 , 159 , 157 , 123 , 109 , 88 , 82 , 80 , 75 , 61 , 53 , 52 , 49 , 48 , 46 , 43 , 41 , 29 , 24 دمحمدیس / يا ، هنماخ  ینیـسح 
556 , 547 , 237 , 233 , 230

519 , 258 , 77 , 28 , 27 , 25 , 24 نسحدمحمدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 

223 یلعدمحمدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 

290 , 243 یضترمدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 

627 , 574 , 523 , 517 , 473 , 399 , 355 , 304 , 263 , 223 یفطصمدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 

582 , 574 مثیمدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 

,451 , 446 , 445 , 443 , 395 , 352 , 317 , 271 , 258 , 245 , 48 , 45 , 28 , 25 , 24 , 23 , 20 , 17 يداهدیس / يا ، هنماخ  ینیسح 
483 , 480 , 462 , 456 , 455

16 داوجدیس / ) جاح  دنزرف   ) هیولع يا ، هنماخ  ینیسح 

16 داوجدیس /) جاح  دنزرف   ) ناطلس همطاف  يا ، هنماخ  ینیسح 

61 لیلجدیس / یناتسیس ، ینیسح 

509 هللا /) تیآ   ) دومحمدیس يدورهاش ، ینیسح 

49 هللا /) تیآ   ) نیدلاروندیس يزاریش ، ینیسح 

18 لیلجدیس / ینیسح ،

14 نیسحدمحمدیس / ینیسح ،

45 يدهمدیس / ینیسح ،

30 يا / هنماخ  داوجدیس  هللا  تیآ  هینیسح 

520 , 514 , 503 , 471 , 465 , 464 , 456 , 448 , 432 , 322 داشرا / هینیسح 
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135 , 133 یبغار / هینیسح 

12 فجن /)  ) اه يرتشوش  هینیسح 

45 اه / ینئاق  هینیسح 

25 (ع /) میهاربا ترضح 

25 (ع /) بویا ترضح 

568 , 567 , 545 , 14 (ع /) ینسح میظعلادبع  ترضح 

660 , 569 , 516 , 509 , 508 , 507 , 493 , 448 , 443 , 331 , 323 , 322 , 321 , 183 , 168 , 167 , 114 , 17 (ع /) یلع ترضح 

511 (ع /) ربکا یلع  ترضح 

25 (ع /) یسیع ترضح 

507 (س /) همطاف ترضح 

565 , 448 (ص /) دمحم ترضح 

113 , 112 , 111 (س /) هموصعم ترضح 

489 , 472 , 25 (ع /) یسوم ترضح 

570 , 448 , 215 , 123 جع /) ) رصع یلو  ترضح 

25 (ع /) بوقعی ترضح 

297 , 296 (ع /) فسوی ترضح 

475 نیدلاءالع / یناقح ،
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386 , 380 , 369 , 365 , 359 , 358 , 357 , 342 , 341 , 340 , 315 , 185 , 151 , 77 هللا /) تیآ   ) نسحمدیس میکح ،

524 , 463 , 257 , 75 , 74 اضردمحم / یمیکح ،

55 دومحم / خیش  یبلح ،

78 هللا /) تیآ   ) نیسح خیش  یلح ،

439 , 327 دمحم / داژن ، فینح 

84 ناهفصا / هیملع  هزوح 

,158 , 156 , 155 , 128 , 122 , 121 , 119 , 118 , 104 , 99 , 97 , 95 , 88 , 87 , 86 , 85 , 81 , 80 , 79 , 45 , 11 مق / هیملع  هزوـح 
588 , 571 , 535 , 520 , 487 , 476 , 344 , 342 , 265 , 224 , 211 , 210 , 163 , 161 , 160

,349 , 348 , 347 , 346 , 345 , 344 , 343 , 342 , 341 , 340 , 311 , 299 , 298 , 199 , 150 , 66 , 64 , 60 , 59 دهشم / هیملع  هزوح 
618 , 616 , 615 , 601 , 570 , 559 , 551 , 536 , 527 , 504 , 501 , 468 , 467 , 461 , 456 , 409 , 389 , 369 , 359 , 357

130 , 18 , 16 فجن / هیملع  هزوح 

123 یلع / خیش  ینادمه ، يردیح 

222 یقن / یلعدیس  يردیح ،

خ

165 هللا /) تیآ   ) هللا حور  یمتاخ ،

244 , 178 شاخ /

16 هللا /) تیآ   ) يدهمدمحم یصلاخ ،

16 دمحم / خیش  هداز ، یصلاخ 

567 , 565 , 11 , 10 هنماخ / 

320 یقتدیس / یشوماخ ،

315 اتسور /)  ) كوکناخ
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193 هقطنم /)  ) دابآ یناخ 

184 میحر / یشابزابخ ،

668 سراپ / يرازگربخ 

637 هسنارف / يرازگربخ 

607 , 524 يا /) هنماخ  ياقآ  رسمه  ردارب   ) هتسجخ

314 , 211 لیعامسادمحم / هدازرقاب ، هتسجخ 

551 داوج / هتسجخ ،

606 , 605 نسح / هتسجخ ،

303 لیمک / هتسجخ ،

635 , 627 دمحم / هتسجخ ،

574 , 523 , 504 , 398 , 353 , 217 , 216 , 213 , 211 يا /) هنماخ  هللا  تیآ  رسمه   ) هروصنم هتسجخ ،

75 نیسحدیس / مجویدخ ،

241 جرک /) كاواس  سیئر   ) يویدخ

,240 , 236 , 235 , 223 , 196 , 149 , 145 , 141 , 140 , 139 , 138 , 134 , 130 , 41 , 40 , 39 , 36 , 35 , 30 , 16 , 15 ناسارخ /
,473 , 436 , 349 , 335 , 313 , 308 , 307 , 305 , 302 , 273 , 255 , 253 , 245 , 244 , 243
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,638 , 633 , 630 , 627 , 623 , 602 , 595 , 576 , 568 , 562 , 559 , 554 , 552 , 550 , 531 , 527 , 523 , 504 , 501 , 491 , 485
639

75 دمحا / یناسارخ ،

15 لضاف / جاح  یناسارخ ،

607 نیسحمالغ / دنمدرخ ،

257 , 227 زیورپ / دنسرخ ،

526 , 520 یلع / یناقرخ ،

594 , 588 دابآ / مرخ 

13 نیدلاءاهب / یهاشمرخ ،

43 رهشمرخ /

16 رکشلریما /)  ) نیسح یعازخ ،

486 , 342 مساقلاوبا / یلعزخ ،

220 دبهپس /)  ) یضترم یناورسخ ،

161 , 72 , 71 يداهدیس / یهاشورسخ ،

509 , 508 هیقشقش / هبطخ 

604 , 603 رتکد /)  ) یبیطخ

16 کلامملادیشر / یلاخلخ ،

571 , 570 , 486 , 210 , 112 هللا /) تیآ   ) قداص یلاخلخ ،

181 سراف / جیلخ 

241 هللا / تزع  یلیلخ ،
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429 نیمخ /

49 تلصابا / هجاوخ 

618 عیبر / هجاوخ 

340 , 109 , 92 هللا /) تیآ   ) دمحادیس يراسناوخ ،

181 , 43 ناتسزوخ /

76 لیعامسا / ییوخ ،

559 , 509 , 341 , 222 , 77 هللا /) تیآ   ) مساقلاوبادیس ییوخ ،

18 , 14 هللا /) تیآ   ) ربکا یلعدیس  ییوخ ،

179 بالقنا /) زا  سپ  زرواشک  يدعب و  تبازیلا  راولب   ) جرک بآ  نابایخ 

673 , 650 يدازآ /)  ) رواهنزیآ نابایخ 

330 کلامملا / بیدا  نابایخ 

148 مق /)  ) مرا نابایخ 

338 هیریما / نابایخ 

669 , 661 ناریا / نابایخ 

597 يرهمجرذوب / نابایخ 

578 رهشناریا /)  ) يولهپ نابایخ 

141 دهشم /)  ) يولهپ نابایخ 

619 دهشم /)  ) تنج نابایخ 

567 , 462 , 357 دهشم /)  ) یکاخ نابایخ 

559 يورسخ / نابایخ 
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616 , 403 , 247 , 238 , 224 ون / يورسخ  نابایخ 

566 دهشم /)  ) شناد نابایخ 

555 دهشم /)  ) هاگشناد نابایخ 

463 دهشم /)  ) ییامنهار نابایخ 

617 , 325 , 231 یلعف /) یمالسا  بالقنا   ) اضرهاش نابایخ 

546 , 232 یلعف /) رویرهش   17  ) زابهش نابایخ 
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617 , 37 دهشم /)  ) يوفص نابایخ 

563 , 55 یسربط / نابایخ 

335 یثایغ / نابایخ 

504 , 492 دهشم /)  ) یسودرف نابایخ 

527 , 331 نیوزق / نابایخ 

336 نامرک / نابایخ 

507 ریبک / شوروک  نابایخ 

110 راز / هلال  نابایخ 

330 یناردنزام / نابایخ 

28 هدکیم / نابایخ 

617 , 557 , 495 , 492 , 37 دهشم /)  ) يردان نابایخ 

502 ورسخرصان / نابایخ 

252 , 241 , 233 هنطلسلا / بیان  نابایخ 

231 یقرش / ترصن  نابایخ 

471 دابآ / ماظن  نابایخ 

15 , 12 , 11 دمحم / خیش  ینابایخ ،

565 نیسح / یقرم ، هاوخریخ 

.د ذ

55 ههال / هاگداد 

211 , 210 یمالسا / غیلبتلاراد 
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536 قاور /)  ) دیحوتلاراد

38 قاور /)  ) ظافحلاراد

38 قاور /)  ) هدایسلاراد

38 قاور /)  ) هفایضلاراد

84 , 32 نونفلاراد /

434 یشنماخه /) هاشداپ   ) شویراد

267 سلاد /

213 , 59 مظاک / خیش  جاح  یناغماد ،

36 دمحم / این ، گرزب  شناد 

227 , 75 دهشم / یسودرف  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد 

562 نارهت / هاگشناد  داصتقا  هدکشناد 

476 , 316 , 75 دهشم / یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد 

38 لوقنم / لوقعم و  هدکشناد 

565 , 564 زیربت /)  ) ناگدابآرذآ هاگشناد 

421 , 242 , 237 رهزالا / هاگشناد 

668 , 666 , 652 , 651 , 650 , 638 , 562 , 530 , 298 , 231 نارهت / هاگشناد 

553 فیرش /)  ) رهمایرآ یتعنص  هاگشناد 

562 تعنص / ملع و  هاگشناد 

631 , 630 , 617 , 481 , 445 , 316 , 79 , 75 دهشم / یسودرف  هاگشناد 

421 , 237 رصم / هاگشناد 
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31 كرامناد /

39 دمحمدیس / يدواد ،

317 رقابدمحم / يدواد ،

188 هقطنم /)  ) هیدواد

72 , 59 , 52 , 45 , 44 یتناید / میلعتلاراد  ناتسبد 

65 مئاق / ناتسبد 

546 يوسوم / ناتسبد 
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317 دهشم / يولع  هنارسپ  ناتسریبد 

323 نارهت / يولهپ  ناتسریبد 

37 دهشم / یسودرف  ناتسریبد 

323 يورم / ناتسریبد 

546 يوسوم / ناتسریبد 

445 كاواس /) يوجزاب   ) مساقلاوبا يریبد ،

146 هیکت /)  ) دنوخآ رتخد 

607 مساق / جاح  یلیخد ،

336 بالود / هزاورد 

341 لوفزد /

13 بیغ / تسد 

588 نیسحلادبعدیس / بیغتسد ،

573 رغصا / یلع  بیغتسد ،

573 دمحم / یلع  بیغتسد ،

305 ضایب / تشد 

552 , 474 يدابآ /) ضیف   ) نسحم وگاعد ،

672 , 161 دومحمدیس / ییاعد ،

624 , 562 , 445 , 329 , 45 , 25 , 23 , 20 , 17 یمالسا / بالقنا  تایبدا  رتفد 

552 یمالسا / گنهرف  رشن  رتفد 

157 بالقنا / فراعم  رشن  رتفد 
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219 دنوامد /

337 هئوزوژ / ورتساکود ،

38 روای / یهاشتلود ،

70 ردپ /)  ) ردناسکلا امود ،

70 رسپ /)  ) ردناسکلا امود ،

244 يولهپ /)  ) حرف ابید ،

329 نیسحدیس / جابید ،

329 اضردیس / جابید ،

39 , 36 نسح / یقوذ ،

ر

579 , 578 یلع / یفوئر ،

578 نسحم / یفوئر ،

224 اضرمالغ / هداز ، سیئر 

32 نلرب / ویدار 

520 دادغب / ویدار 

32 یس.یب.یب / ویدار 

385 , 384 برعلا / توص  ویدار 

443 , 417 , 412 , 390 , 388 , 387 قارع / ویدار 

32 ندنل / ویدار 

227 , 44 دهشم / ویدار 
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303 رصم / ویدار 

520 تیناحور / تضهن  ویدار 

39 ینازار /

283 دنارترب / لسار ،

605 , 602 , 601 , 598 , 595 , 594 , 593 , 591 , 588 , 581 مظاکدمحم / يدزیروپدشار ،

315 نیسای / لآ  یضار 

303 يرصم /) يراق   ) شولغ یفطصم  بغار 

249 , 147 , 146 یبغار /

349 رلفکار /

481 دومحم / رایمار ،
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14 لیعامسا / نییار ،

14 امیس / نییار ،

39 ناسارخ /) یبدا  نمجنا  وضع   ) ینابر

608 , 607 , 581 , 571 , 554 , 552 , 514 , 486 , 459 , 156 , 84 يدهمدمحم / خیش  یشلما ، یهوکنار  ینابر 

610 , 608 , 607 , 571 , 486 , 484 , 342 , 229 , 228 , 216 , 215 , 210 , 158 , 157 , 125 میحرلادبع / يزاریش ، ینابر 

75 یلعدمحا / ییاراخب ، ییاجر 

596 یلعدمحم / ییاجر ،

208 دمحم / جاح  یبجر ،

605 , 602 , 598 , 594 , 593 , 588 نیدلارخفدیس / يدابآ ، مرخ  یمیحر 

530 دمحم / یمیحر ،

464 دهشم / لته  زُر 

463 نیسح / وجمزر ،

75 , 39 مساق / اسر ،

92 مشاهدیس / یتالحم ، یلوسر 

650 , 40 تشر /

491 دمحم / خیش  یتشر ،

17 هللا / بیبحازریم  یتشر ،

32 قداص / قفش ، هدازاضر 

439 دمحا / ییاضر ،

520 , 473 , 461 يدهم / ییاضر ،
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600 , 592 ناتسچولب /) ناتسیس و  كاواس  سیئر   ) نسح یناوضر ،

612 , 507 , 486 , 429 ناجنسفر /

303 دمحم / تعفر ،

672 نسحم / تسود ، قیفر 

463 يدهمدمحم / يدزی ، ینکر 

32 مُر /

151 , 106 , 100 دیمحدیس / یناحور ،

156 قداصدمحم / یناحور ،

628 , 477 رتکد /)  ) دومحم یناحور ،

596 روصنم / یناحور ،

183 میحر / شخب ، حور 

97 هللا /) تیآ   ) باهولادبع يدزی ، یحور 

122 , 113 سنویدیس / يرابدور ،

38 يدازآ / همانزور 

616 , 38 قرش / باتفآ  همانزور 

672 , 661 , 652 ناگدنیآ / همانزور 

668 , 661 , 651 , 649 , 616 , 305 , 261 , 246 , 34 , 32 تاعالطا / همانزور 

183 یلم / دامتعا  همانزور 

314 رونلا / همانزور 

309 دازآ / ناریا  همانزور 
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32 زورما / ناریا  همانزور 

31 ناریا / همانزور 

309 زورما / رتخاب  همانزور 

661 سروب / همانزور 

280 ندنل / زمیات  همانزور 

31 ناریا / ددجت  همانزور 

641 ناسارخ / همانزور 
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32 نارهت / ود  لانروژ  همانزور 

31 هراتس / همانزور 

38 تماهش / همانزور 

38 سوط / همانزور 

75 ناسارخ / گنهرف  همانزور 

220 دایرف / همانزور 

31 ششوک / همانزور 

668 , 313 , 312 , 261 ناهیک / همانزور 

68 نیملسم / همانزور 

68 , 65 قح / يادن  همانزور 

314 رون / همانزور 

68 شنادرون / همانزور 

30 تلوزور /

666 , 665 , 283 , 141 هیسور /

237 دمحادیسریم / یتاضور ،

70 نمور / نالور ،

239 راعتسم /) مسا   ) ساویر

ز

612 یلع / رسداز ،

,248 , 247 , 246 , 244 , 240 , 221 , 203 , 195 , 192 , 179 , 178 , 177 , 176 , 173 , 168 , 167 , 166 , 164 , 163 , 162 نادهاز /

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 764 

http://www.ghaemiyeh.com


602 , 600 , 595 , 579 , 577 , 576 , 484 , 419 , 390 , 318 , 260 , 259 , 255 , 254 , 250 , 249

76 نیسحلادبع / بوک ، نیرز 

240 جرک /) یلاها  زا   ) یناخ یکز 

181 راوتسا /)  ) ینامز

237 یفطصم / ینامز ،

568 نیدلا / زع  یناجنز ،

77 رقابازریم / یناجنز ،

534 نیوا / نادنز 

640 دهشم / نانز  نادنز 

457 دابآ / ترشع  نادنز 

533 , 458 , 435 , 369 , 342 , 221 , 219 , 192 , 191 , 187 , 186 , 184 , 183 , 181 , 180 , 179 هعلق / لزق  نادنز 

188 , 28 رصق / نادنز 

15 يدابآ / مساق  هنگنز 

598 هلحم /)  ) دابآروز

ژ

33 , 31 نپاژ /

576 ناسارخ / يرمرادناژ 

س

315 , 146 , 138 , 137 , 136 , 135 , 133 , 132 دمحمدیس / جاح  یسداس ،

337 لپ / ناژ  رتراس ،
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517 , 208 يراس /

,313 , 309 , 302 , 274 , 273 , 241 , 236 , 219 , 178 , 177 , 175 , 128 , 21 , 4 كاواس /)  ) روشک تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس 
,315
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588 , 580 , 561 , 549 , 525 , 514 , 507 , 503 , 435 , 434 , 430 , 429 , 339 , 338 , 335 , 325 , 323 , 321 , 320 , 319

315 , 314 حتفلا / نامزاس 

504 , 482 , 481 , 22 , 21 فاقوا / نامزاس 

32 راکفا / شرورپ  نامزاس 

184 بزح / ناناوج  نامزاس 

668 , 667 , 448 , 145 قلخ / ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس 

646 , 645 , 588 , 545 , 519 , 513 , 506 , 459 , 458 , 457 , 450 , 439 , 327 , 311 قلخ / نیدهاجم  نامزاس 

593 , 338 , 332 دحتم / للم  نامزاس 

631 ناریا / ناکشزپ  یلم  نامزاس 

631 دهشم / یکشزپ  ماظن  نامزاس 

610 اتسور /)  ) يرغاس

187 , 186 نابنادنز /)  ) بویا یقاس ،

33 ناسارخ / همانلاس 

37 ناریا / قرش  همانلاس 

43 ارماس /

223 , 219 زکرم / ناتسا  كاواس 

221 ناتسیس / ناتسچولب و  كاواس 

565 زیربت / كاواس 

,239 , 238 , 237 , 236 , 235 , 230 , 219 , 208 , 206 , 163 , 149 , 145 , 140 , 139 , 129 , 21 , 20 دهـشم /)  ) ناسارخ كاواس 
,339 , 325 , 316 , 313 , 311 , 310 , 309 , 308 , 302 , 301 , 290 , 274 , 273 , 258 , 257 , 255 , 254 , 253 , 245 , 243 , 240
,401 , 400 , 397 , 396 , 395 , 393 , 391 , 390 , 389 , 385 , 367 , 366 , 356 , 355 , 351 , 350 , 348 , 347 , 346 , 345 , 341
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,488 , 487 , 485 , 479 , 473 , 470 , 461 , 460 , 458 , 455 , 452 , 451 , 443 , 440 , 438 , 435 , 426 , 423 , 418 , 403 , 402
,545 , 531 , 529 , 525 , 522 , 521 , 520 , 516 , 510 , 509 , 507 , 506 , 504 , 503 , 501 , 499 , 498 , 496 , 493 , 491 , 490
,571 , 656 , 632 , 622 , 621 , 615 , 601 , 587 , 565 , 564 , 563 , 562 , 559 , 558 , 557 , 556 , 552 , 551 , 550 , 549 , 548

634 , 628 , 627 , 620 , 595 , 573

602 , 177 , 163 نادهاز / كاواس 

459 , 301 , 229 , 219 , 206 , 155 مق / كاواس 

241 جرک / كاواس 

208 , 206 ناگرگ / كاواس 

208 , 205 ناردنزام / كاواس 

313 , 109 , 35 راوزبس /

67 , 66 يداهالم / جاح  يراوزبس ،

198 نیسحازریم / جاح  يراوزبس ،

653 دیمح / يراوزبس ،

39 هللا / حیبذدیس  يراوزبس ،

290 گنهرس /)  ) دمحم یلع  يراوزبس ،
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199 , 198 نیسحازریم / يراوزبس ،

317 شناد / هاپس 

356 , 352 هایس / ربماتپس 

466 اضرریما / هدوتس ،

168 ظعاو /)  ) يداجس

227 سدنهم /)  ) نیسحدیس يداجس ،

463 نیدلاءایضدیس / يداجس ،

439 , 327 هللا / تزع  یباحس ،

327 هللادی / یباحس ،

333 سدنهم /)  ) يا هدس 

429 دومحمدیس / یهدس ،

80 , 68 يدهم / جاح  يراصنا ، جارس 

429 , 131 ناوارس /

607 تشدرس /

42 هلحم /)  ) روشرس

227 مساق / اه ، يورس 

144 , 76 نیدلا / حلصم  خیش  يزاریش ، يدعس 

38 نیسح / دیعس ،

275 , 272 , 269 , 264 , 263 , 257 گنهرس /)  ) يدیعس

,369 , 363 , 358 , 348 , 346 , 345 , 344 , 343 , 342 , 324 , 315 , 314 , 216 هللا /) تیآ   ) اضردمحمدیـس یناسارخ ، يدـیعس 
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535 , 425 , 414 , 413 , 411 , 410 , 408 , 402 , 389 , 371 , 370

563 , 237 اضرمالغدیس / يدیعس ،

259 , 258 گنهرس /)  ) هللارصن يدیعس ،

35 ناریا /)  ) سیلگنا ترافس 

552 دادغب /)  ) ناریا ترافس 

10 ینیادم /) دمحمدیس  دنزرف   ) دمحادیس ناطلس 

306 یناطلس /

29 دهشم /) ياملع  هداوناخ  يامام   ) مناخ تنطلس 

178 هقطنم /)  ) دابآ تنطلس 

607 نیسح / ینامیلس ،

612 تاجن / ینامیلس ،

14 نانمس /

650 , 602 , 588 , 581 جدننس /

33 , 31 دئوس /

336 نادوس /

448 سابع / یکروس ،

487 هیروس /

541 ونراکوس /

454 , 448 , 391 لکهایس /

12 يا /) هنماخ  ياقآ  يومعرسپ   ) دمحادیس
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306 سابعدیس / نادیس ،

508 همطاف / هدیس  یشوماخدیس ،

10 ارخفریم /)  ) نیدلارخفدیس

10 یقتدمحمدیس /) دنزرف   ) دمحمدیس

12 ربمغیپ /) هب  فورعم   ) دمحمدیس

10 ربکا /) یلعازریم  دنزرف   ) یقتدمحمدیس

12 يا /) هنماخ  ياقآ  يومعرسپ   ) یضترمدیس
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10 ربکا / یلعازریمدیس 

466 اضردیمح / يرصاندیس ،

317 دهشم /) يولع  ناتسریبد  سیئر   ) نیسحدیس يولع ، يّدیس 

573 ناجریس /

212 نابآ / هدزیس 

601 , 600 , 595 , 592 , 581 , 580 , 576 , 175 , 171 ناتسچولب / ناتسیس و 

13 نیدباعلا / نیزدیس  یناتسیس ،

534 یلامک /) هب  فورعم   ) هللا جرف  رگنامک ، یفیس 

529 , 33 نالیس /

609 سکر / امنیس 

640 گنهرف / امنیس 

462 , 395 , 383 , 293 , 282 , 279 , 278 , 277 , 276 , 270 , 260 , 243 , 236 , 226 , 225 , 224 , 223 بطق / دیس 

ش

325 هلازغوبا / هیداش 

485 يزیدناش /

563 دمحم / یچ ، هناش 

546 يدهم / يدابآ ، هاش 

103 هللا /) تیآ   ) یلعدمحمازریم يدابآ ، هاش 

546 هللارون / يدابآ ، هاش 

486 دنسپ / هاش 
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520 دورهاش /

81 یلعسابع / خیشاقآ  يدورهاش ،

342 هللا /) تیآ   ) نیسح دیس  جاح  يدورهاش ،

510 , 509 , 174 , 169 , 78 , 77 هللا /) تیآ   ) دومحمدیس جاح  يدورهاش ،

13 یفرشا /) هب  فورعم   ) گرزباقآ خیش  يدورهاش ،

573 نیسح / خیش  يدورهاش ،

10 سابع / هاش 

518 رهش /) مئاق   ) یهاش

227 میهاربا / هتسیاش ،

140 یلعمالغ / گنهابش ،

564 , 214 , 17 هللارصنازریم / جاح  يرتسبش ،

456 یضترمدیس / يرتسبش ،

281 دنه / هراق  هبش 

332 انیس / هریزج  هبش 

503 , 229 , 126 , 125 , 115 , 114 , 113 , 112 , 84 , 82 , 66 , 65 رفعجدیس / یناجنز ، يریبش 

463 یسومدیس / یناجنز ، يریبش 

324 رفعج / ینوجش ،

564 ینایبرش /

461 انیس / ینواعت  تکرش 

612 تفریج / تعنص  تشک و  تکرش 
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624 , 623 , 55 ناریا / تفن  یلم  تکرش 

55 , 34 , 33 ناریا / سیلگنا و  تفن  تکرش 

568 قداصدیس / يرادمتعیرش ،

,82 , 81 هللا /) تیآ   ) مظاکدیس يرادمتعیرش ،
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617 , 609 , 559 , 340 , 211 , 210 , 160 , 159 , 158 , 156 , 154 , 112 , 100 , 92

,520 , 503 , 500 , 483 , 471 , 465 , 464 , 463 , 462 , 461 , 456 , 432 , 32 , 183 , 181 , 75 , 27 رتکد /)  ) یلع ینانیزم ، یتعیرش 
618 , 575 , 571 , 565 , 564 , 563 , 562 , 560 , 524

551 یلعنابرق / یتعیرش ،

618 , 563 , 551 , 500 , 465 , 464 , 432 , 257 , 227 , 55 , 44 یقتدمحم / یتعیرش ،

610 رفعج / یماما ، فیرش 

75 هدنراگن /) یبدا  نمجنا  وضع   ) یفیرش

36 میهاربا / یفیرش ،

343 یقتدمحم / خیش  یفیرش ،

246 تفش /

404 , 276 , 275 گنهرس /)  ) یعیفش

75 , 74 اضردمحم / ینکدک ، یعیفش 

547 هللا / بیبح  قیفش ،

343 هللادبع / خیش  يروکش ،

11 رقابازریم / یکش ،

421 , 237 دومحم / توتلش ،

628 , 620 یبتجم / سمش ،

244 نسح / يدابآ ، سمش 

630 یلع / اسمش ،

109 هرامعلا / سمش 
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146 , 131 يداشمش /

580 , 579 یلع / جاح  يردقمش ،

640 ایناتیرب / یگنهرف  ياروش 

541 , 316 , 41 , 40 , 33 , 31 , 30 , 16 يوروش /

514 , 486 رتشوش /

70 لییاخیم / فوخولوش ،

44 هللااطع / روپ ، باهش 

486 نامرک / دادهش 

607 , 486 کبابرهش /

526 , 172 , 139 , 137 , 136 , 135 , 134 دنجریب / ینابرهش 

558 , 552 , 550 , 510 , 488 , 479 , 461 , 460 , 458 , 346 , 316 , 238 , 236 , 139 , 21 , 20 ناسارخ / ینابرهش 

241 , 240 جرک / ینابرهش 

430 , 175 , 166 روشک / لک  ینابرهش 

545 , 334 , 329 , 219 , 14 يررهش /

76 نیسحدمحمدیس / رایرهش ،

612 نسح / يرایرهش ،

553 نیسح / هدازدیهش ،

136 يدیهش /

463 رتکد /)  ) رفعجدیس يدیهش ،

39 , 38 ماظن / يدیهش ،
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328 , 327 سابع / ینابیش ،

186 , 182 یناتسزوخ /) ینادنز   ) شنح خیش 

13 یسربط / خیش 

316 , 294 یسوط / خیش 

565 دیفم / خیش 
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12 هللا /) تیآ   ) هللا حتفالم  یناهفصا ، هعیرشلا  خیش 

,451 , 450 , 443 , 435 , 401 , 397 , 395 , 392 , 389 , 385 , 368 , 367 , 366 , 356 , 355 , 354 , 351 , 350 دـمحا / ناخیش ،
621 , 620 , 595 , 573 , 571 , 548 , 545 , 531 , 527 , 525 , 520 , 516 , 506 , 496 , 479

60 ییاهب / خیش 

117 , 90 , 88 لاقب / نسح  خیش 

35 لعزخ / خیش 

582 یحلاص / خیش 

565 قودص / خیش 

145 گنهرس /)  ) رفدیش

619 , 618 , 588 , 573 , 572 , 429 , 307 زاریش /

653 , 629 , 628 , 619 , 618 , 558 , 482 , 470 نسحلاوبا / خیش  جاح  يزاریش ،

336 , 333 , 17 هللا /) تیآ   ) نسحدیس يزاریش ،

644 , 641 , 637 , 632 , 631 , 624 , 620 , 618 , 617 , 616 , 568 , 13 هللادبعدیس / يزاریش ،

386 , 78 هللا /) تیآ   ) يداهلادبعدیس يزاریش ،

166 , 165 , 91 لامکدیس / يزاریش ،

462 دمحمدیس / يزاریش ،

13 هللا /) تیآ   ) یقتدمحمازریم يزاریش ،

624 ناوریش /

604 , 603 ناریا / دیشروخوریش 
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76 , 75 يزیربت / بئاص 

54 ناوخ /) هضور  خیش   ) يرباص

75 , 74 هللا / حیبذ  راک ، بحاص 

220 , 126 یقداصریما /) ای  یقداص  هب  فورعم   ) دمحم خیش  ینارهت ، قداص 

458 رصان / قداص ،

316 قداص / هداز ، قداص 

510 , 509 تایهلا /) هدکشناد  رایداتسا   ) یقداص

474 , 449 رغصا / یلع  خیش  يرمشاک ، یقداص 

577 نسح / يدابانگ ، یقداص 

62 مساق / یقداص ،

172 , 137 , 136 , 135 , 134 ناورس /)  ) یمراص

87 هللا / فطل  خیش  یفاص ،

487 , 486 هللا / تمعن  يدابآ ، فجن  یحلاص 

429 یضترمدیس / یحلاص ،

486 , 208 , 117 , 92 نسح / یعناص ،

647 مشاه / نایغابص ،

560 نیسح / لد ، حبص 

487 انیس / يارحص 

620 , 38 , 37 قیتع / نحص 

55 , 38 ون / نحص 
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220 يدهمدمحم /) یتمعن ،  ) يدهم تقادص ،
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647 دمحا / يداوجدیس ، جاح  ردص 

237 اضردیس / ردص ،

36 نیسحلادبع / يردص ،

642 , 624 , 623 , 621 , 613 , 609 , 599 , 588 , 587 , 583 , 582 , 581 , 504 , 165 هللا /) تیآ   ) دمحم خیش  يدزی ، یقودص 

33 یسیع / قیدص ،

75 اضرمالغ / قیدص ،

74 نیسحدمحم / یناهفصاریغص ،

428 گنهرس /)  ) هللارکش روپافص ،

554 یلعدمحم / جاح  نارافص ،

448 اضردمحم / ینایتشآ ، يرافص 

448 ربکا / یلع  یناهارف ، ییافص 

628 نیسح / خیش  ییافص ،

31 هللارکش / يوفص ،

342 اضرمالغ / یتاولص ،

593 یناهج / خرس  بیلص 

71 يا /) هنماخ  هللا  تیآ  بقل   ) نیدلاءایض

.ط ظ

54 , 53 مظاک / نایبلاط ،

497 ناقلاط /

645 , 615 , 526 , 497 , 476 , 436 , 435 , 337 , 335 , 333 , 328 , 327 , 314 هللا /) تیآ   ) دومحمدیس یناقلاط ،
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508 , 351 یلعدیس / ییاهاط ،

520 پیترس /)  ) يرهاط

619 نیدلا / لالجدیس  یناهفصا ، يرهاط 

159 , 158 نسحدیس / يدابآ ، مرخ  يرهاط 

270 گنهرس /)  ) ایزوبماک يرهاط ،

622 راسمیت /)  ) ییابطابط

404 گنهرس /)  ) ییابطابط

388 , 369 رقاباقآ / جاح  یمق ، ییابطابط 

388 , 369 یقتاقآ / جاح  یمق ، ییابطابط 

302 یبتجم / دیس  یمق ، ییابطابط 

388 دمحادیس / یمق ، ییابطابط 

,277 , 274 , 273 , 221 , 220 , 219 , 206 , 205 , 203 , 152 , 151 , 126 , 125 , 91 , 74 يرئاح /) یلع   ) رفعجدیـس یمق ، ییابطابط 
514 , 462 , 433 , 363 , 354 , 313 , 312 , 306 , 303 , 302 , 301

,217 , 214 , 213 , 212 , 210 , 198 , 197 , 196 , 188 , 149 , 140 , 129 , 127 , 108 , 49 هللا /) تیآ   ) نسحدیـس یمق ، ییابطابط 
,379 , 378 , 377 , 376 , 375 , 374 , 372 , 371 , 369 , 367 , 350 , 341 , 289 , 288 , 273 , 265 , 254 , 253 , 252 , 245 , 244

637 , 632 , 631 , 629 , 620 , 619 , 497 , 459 , 422 , 421 , 415 , 397 , 390 , 388 , 387 , 382 , 381 , 380

312 , 221 , 106 , 15 هللا /) تیآ   ) نیسحدیس یمق ، ییابطابط 

312 اضردیس / یمق ، ییابطابط 

,264 , 254 قداصدیس / یمق ، ییابطابط 
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422 , 421

388 , 369 , 351 , 350 , 308 , 307 , 306 , 106 دومحمدیس / یمق ، ییابطابط 

388 , 312 یضترمدیس / یمق ، ییابطابط 

75 لالجدیس / ییابطابط ،

668 ءایضدیس / ییابطابط ،

11 یلعدیس / ییابطابط ،

227 , 90 , 85 همالع /)  ) نیسحدمحمدیس ییابطابط ،

346 , 306 يدهمدیس / ییابطابط ،

402 گنهرس /)  ) رغصا یلع  ییابطابط ،

433 همطاف / ییابطابط ،

31 دمحمدیسازریم / ییابطابط ،

17 لیعامسادیس / يرون ، یسربط 

521 , 504 , 503 , 487 , 486 سبط /

144 سلبارط /

505 , 468 , 227 یلع / جاح  یسوط ،

37 یقابلادبع / ناینارهط ،

37 مساق / ناینارهط ،

462 دمحادیس / یبیط ،

508 سیورس /) پیات  تکرش  ریدم   ) یناریط

31 ناتسناغفا /) هاشداپ   ) هاشرهاظ
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ع

307 , 56 , 55 , 44 هدازدباع /) یجاح   ) رغصا یلع  هدازدباع ،

650 , 628 , 627 , 626 , 560 , 493 , 470 , 455 , 332 , 181 , 138 , 136 , 129 , 114 , 15 اروشاع /

75 دومحم / يدابع ،

52 , 17 نیسحازریم / جاح  ییابع ،

486 , 210 دمحم / ییابع ،

317 , 316 هطدمحم / ییادخ ، دبع 

151 , 45 , 19 يدهمدمحم / ییادخ ، دبع 

66 , 65 يداه / ییادخ ، دبع 

385 , 304 يراق /)  ) طسابلادبع

303 يراق /)  ) حاتفلادبع

28 مساق / میرکلادبع 

322 ناورم / نب  کلملادبع 

239 هللا /) لضف  داوجدیس  دنزرف   ) يداهلادبع

269 هللارصن / راجاق ، يدبع 

516 نافع / نب  نامثع 

474 يدابانگ / مجع 

68 نسحدیس / یناندع ،

10 كارا /)  ) مجع قارع 

646 , 616 , 613 , 569 , 552 , 397 , 314 , 304 , 302 , 294 , 255 , 239 , 179 , 94 , 77 , 33 قارع /
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130 , 16 ءایضاقآ / یقارع ،

662 يدهم / جاح  یقارع ،

50 , 49 دمحمدیس / ینارفعز ، برع 

76 رعاش /)  ) یفرع

15 دابآ / قشع 

75 دمحم / یمیظع ،
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17 میحرلادبع / یشیاشخب ، یقیقع 

498 , 294 یلح / همالع 

130 میهاربادمحم / کلملا ،) تکوش   ) ملع

177 , 175 , 133 , 130 , 121 , 106 , 101 , 100 هللادسا / ملع ،

536 , 498 , 18 یلعدیس / يدهلا ، ملع 

118 هیضیف /) هسردم  نیبورضم  زا   ) یملع

60 یکشزپ /) هتشر  يوجشناد   ) يولع

540 اضردمحم / ینیسح ، یلع 

10 (ع /)) نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف   ) رغصا یلع 

616 , 573 يدورهاش /)  ) نیسح يدامع ،

174 صاعورمع /

579 هچملش / تایلمع 

450 نیبملا / حتف  تایلمع 

589 کی / رجفلاو  تایلمع 

239 یلعسابع / یناجنز ، دیمع 

39 نسح / دیمع ،

610 اتسور /)  ) دابآربنع

131 ناوخ /) هضور   ) بیلدنع

486 نسحم / بیلدنع ،

567 , 491 , 186 رطف / دیع 
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581 , 110 زورون / دیع 

472 (ع /) میرم نب  یسیع 

غ

321 مناغ /

16 یناپمک /)  ) نیسحدمحم خیش  یناهفصا ، يورغ 

66 , 64 يدهمازریم / یناهفصا ، يورغ 

163 يورغ /

443 نیسح / یلازغ ،

435 , 427 , 397 , 367 , 366 , 357 , 354 , 253 وجزاب /)  ) دومحم يرفنضغ ،

346 , 343 هللاریش / يرافغ ،

65 سابع / يراز ، هلغ 

488 , 227 اضرلادبع / جاح  ناینغ ،

324 یلعدیس / يرویغ ،

ف

486 سراف /

329 , 327 نیدلا / لالج  یسراف ،

298 یماطسب / لضاف 

503 دمحم / خیش  ینارکنل ، لضاف 

549 یمطاف /

303 یضترم / یمطاف ،
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49 نیدلا / ماسحدیس  يزاریش ، يریسا  لاف 

323 هاش / یلعحتف 

323 , 319 هللادی / توتف ،

57 مالسا / ناییادف 

653 , 628 , 283 , 183 , 31 , 30 هسنارف /

30 وکنارف /

530 سابع / شخبحرف ،

76 , 38 دومحمدیس / خرف ،

66 , 65 يدهمدیس / خرف ،
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256 , 253 رکشلرس /)  ) نودیرف این ، خرف 

514 , 513 , 309 , 308 , 306 , 305 هقطنم /)  ) سودرف

146 هیکت /)  ) هنازرف

577 , 550 , 459 , 311 رقابدمحم / هنازرف ،

454 , 295 دبهپس /)  ) ءایض ویسرف ،

576 دهشم / يرادنامرف 

592 درگرس /)  ) دنمرف

31 هپت / ناشود  هاگدورف 

672 , 649 , 515 , 178 دابآرهم / هاگدورف 

36 رغصا / یلع  نازورف ،

496 كاواس /) رومأم   ) رفنازورف

32 نامزلا / عیدب  رفنازورف ،

640 اکتا / هاگشورف 

624 نامیرف /

534 , 161 یخیرات / تاعلاطم  همانلصف 

374 , 373 یلع / خیش  یحیصف ،

323 , 320 دومحم / یهیقف ،

608 درگرس /)  ) حالف

463 داوجلادبع / يروطالف ،

352 , 326 , 325 نیطسلف /
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430 , 429 , 105 , 50 هللا /) تیآ   ) یقتدمحم یفسلف ،

618 , 536 اقآ / یلعازریم  یفسلف ،

224 بآ /) هکلف   ) یقیقد هکلف 

31 دنالنف /

31 يولهپ /) اضردمحم  رسمه   ) هیزوف

166 یضترم / ینامرک ، میهف 

463 , 77 , 75 ربکا / یلع  ضایف ،

556 , 552 , 486 , 229 , 220 , 158 , 157 ربکا / یلع  ینیکشم ، ضیف 

38 رقابدمحم / ضیف ،

ق

11 مساقلاوباازریم / یناهارف ، ماقم  مئاق 

144 , 45 نئاق /

130 تانئاق /

257 , 255 دهشم /) لها  بساک   ) یمساق

227 نسح / یمساق ،

23 رقابازریم / جاح  ییابطابط ، یضاق 

23 هللا /) تیآ   ) یلعدمحمدیس ییابطابط ، یضاق 

352 , 303 , 181 , 31 هرهاق /

436 ناورس /)  ) ینیسح سدق 

206 رادرضحم /)  ) یسدق
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446 ، 354 ، 300 ، 272 ، 246 ، 227 ، 75 ، 73 داژن /) یسدق  هب  فورعم   ) اضرمالغ یناجازریم ، یسدق 

76 ناجدمحم / یسدق ،

323 يولهپ /) ناتسریبد  ریبد   ) یسودق

232 , 229 , 157 یلع / یسودق ،

666 , 597 , 596 , 595 , 515 دمحا / نایریدق ،

480 نسحم / یتئارق ،
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75 یسودرف /) یبدا  نمجنا  وضع   ) یئارق

35 دادرارق 1933م /

35 , 34 یسراد / دادرارق 

645 , 184 , 183 رکشلرس /)  ) یلودمحم ینرق ،

429 , 219 , 122 نیوزق /

246 , 245 , 215 , 214 , 213 , 203 , 202 , 201 , 150 , 128 , 67 , 60 , 59 هللا /) تیآ   ) یبتجم خیش  جاح  ینیوزق ،

84 , 65 , 64 , 63 , 59 , 13 هللا /) تیآ   ) مشاه خیش  جاح  ینیوزق ،

,111 , 110 , 109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 104 , 100 , 97 , 96 , 95 , 94 , 84 , 83 , 82 , 81 , 80 , 79 , 70 , 66 , 38 , 20 , 11 مق /
,157 , 156 , 155 , 153 , 150 , 147 , 145 , 135 , 133 , 129 , 128 , 125 , 123 , 122 , 121 , 120 , 119 , 118 , 117 , 113 , 112
,211 , 210 , 209 , 208 , 206 , 205 , 202 , 197 , 195 , 194 , 193 , 192 , 175 , 173 , 171 , 168 , 165 , 164 , 163 , 162 , 158
,316 , 311 , 307 , 301 , 288 , 274 , 273 , 261 , 249 , 239 , 233 , 230 , 229 , 228 , 220 , 219 , 217 , 216 , 215 , 214 , 213
,582 , 580 , 571 , 538 , 535 , 531 , 504 , 503 , 486 , 484 , 471 , 459 , 448 , 439 , 429 , 386 , 371 , 345 , 343 , 342 , 341

654 , 652 , 648 , 647 , 638 , 618 , 616 , 609 , 607 , 596 , 587 , 586 , 585 , 583

590 تنس /) لها  نویناحور  زا   ) نیدلارمق

567 هللاءاطع / يربنق ،

624 , 554 , 553 , 35 ناچوق /

554 هللا / حیبذ  خیش  یناچوق ،

75 , 74 دمحم / نامرهق ،

618 , 181 , 161 , 128 , 112 , 110 , 109 , 12 دادرخ / مایق 15 

35 داشرهوگ / مایق 

188 هلحم /)  ) هیرطیق

ك
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349 , 212 نویسالوتیپاک /

13 ناقاخلا / بتاک 

31 ناتسلگ / خاک 

335 , 315 , 311 , 305 کخاک /

633 یمیج / رتراک ،

640 الوک / یسپپ  هناخراک 

666 روتوم / لارنج  هناخراک 

300 یسیر / خن  هناخراک 

618 نورزاک /

55 , 49 هللا /) تیآ   ) مساقلاوبادیس یناشاک ،

239 یفطصمدیس / یناشاک ،

324 , 314 نیسح / خیش  یناشاک ،

552 , 135 رمشاک /

111 هللا / جرف  خیش  جاح  یمظاک ،

43 , 17 نیمظاک /
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619 , 618 , 561 , 497 , 369 , 368 , 359 , 348 , 346 , 343 , 342 دمحا / خیش  یفاک ،

577 , 504 , 493 , 489 , 474 , 311 اضردیس / بایماک ،

316 اداناک /

500 , 447 , 235 , 227 , 58 , 44 یمالسا / قیاقح  رشن  نوناک 

546 , 545 , 536 هواک /)  ) نویامه ینایواک ،

146 هیکت /)  ) یبابک

486 گنهآردوبک /

429 سابع / خیش  يریبک ،

338 , 336 اضر / یلع  يریبک ،

504 يریزو / هناخ  باتک 

530 رصعیلو / هناخ  باتک 

117 , 88 دیراورم / یشورفباتک 

88 يوفطصم / یشورفباتک 

488 دومحمدیس / جاح  ینامرک ، تمارک 

496 , 495 یقتدمحم / جاح  ینامرک ، تمارک 

332 يرتخاب / هنارک 

486 قداصدمحم / ینارهت ، یچسابرک 

568 , 471 , 341 , 85 اضرمالغ / یچسابرک ،

552 , 493 , 132 , 123 , 111 , 59 , 43 البرک /

497 , 459 , 241 , 240 , 239 , 219 جرک /
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581 ناتسدرک /

613 , 612 , 610 , 609 , 608 , 602 , 507 , 486 , 265 , 195 , 166 , 165 , 164 نامرک /

574 هاشنامرک /

579 نیسحدمحم / هداز ، يدمحا  روپ  میرک 

525 مساقلاوبا / هداز ، میرک 

246 ناخ / نیسحازریم  ییامسک ،

240 نیسح / جاح  زرواشک ،

13 یضترمدیساقآ / يریمشک ،

186 , 182 , 181 رصان / لآ  یبعک ،

186 , 182 بارهظ / خیش  یبعک ،

118 یلع / خیش  ینارفک ،

599 , 578 , 179 , 170 , 168 , 167 , 166 , 164 , 163 هللا /) تیآ   ) دمحم یمعفک ،

640 گنهرس /)  ) یلالک

568 سیراپ / يرم  نس  ياسیلک 

76 یناشاک / میلک 

75 , 74 دمحا / روپ ، لامک 

159 , 158 هللا / حور  دنو ، لامک 

32 سیلگنا / درادناتسا  یناپمک 

32 ناملآ / نکنفلت  یناپمک 

279 یقرش / دنه  یناپمک 
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603 , 600 دادما / هتیمک 

,533 , 532 , 531 , 529 , 528 , 527 , 523 , 522 , 521 , 519 , 506 , 503 , 492 , 484 , 466 , 454 يراکبارخدض / كرتشم  هتیمک 
671 , 550 , 548 , 546 , 545 , 544 , 540 , 539 , 538 , 537 , 535

472 نیتناتسنک /

ص:702

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 796 

http://www.ghaemiyeh.com


179 قارع / يرگلوسنک 

541 گنودناب / سنارفنک 

352 برع / نارس  سنارفنک 

486 ناگنک /

299 مالسلا / هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک 

279 وگنک /

114 , 113 رغصا / یلع  ینک ،

98 ناوخ /) هضور   ) يرثوک

95 هدازاقآ / هچوک 

247 , 238 , 148 , 145 , 113 كرا / هچوک 

461 , 357 نایجنرب / هچوک 

564 ناجاقآ / جاح  هچوک 

117 هیتجح / هچوک 

37 هاش / مامح  هچوک 

224 , 29 کلملا / ترصن  ضوح  هچوک 

336 یمصاع / ناتسبد  هچوک 

462 , 357 غورف / ناتسریبد  هچوک 

233 این / قازر  هچوک 

252 یقازر / هچوک 

232 یحور / هچوک 
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232 نارادرتش / هچوک 

559 کلملا / تکوش  هچوک 

566 نودیرف / هچوک 

11 یس /) هچوک  رل  غاب  هرق   ) اه یغاب  هرق  هچوک 

331 ناتسملق / هچوک 

333 يرتنالک / هچوک 

88 هیتجح / هسردم  هچوک 

238 يراشتسم / هچوک 

334 يداهریم / هچوک 

95 یضاق / لاچخی  هچوک 

33 , 16 ياتدوک 1299ش /

28 ياتدوک 1337ش /

63 , 21 دادرم / ياتدوک 28 

434 یشنماخه /) هاشداپ   ) شوروک

486 تشدهوک /

11 نیسحدیس / يا ، هرمک  هوک 

562 هاگشناد / يوک 

447 دمحم / ییابرهک ،

610 جونهک /

499 دواد / ناینایک ،

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 798 

http://www.ghaemiyeh.com


گ

235 دهشم / روت  نهیم  ژاراگ 

337 امتاهم / يدناگ ،

321 یلق / رذگ 

321 یفوتسم / رذگ 

607 , 486 , 459 یلعدمحم / یمارگ ،

650 , 390 , 238 , 219 , 208 , 207 , 206 , 205 , 204 , 203 , 152 ناگرگ /

594 , 588 راسمرگ /

527 , 525 یناقرخ / هورگ 

540 , 484 رذوبا / حلسم  هورگ 

636 لپ / میرگ ،

306 سدقم / ریگبالگ ،
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323 یلعدمحم / یناشفا ، لگ 

463 دمحم / نبلگ ،

239 داوجاقآ / یناگیاپلگ ،

17 هللا / بیبح  خیش  جاح  یناگیاپلگ ،

239 دمحمدیس / یناگیاپلگ ،

227 یلع / يروفغ ، هدازلگ 

72 يدعس / ناتسلگ 

577 , 311 , 309 , 306 , 305 , 35 دابانگ /

39 نیورپدمحم / يدابانگ ،

486 هوانگ /

38 ناخ / يدرو  هللا  دبنگ 

486 سوواکدبنگ /

501 , 203 نالیگ /

ل

241 هللادسا / يدروجال ،

325 راز / هلال 

324 نسح / یتوهال ،

556 , 326 , 316 , 203 , 77 نانبل /

588 , 486 ناتسرل /

193 رفعجازریم / ینارکنل ،
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283 مهدزناش / یئول 

98 قداصدمحمدیس / یناساول ،

167 , 109 , 108 هناگ / شش  حیاول 

30 نربول /

33 , 31 , 30 ناتسهل /

384 , 336 یبیل /

م

34 , 5 , 3 یسایس / ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

299 , 298 یعامتجا / تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم 

556 , 486 دمحم / نمؤم ،

76 , 69 , 40 , 26 نسحم / فیرش ، ینمؤم 

523 , 517 , 239 , 208 , 203 ناردنزام /

33 لاغترپ /)  ) وئاکام

557 يزلام /

328 يریازجلا /) رکفتم   ) یبن نب  کلام 

486 نامرک / ناهام 

429 هللادبع / خیش  یغلبم ،

437 سیروم / گنیلرتم ،

33 دمحا / يرتفد ، نیتم 

72 يولوم / يونثم 
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81 هللا /) تیآ   ) دمحمدیس يزیربت ، يدهاجم 

12 نیسحدیس / هدازدهتجم ،

75 رتکد /)  ) اضر یلعدیس  هدازدهتجم ،

12 یبتجمدیس / هدازدهتجم ،

12 یضترمدیس / هدازدهتجم ،

12 یفطصمدیس / هدازدهتجم ،

12 يدهمریم / هدازدهتجم ،

343 دومحمدیس / يدهتجم ،

587 , 530 , 529 , 511 , 504 ریما / دجم ،

34 یلقدمحم / دجم ،

باتک فلؤم   ) نیسحدمحم نیدلادجم 
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298 سلاجملا /) تنیز 

258 , 251 , 236 , 235 , 227 دمحا / یسوط ، نازاس  يرجم 

588 , 540 , 311 , 62 یمالسا / ياروش  سلجم 

661 , 645 , 641 , 632 , 153 , 41 , 11 یلم / ياروش  سلجم 

659 يدعب /) ناگربخ   ) ناسسؤم سلجم 

306 گنهرس /)  ) یسلجم

341 دحالا / هلجم 

77 نافرعلا / هلجم 

668 , 280 اهیندناوخ / هلجم 

280 رکفنشور / هلجم 

261 , 83 , 80 مالسا / بتکم  هلجم 

80 عیشت / بتکم  هلجم 

,482 , 481 , 388 , 379 , 370 , 369 , 368 , 367 , 359 , 358 , 351 , 350 , 348 , 344 , 343 , 200 , 199 اضردمحم / خیش  یماحم ،
618 , 587 , 569 , 550 , 510 , 487 , 483

75 یفطصم / یناسارخ ، یثدحم 

272 , 271 , 251 , 236 , 235 , 227 , 226 نسحمدیس / ناینسحم ،

295 گنهرس /)  ) يداهدمحم يدنجریب ، لصحم 

592 يداهدمحم / يدزی ، لصحم 

486 سابع / یظوفحم ،

61 یّلح / ققحم 
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159 , 104 , 82 , 81 هللا /) تیآ   ) دمحمدیس داماد ، ققحم 

39 يراوزبس / ققحم 

237 یلعدیس / ققحم ،

188 هللا /) تیآ   ) نیدلاءاهب یتالحم ،

514 , 471 , 430 , 324 هللا / لضف  خیش  یتالحم ،

117 اونان / اقآدمحم 

310 , 239 , 238 , 203 هللا / لضف  داوجدمحم 

203 هللا / لضف  نیسحدمحم 

462 ، 243 بطق / دمحم 

471 , 462 يرصم / یلازغدمحم 

385 يراق /)  ) ءانبلا یلعدومحم 

331 نسحم / جاح  يربخم ،

49 , 45 دمحا / جاح  هدازراتخم ،

10 دمحمدیسریم / ینیادم ،

568 دمحمدیس / یفجن ، يددم 

39 ناسارخ /) یبدا  نمجنا  وضع   ) يوضر سردم 

62 , 61 , 59 هللا /) تیآ   ) دمحاازریم يدزی ، سردم 

103 , 102 هللا /) تیآ   ) نسحدیس سردم ،

62 , 37 ناخ / لادبا  هسردم 

519 يدسا / هسردم 
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38 ناخرقاب / هسردم 

37 , 16 دازیرپ / هسردم 

662 , 661 يولع / هنارسپ  هسردم 
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74 غابراهچ / هسردم 

474 , 38 نسح / جاح  هسردم 

88 یجاح / هسردم 

82 تجح / هسردم 

139 , 118 , 115 , 112 , 100 , 91 , 90 , 88 , 81 , 80 , 72 مق / هیتجح  هسردم 

482 مق / یناقح  هسردم 

474 , 346 , 37 ناخ / تاریخ  هسردم 

466 , 329 هافر / هنارتخد  هسردم 

662 , 661 يولع / هنارتخد  هسردم 

485 , 475 , 359 , 37 ردود / هسردم 

88 هیوضر / هسردم 

661 , 656 , 655 , 647 , 645 , 596 هافر / هسردم 

559 , 60 , 57 , 38 , 37 ناخ / نامیلس  هسردم 

11 هیبلاط / هسردم 

37 ناخ / یلقسابع  هسردم 

562 , 558 ناخ / نامیلس  هیملع  هسردم 

307 سودرف / هیملع  هسردم 

,617 , 570 , 474 , 369 , 362 , 317 , 224 , 218 , 215 , 145 , 74 , 73 , 63 , 62 , 61 , 60 , 58 , 57 , 38 , 37 باون / هیملع  هسردم 
625 , 624 , 619 , 618

673 , 671 , 661 , 656 , 647 يولع / هسردم 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 806 

http://www.ghaemiyeh.com


38 ناخ / لضاف  هسردم 

,183 , 155 , 136 , 135 , 132 , 131 , 128 , 127 , 125 , 122 , 121 , 120 , 118 , 117 , 113 , 112 , 111 , 88 , 87 هیضیف / هسردم 
654 , 536 , 205 , 204

220 يورم / هسردم 

38 جاتالم /) ازریمدیس ،  ) هیراشتسم هسردم 

37 رقابدمحمالم / هسردم 

536 , 500 , 474 , 469 , 461 , 458 , 413 , 410 , 409 , 358 , 343 , 342 , 311 , 245 , 222 , 38 , 37 رفعجازریم / هسردم 

240 جرک /) عماج  دجسم  تقو  زامنشیپ   ) یسردم

647 دمحا / یندم ،

463 , 62 مظاک / یچ ، هناشریدم 

466 دمحم / یچ ، هناشریدم 

28 هنیدم /

188 داوجدمحم / این ، يدارم 

316 شکارم /

333 ییاضترم /

153 , 93 هللا /) تیآ   ) نیدلا باهشدیس  یفجن ، یشعرم 

641 , 629 , 628 , 624 , 568 مظاکدیس / یشعرم ،

307 گروبماه / یمالسا  زکرم 

,67 , 65 , 64 , 58 , 55 , 51 , 49 , 47 , 45 , 44 , 43 , 42 , 27 , 25 , 24 , 22 , 20 , 19 , 17 , 16 , 15 , 5 یمالسا / بالقنا  دانسا  زکرم 
,87 , 85 , 80 , 76 , 74 , 73 , 70 , 69
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,161 , 158 , 154 , 152 , 150 , 149 , 137 , 131 , 130 , 126 , 121 , 117 , 115 , 112 , 111 , 109 , 106 , 105 , 101 , 100 , 94 , 91
,222 , 217 , 213 , 209 , 203 , 197 , 191 , 190 , 186 , 184 , 183 , 180 , 178 , 176 , 171 , 170 , 169 , 168 , 166 , 164 , 163
,384 , 357 , 355 , 354 , 318 , 316 , 311 , 303 , 300 , 297 , 290 , 264 , 245 , 244 , 242 , 241 , 234 , 233 , 232 , 228 , 225

610 , 603 , 588 , 581 , 576 , 569 , 554 , 551 , 537 , 519 , 518 , 505 , 495 , 492 , 459 , 458 , 444 , 439 , 393

,581 , 514 , 486 , 482 , 459 , 342 , 244 , 229 , 212 , 196 , 184 , 183 , 153 , 129 , 128 , 109 , 60 یخیرات / دانسا  یسررب  زکرم 
640 , 624 , 588 , 587

629 , 618 , 536 , 245 , 202 یلعنسح / خیش  جاح  دیراورم ،

342 , 333 , 332 , 331 , 324 , 156 رغصا / یلع  دیراورم ،

530 دومحم / خیش  یچروامس ، يورم 

17 اه / یناجیابرذآ  دجسم 

602 , 600 , 599 , 597 , 592 , 591 , 590 , 578 لوسرلا / لآ  دجسم 

498 ناخ / لادبا  دجسم 

334 , 333 , 331 , 329 لیلخ / میهاربا  دجسم 

670 نارهت / رذوبا  دجسم 

105 نارهت / كرا  دجسم 

571 , 158 , 122 مظعا / دجسم 

471 , 470 , 333 , 332 داوجلا / دجسم 

81 مق / يرکسع  نسح  ماما  دجسم 

,510 , 507 , 506 , 505 , 504 , 502 , 493 , 492 , 489 , 488 , 485 , 480 , 479 , 473 , 472 , 469 , 468 , 17 نسح / ماما  دجـسم 
627 , 550 , 549 , 529 , 527 , 523 , 519 , 516

231 نارهت / نینمؤملاریما  دجسم 

617 اهاّنب / دجسم 
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185 , 183 نارهت / عماج  دجسم 

608 تفریج / عماج  دجسم 

175 , 171 نادهاز / عماج  دجسم 

240 جرک / عماج  دجسم 

470 کمران / عماج  دجسم 

515 , 514 , 507 نارهت / دیواج  دجسم 

514 نارهت / یلیلج  دجسم 

493 دهشم / غابراهچ  دجسم 

510 دهشم / داهرف  جاح  دجسم 

617 , 570 , 568 دهشم / مشاهالم  جاح  دجسم 

446 دهشم / تجح  دجسم 

581 , 165 دزی / هریظح  دجسم 

562 , 558 دهشم / ییاضر  دجسم 

334 رالاسهپس / دجسم 
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95 , 94 , 81 مق / یساملس  دجسم 

319 نارهت / نیدلارصندیس  دجسم 

558 , 53 روشرس / رازاب  هاش  دجسم 

443 فجن / يراصنا  خیش  دجسم 

563 دهشم / نامزلا  بحاص  دجسم 

550 , 311 , 51 , 20 , 17 اه /) یناجیابرذآ  ای  اه  كرت  دجسم   ) اه یقیدص  دجسم 

503 نارهت / هعیلط  دجسم 

78 فجن / یسوط  دجسم 

161 مق / یلع  قشع  دجسم 

588 دابآ / مرخ  يولع  دجسم 

200 دهشم / لیف  دجسم 

504 , 498 , 486 , 485 دهشم / هلبق  دجسم 

,625 , 563 , 530 , 527 , 510 , 509 , 506 , 505 , 502 , 496 , 495 , 494 , 493 , 492 , 489 , 488 , 303 دهشم / تمارک  دجـسم 
645 , 643 , 638

208 ناگرگ / نشلگ  دجسم 

,254 , 244 , 243 , 214 , 213 , 205 , 198 , 197 , 140 , 62 , 59 , 56 , 55 , 50 , 44 , 38 , 36 , 35 , 18 , 17 , 13 داشرهوگ / دجسم 
625 , 616 , 510 , 422 , 360 , 359 , 352 , 344 , 293 , 292 , 289 , 287 , 277 , 265 , 264 , 259

146 , 132 , 131 دنجریب / یلصم  دجسم 

204 , 203 ناگرگ / یلصم  دجسم 

498 دهشم / رفعجازریم  دجسم 

619 دهشم / ون  دجسم 
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590 رهشناریا / رون  دجسم 

193 نارهت / رتفدریزو  دجسم 

507 نامرک / رصع  یلو  دجسم 

463 دهشم / رصع  یلو  دجسم 

514 , 471 , 470 , 436 , 435 , 335 تیاده / دجسم 

546 نارهت / رازاب  نت  تفه  دجسم 

431 شیرجت / تمه  دجسم 

333 یصقالا / دجسم 

60 سردم /)  ) يدوعسم

39 نسح / یناسارخ ، يدوعسم 

32 سابع / يدوعسم ،

39 دمحم / يدوعسم ،

486 رهش / نیکشم 

93 اقآازریم / شم 

تاحفص رتشیب  دهشم /

82 ربکا / يدهشم 

546 , 545 وجزاب /)  ) يریشم

474 یلماع / حابصم 

229 , 157 یقتدمحم / يدزی ، حابصم 

293 , 290 گنهرس /)  ) یقتدمحم مدقم ، یحابصم 
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56 رتکد /)  ) دمحم قدصم ،

541 , 487 , 332 , 303 , 302 , 278 , 261 , 260 , 224 , 181 , 31 رصم /

117 مق /) رد  شورفباتک   ) يوفطصم
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463 داوجدیس / یناسارخ ، يوفطصم 

385 , 304 , 303 يراق /)  ) لیعامسا یفطصم 

30 ناسارخ / هعبطم 

36 , 35 رکشلرس /)  ) جریا یعوبطم ،

,477 , 476 , 471 , 466 , 465 , 464 , 463 , 456 , 447 , 432 , 330 , 328 , 327 , 322 , 299 , 242 هللا /) تیآ   ) یـضترم يرهطم ،
665 , 659 , 654 , 653 , 648 , 647 , 645 , 644 , 575 , 560 , 531 , 530 , 524 , 497 , 496 , 483 , 482

323 يورم /) ناتسریبد  ریبد   ) يرهاظم

607 , 571 , 486 , 429 دیجملادبع / هاوخیداعم ،

36 رتکد /)  ) دمحم دضاعم ،

620 , 516 , 493 , 432 , 431 , 430 , 332 , 331 , 321 , 319 هیواعم /

400 گنهرس /)  ) فکتعم

347 , 346 میهاربا / خیش  یندعم ،

546 , 535 وجزاب /)  ) دمحا یناهفصچوک ، یموصعم 

579 یناحور /)  ) ءابرغلا نیعم 

652 , 560 , 515 , 514 , 507 , 479 رتکد /)  ) دمحم حتفم ،

560 سدنهم /)  ) يدیفم

116 زازب / هداز  سدقم 

619 هقیدص / يزاریش ، یسدقم 

468 اضر / جاح  مدقم ،

565 یلعدیس / مدقم ،
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390 , 389 , 367 , 335 , 325 , 323 , 320 , 309 , 238 , 230 , 208 رصان / مدقم ،

323 , 320 داوج / يدوصقم ،

456 رتکد /)  ) هللا تمشح  يدوصقم ،

607 , 581 , 158 رصان / يزاریش ، مراکم 

508 سجرن / بتکم 

43 , 28 هکم /

347 , 346 , 343 دمحا / هدازالم ،

85 , 67 اردصالم /

50 , 49 سابعالم /

298 نامحرلادبعالم /

588 ناتسرل / يوالم 

31 داؤف / کلم 

356 , 352 نیسح / کلم 

31 قارع /) هاشداپ   ) لوا يزاغ  کلم 

636 يدمحم / کلم 

146 , 131 یتوکلم /

18 بیبحازریم / جاح  يزیربت ، یکلم 

32 دمحا / یکلم ،

486 دمحا / یمق ، يرظتنم 

644 , 556 , 521 , 504 , 503 , 487 , 486 , 342 , 228 , 157 , 85 یلع / نیسح  يرظتنم ،
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315 , 314 دمحم / يرظتنم ،

596 یلعنسح / روصنم ،

235 , 227 , 58 , 55 , 44 نیورپ / يروصنم ،
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269 لیعامسا / يرظنم ،

632 دمحم / درفنم ،

554 یلعدمحم / ینامرک ، يدحوم 

486 دمحم / ینالیگ ، يدحوم 

30 ینیلوسوم /

91 رفعجدیس / یلیبدرا ، يوسوم 

664 , 655 , 651 , 647 , 556 میرکلادبعدیس / یلیبدرا ، يوسوم 

628 , 620 , 619 , 618 , 587 يدابآ /) ناهج   ) نیسحدیس یناسارخ ، يوسوم 

تاحفص رتشیب  ماما /)  ) هللا حور  ینیمخ ، يوسوم 

655 , 648 , 621 , 433 , 432 دمحادیس / ینیمخ ، يوسوم 

596 , 572 , 570 , 568 , 567 , 556 , 239 , 190 , 189 , 155 , 121 , 101 , 94 , 89 هللا /) تیآ   ) یفطصمدیس ینیمخ ، يوسوم 

560 , 327 لضفلاوبادیس / یناجنز ، يوسوم 

504 , 450 , 449 , 448 سابعدیس / یناچوق ، يوسوم 

574 یناجیردهق / يوسوم 

617 , 390 , 159 , 158 , 155 , 118 , 113 , 112 , 100 , 92 , 81 هللا /) تیآ   ) اضردمحمدیس یناگیاپلگ ، يوسوم 

430 , 429 دمحمدیس / ظعاو ، يوسوم 

329 مساقلاوبادیس / ینادمه ، يوسوم 

329 رقابدمحمدیس / ینادمه ، يوسوم 

329 داوجدمحمدیس / ینادمه ، يوسوم 

329 نسحدمحمدیس / ینادمه ، يوسوم 
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http://www.ghaemiyeh.com


182 مظاکدیس / يوسوم ،

601 , 594 , 593 , 588 یلعدمحمدیس / يوسوم ،

205 ناگرگ /) كاواس  سیئر   ) یقفوم

31 دیجم / رقوم ،

661 , 72 يولوم /)  ) یمور نیدلا  لالج  انالوم 

486 دیمحلادبعدیس / انالوم ،

663 داوجدمحم / يولوم ،

596 رقابدمحمدیس / ینامرک ، يودهم 

324 اضردمحم / ینک ، يودهم 

320 نیسح / نایدهم ،

592 گنهرس /)  ) هداز يدهم 

139 ناتسهد /)  ) هنهَم

39 ناسارخ /) یبدا  نمجنا  وضع   ) يدزی ینیهم 

655 بالقنا /)  ) دنفسا نادیم 24 

650 يدازآ / نادیم 

108 مرا / نادیم 

649 ناتسراهب / نادیم 

626 دابآ / یقت  نادیم 

547 هناخپوت / نادیم 

619 , 617 , 616 یقیقد / نادیم 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 817 

http://www.ghaemiyeh.com


610 هلاژ / نادیم 

110 هپس / نادیم 

325 یسودرف / نادیم 

ص:710

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


503 كرمگ / نادیم 

429 مالساریم /

338 گرزباقآ / جاح  یناخریم ،

13 يوفص /) رصع  میکح   ) دامادریم

46 , 24 , 19 , 16 , 14 , 13 , 12 مشاهدیس / جاح  يدامادریم ،

,519 , 445 , 403 , 401 , 355 , 352 , 297 , 245 , 211 , 77 , 47 , 46 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 16 , 14 هجیدخ / يدامادریم ،
548 , 544

12 یبتجمدیس / يدامادریم ،

563 , 524 , 461 , 450 , 448 , 447 , 75 , 74 هللا / تمعن  هدازازریم ،

246 یلگنج / ناخ  کچوکازریم 

336 دمحمدیس / ییازریم ،

527 یناجنز /)  ) يدهمدیس قداصریم ،

527 یبتجمدیس / یناجنز ، یقداصریم 

527 دمحادیس /) هب  فورعم   ) يدهمدیس یناجنز ، یقداصریم 

112 هبلط /)  ) يریم

326 سابع / یتاقیم ،

75 ینالیم /

422 , 421 , 265 , 254 , 239 , 223 , 215 یلعدمحمدیس / ینالیم ،

,149 , 140 , 129 , 127 , 109 , 108 , 94 , 85 , 80 , 79 , 66 , 65 , 64 , 60 , 59 , 18 , 17 , 12 هللا /) تیآ   ) يداهدمحمدیس ینالیم ،
,216 , 215 , 214 , 213 , 212 , 211 , 209 , 202 , 198 , 197 , 196 , 183 , 175 , 174 , 166 , 163 , 160 , 154 , 153 , 151 , 150
,364 , 363 , 360 , 351 , 349 , 344 , 343 , 324 , 315 , 310 , 307 , 277 , 273 , 265 , 254 , 253 , 252 , 244 , 224 , 223 , 221

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


616 , 559 , 536 , 531 , 510 , 497 , 495 , 491 , 482 , 472 , 467 ، 435 , 422 , 421 , 412 , 402 , 371 , 369 , 367

465 , 464 , 432 رصان / یچانیم ،

323 داهرف / ییانیم ،

141 , 32 نیسحمالغ / نایشاب ، نیم 

458 یلع / تسود ، نهیم 

ن

326 سلبان /

663 رکشلرس /)  ) اضر یجان ،

39 ءارعشلاریما /)  ) نیسحدمحم يردان ،

655 ربکا / یلع  يرون ، قطان 

474 هبلط /)  ) رادمان

39 ناسارخ /) یبدا  نمجنا  وضع   ) قحلاءایض يوان ،

385 نیسح / يدیهان ،

337 , 294 , 130 , 96 , 24 , 16 , 13 هللا /) تیآ   ) نیسحدمحم ینییان ،

13 یلو / خیش  تاجن ،

302 , 188 سابع / جاح  یتاجن ،

ص:711

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


459 اضرمالغ / یتاجن ،

329 یشاجن /

,309 , 239 , 238 , 159 , 123 , 111 , 104 , 97 , 96 , 79 , 78 , 77 , 43 , 38 , 25 , 24 , 19 , 16 , 14 , 13 , 12 , 11 فرشا / فجن 
613 , 569 , 568 , 552 , 509 , 345 , 343 , 342 , 314 , 311

429 دابآ / فجن 

11 رهاوج /) بحاص   ) نسحدمحم خیش  یناهفصا ، یفجن 

77 مشاهدیس / جاح  يدابآ ، مجن 

19 لضفلاوباازریم / يدابآ ، مجن 

225 دمحا / یمجن ،

14 دمحاالم / یقارن ،

550 يدهمدمحمالم / یقارن ،

486 نامرک / ریشامرن 

31 ژورن /

182 , 181 رقابدیس / يرازن ،

71 يا /) هنماخ  هللا  تیآ  يرعش  صلخت   ) میسن

356 راعتسم /) مسا  گنهرس -  ) طاشن

164 , 160 تثعب / هیرشن 

651 نصحت / هیرشن 

151 دایرف / هیرشن 

349 هیقف / تیالو  هیرشن 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 821 
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466 , 431 , 430 , 429 , 351 , 229 , 22 , 21 دبشترا /)  ) هللا تمعن  يریصن ،

466 مظاک / یفیظن ،

221 اضر / یتمعن ،

73 یلعلادبع / هدنراگن ،

65 , 64 , 63 , 58 , 57 , 56 , 55 یبتجمدیس / يوفص ، باون 

332 هزغ / راون 

36 رایساپ /)  ) عیفردمحم ییاون ،

11 لیعامساازریم / يربون ،

311 اتسور /)  ) هدون

64 دیشرف / يزورون ،

567 يدهم / يزورون ،

607 نیسح / ینادمه ، يرون 

310 ناغون /

19 ربکا / یلع  خیش  جاح  یناغون ،

510 , 374 اضردمحم / خیش  یناغون ،

653 وتاشول / لفون 

540 دنواهن /

146 دنجریب /) یلاها  زا   ) يدنواهن

216 دمحم / خیش  يدنواهن ،

527 , 522 , 521 , 516 , 508 , 507 , 505 , 504 , 65 , 5 هغالبلا / جهن 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 822 
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541 ورهن /

181 يدازآ / تضهن 

15 , 12 هطورشم / تضهن 

146 , 131 دنجریب /) یلاها  زا   ) يزاین

354 ینارهت /)  ) نسح يرین ،

567 دمحم / يرین ،

486 زیرین /

ص:712

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 823 
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510 , 485 روباشین /

596 مظاکدمحم / مان ، کین 

598 اونین /

و

208 بلاطوبا / جاح  یقثاو ،

111 , 12 ناتسروگ /)  ) مالسلا يداو 

14 هللادبعالم / يزیربت ، ظعاو 

,368 , 367 , 359 , 357 , 351 , 350 , 348 , 346 , 343 , 342 , 341 , 313 , 312 , 305 , 213 , 200 , 199 سابع / خیش  یسبط ، ظعاو 
,569 , 568 , 563 , 556 , 536 , 533 , 510 , 504 , 501 , 488 , 487 , 486 , 483 , 481 , 409 , 388 , 379 , 374 , 370 , 369 , 368

646 , 644 , 629 , 628 , 626 , 625 , 624 , 623 , 620 , 618 , 587 , 580

232 رتکد /)  ) یظعاو

66 یناغماد / دیحو 

343 بیبحدیس / يدیحو ،

219 نیمارو /

209 دمحمدیس / ینیمارو ،

668 هیدجما / هاگشزرو 

621 یتخت /) هاگشزرو   ) دابآدعس هاگشزرو 

65 هجراخ / روما  ترازو 

596 یناگرزاب / ترازو 

33 گنج / ترازو 

340 رابرد / ترازو 

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 824 
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326 , 244 , 32 رنه / گنهرف و  ترازو 

468 مظاک / جاح  يریزو ،

504 دمحم / یلعدیس  يریزو ،

535 كاواس /) يوجزاب  يرهچونم   ) رهچونم هاوخ ، هفیظو 

53 قالیی /)  ) دابآ لیکو 

527 دهشم / دابآ  لیکو 

576 میظعلادبع / نایلو ،

471 هللازیزعدیس / جاح  نایسیو ،

ه

131 يوداه /

174 , 169 دیشرلا / نوراه 

,324 , 323 , 237 , 234 , 233 , 232 , 231 , 229 , 161 , 160 , 158 , 157 , 156 , 152 , 124 , 117 , 88 ربکا / یناجنسفر ، یمـشاه 
664 , 663 , 660 , 651 , 647 , 645 , 556 , 483 , 464 , 457 , 439 , 435 , 384 , 330 , 329 , 328 , 327

139 پیترس /)  ) رهچونم یمشاه ،

,625 , 624 , 623 , 620 , 618 , 580 , 569 , 568 , 563 , 510 , 332 , 313 , 312 , 305 , 200 , 199 میرکلادبعدیس / داژن ، یمـشاه 
646 , 644 , 630 , 628

38 رتخاب / لته 

524 , 255 دهشم /) كاواس  نادنز   ) دیفس لته 

38 یلم / لته 

ص:713

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 825 
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75 رتکد /)  ) دیعس یتیاده ،

39 نسح / يوره ،

316 یسوط / خیش  هرازه 

10 هوازَه /

590 تدحو / هتفه 

33 , 31 دنله /

560 دمحم / نویامه ،

84 نیدلا / لالج  ییامه ،

486 نادمه /

33 سیلگنا / دنه 

33 دنله / دنه 

541 , 337 , 242 دنه /

33 نیچودنه /

421 , 316 , 279 , 242 ناتسودنه /

70 يرام / روتکیو  وگوه ،

305 , 280 سابعریما / ادیوه ،

471 , 431 , 430 , 429 , 338 , 337 , 335 , 334 , 333 , 331 , 330 نیسحلاراصنا / تأیه 

338 , 337 , 336 يدهملا / راصنا  ناناوج  تأیه 

30 فلودآ / رلتیه ،

ي

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 826 
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352 تافرعرسای /

32 دیشر / یمسای ،

623 , 617 , 613 , 600 , 595 , 594 , 588 , 587 , 586 , 583 , 581 , 504 , 503 , 486 , 165 , 164 دزی /

227 میهاربادمحم / جاح  ناینادزی ،

647 , 181 میهاربا / يدزی ،

13 هللا /) تیآ   ) مظاکدمحمدیس يدزی ،

77 ییحیدیس / يدزی ،

607 , 486 , 459 دمحم / يدزی ،

77 نسحازریم / يدزی ،

493 , 431 دیزی /

67 نمی /

328 نسح / يروکشا ، یفسوی 

75 نیسحمالغ / یفسوی ،

ص:714

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 827 
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اه سکع 

ص:715

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 828 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

716 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

717 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

718 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

719 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 832 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

720 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 833 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

721 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 834 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

722 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 835 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

723 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

724 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 837 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

725 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

726 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 839 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

727 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 840 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

728 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 841 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

729 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

730 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

731 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 844 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

732 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
1318ش)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 875ناهفصا   هحفص 845 

http://www.ghaemiyeh.com


سکع

733 ص :

 - 1357ش  ) يا هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  همان  یگدنز  مسا :  حرش 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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