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هچابید

لاوحا یسررب  خیرات ، تسین ؛ یعمج  یصخش و  عفانم  يارب  ثداوح  ندرک  کچوک  گرزب و  خیرات ؛ تسین ؛ يزادرپ  هناسفا  خیرات 
هیبنت يریگ و  تربع  يارب  دارفا  ماوقا و  تشذگرـس  لیلحت  هیزجت و  هعلاطم و  خـیرات ، تسین ؛ حـیرفت  یمرگرـس و  يارب  ناگتـشذگ 

يرکفنـشور خیرات  ثداوح ، نیا  هلمج  زا  .دراد  يزومآ  تربع  يارب  يرایـسب  نیریـش  خلت و  ثداوح  نهک ، یخیرات  اب  ناریا  .تسا 
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یمالـسا ناریا  گنهرف  هشیدنا و  زین  نونک  ات  نآ  ياه  همدص  اه و  هبرـض  یلو  دمآ ، ایند  هب  رامیب  ادتبا  زا  هک  يدولوم  خیرات  تسا ؛
.درازآ یم  ار 

دیدنسپ یم  یبرغ  رس  قرف  ات  اپ  كون  زا  ار  یناریا  دوب و  برغ  هتفیرف  هتفیش و  تفرگ ، لکـش  راجاق  نارود  رد  هک  يرکفنـشور  نیا 
طابـضنا یب  راتخاس و  یب  تموکح  هتبلا  .دـنادرگ  مکاح  روشک  نالک  درخ و  رب  ار  برغ  گنهرف  تابـسانم  هک  دوب  نآ  لاـبند  هب  و 
ینتـساوخ ینتـشاد و  تسود  يا  هدع  يارب  ار  دیدج  مظن  نیا  تشاد ، هیکت  ربکتم  درخ و  مک  یناهاشداپ  تساوخ  رب  اهنت  هک  راجاق 

اهنآ اب  دـندوب و  هدـیزگ  هنال  ناهاشداپ  نیمه  رابرد  رد  اتدـمع  يرکفنـشور  نیا  نارادمدرـس  هک  اج  نآ  زا  لاح ، نیا  اـب  .دوب  هدرک 
يوگلا کی  دنتـسناوتن  یتح  دـنداد ، یم  تلاخد  دوخ  ياـه  تیلاـعف  رظن و  زاربا  رد  ار  هاـشداپ  مخا  محر و  دنتـشاد و  رـشن  رـشح و 

.دننک هدایپ  روشک  نیا  رد  ار  برغ  زا  لماک 

نیب رد  ینید  گنهرف  ناونع  هب  هچنآ  ره  اـب  هزراـبم  دوب و  مدرم  یگدـنز  زا  نید  فذـح  برغ ، زا  يرکف  نشور  نیا  هتخودـنا  اـهنت 
یمالسا گنهرف  اهنآ ، یجراخ  نانابیتشپ  یلخاد و  ناگتخابدوخ  ناوارف  ششوک  دوجو  اب  هتبلا  .تشاد  جاور  مدرم 
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نیا هشیر  هک  دـشاب  نیا  یپ  رد  دـیاب  ههرب  نیا  خـیرات  هعلاطم  .دزیر  ورف  اـه  همجه  نیا  لـباقم  رد  هک  دوب  نآ  زا  رت  مکحتـسم  ناریا 
یم ار  یموب  گنهرف  یتحار  هب  هتینردـم  یمالـسا ، ياهروشک  زا  یـضعب  رد  یتح  رگید و  ياهروشک  رد  ارچ  تساـجک ؟ ماکحتـسا 

روشک رد  دوش و  یم  مکاح  ًالماک  روشک  کی  رد  هتینردم  ارچ  دنام ، یم  ماکان  ناریا  رد  یلو  دنارتسگ ، یم  هنال  اج  نآ  رد  دبور و 
کی رد  ذوفن  يارب  هتینردم  ياهرازبا  اه و  شور  تساجک ؟ اه  گنهرف  توق  فعـض و  طاقن  دـبای ؟ یم  زورب  لاجم  نآ  هبـش  رگید 

؟ تسیچ هلباقم  هار  دنمادک ؟ تلم 

نشور گنهرف  زا  ییاه  هشوگ  رضاح  باتک  دشاب ، اه  شسرپ  نیا  يوگ  خساپ  دراد  هفیظو  یمومع  هاگشناد  ناونع  هب  امیـس  ادص و 
اب بسانتم  یعطق  تسا و  هناسر  دهعتم  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  ییانشآ  يارب  يا  هنیمز  اهنت  دنچره  دنایامن ، یم  ار  رامیب  يرکف 

ناتـسد امیـس ، ادـص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  .دوش  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  يرت  هدرتسگ  تاـعلاطم  دـیاب  يزاـس ، هماـنرب  بلاـق 
یم مالعا  یلیمکت  ياه  شهوژپ  يارب  ار  شا  یگدامآ  دراـشف و  یم  یمرگ  هب  ییاـه  هماـنرب  نینچ  تخاـس  يارب  ار  دوخ  ناراـکمه 

.دراد

ساپس تسا ، هدز  مقر  دوخ  ياسر  ملق  اب  ار  باتک  نیا  هک  سانشرز  رایرهـش  ياقآ  بانج  دهعتم ، لضاف  زا  تسا  هتـسیاش  همتاخ  رد 
.میناهاوخ گرزب  دنوادخ  زا  بالقنا  مالسا و  هب  تمدخ  رد  ار  ناشیا  نوزفا  زور  قیفوت  مینک و  يرازگ 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

2 ص :
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هیراجاق ناریا و  خیرات  لوا : لصف 

هراشا

هنانکشراتخاس ینوگرگد  یساسا و  تسـسگ  ود  دریگ ، یمربرد  ار  لاس  هب 3000  کیدزن  يزیچ  هک  ناریا  بوتکم  خـیرات  لک  رد 
: تسا هداد  خر 

؛ مالسا روهظ  . 1

.هتینردم یبرغ و  رامعتسا  موجه  . 2

هعماـج هک  يریـسم  هچرگا  .تسا  هدوب  هارمه  یمالـسا  رکفت  باـتفآ  عولط  ناریا و  خـیرات  یناتـساب  رـصع  ناـیاپ  اـب  لوا  ینوگرگد 
ریـسم درک ، یط  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هژیو  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  یمالـسا 

لاـس زا  سپ  هژیو  هب  جـیردت و  هب  هک  هچنآ  دوب و  نآ  یلـصا  یلوتم  بحاـص و  زا  تموـکح  تیـالَو و  زا  تیـالِو  يرود  ییادـج و 
ناریا و رد  مالـسا  نییآ  روـضح  لاـح ، ره  هب  یلو  دوـبن ، یمالـسا  هنیدـم  کـی  یعقاو  تروـص  رگید  تفرگ ، لکـش  يرجه  ملهچ 

.دیدرگ یناریا  یگنهرف  يرکف و  تیوه  هدنزاس  رصانع  رد  ییانبم  رییغت  بجوم  نآ  شرتسگ 

یتح هاگ  ناتساب ، ناریا  يا  هروطسا  ياه  تیصخش  نایم  رد  .دندوبن  تناید  تیونعم و  اب  انشآان  زیرگ و  نید  یمدرم  ناتساب  نایناریا 
.دندومیپ یم  ار  ییأر  نشور  ییاسراپ و  ِهار  هک  دوش  یم  هدید  يرادم  تمکح  يونعم و  هتسجرب  ياه  هرهچ 

كرـش دمجنم ، ینییآ  هب  رگید  نایناماس  تنطلـس  ینایاپ  ياه  ههد  رد  هژیو  هب  تشترز  نییآ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  لاح ، ره  هب  یلو 
نایناساس تنطلـس  .تشادـن  ار  نایناریا  زور  نآ  يونعم  يرکف و  ياهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  ناوت  هک  دوب  هدـش  لیدـبت  ناوتان  دولآ و 

ار نایناساس  ناتـساب ، ناریا  ینالوط  خـیرات  رـسارس  رد  ناوتب  دـیاش  دوب و  یناریا » ياه  تلود   » يوگلا رب  ینتبم  زکرمتم  تلود  کـی 
ریگارف تلود  کی  هنومن  اهنت 

3 ص :
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زین دوبن و  يا  هلیبق  رادـم و  یلیا  ناریا ، رد  مالـسا  زا  سپ  یفیاوطلا  كولم  ياه  تموکح  فالخرب  هک  یتلود  ینعی  تسناد ؛ یناریا 
تلم رب  مکاح  يا  هعومجم  نایشنماخه  يروتارپما  نوچ  مه  ای  ینانوی و  برغ  زا  رثأتم  یـسایس  ماظن  کی  نایناکـشا  میژر  فالخرب 

.دوبن یگنهرف  صخشم  تیوه  نودب  فلتخم و  ياه 

نیع رد  .دـیدرگ  یم  رهاـظ  يا  هلیبـق  یلیا و  تیوه  ياـهزرم  زا  رتارف  دوب و  یناریا  يا  هرهچ  اـب  زکرمتم و  یمیژر  ناـیناساس  تلود 
هب دـیدرگ و  نآ  ینورد  یتسـس  روتف و  ببـس  لماوع  نیمه  دوب و  هناـملاظ  فطعنم و  ریغ  هتـسب ، یتساـک ، یماـظن  ناـیناساس  لاـح ،

.دنامن یقاب  يزیچ  نآ  زا  دومیپ و  ار  لاوز  ِهار  تعرس 

هب دومیپ و  هلاحتـسا  فارحنا و  قـیرط  ناـیقتم  يـالوم  تداهـش  زا  سپ  هژیو  هب  موـس و  هفیلخ  نارود  رد  یمالـسا  تموـکح  هچرگا 
رد هک  يا  یمالسا  رکفت  هچرگا  تسا و  هدوب  یمالسا » ندمت   » تفص هدنبیز  رت  مک  دمآرد و  یسابع  سپس  يوما و  يافلخ  تراسا 

هـشیدنا نیرفآروش  ياه  هیام  لاحره  هب  یلو  دوبن ، مالـسلا  هیلع  موصعم  تیادـه  هیاپرب  تفاـی ، شرتسگ  ناریا  رد  يرجه  لوا  نورق 
.تخیر یپ  ار  ینیون  تیوه  يریگ  لکش  يانب  تسکش و  ار  ناریا  رد  ناییایرآ  ثاریم  یتساک  دولآ و  كرش  ياهراتخاس  یمالـسا ،

هزومآ یعیـش و  رکفت  هب  مدرم  تدارا  هقالع و  شرتسگ  بلاق  رد  لوغم  هلمح  زا  سپ  ياـه  هدـس  رد  هک  دوب  تیوه  نیمه  ماـجنارس 
زارف هتبلا  .تخاس  نایع  ار  دوخ  يوفص  دهع  رد  یعیش  تموکح  کی  ندیسر  تردق  هب  اب  ماجنارـس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه 

.دنک یم  رود  نام  یلصا  ثحب  ریسم  زا  ار  ام  اه  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدوب  رایسب  هنایم  نیا  رد  مخ  چیپ و  دورف و  و 

هقف رـشن  تهج  هک  یناکما  اضف و  لیلد  هب  هژیو  هب  تسا  ناریا  خـیرات  رد  فطع  هطقن  کی  فلتخم  ياه  هبنج  زا  هیوفـص  تموکح   
اه و بیع  اه ، بیسآ  اه ، فعض  ياراد  رگید  یتنطلس  میژر  ره  لثم  زین  هیوفص  هتبلا  .دروآ  دیدپ  یمالسا  نییآ  قیاقح  نایب  هعیش و 

.دنتسه حرطم  نآ  تایح  خیرات  رد  یکیرات  ياه  هطقن  نوچ  مه  هک  دوب  یتقایل  یب  ناهاش  هاگ 

تیرومأم اه و  ناوت  هب  هجوت  اب  یناکم و  ینامز _  فرظ  رد  دیاب  ار  تموکح  ره 

4 ص :
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ياهزرم زا  دروآ و  دیدپ  ناریا  نیمزرـس  رد  ریگارف  تدـحو  کی  هیماما ، هقح  داقتعا  رب  هیکت  اب  هیوفـص  .درک  یـسررب  نآ  یخیرات 
مـسارم ماجنا  ینید و  ياه  هزومآ  قیاقح  زا  يرایـسب  ناـیب  رب  ار  هار  هیوفـص  .درک  یقفوم  عاـفد  ناریا  یـسایس  لالقتـسا  يداـقتعا و 

قیمعت شرتسگ و  ار  مدرم  نیا  یعامتجا  تایح  يایاوز  رد  هعیـش  تیناحور  ذوفن  روضح و  زین  درک و  زاـب  دیهـش  ناـماما  يراوگوس 
.دیشخب

زین ییاه  يرگمتـس  اه و  تنوشخ  اه ، تیانج  اه ، یتسـس  هلـسلس  نیا  ناـهاش  یخرب  یلو  تسا ، نایوفـص  گرزب  تامدـخ  اـه  نیا 
رصانع تفگ  ناوت  یم  لاح ، ره  هب  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  خیرات  رد  هیوفـص  ماقم  زا  هنافـصنم  یبایزرا  کی  رد  هک  دنا  هتـشاد 

.دنک یم  ییامندوخ  هیوفص  همانراک  رد  يدایز  تبثم  هدنزاس و 

هاش  » نوچ مه  هلـسلس  نیا  ناهاشداپ  یـضعب  هنارادم  تزع  هناردـتقم و  دروخرب  هیوفـص  خـیرات  رد  هتـسجرب  دراوم  زا  یکی  هژیو  هب 
زا زمره  هریزج  يریگ  سپزاب  تهج  هک  ییاه  شالت  زین  تسا و  ییاپورا  یبرغ و  ياه  تلود  ناریفس  هب  تبـسن  يوفـص » بسامهط 

راتفر رد  زین  نارود  نیمه  رد  یلوصا  شنیب  دوبن  زا  یشان  یخیرات  تاهابتشا  فعض و  طاقن  هک  دنچره  .تفرگ  تروص  اه  یلاغترپ 
.دوش یم  هدید  سابع  هاش  نوچ  يروآ  مان  ِهاشداپ  یتح  هرود و  نیا  ناهاش  یخرب  یلمع  ياه  هویش  و 

 

هیراجاق دهع  رد  ناریا 

رپ یتیعـضو  رد  ناریا  لاس  هب 75  کـیدزن  ق ، رد 1210 ه .  هیراجاق  هلـسلس  سیـسأت  ق و  لاس 1135ه .  هب  هیوفص  طوقـس  زا  سپ 
اب .دندوب  ناوتان  ریگارف  دـنمورین و  زکرمتم  تلود  کی  سیـسأت  زا  زین  هیدـنز  دوب و  تدـم  هاتوک  ردان  تنطلـس  .درب  رـس  هب  بوشآ 

.دمآ مهارف  ناریا  رد  ریگارف  تلود  کی  سیسأت  ياه  هنیمز  ناریا ، یسایس  خیرات  قفا  رد  راجاق  ناخدمحماغآ  روهظ 

يزیر نوخ  گنج و  رد  شتموکح  ِهاتوک  رمع  تشاد و  اکتا  راـجاق  لـیا  یماـظن  ناوت  هب  هک  دوب  دبتـسم  یناطلـس  ناخدـمحم  اـغآ 
ناریا خیرات  هب  رگا  .تشذگ  هناشنمدَد 
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.دنا هدوب  هیوفص  شابلزق » هاپس   » هدنهد لیکشت  كرت  تالیا  زا  اهراجاق  هک  دوش  یم  نشور  میرگنب ، هیوفص  دهع 

اه نآ  یلاـمتحا  ینیرفآ  رطخ  عمجت و  زا  اـت  دـناچوک  ناریا  زکرم  ناـگرگ و  ناردـنزام و  یحاوـن  هب  ار  راـجاق  لـیا  هیوفـص  تلود 
لیابق زا  دندوب  ترابع  دنداد ، یم  لیکشت  ار  شابلزق  هاپس  یلصا  يورین  هک  يوفص  لیعامسا  هاش  رادفرط  لیابق   (1) .دنک يریگولج 

و  (2) تفرگ ـالاب  لیعامـسا  هاـش  یتـموکح  مره  رد  اـهراجاق  تیعقوم  .ردـقلاوذ  راـجاق ، راـشفا ، ول ، هکت  ولجاتـسا ، ولمور ، ولماـش ،
(3) .دندیدرگ هیوفص  تلود  یماظن  یتح  يرادا و  راتخاس  رد  فلتخم  تاماقم  بحاص 

ار راجاق  لیا  فلتخم  ياه  هورگ  درک و  اه  نآ  ندناچوک  هب  مادقا  دوب ، هدـش  كانمیب  اهراجاق  نوزفا  زور  تردـق  زا  هک  سابع  هاش 
هب لیا  نیا  خیرات  رد  یمهم  شقن  دابآرتسا  نکاس  تعامج  نیمه  اهدعب  هک   (4) داد ناکسا  دابآرتسا  ورم و  ناتسجرگ ، غابارق و  رد 

(5) .دندش میسقت  اه  شاب  هقاشا  اه و  شاب  يراخوی  هتسد  ود  هب  دابآرتسا  نکاس  ياهراجاق  .دندروآ  تسد 

رد ناخدمحماغآ  هکنیا  ات  دنتـشاد  ییاهدورف  زارف و  دندرک و  ینیرفآ  شقن  اهراب  ناریا ، هیدنز  هیراشفا و  نارود  خیرات  رد  اهراجاق 
، دوب ناخ  میرک  یلگوس  نانز  زا  ناخدمحم  اغآ  همع  هک  یلاح  رد  دمآرد و  دنز  ناخ  میرک  تراسا  هب  یکدوک 

6 ص :

.19 صص 13 _  ج 1 ، داینب ، رشن  رصاعم ،  هرود  رد  ناریا  یسایس  یعامتجا و  خیرات  یسیفن ، دیعس  . 1 - 1
ص 3. انیس ، نبا  هیناطلس ، رثآم  یلبند ، قازرلادبع  . 2 - 2

ص 140. لوا ، دلج  ریبکریما ، یسابع ، يارآ  ملاع  خیرات  نامکرت ، گیب  ردنکسا  . 3 - 3
ص 7. هیناطلس ، رثآم  . 4 - 4

ص 3. راّوز ، يرصان ، رابخالا  قیاقح  یجومروخ ، رفعجدمحم  . 5 - 5
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وا رابرد  رد  ناخ  میرک  گرم  نایاپ  ات  راجاق  لیا  ياه  نایغط  لرتنک  يارب  يورگ  نانوچ  يدیعبت و  نامهیم  ناونع  هب  ناخدمحماغآ 
سپ ناخدـمحماغآ  لاح ، ره  هب  .دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  تیاور  وا  اب  ناخ  میرک  راتفر  یگنوگچ  دروم  رد   (1) .درک یم  یگدنز 

ق لاس 1210 ه .  رد  هناکافـس  ياه  يزیرنوخ  اه و  گنج  هلـسلس  کـی  یپ  رد  دور و  یم  دوخ  لـیا  ناـیم  هب  ناـخ  میرک  گرم  زا 
.دوش یم  هدیزگرب  وا  تختیاپ  ناونع  هب  نارهت  دنک و  یم  يراذگ  جات  نارهت  رد  .م )  1796)

راجاق لیا  یماظن  ناوت  زا  هار  نیا  رد  دهدب و  ناماس  رس و  يدودح  ات  روشک  هتسسگ  مه  زا  عاضوا  هب  ات  درک  شالت  ناخدمحم  اغآ 
وا روتـسد  هب  تشاد و  ناتـسجرگ  هب  يا  یـشکرکشل  رگمتـس  هاشداپ  نیا  .دوب  یتالیا  یتموکح  ناخدـمحم  اغآ  میژر  .تفرگ  هرهب 

.دروآ مهارف  هیـسور  ناریا و  نایم  يدـعب  ياـه  شکمـشک  يارب  یبساـنم  هنیمز  یـشکرکشل  نیا  .دـندش  ماـع  لـتق  سیلفت »  » یلاـها
هب اهدـعب  دـش و  یم  هدـیمان  ناخاباب »  » هک شا  هدازردارب  يو  زا  سپ  دیـسر و  لـتق  هب  ق  لاس 1212 ه .  هب  ناخدـمحماغآ  ماجنارس 

.درک يراذگجات  امسر  ق  لاس 1212 ه .  لوالا  عیبر  خیرات 24  رد  دیدرگ ، بقلم  هاش  یلعحتف 

ردص  ] هلودلادامتعا هاش و  .تشامگ  یتیالو  ای  یتراما  هب  ار  کیره  درک و  میسقت  شرامش  یب  نادنزرف  نایم  ار  روشک  هاش  یلعحتف   
یلام یناوید و  روما  دوب و  ناگدازهاش  هدهع  رب  يرکـشل  روما  .دندوب  هدـنکارپ  روشک  رـسارس  رد  ناگداز  هاش  تختیاپ و  رد  مظعا ]

.دنداد یم  رارق  هبرجت  اب  نایفوتسم  ناریزو و  زا  يرداک  هداز ، هاش  ره  رانک  رد  ابلاغ  .دنتشاد  هدهع  رب  ناریزو  ار 

دروم ياه  تسایـس  فادها و  درب  شیپ  روظنم  هب  ناریا  رد  ذوفن  يارب  يرامعتـسا  ياه  تلود  هدرتسگ  شالت  هاش  یلعحتف  نارود  زا 
هب هتسباو ، قیالان و  نایرابرد  نآ و  نار  توهش  هضرع و  یب  ناهاش  ناریا و  رابرد  جیردت  هب  دیدرگ و  زاغآ  ناشرظن 

7 ص :

360 و 361. صص 338 ، ریبک ، ریما  خیراوتلا ، متسر  ءامکحلا ، متسر  فصآ  مشاه  دمحم  . 1 - 1
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.دندش لیدبت  یبرغ  نارادمتردق  جنرطش  ياه  هرهم 

 . ناتسمز 1216 ه رد  .درک  رفس  ناریا  هب  لفاغ  نایرابرد  نداد  بیرف  روظنم  هب  ایناتیرب  تلود  هدنیامن  مکلم  ناجرـس  نارود ، نیا  رد 
ناتسجرگ يریگ  سپزاب  روظنم  هب  شالت  تهج  ناریا  تلود  دندرک و  مالعا  دوخ  كاخ  همیمض  امـسر  ار  ناتـسجرگ  اه  سور  ق ،

.دش هسنارف  تلود  هجوتم  هیسور  زا 

تلود دادرارق ، نیا  بجوم  هب  .دـش  هتـسب  هسنارف  تلود  هاش و  یلعحتف  تلود  نایم  نیاتـشا » نُک  نیف   » دادرارق ق ، لاس 1222 ه .  هب 
، ور نیا  زا  .دـهد  يراـی  دوب  هدرک  لاغـشا  هیـسور  هک  يا  یحاون  رگید  ناتـسجرگ و  يریگ  سپزاـب  رد  ار  ناریا  دـش  دـهعتم  هسنارف 

تردق همه  مسر  هک  هنوگ  نامه  یلو  دش ، مازعا  ناریا  شترا  ندرک  هزینردـم  يزاسزاب و  روظنم  هب  نوئلپان  فرط  زا  نادراگ  لارنژ 
هب هرابود  نایرابرد  هاش و  یلعحتف  درک و  سور  رازت  اب  یکیتکات  شزاس  ینابرق  ار  ناریا  اـب  رارق  لوق و  نوئلپاـن  تسا ، گرزب  ياـه 

.دندروآ يور  سیلگنا  يوس 

نآ دنک و  یم  ییامندوخ  دراد  صاصتخا  رـصاعم  نارود  هب  هک  ناریا  خـیرات  رد  گرزب  تسـسگ  ینوگرگد و  نیمود  سپ ، نیا  زا 
.تسا نآ  يرامعتسا  تردق  نردم و  برغ  ییاوژروب  یکینکت _  ندمت  اب  ییورایور  زا  ناریا  يریزگان 

سیلگنا ناریا و  تلود  نیب  يدیدج  دادرارق  ق ، لاس 1224ه .  رد  دنتخاس و  ناریا  هناور  ار  زنوج  دروفراهرس  راّکم  ياه  یـسیلگنا   
يرب رود و  نایرابرد و  نایم  زا  يریگرای  رد  يرنوسامارف  ياهژل  هدرتسگ  ياـه  تیلاـعف  اـهوپاکت و  ناوا ، نیمه  رد  .دـیدرگ  دـقعنم 

طـسوت یمورا » راشفا  ناخرگـسع   » و یچلیا » ناخ  نسحلاوبا   » نوچ يزومرم  ياه  تیـصخش  ددرگ و  یم  زاـغآ  هاـش  یلعحتف  ياـه 
.دنوش یم  هدیرخ  ایناتیرب  رامعتسا 

دادرارق داقعنا  ناریا و  تسکـش  اب  ماجنارـس  دوب ، هدـیدرگ  زاـغآ  ق  لاس 1218 ه .  زا  هک  سور  ناریا و  ناـیم  ياـه  گـنج  هلـسلس 
، ناوریش یکـش ، هجنگ ، غاب ، هرق  ياه  نیمزرـس  هدهاعم ، نیا  داقعنا  اب  .دسر  یم  نایاپ  هب  ق  لاس 1228 ه .  هب  ناتسلگ »  » يرامعتسا

همیمض امامت  زین  ناتسجرگ  دش و  ادج  ناریا  زا  ناتسغاد  یمامت  هبوکداب و 

8 ص :
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(1) .دیدرگ يرازت  هیسور 

هدـنیامن تسا و  هدرک  اضما  رنوساـمارف  یچلیا  ناـخ  نسحلاوبا  ازریم  ناریا  فرط  زا  ار  ناتـسلگ  هدـهاعم  هک  نیا  هجوت  ناـیاش  هتکن 
.تسا هتشاد  يدایز  شقن  هدهاعم ، نیا  داقعنا  يارب  ینیچ  هنیمز  رد  ناتسلگنا  تلود 

هدرتـسگ تیاـمح  دوب و  هتفرگ  تروص  هک  يا  یمدرم  جیـسب  و  ناریا _  هاپـس  هدـنامرف  ازریم  ساـبع  رایـسب  ياـه  تداـشر  دوجواـب 
.دوب نایناریا  تسکش  اه و  نآ  تیقفوم  یلـصا  لماع  یماظن  هصرع  رد  اه  سور  یکینکت  يرترب  اه ، سور  هیلع  گنج  زا  نویناحور 

تاحالصا  » هلـسلس کی  ترورـض  اب  ار  گرزب ، يازریم  هب  فورعم  یناهارف ، یـسیع  ازریم  وا  فورعم  ریزو  ازریم و  سابع  رما ، نیا 
تامادـقا اـب  هاـش  یلعحتف  نارود  رد  یبرغ  یتسینردـم  تاحالـصا  ياـنب  گنـس  عقاو ، رد  .درک  هجاوم  ناریا  شترا  رد  یتسینردـم »

ماجنا یلو  تسا ، هتـشادن  ار  یگدز  برغ  جاور  دصق  هتـشادن و  صوصخ  نیا  رد  یئوس  تین  وا  ًالامتحا  .دـش  هتـشاذگ  ازریم  سابع 
(2) .تسا هداد  یم  صیخشت  يرورض  ناریا  شترا  رد  نویسازینردم  ریسم  رد  ار  اه  ینوگرگد  يا  هراپ 

، درک زورب  هیـسور  ناریا و  نیب  هچگوگ  هیحان  رد  هژیو  هب  يزرم  تادحرـس  نییعت  هرابرد  هک  یماـهبا  لـیلد  هب  ق  لاس 1241 ه .  رد 
.دیماجنا روشک  ود  نیب  ياچنامکرت »  » نیگنن هدـهاعم  داقعنا  هب  ق ، لاس 1243 ه .  رد  هک  تفرگرد  روشک  ود  نایم  يدـیدج  گنج 

نینچ مه  .درک  راذگاو  هیسور  هب  ار  سرا  دور  لامش  ياه  نیمزرـس  یمامت  ناوجخن و  ناوریا ، تایالو  ناریا  هدهاعم  نیا  بجوم  هب 
نویلیم تخادرپ 20  هب  مزلم  زین  دیدرگ و  مورحم  رزخ  يایرد  رد  یگنج  ناگوان  زا  يدنم  هرهب  قح  زا 

9 ص :

صص 145 و 146. لوا ، ج  ریبکریما ، خیراوتلا ، خسان  رهپس ، کلملا  ناسل  یقتدمحم  . 1 - 1
ص 347. متشه ، ج  مایخ ، یشورف  باتک  افصلا ، هضور  تیاده ، ناخ  یلق  اضر  . 2 - 2
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فرط زا  مه  ار  ياچنامکرت  هدـهاعم  هک  تسا  نیا  بلاج   (1) .دیدرگ هیسور  هب  تمارغ  ناموت ) نویلیم  لداعم 5   ) یسور هرقن  لبور 
رد سیلگنا  تلود  ناهنپ  شقن  هدـنهد  ناـشن  دـناوت  یم  رما  نیا   (2) .دوب هدرک  اضما  رنوساـمارف  ِیچلیا  ناـخ  نسحلاوبا  ازریم  ناریا ،

.دشاب ناریا  رت  شیب  هچره  فیعضت  تهج  هدهاعم  نیا  داقعنا 

تاره هب  یـشکرکشل  دـصق  ازریم  سابع  دـش و  اپ  هب  ازریم ) نارماک   ) تاره مکاـح  هیحاـن  زا  یـشروش  هنتف و  ق ، لاس 1249 ه .  رد 
ازریم سابع  یناهگان  گرم  اب  یلو  دندروآرد ، هرـصاحم  هب  ار  تاره  ازریمدمحم  شرـسپ  یهدنامرف  هب  ازریم  سابع  نایهاپـس  .درک 

ینالوط يراـمیب  کـی  زا  سپ  زین  هاـش  یلعحتف  ق ، یناثلا 1250 ه .  يداـمج  خـیرات 19  رد   (3) .دنام مامتان  تاره  ریخـست  يارجام 
.داتفا هار  هب  نارهت  تمس  هب  درک و  يراذگ  جات  زیربت  رد  بجر 1250  رد 7  ازریمدمحم  تشذگرد و 

ماقم مئاق  مساقلاوبا  ازریم  دوخ  مظعا  ردص  ریبادت  زا  هدافتسا  اب  درک و  ادیپ  تنطلـس  یعدم  ناگدازهاش  اب  ییاه  يریگرد  هاشدمحم 
.دش هریچ  اه  نآ  رب  يزیر  نوخ  گنج و  دنچ  ماجنا  و 

: تسا یگژیو  دنچ  ياراد  هاشدمحم  تنطلس  نارود 

؛ درک ادیپ  شرتسگ  موادت و  سیلگنا  سور و  تلود  ود  يرامعتسا  هنایوجالیتسا و  ذوفن  . 1

داد خر  تاره  مکاح  هیلع  هاشدمحم  لصاح  یب  یشکرکشل  لاس 1253  رد  . 2
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؛(1) دش مامت  ناریا  ررض  هب  سیلگنا  تلاخد  اب  هک 

کیرحت ار  هیلیعامسا _  هقف  ربهر  یتالحم _  ناخاقآ  دندش و  ناریا  رد  یبهذم  ياه  هقرف  ندرک  لاعف  راک  هب  تسد  اه  یسیلگنا  . 3
؛ دش بوکرس  داد و  خر  لاس 1256  هب  وا  شروش  .دندرک  شروش  هب 

؛ دیدرگ شیپ  زا  رتدمآراکان  تشاذگ و  یتسس  فعض و  هب  ور  يرت  شیب  تعرس  اب  هیراجاق  یتالیا  تموکح  راتخاس  . 4

ار مدرم  دیمان و  باب »  » ار دوخ  يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  لاس 1260  لوالا  يدامج  رد  .داد  خر  هیباب  ماـیق  ق  لاس 1260 ه .  رد  . 5
هرهب دوخ  عفن  هب  مدرم  ییاضران  روشک و  يداصتقا  نارحب  فعـض و  زا  دوب و  يزاریـش  رجات  کی  دنزرف  وا  .دناوخارف  دوخ  نییآ  هب 

.تفای همادا  وا  ناراداوه  تاکیرحت  یلو  درک ، ینادنز  وکام  قیرهچ  هعلق  رد  ار  باب  هاشدمحم ، تلود  .درب 

لیالد زا  یکی  .درک  یقرت  نانچ  مه  دوب ) هتفرگ  قنور  لبق  هرود  زا  هک   ) یناگرزاب تراجت و  راجاق ، هاشدـمحم  تنطلـس  نارود  رد   
هچمیت اه و  ناکد  دوب و  زیچان  زین  تالغتـسم  رب  تایلام  دش و  یمن  هتفرگ  نایرازاب  نارجات و  زا  ینادـنچ  تایلام  هک  دوب  نآ  رما  نیا 

رپ كدنا  كدنا  یجراخ  ياهالاک  دتـس  داد و  رازاب  ییاپورا ، رامعتـسا  روضح  لیلد  هب  .دندرک  یمن  تخادرپ  دـمآرد  رب  تایلام  اه 
دـندوب و ربـخ  یب  ملاـع  عاـضوا  زا  ناـیرابرد  هاـشداپ و  .تفر  یم  ارقهق  هب  ور  دوـب و  ناریو  ناریا  يزرواـشک  یلو  دـش ، یم  قـنور 

.دنتخانش یمن  ار  يرامعتسا  ياهدنفرت 

.دنکن یگدنز  دوخ  لیا  نایم  رد  هک  تخاس  روبجم  ار  لیا  سیئر  درک و  فیعـضت  راجاق  نایم  رد  ار  يرگیناخ  لیا  ماقم  هاشدمحم ،
یـساقآ ازریم  جاح  شدارم  وا  ياج  هب  دناسر و  لتق  هب  ار  دوخ  مظعا _  ردص  ماقم _  مئاق  ازریم  دوخ ، تنطلـس  لیاوا  رد  هاشدمحم 

نارود رد  .دوب  تیافک  یب  يدرم  وا  .تشاداو  ترادص  هب  ار 

11 ص :

 . ص 89 مود ، ج  خیراوتلا ، خسان  . 1 - 1

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 18 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دندش رادروخرب  نویسالوتیپاک »  » زایتما زا  سیلگنا  هیسور و  نوچ  مه  زین  اه  يوسنارف  هاشدمحم ،

دندوب هدروآ  موجه  ناریا  هب  هک  يا  یسیلگنا  ياوق  هیلع  یناتسگنت  يربهر  هب  رهشوب  مدرم  یـسامح  تمواقم  هک  دوب  نارود  نیا  رد 
.تفرگ تروص 

هک دیسر  اضما  هب  ینامثع  تلود  ناریا و  نایم  مورلا » ُهنزرا   » هدهاعم ماجنارس  يزرم  فلتخم  ياه  شکمـشک  زا  سپ  نارود  نیا  رد 
ياه هشیدنا  نردم و  رامعتـسا  روضح  .تشاد  هدهعرب  یمهم  شقن  هماندـهع  نی  ارد  دـش ، فورعم  ریبکریما  هب  اهدـعب  هک  ماظن  ریما 
یلو تشادـن ، دوجو  روشک  رد  يرنوسامارف  یمـسر  ژل  هچرگا  دـنتفای و  يرت  شیب  يراذـگرثا  گنر و  هرود  نیا  رد  هناـبلط  ددـجت 

.دندوب هدیدرگ  لاعف  ناریا  تردق  زکارم  رد  اه  لفحم  نیا  زا  یخرب  ناهنپ  ناگتسباو 

رد ناکما  نیا  دیدرگ و  دودحم  روشک  رد  هاش  یلعحتف  لوا  هجرد  نادنزرف  ذوفن  تارایتخا و  هنماد  هاشدـمحم ، تنطلـس  نارود  رد   
.تفرگ رارق  ازریم  سابع  نادنزرف  رایتخا 

هب تبـسن  دوخ  فلـس  اب  هسیاقم  رد  هاشدـمحم  .تشاذـگ  شهاک  هب  ور  یتموکح  يارگزکرمت  تائاضتقا  لباقم  رد  راجاق  لیا  ذوفن 
، ياچنامکرت هدهاعم  هیحان  زا  هدراو  كوش  رثا  رب  هژیو  هب  هاشدمحم و  نارود  رد  اساسا  .دوب  هجوت  مک  يا  هزادنا  ات  هعیش  نایناحور 

.دوش یم  هدید  يرامعتسا  ياه  تلود  هب  تبسن  ناریا  تسایس  رد  لاعفنا  یعون 

وا هک  دبای  یم  نایاپ  ینامز  دـشاب و  یم  هلاس  کی  یکدوک  ناخ  مکلم  ازریم  هک  ددرگ  یم  زاغآ  ینامز  هاشدـمحم  تنطلـس  نارود 
یـساقآ ازریم  یجاح  اب  مکلم _  ازریم  ردپ  بوقعی _  ازریم  .تسا  هدرک  رفـس  اپورا  هب  یگلاس  هد  زا  هک  تسا  هلاس  هدزناپ  یناوجون 

.درب هرهب  گنرف  هب  شرسپ  نداتسرف  يارب  مظعا  ردص  ذوفن  زا  تشاد و  یتسود  ییانشآ و 

رب دمآ و  نارهت  هب  زیربت  زا  ازریم  نیدلارـصان  وا  دهعیلو  تشذگرد و  ق  لاوش 1264 ه .  رد 6  تنطلس  لاس  زا 14  سپ  هاش  دمحم 
هیکت راجاق  تنطلس  تخت 
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.دیزگرب دوخ  ترادص  هب  دوب ، هدرک  رایسب  کمک  تنطلس  هب  ندیسر  رد  وا  هب  هک  ار  ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  هاش  نیدلارصان  .دز 

تــسپ رد  ق ، لاـس 1268 ه .  اــت  ق  لاـس 1264 ه .  زا  ریبکریما  .دز  تسد  ناریا  رد  یحالـصا  تامادـقا  هلـسلس  کـی  هب  ریبـکریما 
ياج یب  بجاوم  هریج و  هک  دیـشوک  ریبکریما  .دیـسر  لتق  هب  هاش  نیدلارـصان  ناـمرف  هب  لاـس  نیا  رد  تشاد و  رارق  ناریا  ترادـص 
ياه یـسارکوروب  هیبش  يراتخاس  ات  دیـشوک  يا  هنوگ  هب  وا  .دیازفیب  يدودح  ات  شترا  ناماس  مظن و  رب  دهد و  شهاک  ار  نایرابرد 
تین نسُح  رد  ناوت  یمن  دنچره  اریز  تسا ؛ راوشد  تخس و  يدایز  دح  ات  ریبکریما  دروم  رد  تواضق  .دروآ  دیدپ  روشک  رد  نردم 

یم تمدـخ  هیراجاق  هطلـس  میکحت  هب  هاش  نیدلارـصان  نوچ  يدـساف  هاشداپ  ترادـص  ماقم  رد  وا  لاح  ره  هب  یلو  دومن ، دـیدرت  وا 
روـشک رد  ار  نآ  يرظن  ياـنبریز  رکفت و  دـقاف  نویـسازینردم  ددـجت و  ذوـفن  ياـه  هنیمز  يو  ياـهدرکلمع  یخرب  هکنیا  مود  درک ؛

.داد شرتسگ  درک و  مهارف 

ترواجم تبسانم  هب  .تسا  نابرقدمحم  ییالبرک  ریما ، ناخ  یقتازریم  ردپ  ...دوب  قارع  ناهارف  كولب  يارقزا  هوازه  هد  زا  ریما  لصا 
رد درم  نیا  ریما ، ردپ  نابرقدمحم  ییالبرک  نکـسم  نطوم و  هوازه  اب  دوب ، اجنآ  زا  ماقم  مئاق  نادناخ  لصا  هک  ناهارف  دابآرهم  هیرق 

هدرک و ادیپ  يزپشآ  تمـس  وا  هاگتـسد  رد  دمآ و  رد  گرزب  ازریم  هب  فورعم  یـسیع  ازریم  ینعی  لوا ، ماقم  مئاق  ناراکتمدخ  دادع 
(1) .تسا هدش  وا  یچوپاق  يریپ  رد  هناخزپشآ و  رظان  یناث  ماقم  مئاق  شیپ  رد  اهدعب 

هداعلا قوف  ياه  يرمتسم  عطق  نایرابرد و  ذوفن  نتخادنارب  زا  دوب  ترابع  هاش  نیدلارصان  تنطلس  زاغآ  رد  ریبکریما  یلخاد  تسایس 
نامز نآ  ات  هک  هجدوب ، میظنت  تلود و  ياهدمآرد  اه و  تایلام  يرادا و  روما  زکرمت  دـش و  یم  هداد  صاخـشا  هب  ببـس  نودـب  هک 

داجیا .تشادن و  هقباس  ناریا  رد 
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طـسب تالیا و  ياسؤر  یفیاوطلا و  كولم  ندرب  نایم  زا  حالـسلا و  تحت  مظنم  هاپـس  لیکـشت  تلود و  هنیزه  دـمآرد و  نیب  لداـعت 
باـب و ناوریپ  هنتف  عفد  ناـسارخ و  رد  رـالاس  عمق  علق و  هب  رما  زاـغآ  رد  ...ییاـپورا .  فراـعم  لوصا  زا  ساـبتقا  قـیرط  هب  فراـعم 

(1) .تشامگ تمه  يرایتخب  سراف و  نایشروش  ندرک  بوکرس 

کی هب  هک  ینامز  تفای و  همادا  زین  هاش  نیدلارصان  تنطلـس  نیزاغآ  ياه  لاس  رد  دوب ، هدش  زاغآ  هاشدمحم  نامز  زا  هک  باب  هنتف   
ًاـساسا .تـفرگ  ناـیاپ  ق  لاس 1266 ه .  هب  باب  دـمحم  یلع  مادـعا  ریبکریما و  تیعطاـق  اـب  دـش ، لیدـبت  زاـسرطخ  يدـج و  هلئاـغ 

زا دنچره  دمآ ؛ یمن  شـشوخ  نادنچ  هعیـش  ردتقم  تیناحور  زا  یلو  داد ، یم  هولج  یبهذم  یمدآ  ار  دوخ  هچرگا  هاش  نیدلارـصان 
، ینک یلع  الم  جاح  دننام  يدارفا  دندوب ؛ هاش  نیدلارصان  ِرصاعم  یگرزب ، یسایس  ناملاع  .درک  یم  ار  نآ  هظحالم  دیسرت و  یم  نآ 

ربکا یلعدیس  يزیربت و  دهتجم  داوج  ازریم  برع ، حلاصدمحم  ینایتشآ ، نسحدمحم  ازریم  یناهفصا ، یفجن  اقآ  يزاریـش ، يازریم 
.يریسا لاف 

زین نایهاپس و  تسناوت  يو  .دوب  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ینادراک  تیارد و  نویدم  ار  دوخ  تنطلس  هاش  نیدلارـصان  رابتعا  کی  هب 
.دروآ (2) مهارف  ار  تنطلس  هب  هاش  نیدلارصان  سولج  يارب  مزال  هنیزه 

نایاپ ار  هلئـسم  هرظانم  سلاجم  يرازگرب  اب  دیـشوک  داد و  ناشن  ییاه  یتسـس  دوخ  زا  باب  هنتف  اب  طابترا  رد  هاـش  نیدلارـصان  هاـگ 
هشیر .دیدرگ  لدب  يرامعتسا  زیمآ  کیرحت  يزاس  هقرف  کی  هب  فرـص  یبهذم  فارحنا  کی  زا  هیباب  راک  كدنا  كدنا  یلو  دهد ،

ار ناشیا  یگدنز  موادت  و  جع ) ) تجح ترضح  تبیغ  هلئـسم  هک  دوب  ق ) م 1242 ه .   ) ییاسحا دمحا  خیـش  يارآ  رد  هیباب  يارجام 
ياه لیوأت  یخرب  اب 
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.تخاس حرطم  ار  عبار » نکر   » هلئسم تخیمآرد و  هدز  نانوی  یفسلف و  هبش  طلغ 

روضح زا  دوخ  رمع  رخآ  رد  درک و  رتزاب  ار  فارحنا  هیواز  وا  فورعم  درگاـش  یتشر  مظاـک  ییاـسحا ، دـمحا  خیـش  گرم  زا  سپ 
هدازرجات هک  باب  دمحم  یلع  تشذـگرد و  ق  لاس 1259 ه .  هب  یتشر  مظاک  .تفگ  نخس  وا  نتفای  ترورـض  و  رـصع » ماما  باب  »

.تخادرپ ندوب  رصع  ماما  دوخ  ياعدا  سپس  ندوب و  رصع  ماما  باب  يوعد  هب  تسخن  دوب ، داوس  مک  بلط و  هاج  يا 

هب تبسن  راجاق  ناهاشداپ  كانتـشحو  ياه  متـس  ییاتـسور ، یگدنز  يزرواشک و  هنیمز  رد  هژیو  هب  ناریا  يداصتقا  ناماسبان  طیارش 
هبـش ياه  شیارگ  يدودـح  ات  دروخ و  یم  دـنویپ  یناـهج  يراد  هیامرـس  اـب  مک  مک  هک  ینیـشنرهش  رجاـت  هقبط  شرتسگ  تیعر و 

رد دوش و  رادروخرب  یعامتجا  ياه  هورگ  یخرب  نایم  رد  یبسن  ذوفن  زا  باب  نیغورد  ياـهاعدا  هک  دـش  ببـس  تشاد ، یتسینردـم 
تـسایس هناراکم  شقن  نایم ، نیا  رد  .دوش  لدـب  زاسرطخ  هدرتسگ و  شبنج  کـی  هب  ق  ق و 1266 ه .  ياه 1265 ه .  لاس  دودح 

رد يدس  نانوچ  هشیمه  هک   ] هعیـش تیناحور  ذوفن  روضح و  فیعـضت  ناریا و  رد  یبهذم  يزاس  هقرف  يارب  سور  سیلگنا و  تلود 
لباق رایسب  اه  یباب  ذوفن  هنماد  تیوقت  روشک و  ياضف  زا  يرادرب  هرهب  رد  تسا ] هدرک  یم  یگداتسیا  يرامعتسا  مجاهت  جاوما  ربارب 

.تسا هجوت 

هدرتسگ بوکرـس  هاش و  نیدلارـصان  هب  باب  ناوریپ  قفومان  دصق  ءوس  زا  سپ  دـش و  مادـعا  ق  لاس 1266 ه .  هب  باب  لاـح ، ره  هب 
.دنامزاب تیلاعف  زا  باب  هلئاغ  هنتف و  يزکرم  تموکح  يوس  زا  نانآ 

ماظن ذوفن  شهاک  نردـم و  هبـش  زکرمتم  يرالاس  ناوید  راتخاس  شرتسگ  يارب  هاش  نیدلارـصان  ریبکریما و  تسایـس  لباقم  رد  یلو 
رالاس ناخ  نسح  شروش  اه  نآ  نیرت  مهم  دـیاش  هک  تفرگ  تروص  راجاق  لیا  ناگیاپدـنلب  یخرب  يوس  زا  ییاه  نایغط  یناـخلیا ،

.دوب ناسارخ  رد  ولاود 

زا دنتشاد و  رارق  راجاق  لیا  یگنج  ياهورین  سأر  رد  ولاود  نادناخ 
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مادعا يزکرم  تلود  مکح  هب  ولاود  ناخ  یلعدمحم  یهارمه  هب  شرـسپ  رالاس و  ناخ  نسح  .دـندوب  يراجاق  ذوفنرپ  ياه  هداوناخ 
یـسارکوروب ياه  تسایـس  عفن  هب  هیراجاق و  یتالیا  ياه  شیارگ  رکیپ  رب  ینیگمهـس  هبرـض  اـه ، نآ  شروش  نتفاـی  ناـیاپ  .دـندش 

ایوـگ هک  دـسیون  یم  رـالاس  ناـخ  نسح  مادـعا  هعقاو  زا  يا  هنوـگ  هب  افـصلا  هـضور  هدنـسیون  .دوـب  ریبـکریما  نردـم  هبـش  زکرمتم 
(1) .تسا هدوبن  وا  گرم  هب  یضار  هاش  نیدلارصان 

لدـم یتالیا و  ياـه  شیارگ  ناـیم  بذـبذم  ریـس  کـی  زا  يا  هنییآ  وس  کـی  زا  ناوت  یم  ار  هاـش  نیدلارـصان  تنطلـس  خـیرات  هتبلا 
يرکفت و کیروئت و  ياـنبریز  دـقاف  نردـم  هبـش  نردـم و  یـسارکوروب  شرتسگ  هب  لـیم  رگید ، يوس  زا  و  نآ ، رب  ینتبم  یتموکح 

اتقوم ناریا  رد  نویـسازینردم  شرتسگ  يارب  لدـتعم  هناور و  هنایم  شالت  نیتسخن  عقاو  رد  ریبکریما  گرم  اب  .تسناد  يدـیلقت  اـفرص 
.ددرگ یم  گنر  مک 

ازریم دننام  يدارفا  هتـسباو  هنانئاخ و  ياه  تکرح  اب  دوخ ، راگزور  هزینردم  ياه  شیارگ  زا  يریگوگلا  ریـسم  رد  ریبکریما  تکرح 
یم هراشا  اه  نآ  هب  هک  تشاد  يا  یـساسا  ياه  تواـفت  ناـخ  مکلم  ازریم  هنادـلقم  ياـه  يزادرپ  يروئت  رالاسهپـس و  ناـخ  نیـسح 

: مینک

هلودلا و نیما  ناخ و  نیـسح  ازریم  رد  هک  یتافـص  دوب ؛ هتـسباو  ریغ  ریذپانداسف و  زوسلد ، قداص ، تین ، نسح  اب  يدرف  ریبکریما  . 1
.تسا هتشادن  دوجو  يور  چیه  هب  نارگید  ناطلسلا و  نیما 

تفایرد کیروئت و  شنیب  دـقاف  نوچ  راجاق ، یتموکح  ماظن  رد  تاحالـصا  يا  هراـپ  ماـجنا  ترورـض  تفاـیرد  نیع  رد  ریبکریما  . 2
هتینردـم زا  سابتقا  قفا  زا  نتفر  رتارف  روظنم  هب  شالت  يارب  مزال  هزیگنا  یتح  ای  هناوتـشپ و  دوب ، ناریا  یخیراـت  تیعقوم  زا  يروضح 

.تشادن ار 
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رما نیا  .دوب  میژر  نیا  هرطیـس  رادـتقا و  ظفح  وا  شالت  یلـصا  روحم  ور ، نیا  زا  دوب و  دـهعتم  دـقتعم و  راـجاق  میژر  هب  ریبکریما  . 3
نیدلارـصان هتـسکشرو  دـساف و  میژر  عفن  هب  تیاهن  رد  ماجنارـس  یلو  درک ، یم  کمک  یلم  تدـحو  ظفح  هب  يدودـح  اـت  هچرگا 

يونعم ِلقتسم  دشر  هار  کی  نتفرگ  شیپ  رد  لباقم  رد  يّدس  نانوچ  اعطق  هیراجاق  هرطیـس  میکحت  ای  تیوقت  دش و  یم  مامت  یهاش 
قفا ناریا و  یخیرات  طیارـش  هک  دنچره  .درک  یم  ییامندوخ  نپاژ ] دننام   ] نردـم برغ  ریدـقت  رد  ندـش  میهـس  یتح  ای  ناریا و  رد 
دوخ ققحت  يارب  زین  ناریا  رد  يوـنعم  تفرـشیپ  راـکهار  درک و  یم  یفتنم  یلک  روـط  هب  ار  ندـش  ینپاژ  لـح  هار  اـم  یموـق  تیوـه 

ای تبثم  تواضق  دصق  ثحب ، نیا  رد  ام  هتبلا  .تشادـن  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  دوب ، کیروئت  ياه  هناوتـشپ  اه و  يزاسرتسب  دـنمزاین 
.دوب هتفرگ  رارق  نآ  رد  وا  هک  تسا  يا  یخیرات  طیارش  فیصوت  یلصا  فده  هکلب  میرادن ، ار  ریبکریما  همانراک  هرابرد  یفنم 

تلود تسایس  هب  هتسباو  دساف و  يدرف  يرون  ناخاقآ  ازریم  .دیسر  ترادص  هب  هلودلادامتعا )  ) يرون ناخاقآ  ازریم  ریبکریما ، لتق  اب 
.دوب هارمه  ناریا  يارب  يرایـسب  ياـه  ناـیز  اـب  هک  تسا  تاره  موس  گـنج  وا  ترادـص  نارود  مهم  ياهدادـیور  زا  .دوـب  سیلگنا 

هب یناریا  تـئیه  دوـش و  یم  ادـج  ناریا  زا  ناتــسناغفا  يروـن  ناـخاقآ  ازریم  ترادــص  نارود  رد  ق و  لاس 1273 ه .  رد  ماـجنارس 
مکلم ازریم  .دننک  یم  اضما  ار  سیراپ  نیگنن  دادرارق  دنتـسویپ ) يرنوسامارف  ياهژل  هب  یگمه  هک   ) هلودلا نیما  ناخ  خرف  یتسرپرس 

لاس زا  يرون  ناـخاقآ  ازریم  .ددـنویپ (1)  یم  يرنوسامارف  ناگتـسباو  عمج  هب  تسا و  تئیه  نیا  ياضعا  زا  زین  هلودـلا  مظاـن  ناـخ 
.دیدرگ لزع  ترادص  زا  لاس  نیا  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  ترادص  ق ، ات 1275 ه .  ق  1268 ه . 

هکنیا ات  دـیدرگ  زاغآ  ناریا  زا  ناتـسیس  ندرک  ادـج  روظنم  هب  سیلگنا  يرامعتـسا  تلود  ياه  هئطوت  ناریا  زا  تاره  هیزجت  زا  سپ   
هب ق ، لاس 1289 ه .  رد  ماجنارس 
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شقن هصرع  يرون  ناخاقآ  ازریم  ترادص  هاش و  نیدلارصان  تنطلس  نارود  ناریا  .دیدرگ  قفوم  ناریا  زا  ناتـسیس  زا  یـشخب  هیزجت 
راگزور ینعی  نارود ، نیا  رد  هک  تساج  نیا  بلاج  یلو  دوب ، یمود  هژیو  هب  سیلگنا  سور و  ياه  تلود  هناراـکایر  ياـه  ینیرفآ 
تـسود رکفلارونم و  ددـجتم و  رالاسهپـس  ناخ  نیـسحازریم  ترادـص  راگزور  اب  هسیاـقم  ماـقم  رد  يرون  ناـخاقآ  ازریم  ترادـص 

.تسا هدش  راذگاو  ناگناگیب  هب  يرت  مک  هنانئاخ  تازایتما  یفیک  یّمک و  ظاحل  هب  هلودلا ، مظان  ناخ  مکلم  ازریم  راغرای  کیدزن و 
يراذگاو رازاب  دنتسه ، هتینردم  ددجت و  ناراد  هیعاد  زا  ود  ره  هک  ناطلسلا  نیما  رالاسهپس و  ناخ  نیـسحازریم  ترادص  نارود  رد 

زاس هنیمز  شقن  ینـشور  هب  رما ، نیا  .تسا  رادروخرب  راودا  رگید  اب  يا  هسیاقم  لباقریغ  قنور  زا  ناگناگیب  هب  يرامعتـسا  تازاـیتما 
.دنک یم  راکشآ  ار  ناریا  رد  رامعتسا  روضح  يارب  نارکفلارونم  اه و  تسینردم 

يا هراپ  ماـجنا  رکف  هب  دـش ، ور  هبور  رامعتـسا  هتینردـم و  ذوفن  زا  یـشان  ياـهراشف  اـه و  نارحب  اـب  هک  نآ  زا  سپ  هاـش  نیدلارـصان 
يورین تقادص و  زا  وس  کی  زا  راب  نیا  یلو  تخادرپ ، برغ  زا  يدـیلقت  یتروص  هب  هیراجاق  میژر  يرادا  راتخاس  رد  اه  ینوگرگد 

حرط هک  دوب  یعیبط  دوب و  هدیدرگ  ریبکریما  راگزور  زا  شیب  يرامعتسا  ياه  تلود  ذوفن  وس  رگید  زا  دوبن و  يربخ  ناخ  یقتازریم 
کی زج  يزیچ  دوش ، ارجا  دـساف  هتـسباو و  یمظعا  ردـص  طسوت  دـشاب و  گنهامه  هاش  نیدلارـصان  رکف  حطـس  اب  هک  يا  يدـیلقت 

لماش 9 یتکلمم  ياروش  نآ  بجوم  هب  هک  درک  رداـص  یناـمرف  نابعش 1287  خیرات 20  رد  هاش  نیدلارـصان  .دوب  دهاوخن  يدژارت 
رالاسهپـس ناـخ  نیـسحازریم  هب  ار  مظعا  ترادـص  ق ، لاس 1288ه .  رد  ماجنارـس  يو  .دوش  لیکـشت  مظعاردـص  تساـیر  هب  ریزو 

هاش نیدلارـصان  هب  يا  همان  رد  دوب و  فلاخم  باستنا  نیا  اب  ینک  یلعالم  جاح  هّللا  تیآ  یخیرات  تایاور  لقن  هب  اـنب  .درک  راذـگاو 
: تشون نینچ 

هب تسپ  قیالان و  دارفا  هک  تسا  نیا  تکلمم  مدرم  تلم و  لالحمـضا  یتخبدب و  روشک و  تنطلـس و  کی  ضارقنا  لاوز و  تمالع 
هیلاع تاماقم 
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رب يدرف  نینچ  هک  دنا  هدرمن  قیال  صاخشا  دنتسه و  ینادنمرنه  زونه  ناریا  روشک  رد  .دننک  لاغشا  ار  ساسح  ياه  تسپ  دنـسرب و 
(1) .دوش یکتم  ترازو  دنسم 

تازاـیتما عاوـنا  يراذـگاو  رد  يرـصان  تنطلـس  خـیرات  ياـه  هرود  نـیرت  هایـس  زا  رالاسهپـس  ناـخ  نیــسح  ازریم  ترادـص  نارود 
لاس هب  هک  تسا  رتیور » دادرارق   » اه نآ  نیرتزیگنا  تریح  نیرتروهـشم و  زا  یکی  .دوب  سیلگنا  سور و  ياـه  تلود  هب  يرامعتـسا 
وغل مدرم  تیامح  ینک و  یلع  ـالم  جاـح  هّللا  تیآ  موحرم  ياـه  تفلاـخم  اـه و  شـالت  رثا  رد  لاس 1290  رد  دـش و  ءاـضما   1289

.دیدرگ

رد ددـجت  راد  هیعاد  ياه  هرهچ  زا  ناخ و  مکلم  ازریم  کـیدزن  ناتـسود  زا  يرنوساـمارف و  وضع  هک  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم 
نخس وا  هرابرد  لقتسم  یثحب  رد  هلاسر  نیا  رد  ام  .تسا  هدوب  ناریا  رد  هتینردم  هبـش  ذخا  هژورپ  يارجا  لماوع  زا  تسا ، هدوب  ناریا 

زاـیتما .تفرگ  یم  رارق  سیلگنا  رامعتـسا  راـیتخا  رد  ناریا  نیمزرـس  تاـناکما  عباـنم و  رت  شیب  رتیور ، دادرارق  قبط  .تفگ  میهاوخ 
نانچ نآ  دوب ، رتیور  سویلوج  نوراب  مان  هب  یـسیلگنا  یـصخش  هب  نآ  يراذـگاو  لـماع  هدـننکاضما و  رالاسهپـس  هک  رتیور  دادرارق 

: دسیون یم  نآ  هرابرد  هنایمرواخ _  دنه و  رد  ناتسلگنا  يرامعتسا  رومأم  نزرُک _  دُرل  هک  دوب  هنانئاخ  راب و  تلذ 

ضیوفت میلست و  یجراخ  کی  هب  يروشک  یعیبط  عبانم  مامت  نآ ، بجوم  هب  درادن و  ریظن  خیرات  لوط  رد  هک  يزایتما  نیرت  بیجع   
(2) .تسا هتشگ 

نوراب مان  هب  یسیلگنا  يدوهی  کی  هب  هلودلا  مظان  ناخ  مکلم  ازریم  يراکمه  اب  رالاسهپـس و  ناخ  نیـسح  ازریم  طسوت  رتیور  زایتما 
هب .دش  راذگاو  رتیور  سویلوج 
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هرهب یتمیق ، ياه  گنـس  هرقن و  الط و  زج  هب  عبانم  نداعم و  هیلک  زا  يرادرب  هرهب  اومارت ، نهآ ، هار  ثادـحا  قح  زایتما ، نیا  بجوم 
قح تاکرمگ و  هرادا  لاس و  داتفه  تدم  هب  يراصحنا  یعطق و  روط  هب  يرایبآ  ياه  لاناک  تاونق و  ثادحا  اه ، لگنج  زا  يرادرب 
هریل رازه  تسیود  غلبم  زایتما ، همه  نیا  يازا  رد  دیدرگ و  راذگاو  رتیور  هب  لاس  تدم 25  هب  ناریا ، هب  تالوصحم  عون  همه  رودص 

يرایسب ياه  تنایخ  رالاسهپس ، ناخ  نیسح  ازریم  همانراک  رد  .تفرگ  ماو  ناتسلگنا  تلود  زا  جراخ ، هب  هاش  نیدلارصان  رفـس  تباب 
ياه قازق  ندروآ  هاش ، نیدلارصان  يارب  اپورا  هب  هدیاف  یب  رفس  ود  نداد  بیترت  رتیور ، زایتما  يراذگاو  رب  نوزفا  هک  دوش  یم  هدید 
ییاه شخب  ندش  ادج  هب  هک  تسا  هدوب  تیمسا  دلگ  تیمکح  هب  نداد  نت  اه ، سور  هب  تالیش  زایتما  يراذگاو  ناریا و  هب  یـسور 

.دیماجنا ناریا  زا  ناتسچولب  ناتسیس و  زا 

هبتر ياقترا  رد  اراکـشآ  سیلگنا  رامعتـسا  ناـهنپ  تسد  هک  دـهد  یم  ناـشن   1289 ياه 1287 _  لاس  ياهدادـیور  قیقد  یـسررب 
ناخ نیسح  ازریم  .تسا  هتشاد  شقن  رنوسامارف  ددجتم و  هتـسباو و  مظعاردص  کی  ناونع  هب  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  یـسایس 

ار فیاظو  فاقوا و  هیلدع ، هناخترازو  هس  نامرف  دادـغب ، رد  تایلاع  تابتع  ترایز  قارع و  هب  هاش  رفـس  ماگنه  هب  لاس 1287 و  رد 
هاش نیدلارصان  هک  رابرد » ياربک  ياروشلاراد   » تیوضع هب  لاس 1288  رد  .دمآ  نارهت  هب  وا  هارمه  هب  درک و  تفایرد  هاش  تسد  زا 

تفه لهچ و  دش و  بوصنم  گنج  ترازو  ناریا و  نوشق  مظعا  يرالاسهپس  ماقم  هب  سپس  دمآ و  رد  دوب  هدرک  سیسأت  یگزات  هب 
.دیسر ناریا  تلود  یمظعا  ترادص  هب  دعب  زور 

هنیمز رد  سیلگنا  تلود  ياـه  تسایـس  اـب  ناریا ، تلود  بتارم  هلـسلس  رد  ناـخ  نیـسح  ازریم  زیگنا  تفگـش  عیرـس و  ياـقترا  نیا 
.تشاد میقتسم  طابترا  ناتسیس  ناتسچولب و  روما  رد  تلاخد  ناتسناغفا و 

: دسیون یم  نینچ  یسیلگنا  نوسنلار  زا  لقن  هب  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  هرابرد  دومحم  دومحم 
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سیلگنا و تلود  نیب  تسیاب  یم  هک  دوب  نایم  رد  کچوک  رـصتخم و  عوضوم  دـنچ  یمظعا  ترادـص  هب  درم  نیا  باختنا  عقوم  رد 
ناتـسچولب و هب  تالک  ناخ  تاضرعت  ناتـسیس ، رب  یلعریـشریما  يزادـنا  تسد  هیـضق  هلمج  زا  ایاضق  نیا  ...دوش  لصف  لح و  ناریا 

صخـش زیمآ  تقفاوم  ذوـفن  تلاـخد و  اـیاضق  لـیاسم و  نیا  ماـمت  لـح  رد  هتبلا  و  دوـب ]  ] دروـم ود  نیا  رد  سیلگنا  تیمکح  لوـبق 
نیا دوب و  رالاسهپـس  ناخ  نیـسحازریم  یـسایس  مارگورپوزجون  زا  هنـسح  طباور  داجیا  نیاربانب ، .تسا  رثؤم  هداعلا  قوف  مظعاردص 

ءاـیحا يارب  هک  ناـخ  نیـسحازریم  مارگورپ  رد  ...دوـمن  راوـمه  فاـص و  تالکـشم  نیا  ماـمت  لـح  يارب  ار  هار  وا ، تـین ]![  نـسُح 
(1) .دنک مأوت  ناتسلگنا  عفانم  اب  ار  ناریا  عفانم  هک  تشاد  ار  رظن  نیا  دوب ، هدش  حرط  ناریا  تکلمم 

ناتسچولب ناتسیس و  يزرم  دودح  نییعت  رد  ار  سیلگنا  تیمکح  شریذپ  رالاسهپس ، ناخ  نیسحازریم  زا  سیلگنا  تلود  ناس  نیدب 
وا زا  تیاـمح  طرـش  ار  نآ  هدرک و  بلط  رتیور ، هماـنزایتما  بیوصت  هیـسور و  تلود  روناـم  تردـق  ندرک  دودـحم  روظنم  هب  ناریا 

.دوب هداد  رارق  ناریا  یمظعا  ترادص  ماقم  رد  نتفرگ  رارق  يارب 

زا ناشدوخ  ياهاضاقت  زا  هرقفراهچ  يارب  اه  یسیلگنا  ترادص ، هب  اه  سیلگنا  رارصا  تنواعم و  اب  ناخ  نیسحازریم  نییعت  عقوم  رد 
نداد . 3 ناتسیس ؛ دودح  هب  عجار  سیلگنا  رومأم  تیمکح  لوبق  . 2 ناتسچولب ؛ هب  عجار  سیلگنا  تیمکح  لوبق  . 1 دنتفرگ : لوق  وا 

.سیلگنا يروتارپما  تمظع  ندـید  يارب  ندـنل  هب  هاش  نیدلارـصان  ندرب  . 4 رتیور ؛ ود  سیلوژ  نوراب  هب  ناریا  رـساترس  عبانم  زاـیتما 
(2) .داد ماجنا  سیلگنا  هاوخلد  قفاوم  ار  هرقف  راهچ  ره  مه  هدناشن  تسد  مظعا  ردص 

21 ص :

صص 923 و 924. ج 3 ، لابقا ، مهدزون ، نرق  رد  سیلگنا  ناریا و  یسایس  طباور  خیرات  دومحم ، دومحم  . 1 - 1
.رالاسهپس لصف  تیاده ، تاراشتنا  يراکمه  اب  کباب  تاراشتنا  راجاق ، هرود  نارگ  تسایس  یناساس ، کلم  ناخ  . 2 - 2

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_21_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتفگ  رالاسهپس  هرابرد  ایناتیرب _  رامعتسا  راک  هنهک  رومأم  نرنرُکدرل _ 

هتفرگن الاب  ناریا  رد  هجرد  نیا  هب  تقو  چیه  سیلگنا  تلود  هب  تبسن  يرادافو  تیمیمـص و  سیلگنا ، اب  یتسود  يارب  قوذ  قوش و 
.تفرگ الاب  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  نامز  رد  هک  دوب 

نارود زا  .دوب  ناخ  مکلمازریم  یمیمص  کیدزن و  تسود  بلط و  حالصا  ارگددجت و  يرادم  تسایس  رالاسهپس  ناخ  نیـسحازریم 
هبـش هشیدنا  ردپ  ار  مکلمازریم  رگا  .دـبای  یم  یقیمع  رت و  هدرتسگ  تروص  هیراجاق  میژر  رد  یتسینردـم  تاحالـصا  وا ، ترادـص 

هدارا مسجت  ناوت  یم  ار  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسحازریم  مینادـب ، تسینردـم  يرکف  نشور  رامعتـسا و  دـنویپ  مسجت  ناریا و  هتینردـم 
زاتـشیپ رالاسهپـس  ناخ  نیـسحازریم  .تسناد  ناریا  رد  هتینردم  هبـش  هژورپ  يارجا  روظنم  هب  هیراجاق  دهع  رد  کیتارکوروب  ییارجا 
نردـم رامعتـسا  هب  لـمع  رظن و  رد  هک  تسا  ییارگ  نوناـق  یهاوخ و  يدازآ  راد  هیعاد  و  تسینردـم ]  ] ددـجتم نادرم  تلود  لـسن 

رد راجاق  میژر  یتالیا  راتخاس  رالاسهپـس ، ناخ  نیـسحازریم  نتفرگ  تردق  اب  .دنراد  یم  رب  ماگ  نآ  عفانم  ریـسم  رد  هدوب و  هتـسباو 
.تفرگ رارق  فعض  لاعفنا و  عضوم  رد  لماک  روط  هب  هدز  برغ  نارکف  نشور  نادرم و  تلود  رب  یکتم  يدیلقت  یسارکوروب  ربارب 

مظاـن ناـخ  مکلمازریم  رالاسهپـس و  ناـخ  نیـسحازریم  دوب ، ناریا  رد  هدز  برغ  هتینردـم  هژورپ  یپ  رد  ارجا  هزوح  رد  ریبکریما  رگا 
ناـمه دـندوب ؛ هدز  برغ  هتینردـم  هبـش  يوس  هب  يریگ  تهج  ناـهاوخ  يرظن ، هزوح  کـیتارکوروب و  ییارجا  ورملق  ود  رد  هلودـلا 

زا راب  هعجاف  يریسم  دیشخب و  تینیع  ار  نآ  ناریا ، رامیب  هتینردم  هبـش  رامعم  يولهپ  ناخاضر  دعب ، ههد  راهچ  هب  کیدزن  هک  يزیچ 
داب رب  اب  ماجنارـس  هک  خلت  یهار  دروآ ؛ دیدپ  ناریا  یناسنا  عبانم  یلم و  عفانم  رگجارات  هتـسباو و  هنانئاخ ، یحطـس ، يا  ییارگددجت 
هرک دـننام  ود  هجرد  هدز  برغ  کی  ام  روشک  زا  یتح  ناریا ، یناسنا  یلام و  یعیبط و  هدرتسگ  عباـنم  تاـناکما و  اـه ، تصرف  نداد 

يرامیب هتینردم  هبش  تاملظ  رعق  هب  ار  ناریا  هرسکی  هکلب  درواین ، دیدپ  ناویات  یبونج و 
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هب تشاد و  هارمه  هب  نامأوت  ار  دادبتـسا  رقف و  یگدـنامرد و  یگنهرف و  یتیوه  یب  يداصتقا ، یـسایس و  یگتـسباو  هک  درک  باـترپ 
.دیماجنا يولهپ  تنطلس  تسد  رد  ناریا  هلاس  تراسا 57 

وا .تفرگ  تسد  رد  ار  روشک  روما  دش ، بقلم  مظعا  کباتا  هب  اهدعب  هک  ناطلـسلا  نیما  ناخرغـصا  یلعازریم  ق  لاس 1302 ه .  رد 
سیلگنا تلود  ياه  تسایـس  تمـس  هب  وکابنت ، شبنج  عطقم  ات  کباتا  .دوب  هتـسباو  يدرف  یلو  هدارا ، اب  شوهاب و  يرادـم  تسایس 

لاس هب  وا  لتق  هاش و  نیدلارـصان  تنطلـس  نایاپ  ات  ناطلـسلا  نیما  .تفای  شیارگ  سور  تلود  تمـس  هب  نآ ، زا  سپ  دوب و  لـیامتم 
هتـسباو ددجت  هبـش  ریـسم  رد  زین  ناطلـسلا  نیما  .دوب  مظعاردص  لاس  کی  هاش  نیدلارفظم  نارود  رد  زین  نآ  زا  سپ  و  ق ، 1313 ه . 

، کـباتا ترادـص  نارود  رد  .دوـبن  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسحازریم  يدـنت  هـب  وا  یگدز  برغ  گـنهآ  دـنچره  تـشادرب ؛ ماـگ  ناریا 
زایتما ق ، لاس 1306 ه .  رد  .دش  هداد  سیلگنا  هب  یهاشنهاش  کناب  سیـسأت  زایتما  وکابنت و  راصحنا  زایتما  دننام  یگرزب  ياهزایتما 

رد .دـش  راذـگاو  ناتـسلگنا  هب  سراف  جـیلخ  لحاوس  هب  نارهت  هار  نتخاس  زایتما  .دـیدرگ و  راذـگاو  ناخ  مکلم  هب  يراتال »  » هنانئاخ
، دابآ قشع  هلمج  زا  ناریا  كاخ  زا  ییاه  شخب  نآ ، ساسارب  هک  دش  هتسب  هیسور  اب  لاخآ » نامیپ  ، » ناطلـسلا نیما  ترادص  نارود 

مه .دوب  ناریا  لالقتسا  هب  يا  هبرض  نامیپ  نیا  عقاو ، رد  .ددرگ  جراخ  ناریا  رادتقا  ذوفن و  هزوح  زا  تالقلق  بامرگ و  هعلق  ود  ورم ،
ياه لگنج  نداعم و  زا  هدافتـسا  هسوش ، ياه  هار  نتخاس  سور ، یـضارقتسا  کـناب  سیـسأت  زاـیتما  ناطلـسلا  نیما  نارود  رد  نینچ 
ناریا داصتقا  رکیپ  رب  یکانلوه  ياه  هبرـض  یگمه  دید  میهاوخ  هک  نانچ  هک  دیدرگ  راذگاو  اه  سور  هب  نهآ  هار  ثادـحا  ناریا و 

.دنتخاس دراو 

: درک يدنب  عمج  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  ناریا  رب  راجاق  هاش  نیدلارصان  یهاشداپ  نرق  مین  جیاتن  يدنب ، عمج  ماقم  رد 

نوحیج دور  بونج  ات  فلتخم  یحاون  سخرس و  ورم ، تاره ، ندش  ادج  . 1
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؛ ناتسناغفا ییادج  ناریا و  زا 

؛ ناریا زا  ناتسچولب  ناتسیس و  مظعا  شخب  ندش  ادج  . 2

؛ روشک تسایس  رد  اه  نآ  ذوفن  هنماد  شرتسگ  ناریا و  تراغ  رد  سیلگنا  هیسور و  نیب  تباقر  نتفرگ  تدش  . 3

؛ یمدرم رقف  شیازفا  یتلود و  داسف  يراوخ و  هوشر  شرتسگ  دیدشت و  . 4

؛ یناهج رامعتسا  ماظن  هب  یگتسباو  شرتسگ  ناریا و  نازرواشک  داصتقا  لاوز  هب  ور  دنور  نتفرگ  تدش  . 5

روظنم هب  دوخ  ياـه  حرط  يارجا  ناریا و  تلود  نورد  اـت  هدز  برغ  یلک  هب  هتـسباو و  بلغا  نارکفلارونم  اـهرنوسامارف و  ذوفن  . 6 
؛ ناریا رد  رامیب  هتینردم  هبش  شرتسگ 

؛ رامعتسا هتخاس  یفارحنا و  يرکف  ياه  تضهن  شرتسگ  شیادیپ و  . 7

؛ ناریا یسایس  يداصتقا و  یگتسباو  زیگنا  تریح  دیدشت  يرامعتسا و  ياه  تلود  هب  هدرتسگ  ياهزایتما  ياطعا  . 8

نادرم تلود  رمتسم  ياه  تنایخ  يرامعتسا و  هنابلط  هعسوت  ياه  تسایس  لیلد  هب  یلم  رادتقا  یسایس و  لالقتسا  لماک  یشاپورف  . 9
؛ یناهج يراد  هیامرس  رامعتسا  هب  ناریا  داصتقا  یگتسباو  باتش  هب  ور  دنور  زین  هاش و  نیدلارصان  یتیافک  یب  یلخاد و  هدز  برغ 

زایتما اب  ینک  یلعالم  جاح  هّللا  تیآ  هلباقم  دـننام  يرامعتـسا ؛ هنانئاخ و  ياه  یهد  زایتما  لـباقم  رد  ناـیناحور  لاـعف  تمواـقم  . 10
هب رامعتـسا  دادبتـسا و  هیلع  یمدرم  گرزب  شبنج  عوقو  زین  اهرنوسامارف و  طاسب  یتقوم  ندیچرب  رد  ناشیا  تلاخد  رتیور و  هنانئاخ 

لالقتسا یتکرح  رد  تیناحور  مدرم و  یهارمه  زا  مهم  يا  هنومن  هک  وکابنت  نوتوت و  راصحنا  هنانئاخ  زایتما  وغل  تیناحور و  يربهر 
.دوب يرامعتسادض  هنابلط و 

هنارکفلارونم و يارآ  جیورت  رد  وا  ياه  ششوک  ناخ و  مکلم  ازریم  یعامتجا  یسایس و  تیلاعف  جوا  عطقم  هاش ، نیدلارصان  نارود 
یبلط و حالصا  یهت  نایم  ياهراعش 
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نیدلارـصان گرم  زا  سپ  ناخ  مکلمازریم  .دوب  نآ  جراخ  تلود و  لخاد  رد  یتسیلاربیل  ياهاعدا  یهاوخ و  يدازآ  ییارگ و  نوناق 
.تخادرپ میهاوخ  نادب  هک  تفرگ  ترافس  ناونع  مه  هاش  نیدلارفظم  نارود  رد  دوب و  هدنز  رگید  لاس   13 هاش ،

هاش نیدلارصان  دهع  رد  ناریا  داصتقا 

رامعتـسا ذوفن  شرتسگ  راگزور  دـعب ، هب  رالاسهپـس  ناخ  نیـسحازریم  ترادـص  عطقم  زا  هژیو  هب  هاـش  نیدلارـصان  تنطلـس  نارود 
يزرواشک و داصتقا  یناریو  يرکف و  نشور  يرنوسامارف و  لفاحم  ذوفن  شیازفا  نویـسازینردم و  رهاظم  یجیردـت  هرطیـس  نردـم و 

ياهالاک موجه  هطـساو  هب  اه ، لاـس  نیا  رد  .تسا  يراد  هیامرـس  رامعتـسا  هب  ناریا  تراـجت  یناـگرزاب و  رت  شیب  هچره  یگتـسباو 
نازیم زا  دـنداد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  راک  رازبا  لغاشم و  جـیردت  هب  ناریا  فلتخم  ياهرهـش  رد  عیانـص  اه و  هفرح  نابحاص  یجراـخ ،

الم .دندیدرگ  لدب  یجراخ  ياهالاک  شورف  لماع  هب  كدنا  كدنا  یناریا  نارجات  رازاب و  دش و  هتـساک  تدش  هب  یلخاد  تادـیلوت 
نیدـلارفظم نیزاغآ  ياه  لاس  هاش و  نیدلارـصان  ینایاپ  ياه  لاس  يداصتقا  عاضوا  دوخ ، هیفاصنا  هلاـسر  رد  یناـشاک  لوسرلادـبع 

: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  هاش 

( سانجا  ) هب ار  لفاغ  ِنامدرم  دندرک و  زاب  هلماعم  دـش و  دـمآ و  ياپ  لفاغ ، ِناریا  هب  گنرف ، رادـیب  راجت  هک  هیوفـص  رخاوا  نامز  زا 
مامت ....دـنداد  یمه  لاح  هب  ات  ار  همه  دنتـشاد ، نیافد  ریاخذ و  دوقن و  تالآ و  الط  هچنآ  اـه  هراـچیب  نیا  دـنداد ، بیرف  دوخ  خرس 

هیام نیلوا  زا  مشچ  هرملاب  هکلب  هجراخ ، ياه  تلود  ماود  یب  لصا و  یب  سانجا  زا  دـش  ناـکد  کـی  ناریا  ياـه  هناـخ  اـه و  يارس 
تعانق یشورف  تسد  یلاّمح و  هب  ام  .میدیشوک  نارگید  یلاّمح  هب  هدیـشوپ ، تسا  رگید  سانجا  هبنپ و  تاج و  هلغ  هک  دوخ  تورث 

(1) .میدرک
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جاـح .داد  رییغت  ار  روشک  یلـصا  ياهرهـش  يامیـس  یتاـقبط و  شیارآ  مک  مک  روشک  رد  یجراـخ  يراد  هیامرـس  روضح  عقاو ، رد 
: دسیون یم  ق  لاس 1296 ه .  رد  تسا ، هتشاد  هنارکفلارونم  راکشآ  ياه  شیارگ  دوخ  هک  حایس 

یهام جنرب و  شرف و  دنفسوگ و  هرب و  تسوپ و  رابکشخ و  مشیربا و  هبنپ و  دوش ، یم  لمح  نالیگ )  ) اجنآ زا  هک  ناریا  هراجتلا  لام 
لها دوبان و  ار  ناریا  عیانـص  نامز  كدـنا  رد  بیترت ، نیا  هب  تراجت  نیا  .ناریا  جـیاوح  همه  اـجنآ  زا  هیـسور  هراـجتلا  لاـم  تسا و 

نادـند رکـش ، دـنق و  راورخ  رازه  نارازه  نیا  درب و  دـهاوخ  ار  ناریا  تورث  لیـس ، نـیا  ...درک  دـهاوخ  هنـسرگ  ناـشیرپ و  ار  ناریا 
تراجت تیربک  اب  هرخآلاب  تسکش و  دهاوخ  ار  ناشیارس  رولب  هشیش و  ینتـسکش  يایـشا  نیا  درک و  دهاوخ  دنک  ار  هراچیب  نایناریا 

ادخ هک  دنک  یم  نامگ  دنک ، یم  هچ  هکنیا  زا  لفاغ  یناریا  .تفرگ  دهاوخ  شتآ  دزیر ، یم  ناریا  هب  هک  هسبلا  ذـغاک و  ياه  نمرخ 
(1) .درادن هزاورد  رد و  ناریا  ...دنرب  تحار  ناشیا  .دننک  راک  هدرک  قلخ  ار  اه  سور 

یلمجت ياهالاک  ییاپورا و  هقیلـس  هدرتسگذوفن  زا   (2) ناریا هلئـسم  ناریا و  مان  هب  يا  هلاسر  رد  سیلگنا  رامعتـسا  لـماع  نزرُک  درل 
یلین رتسچنم و  زا  ای  دوش و  یم  دراو  وکـسم  زا  ای  یناریا  هداس  یتاهد  کی  سابل  دـیوگ  یم  درب و  یم  مان  نتاس  مشیربا و  نوچ  مه 

(3) .دنا هدش  یبرغ  ياهالاک  هب  هتسباو  الاب  ات  نییاپ  زا  تاقبط  همه  ناریا  رد  یئبمب ؛ زا  درب  یم  راک  هب  شرسمه  رداچ  يارب  هک 

یگدز و برغ  هب  لیامتم  نارکف  نشور  زا  دوخ  هک  يا  هغارم  نیدباعلا  نیز  جاح 

26 ص :

صص 210 و 211. حایس ، دیمح  ششوک : هب  تشحو ، فوخ و  هرود  رد  حایس  جاح  تارطاخ  حایس ، جاح  . 1 - 1
 . The Prsian And Persian Question . 1 [ 2 - ] 2

.Curzon, George: the persian and persian Question, Vol 2, 1892, 560 - 561 . 2 [ 3 - ] 3
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لاس ود  یکی  رد  لامتحا  هب  هک  گیب  میهاربا  همان  تحایـس  باتک  رد  تسین ، نئاـخ  دـساف و  ناـخ  مکلم  لـثم  یلو  تسا ، مسیلاربیل 
؛ نیشنراجت ياهارس  ناوراک  هب  میتفر  دسیون : یم  زیربت  ياهارس  ناوراک  هرابرد  تسا ، هدش  رـشتنم  هاش  نیدلارـصان  تنطلـس  ینایاپ 

تراجت هب  مه  مدرم  تسه و  يا  هدمع  تراجت  رهش ، نیا  رد  هک  دش  مولعم  هظحالم  یکدنا  هب  .دندوب  هوکـش  اب  ربتعم و  اهاج  یلیخ 
نیطایـش هک  مدرک  رکف  تقو  نآ  ....دـش  یمن  هدـید  یناـشن  هیلخاد  هعتما  زا  .تسا  هجراـخ  هعتما  هـمه  هـک  دوـس ، هـچ  یلو  دـنلیام ،

(1) .دنشک یم  نوریب  تکلمم  نیا  زا  لوپ  ردقچ  هلاس  همه  ملع ، توق  هب  ناتسگنرف 

ناتسلگنا اب  ناریا  تراجت  تبـسن  دیآ ، یم  تسد  هب  یجراخ  یلخاد و  ناگدنـسیون  ياه  همانرفـس  اه و  شرازگ  زا  هک  يرامآ  ربارب 
زا شیب  ربارب  ناریا 4  ینعی  تسا ؛ هدوب  هب 4   1 هطورشم ، بالقنا  عوقو  زا  شیپ  لاس  ود  تسرد  هاش و  نیدلارفظم  تنطلس  رخاوا  رد 

ناریا و داـصتقا  ندرک  هتـسباو  ریـسم  تادراو  نیا  هنافـسأتم  تـسا و  هتـشاد  تادراو  نآ  زا  دـیامن ، تارداـص  ناتـسلگنا  هـب  هـک  نآ 
(2) .تسا هدنارذگ  یم  ار  نآ  ياهراتخاس  ینوگرگد 

لقن زا  هک  تسا  دایز  رایـسب  ناگناگیب  عفن  هب  يراجت  رباربان  هطبار  کی  يوس  هب  ناریا  داصتقا  يریگ  تمـس  هنیمز  رد  ماقرا  راـمآ و 
دنمتورث نارجات  زا  گرزب  هقبط  کی  جیردت ، هب  نردـم  رامعتـسا  يداصتقا  ذوفن  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  .مینک  یم  يراددوخ  نآ 

دندوب و یبرغ  ياه  تکرـش  اهالاک و  هدنیامن  هدننک و  دراو  يداصتقا ، ظاحل  هب  هکنیا  نمـض  هک  دروآ  یم  دیدپ  ار  برغ  اب  طبترم 
هک دندوب  يا  هدز  برغ  ياه  هدـیا  رادـفرط  هاگیاپ  زین  یعامتجا  ظاحل  زا  دـنداد ، یم  شرتسگ  ناریا  رد  ار  هتـسباو  یفرـصم  داصتقا 

نادرم تلود  نارکفلارونم و  اهرنوسامارف و 

27 ص :

205 و 206. صص 210 و 211 ، گیب ، میهاربا  همان  تحایس  يا ، هغارم  نیدباعلا  نیز  . 1 - 1
.Vgisykes percy, A History of Persian Vol 2, London 1951, 378 . 1 [ 2 - ] 2
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تحت هب  اراکـشآ  دوـخ  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  رد  تلوهـس  يارب  نارجاـت  نـیا  زا  یـضعب  .دـندرک  یم  حرطم  يذوـفن  بـلط  حالـصا 
زا یکـشم _  دومحمازریم  یجاح  يدهـشم ، نارجات  ماوق  دـمحم  یجاح  میرکلادـبع و  جاح  لثم  دـندمآرد ؛ ناتـسلگنا  یگیاـمحلا 

ردـص دـمحم  مالغ  یجاح  دـننام  یناریا  نارجاـت  زا  رگید  یخرب   (1) .رهـشوب رد  بحاص  اباب  یجاـح  و  ناهفـصا _  ذوفنرپ  نارجاـت 
یگدنیامن يدهـشم ، يدزی  ربک  یلع ا  یجاح  ای  دوب و  هدیدرگ  نوسماس  دـیوید  تکرـش  لماع  کیرـش و  یناهفـصا ، راجتلا  کلم 

يرگ رلگیز و  ياه  تکرـش  لماع  زاریـش _  نارجات  زا  یتشدهد _  قداص  دمحم  ازریم  ای  تشاد و  ار  سناهورلگنیز  ياه  تکرش 
(2) .دوب لپ 

رد ق ، لاس 1307 ه .  رد  .دـنتخادرپ  زین  نیمزرـس  نیا  تاناکما  یعیبط و  عبانم  تراغ  هب  اه  یـسیلگنا  اه و  سور  اـه ، لاـس  نیا  رد 
، دیـسر اضما  هب  نارهت  رد  سور  راتخم  ریزو  سوتکـالیفوت و  سیموک  هن  اـخ  تراـجت  هدـنیامن  ناطلـسلا و  نیما  ناـیم  هک  يدادرارق 
دوردیفـس و هناخدور  فارطا  دابآ و  متـسر  راـبدور ، لـیجنم و  رد  ار  نـالیگ  تلاـیا  نوتیز  ياـه  تخرد  یگمه  ناریا  هیلع  تلود  »
(3) «. دیامن یم  راذگاو  سوتکالیفوت  سیموک  هناختراجت  هب  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  يارب  دیآ ، یم  لمع  هب  نوتیز  هک  یطاقن  ریاس 

هتـشاد جاور  هرود  نیا  رد  هک  تسا  یپایپ  ياه  ضارقتـسا  یهاشنهاش و  کناب  رتیور ، زایتما  لثم  یتازایتما  يراذـگاو  زا  ریغ  اه  نیا 
.تسا

: دسیون یم  نینچ  هطورشم  هناتسآ  ات  هیراجاق  نارود  رد  يراد  هیامرس  داصتقا  يرامعتسا  ذوفن  هرابرد  نایماهاربآ  دناوری 

28 ص :

ص 56. هیراجاق ، هرود  رد  ناریا  رد  يراد  هیامرس  دشر  یخیرات  عناوم  فرشا ، دمحا  . 1 - 1
.55 صص 53 _  نامه ، . 2 - 2

ص 62. نامه ، . 3 - 3
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هکبـش رد  ماغدا  ریـسم  رد  ًالماک  هدـس  نایاپ  رد  دوب ، ادـج  رانکرب و  ًالماک  یناهج  داصتقا  زا  ناریا  مهدزون  هدـس ، زاغآ  رد  هکنیا  اب 
ياهزایتما دیماجنا ؛ کیتاملپید  ياه  یهدزایتما  هب  یماظن  ياه  تسکش  بیترت ، نیا  هب  .دوب  هتفرگ  رارق  یللملا  نیب  تراجت  ییاپورا 

ذوفن تخاـس و  راوـمه  ار  يداـصتقا  ذوـفن  ياـه  هار  يراـجت  ياـهزایتما  دروآ ، لاـبند  هب  ار  يراـجت  ياـه  یهدزاـیتما  کـیتاملپید ،
(1) .دمآ دیدپ  يدیدش  یعامتجا  ياه  یگتفشآ  هجیتن ، رد  درک و  فیعضت  ار  یتنس  عیانص  زین  يداصتقا 

دیسر و دنوپ  زا 000/000/12  شیب  هب  رفص  زا  ابیرقت  یجراخ  ياه  يراذگ  هیامرـس  نازیم  مهدزون  هدس  مود  همین  رد  بیترت ، نیدب 
رد تدش  هب  ياه  هنیزه  راشف  ریز  وس ، کی  زا  هک  هاش  نیدلارصان  ....دش  زاب  ییاپورا  راجت  ناراد و  هیامرـس  يور  هب  ناریا  ياهزرم 

یلامتحا یفاضا و  ياهدـمآرد  عبنم  نتفای  لکـشم  اب  رگید ، يوس  زا  تشاد و  رارق  اهدـمآرد  شه  اک  هب  ور  دـشر  و  شیازفا ، لاـح 
تازاـیتما يراـصحنا ، قوقح  باـقلا ، شورف  هب  شیپ  زا  شیب  دوب ، ور  هبور  دـیدج  ياـه  تاـیلام  عـضو  زا  یـشان  یـسایس  تارطخ 

.دش لسوتم  ترازو  یتح  يرگ و  یلاو  ترافـس ، تواضق ، دـننام  یمهم  لغاشم  رت  مهم  همه  زا  لویت و  نیمز ، تاراصحنا ، صاخ ،
، دارفا یـضعب  هب  اهزیچ  یـضعب  شورف  نودـب  هک  دوب  يزور  رت  مک  راجاق  رابرد  رد  دـسیون : یم  رـصاعم  خروم  کـی  هک  ناـنچ  مه 

لیدبت یطبـضنم  کچوک و  یتنطلـس  دراگ  هب  تشاد ، ورین  رفن  رازه  ود  ابیرقت  نیا  زا  شیپ  ات  هک  قازق  داگیرب  ...دـشاب  هدـش  يرپس 
ياـه ناـبایخ  رگتفر ، يرادرهـش ، مظنم ، سیلپ  زا  تختیاـپ  هرود ، ناـمه  رد  .تشاد  هدـهع  رب  ار  هاـش  تـینما  نیمأـت  هـک  دوـب  هدـش 

مه نارهت  هب  نآ  زا  يدومن  لقادح  ای  ددـجت  ماجنارـس  بیترت ، نیدـب  .دـش  رادروخرب  هکـسلاک  زاگ و  غارچ  ياراد  هدـش  شرفگنس 
(2) .دوب هدیسر 

29 ص :

 . ص 67 ین ، رس  يدمحم ، لگ  دمحا  بالقنا ، ود  نیب  ناریا  نایماهاربآ ، دناورپ ، . 1 - 1
صص 73 و 74. نامه ، . 2 - 2
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یناریو نآ  هارمه  هب  یلو  دـمآ ، نارهت  هب  نردـم  سیلپ  زا  یحبـش  زاـگ و  ياـه  غارچ  دـننام  برغ  ییاوژروـب  ندـمت  رهاـظم  یخرب 
رطخ نارحب و  شلاـچ و  اـب  ار  اـم  یلم  تیوه  یتح  یـسایس و  لالقتـسا  رادـتقا و  دـش و  دـیدشت  ناریا  ياـفکدوخ  یتنـس و  داـصتقا 

: دسیون یم  نایماهاربآ  .تخاس  ور  هبور  یشاپورف 

جـنرب و هبنپ و  هژیو  هب  يزرواـشک  تـالوصحم  رودـص  داد و  شیازفا  ار  یلخاد  تراـجت  مجح  يا ، هناـخراک  تـالوصحم  تادراو 
رهـش و ناـیم  دتـس  داد و  دروخرب و  داد و  جاور  ار  يراـجت  يزرواـشک  درب ؛ نیب  زا  ار  یموب  عماوج  ییاـفکدوخ  تسوـپ ، وکاـبنت و 

یجراخ يا  هناخراک  تالوصحم  هوبنا  تادراو  ...درک  رت  شیب  ار  نازرواشک  ناراوخابر و  ناییاتـسور و  ناگدننک و  رداص  اتـسور ،
دادـملق دوـخ  كرتـشم  نمـشد  ار  ناـگناگیب  ناـیرازاب ، رت  شیب  هجیتـن ، رد  درک و  فیعـضت  ار  یتنـس  عیانـص  تاـجوسنم ، هژیو  هـب 

(1) .دندرک

: دسیون یم  نینچ  ناگدنفاب  فنص  هرابرد  یشرازگ  رد  ناهفصا _  یتایلام  رومأم  ناخ _  نیسحازریم 

...دـندوب شوپ  كدـق  ماظع  ناگدازهاش  یـضعب  تلود و  ناکرا  رد  یتح  یندا  یلعا و  زا  دوبن ، عیاش  یگنرف  ياه  هچراپ  هک  قباـس 
هب مادکره  هدوب و  هزات  حرط  ناشیا  هشمقا  هعفد  ره  هتفرگ ، جاور  ناتسگنرف  تسس  نطاب  خرس  درز و  ياه  هچراپ  تسا  لاس  نیدنچ 

نیا رد  عقاو ، رد  دـنتفر و  الاب  نارگید  يوب  گنر و  لاـبند  دـندرک و  اـهر  ار  دوخ  ناـج  مسج و  ناریا  مدرم  هتـشاد ، یگزاـت  اـهرظن 
اه سور  دنا ؛ هدروآ  نییاپ  ار  دوخ  ياهالاک  تیفیک  یجراخ ، تالوصحم  زا  دیلقت  رطاخ  هب  نافاب  هچراپ  .دندیسر  اهررض  هب  هلحرم 

ًالقا .دنا  هدش  لمحتم  یتفگنه  ياهررض  لغاشم  رت  شیب  دنا و  هتشادرب  تسد  یناریا  تاجوسنم  دیرخ  زا  زین 

30 ص :

ص 76. نامه ، . 1 - 1
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خن زا  لصاح  دـمآرد  اب  ناهفـصا  نانز  هویب  متـسیب  کی  دودـح  ...تسین  یقاب  نآ  سمخ  هک  دـندوب  جاسن  رهـش  نیا  فانـصا  رـشع 
مه .دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شاعم  عبنم  نیا  نونکا  هک  دـندرک  یم  نیمأت  ار  ناشناکدوک  يرادـهگن  هنیزه  ناجاسن ، يارب  یـسیر 

نایم زا  ناشیا  رت  شیب  دندوب ، فنص  نیا  هتسویپ  هتـسب و  هک  یناخرزاک  هلمع  فادن و  غاّبـص ، دننام  يرگید  گرزب  فانـصا  نینچ 
تمیق هب  ار  دوخ  هبنپ  دنناوت  یمن  رگید  نازرواشک  ًالثم  .دیـسر  اهررـض  یگتـسکش  نیا  وترپ  زا  مه ، ار  قیالخ  فانـصا  ریاس  .دنتفر 

(1) .دنشورفب نارگ 

یحطس ددجت  هتینردم و  هبش  نتفرگ  شیپ  رد 

بلطم حیضوت  رد  .تسا  ناریا  رد  هتینردم  هبش  ای  یحطس  ددجت  لح  هار  باختنا  راگزور  یخیرات ، ظاحل  هب  هاش  نیدلارصان  نارود 
یم دنتشاد و  شیپ  رد  هار  راهچ  برغ ، شرتسگ  ذوفن و  روضح و  ربارب  رد  یبرغ  ریغ  ییاقیرفآ  ییایـسآ و  عماوج  ًاساسا  تفگ  دیاب 

: دننک لابند  ار  اه  نآ  دنتسناوت 

ههد زا  نپاژ  هک  یـشور  نامه  ینعی  ندش ؛» یبرغ   » برغ و خـیرات  هب  نتـسویپ  یبرغ و  لقع  رد  ندـش  میهـس  هار  تسخن : هنیزگ  . 1
ياه هیال  هب  دورو  مزلتسم  هار  نیا  .تفرگ  شیپ  رد  یجیم  روتارپما  تاحالـصا  زا  سپ  هژیو  هب  مهدزون و  نرق  داتفه  تصـش و  ياه 
دورو نامز  زا  .تسا  هتینردـم  خـیرات  هب  نتـسویپ  تهج  یموق  رثآم  اـه و  تنـس  ندرک  اـهر  نآ و  اـب  یقفا  مه  برغ و  رکفت  ینورد 

هب برغ  یهاـگآدوخ  برغ و  طاـطحنا  هسورپ  عورـش  برغ و  رد  نردـم  تُسپ  شبنج  زاـغآ  مسیلاـیرپما و  رـصع  هـب  نردـم  برغ 
.تسا هدش  هتسب  ییاقیرفآ  ییایسآ و  ياه  تلم  رب  ندش  یبرغ  ِهار  تسالتبم ، نادب  هک  ینارحب 

نآ یخیراـت  قفا  یبرغ و  لـقع  رد  ییاـقیرفآ  ییایـسآ و  ياـه  تلم  اـی  ماوـقا  هنیزگ ، نیا  رد  نردـم ؛» یگدز  برغ  : » مود هنیزگ  . 2
تحاس رد  دنوش و  یمن  کیرش  میهس و 
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یگدز برغ  قیرط  هک  یماوـقا  .ندوـب  برغ  دـلقم  ینعی  ندـش  هدز  برغ  .دـنوش  یم  هدز » برغ   » هکلب دـننیزگ ، یمن  انکـس  برغ 
هک دنتـسین  ناملآ  اداناک و  ایلاتیا ، هسنارف و  سیلگنا ، اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  نپاژ ، دننام  دـنریگ ، یم  شیپ  رد  تیقفوم  اب  ار  نردـم 

یعطقم زا  دنا و  هتشاد  دوخ  هژیو  هناگادج و  یثاریم  هک  دنتـسه  یعماوج  هکلب  دنریگب ، رارق  برغ  یگنهرف  یخیرات _  هعومجم  رد 
یلو دنتسین ، سّسؤم  روآون و  دوخ  دنریگ ، یم  رارق  نآ  یگنهرف  یخیرات _  یگدرکرس  ینومژه و  تحت  برغ ، اب  ییانـشآ  زا  سپ 

، یبرغ کی  هجرد  هتینردم  عون  زا  هن  اما  دننک  یم  سیسأت  نردم  یعماوج  هک  دنتـسه  يدنم  ناوت  مظن و  اب  هتـسیاش ، ناگدننکدیلقت 
نادلقم اه  نیا  .دنتـسه  عون  نیا  زا  لیزرب  ناویات و  یبونج ، هرک  نیچ ، دننام  ییاهروشک  .هدز  برغ  ود  هجرد  هتینردـم  عون  زا  هکلب 

ماجنا هتینردم  زا  یقفوم  دیلقت  سابتقا و  یلو  دـنرادن ، تکراشم  برغ  يرکفت  تیلک  رد  هک  دنتـسه  یبرغ  لقع  طسوتم  ای  بوخ و 
يدـنب هقبط  ماظن و  بتارم  هلـسلس  رد  ور ، نیا  زا  .هدز  برغ  ِنردـم  هکلب  یبرغ ، ِنردـم  هن  یلو  دنتـسه ، نردـم  نیاربانب ، .دـنا  هداد 

.دنوش یم  هدرمش  ود  هجرد  نردم  عماوج  وزج  اهروشک ،

هن یلو  دریگ ، یم  رارق  هتینردـم  ییارگون و  ناراـبمب  ضرعم  رد  هعماـج  هنیزگ ، نیا  رد  نردـم ؛» هبـش  یگدز  برغ  : » موس هنیزگ  . 3
یـسایس یعامتجا _  یگنهرف و  یخیرات _  فلتخم  لیالد  هب  انب  یتح  هک  ددرگ  یمن  یبرغ  دوش و  یمن  میهـس  یبرغ  لقع  رد  اـهنت 

جوعم و جک و  دیلقت  اپارس  یحطـس و  هلوقم  دنام و  یم  ماکان  زین  هتینردم  زا  قفوم  سابتقا  رد  تسا ، یـسررب  لباق  دوخ  ياج  رد  هک 
.دروآ یم  دیدپ  هتینردم » هبش   » مان هب  یضقانتم 

هجرد هتینردـم  ندرک  ینورد  زا  یتح  ینطاب  یقمع و  ظاحل  هب  یلو  دراد ، ار  هتینردـم  رهاوظ  باعل و  گـنر و  هچرگا  هتینردـم  هبش 
قیقد ریبعت  هب  ای  یحطس  ددجت  یگدز و  برغ  يا  هنوگ  هتینردم  هبـش  تکرح  لوصحم  ور ، نیا  زا  .تسا  ناوتان  زین  هدز ) برغ   ) ود

.تسا هتینردم » هبش   » رت

هب هکلب  رتراب و  هعجاف  یبرغ ، هدز و  برغ  هتینردم  زا  بتارم  هب  هتینردم  هبش 
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یلک روط  هب  ار  هتینردم  یتاذ  ياه  نایز  تافآ و  هک  دزاس  یم  يا  هعماج  هتینردـم  هبـش  .تسا  راوروتاکیراک  راد و  هدـنخ  يا  هنوگ 
.تسا راب  هعجاف  رایسب  يا  هدیدپ  ور ، نیا  زا  .درادن  ار  نآ  ضرعلاب  دیفم  ياه  هبنج  یخرب  یلو  تساراد ،

ماـجنا هارمه  هب  نردـم ) تاـیبدا  موـلع و  مهف   ) هتینردـم یـشنیب  ياـنبریز  يزیر  یپ   » رب دـیزگرب ، ناریا  يارب  ریبـکریما  هک  يا  هنیزگ 
نایاپ ات  زیمآ  تیقفوم  تروص  هب  رگا  هک  دوب  يریسم  دوب ، ینتبم  ناریا » ییارجا  متسیس  راتخاس و  رد  یشزومآ  يرادا و  تاحالـصا 

.دروآ یم  دیدپ  نردم » یگدز  برغ   » يا هنوگ  دش ، یم  لابند 

لماوـع اـهرنوسامارف و  هدرتـسگ  ذوـفن  هاـش و  نیدلارـصان  راـبرد  دـیدش  داـسف  هژیو  هـب  ناریا و  یـسایس  یعاـمتجا _  طیارــش  یلو 
ینعی موس ، هنیزگ  دش ، زوریپ  ناریا  رد  هچ  نآ  نیاربانب ، .دنامب  میقع  قفومان و  ریبکریما  هنیزگ  هک  دـش  ببـس  رابرد ، رد  يرامعتـسا 

ناخ نیـسحازریم  هلودلا و  مظان  ناخ  مکلم  ازریم  ییارجا  يرظن و  ظاحل  هب  ناریا  رد  ار  هنیزگ  نیا  .دوب  نردـم » هبـش  یگدز  برغ  »
.دندرک یم  یگدنیامن  رالاسهپس 

 _ یملع شنیب  یلـصا  رـصانع  زا  تسرد  مـهف  نتـشادن  یتـح  برغ و  تـقیقح  تیهاـم و  نتخانـشن  ینعی  نردـم  هبـش  یگدز  برغ 
هولج يروص و  یحطـس و  روما  رهاوظ و  هب  نتخادرپ  ضوـع  رد  برغ و  نردـم  گـنهرف  تاـیبدا و  یلک  حور  یکینکت و  یبرجت و 

.هبناج همه  یگتسباو  راکشآ  نتفرگ  شیپ  رد  ینعی  هصالخ ، روط  هب  ناینب و  یب  هنایارگرهاظ و  دیلقت  نداد  رارق  انبم  يرهاظ و  ياه 

كرد و زا  یتـح  دروآ ، یمن  دـیدپ  نپاژ  نوچ  مه  یبرغ  يا  هعماـج  دوـش و  یمن  میهـس  یبرغ  لـقع  رد  نردـم  هبـش  یگدز  برغ 
يدـیلقت هب  اهنت  تسا و  ناوتان  زین  نآ  زا  قفوم  سابتقا  نردـم و  ندـمت  ناـکرا  اـه و  یگژیو  یلک و  حور  یلـصا ، تافـص  تخاـنش 

.دنک یم  هدنسب  یحطس  هنایارگرهاظ و 

: دسیون یم  نینچ  وا  .تسا  هدیدرگ  رهاظ  نوناق  رتفد  هلاسر  رد  ناخ  مکلم  ازریم  فورعم  راعش  رد  هنیزگ  نیا  ِحور 

دیهاوخ زاب  مناد  یم  دیا ؟ هدناوخ  اجک  رد  ار  میظنت  سرد  نیا  دییامرفب 
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یم هک  يدایرف  همه  نیا  نم  .میراد  لقع  اـم  دـهاوخ و  یم  لـقع  ناریا ، مظن  تسا ؟ زیچ  هچ  میظنت  سرد  دومرف  دـیهاوخ  دـیدنخ و 
، دشاب نوطالفا  لقع  زا  رت  شیب  هک  یتروص  رد  امش  لقع  .داد  مظن  ناوت  یمن  لقع  هب  ار  ناریا  تسامش ؛ طبخ  نیمه  هطساو  هب  منز 

نیا هدش ، ناریا  یقرت  عناوم  مظعا  هک  يزیچ  نآلا  هصالخ ، .هچ  ینعی  يرهـش  هرادا  هک  دمهفب  تسین  نکمم  یگنرف  مکح  نودب  زاب 
عارتخا ات  دـندش  لطعم  لاس  رازه  هس  گـنرف  ياـه  تلم  .دـنهد  یم  حـیجرت  ناتـسگنرف  مولع  رب  ار  دوخ  لـقع  اـم  يارزو  هک  تسا 

دوخ لقع  هک  طرـش  کی  هب  یلو  دنیامن ، ذخا  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  ار  عارتخا  نیا  دنناوت  یم  ام  يارزو  لاح  .درک  زورب  سکع 
هب گنرف  ياه  تلم  نینچ ، مه  .دـنیامن  راتفر  روط  نامه  دـیوگ ، یم  گنرف  ملعم  هک  روط  ره  دـننکن و  لمع  نیا  يارج  لـخاد ا  ار 

یلو دننکب ، ذخا  هام  کی  رد  ار  ناشیا  ماظن  دنناوت  یم  ام  يارزو  لاح  دنا ، هدیشک  تمحز  لاس  رازه  هس  تلود  ماظن  عارتخا  تهج 
(1) .دنرادب فاعم  هزات  تاعارتخا  زا  ار  دوخ  لقع  هکنیا  طارش  هب 

یلزواروگرـس هک  میروآ  داـی  هب  .دوب  زین  ناریا  رد  سیلگنا  رامعتـسا  عفاـنم  تسایـس و  تیعقوم و  يارب  هنیزگ  نیرتهب  هتینردـم  هبش 
: تشون یسیلگنا  نالوئسم  هب  شتیرومأم  نایاپ  رد  ناریا  رد  يرنوسامارف  ياه  هقلح  نیتسخن  یلصا  هدنهد  نامزاس 

هک دوب  دهاوخ  نیا  تسایس  نیرتهب  تسا ، ناتسودنه  تنایص  طقف  ام  ییاهن  دوصقم  نوچ  هک  تسا  نیا  نم  هناعطاق  حیرص و  هدیقع 
(2) .مینکن بیقعت  نآ  فلاخم  يرگید  تسایس  میراد و  هاگن  تیربرب  شحوت و  فعض و  لاح  نیمه  رد  ار  ناریا  روشک 

.تسا هلودلا  مظان  ناخ  مکلم  ازریم  ناریا  رد  نردم  هبش  یگدز  برغ  يرظن  رامعم 
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هیاپ ناریا  رد  ار  هتینردـم  هبـش  یلمع  ظاحل  هب  هک  نآ  یلو  تسا ، هدوب  وا  میهـس  کیرـش و  ناخ  نیـسح  ازریم  زین  ییارجا  ظاحل  هب 
دنچ هتـسباو و  درف  ار  نآ  يرظن  جـک  ناینب  هک  درک  تکرح  يا  هنانئاخ  ریـسم  رد  عقاو  رد  هاشاضر  .دوب  يولهپ  هاـشاضر  درک  يزیر 

زا سپ  هیراجاق و  عطقم  رد  ام  روشک  یگنهرف  یخیرات _  تائاضتقا  هنافـسأتم  .دوب  هدرک  یحارط  مکلم  ازریم  نوچ  ینئاـخ  هرهچ و 
زین ام و  خیرات  رد  نردم  هبـش  زا  شیپ  کیـسالک  تروص  ندیـسر  تیمامت  هب  هعماج و  رد  يزرو  هشیدنا  یلیطعت  رکفت و  دوبن  نآ ،

رب مکاح  يراک  عمط  ینادان و  ناریا و  رابرد  كانتـشحو  داسف  نینچ  مه  هیـسور و  سیلگنا و  رامعتـسا  عفانم  اب  لماوع  نیا  یهارمه 
هتینردم هبش  ینعی  یگدز ؛ برغ  کیمک  کیژارت _  هتسباو و  لدم  نیا  هرطیس  يارب  ار  هار  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  نآ ،

.درک یمن  بلط  ار  نیا  زج  زین  ناریا  يدـیلقت  رامیب و  يرکف  نشور  تیهام  عقاو ، رد  .دـندروآ  مهارف  تسا ، ناوتان  رامیب و  اـتاذ  هک 
ار تردق  ناریا  رد  ریغص  دادبتسا  زا  سپ  عطقم  رد  يرادیب  ژل  هژیو  هب  يرنوسامارف  ياهژل  يرـس و  ياه  نمجنا  بلاق  رد  نایرج  نیا 

هنیداهن یتروص  یهاش  اضردمحم  یهاشاضر _  نردم  هبش  دادبتسا  بلاق  رد  ماجنارس  تفرگ و  تسد  هب  هتخیسگراسفا  یتروص  هب 
.دوبن هلودلا  مظان  مکلم  ازریم  زج  یسک  نردم  هبش  یگدز  برغ  نایرج  نیا  يرکف  ردپ  .تفرگ  دوخ  هب 

رـصاعم خـیرات  يارب  هنیزگ  نیرتهب  ناریا و  شخب  تاجن  دربهار  ار  هنیزگ  نیا  ناوت  یم  يونعم ؛ لقتـسم  دـشر  هار  مراهچ : هنیزگ  . 4
دناوت یم  يدودح  ات  دربهار ، نیا  نتفرگ  شیپ  رد  .تسناد  نآ  زا  یـشان  تیوه  ِنارحب  هتینردم و  مجاهت  راگزور  رد  یمالـسا  ناریا 
ظاحل هب  دـهد و  شهاک  ار  اه  نایز  تاـفآ و  نآ  مک  تسد  اـی  دـنک و  همیب  هتینردـم  ياـه  بیـسآ  ربارب  رد  هدـنیآ ، قفا  رد  ار  ناریا 

.دروآ مهارف  روشک  يارب  یبولطم  لالقتسا  یسایس  یگنهرف _ 

: تسا ینتبم  ریز  لوصا  رب  هنیزگ  نیا 

مولع هتینردم ، مسیناموا ، تیهام  هب  تبسن  يداقتنا  هناهاگآدوخ و  تخانش  . 1
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؛ هنامز تاروهشم  یسارکومد و  يژولونکت ، دیدج 

؛ يونعم تمکح  یمالسا و  لیصا  هشیدنا  هاگدید  زا  رظن  ورملق  رد  نردم  شنیب  تراسا  زا  روبع  . 2

يارب یهقف  يایوپ  ياهداهتجا  دوجو  ترورـض  هب  هجوت  اـب  تماـما  یتموکح  لدـم  یمالـسا و  تعیرـش  رب  ینتبم  ماـظن  رب  دـیکأت  . 3
یمالسا تعیرش  یلک  حور  اب  يروآون  نیع  رد  هک  دیدج  رـصع  تائاضتقا  زا  یـشان  هثدحتـسم  لیاسم  تالـضعم و  هب  ییوگ  خساپ 

؛ دنشاب هتشاد  يراگزاس 

يرظن يانبم  کی  نیودت  دنمزاین  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دوش  رارق  ای  دش و  یم  هتفرگ  یپ  رگا  يونعم » دشر  هار  ، » یعیبط روط  هب 
زا لقتسم  ناوت _  دح  رد  داصتقا _  زا  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  تماما  ماظن  رب  ینتبم  یمالـسا  تموکح  یعون  هرابرد  هتفای  ناماس  ون و 
هب هک  يا  یهقف  تابـسانم  رب  دـشاب و  دـنم  هرهب  مسیلاتیپاک  زا  روبع  تمـس  هب  يریگ  تهج  اب  يراد و  هیامرـس  یناهج  ماظن  راـتخاس 

عـضاوم دـشاب و  ینتبم  تسا ، دـنم  هرهب  تهاقف  نییآ و  یتنـس  حور  ظفح  نیع  رد  ایوپ  داهتجا  زا  زور ، لیاسم  اب  طاـبترا  رد  تّدـش 
.دشاب هتشاد  هنایارگ  تیونعم  هناهاوخ و  تلادع  يراد و  هیامرس  دض  هنابلط و  لالقتسا  يرامعتسا ، دض  لاکیدار ،

لماک یلیصفت و  روط  هب  هطورشم ، رصع  يرـصان و  عطقم  ینعی  ام ، یـسررب  دروم  یخیرات  عطقم  رد  يونعم » دشر  هار   » يریگ لکش 
یپ رگا  هک  تسا  هتشاددوجو  عطقم  نآرد  درکیور  نیا  حور  زا  یمهم  ياه  هتسه  رصانع و  اه و  هگر  یلو  تسا ، هدوبن  ریذپ  ناکما 

حالـصا هدیدبآ و  یـسایس  یعامتجا و  براجت  ناروکردو  دمآ  یم  رد  لیـصفت  هب  لامجا  زا  تفای و  یم  شرتسگ  دش و  یم  هتفرگ 
هیامرـس هوجو  زا  شتخانـش  دوخ و  کیروئت  یهاگآدوخ  رب  زین  تفای و  یم  لقیـص  نآ ، رهاظم  نردم و  ندمت  اب  زیتس  ردو  دش  یم 
ییوگلا تسناوت  یم  درک ، یم  لـیم  يّدـج  يراد  هیامرـس  دـض  مسیلاـکیدار  یعوـن  تمـس  هب  دوزفا و  یم  دـیدج  ندـمت  هنارـالاس 

یخرب هـب  نداـهن  ندرگ  نـیع  رد  هـک  دروآ  دوـجو  هـب  يرابکتـسا  دـض  ياـهدرکیور  ياراد  لقتـسم  ینید  ماـظن  کـی  زا  دـمآراک 
يرایسب زا  هنامز ، یکینکت  تائاضتقا  تایرورض و 
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.دشاب هدیدرگن  مضه  نردم ، ماظن  هرطیس  راتخاس  رد  هژیو  هب  هدوب و  رود  نآ  ياه  تراسخ 

يرون هّللا  لضف  خیش  موحرم  یـسایس  لمع  ارآ و  رد  يونعم  لقتـسم  درکیور  نینچ  يرظن  ياه  ناینب  زا  يرـصانع  دایز و  ياه  هیام 
، تسا هتشادن  يا  هتخپ  هتفای و  تیلعف  تروص  زونه  زور  نآ  یخیرات  طیارش  ياضتقا  هب  اه  هیام  رصانع و  نیا  دنچره  تشاد ؛ دوجو 
ای درکیور و  نیا  یلصا  رصانع  هرود ، نآ  رد  نردم  یسایس  هشیدنا  تالوقم  یخرب  هب  خیش  لقتـسم  ینید و  يداقتنا و  ِهاگن  رد  یلو 
زا ییاهر  ندـش و  قیمع  نتفای ، طسب  ندـش ، هدرورپ  دـنمزاین  دـنچره  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  درکیور  نیا  زا  یمهم  رـصانع  مک  تسد 

تداهـش ریغـص و  دادبتـسا  زا  سپ  ینوسام  نارکفلارونم  تسد  هب  تردق  حـتف  اب  لاح ، ره  هب  .تسا  هدوب  هنایارگرهاظ  هوجو  یخرب 
ار رصانع  نیا  زا  يرایسب  دعب ، لاس  دص  زا  شیب  یمالسا  بالقنا  ییانبم  ياه  نامرآ  .تفرگن  رارق  هجوت  دروم  رگید  وگلا  نیا  خیش 

 . تسا لقتسم  یقیقحت  دنمزاین  یمالسا  يوهمج  ماظن  بلاق  رد  اه  نآ  روطت  ریس  یسررب  هک  تسا  هدرک  ایحا  هدنز و 

يرادا تالیکشت  همجرت و  تضهن  هب  یهاگن 

نیدلارفظم دناسر و  لتق  هب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  مرح  رد  ار  هاش  نیدلارـصان  ینامرک ، اضر  ازریم  ق ، لاس 1313 ه .  رد 
هب رورت  هعقاو  زا  سپ  هاش ، نیدلارصان  مظعاردص  ناطلـسلا  نیما  .دیـسر  تنطلـس  هب  هاش  نیدلارفظم  ناونع  اب  ریپ _  دهعیلو  ازریم _ 

مالسالا مظان  .دیسر  نارهت  هب  هاش  نیدلارفظم  ات  درک  ظفح  ار  تختیاپ  تینما  قازق _  ناراوس  سیئر  یکسفوکاساک _  لنلک  هلیسو 
: دسیون یم  هاش  نیدلارفظم  یتیصخش  ياه  یگژیو  فیصوت  رد  ینامرک 

روما .دوب  روضح  مرـش  اب  تولخدب ، دنـسپ ، هکحـضم  هرخـسم و  جازملا ، نولتم  لوبقلا ، لهـس  حول ، هداس  فصولادـیاز  هاشداپ  نیا 
یب ناداژن و  تسپ  ناترطف و  تسپ  زا  ایوگ  هاشداپ  نایتولخ  .دـش  یم  هرادا  ضرغدوخ ، يارزو  اب  تولخ  تاج  هلمع  لیم  اب  تنطلس 

باختنا ناقالخادب  تیبرت و 

37 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دندوب هدش 

ضرق نوگانوگ و  ياهزایتما  يراذگاو  رـصع  هیراجاق و  میژر  هدرتسگ  یـشاپورف  موادت  راگزور  هاش ، نیدـلارفظم  تنطلـس  نارود 
لیامتم ناددجتم  زا  هلودـلا _  نیما  ناخ  یلعازریم  ق ، لاس 1314 ه .  رد  هاش  نیدـلارفظم  .دوب  ناگناگیب  زا  یپرد  یپ  ياه  نتفرگ 

هیـسور و هب  زایتما  يرذگاو  رد  نزاوت  داجیا  فده  اب  هلودلا  نیما  .دـیزگرب  مظعا  ردـص  ناونع  هب  ار  سیلگنا _  تلود  تسایـس  هب 
رارق زون ) فزوژ   ) زونویسم اه  نآ  سأر  رد  هک  درو  ناریا آ  هب  ار  یکیژلب  سانشراک  يا  هدع  اه ، سور  ندرک  یـضار  ناتـسلگنا و 

.درپس اه  نآ  هب  ار  ناریا  كرمگ  تشاد و 

ربارب رد  هاش  نیدلارفظم  .درک  مهارف  یـسور  ناناگرزاب  يارب  يرایـسب  تالیهـست  دش ، یم  ینابیتشپ  اه  سور  يوس  زا  هک  زونویـسم 
رد ار  وا  عضو  هچنآ  درک و  یم  ینیشن  بقع  كدنا  كدنا  یناریا  نارکفلارونم  هتینردم  هبـش  ياه  هتـساوخ  هتینردم و  مجاهم  جاوما 

.دوب روشک  یعامتجا  طیارش  یگدیشاپ  مه  زا  تموکح و  راتخاس  یناریو  درک ، یم  تسس  هنایم  نیا 

اه یبارخ  زا  دنشاب ، هتشاد  یلح  هار  راب  هعجاف  تیعضو  نیا  يارب  هک  نآ  نودب  يرکف ، نشور  هبش  راد  هیعاد  ِنارکفلارونم  عقاو ، رد 
.دنرب شیپ  ار  دوخ  هنانئاخ  هاگ  یتسینردم و  هبش  ضارغا  هدش ، راوس  اه  ییاضران  جوم  رب  ات  دندرک  یم  هدافتسا  ءوس  اه  یناریو  و 

یلخاد ناناگرزاب  وا  .درک  رت  هاتوک  ار  میژر  رمع  هاگآدوخان  یمدرم ، ریغ  يداصتقا  ياه  تسایـس  زا  يوریپ  اب  زین  هاـش  نیدـلارفظم 
، اه نیمز  رب  تایلام  شیازفا  زا  تفرگ و  نآ  یلبق  نابحاص  زا  ار  یتایلام  ياه  نیمز  دـنزادرپب ؛ يرت  شیب  ياه  هفرعت  ات  درک  راداو  ار 
هب هرابود  ار  روشک  ياهرد  هکنیا  رت  مهم  .دروآ  نایم  هب  نخـس  تافوقوم  رب  دـیدش  لرتنک  لاـمعا  راـبرد و  ياـه  يرمتـسم  شهاـک 

دوشگ و یجراخ  ناراذگ  هیامرس  يور 
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هب ار  یبونج  يزکرم و  ياه  ناتـسا  مامت  رد  تفن  زا  يرادرب  هرهب  جارختـسا و  يراـصحنا  زاـیتما  .داـتفا  یجراـخ  ماو  نتفرگ  رکف  هب 
شزرا هب  یماو  داد ؛ اـیناتیرب  یهاـش  کـناب  هب  ار  يدـیدج  يا  هداـج  ضراوع  زاـیتما  درک ؛ راذـگاو  یـسراد  ماـن  هب  یـسیلگنا  کـی 

تخادرپزاب يارب  هیسور  تلود  زا  دنوپ  غلبم 000/000/3  هب  رگید  یماو  تاحیلست ؛ دیرخ  يارب  يوسنارف  تکرش  زا  دنوپ   000/200
رد .درک  تفایرد  ندـنل  هب  ینامرد »  » رفـس هنیزه  نیمأت  يارب  سیلگنا  تلود  زا  دـنوپ  دودح 000/300  رد  یماو  نیـشیپ و  ياه  ماو 

ياه نابایخ  هب  یناسر  قرب  نارهت و  نفلت  هکبـش  يزادـنا  هار  یگدـنفاب ، يزاسرجآ ، دـیدج  ياه  هناخراک  داجیا  يارب  نامز ، نیمه 
تینما اه و  ماو  نیا  تخادرپزاب  نیمضت  يارب  تسب و  دادرارق  نیدنچ  ییاپورا  ياه  تکرش  اب  دهـشم  تشر و  زیربت ، نارهت ، یلـصا 

ریفـس ماقم  هب  ار  مکلم  هاش ، نیدلارفظم  ...درک  بوصنم  روشک  تاکرمگ  لک  تسایر  هب  ار  یکیژلب  زونویـسم  اه ، يراذـگ  هیامرس 
(1) .درامگ مر  رد  ناریا 

اـهژل و دـش و  رت  شیب  ناریا  توترف  تموکح  هعماـج و  ناـکرا  رد  یحطـس  ددـجت  هتینردـم و  هبـش  ذوفن  نارود ، نیا  رد  عـقاو ، رد 
لاعف تدـش  هب  دـندوب ، یلاربیل  يارآ  هدـننک  وگزاـب  ناـشرت  شیب  هک  يا  یبیغ  ياـه  نمجنا  يرکفلارونم و  يرنوساـمارف و  لـفاحم 
نوچ مه  هک  دوب  تیمدآ » عمجم  ، » لفاحم نیا  هلمج  زا  .تفای  هتشذگ  زا  رت  یمجاهت  یتروص  یحطـس  یگدز  برغ  جاوما  دندش و 

.دوب رثأتم  يدودح  ات  ناخ  مکلم  نردم  هبش  یتسیلاربیل  يارآ  زا  يرکفلارونم  لفاحم  یبیغ و  ياه  نمجنا  یخرب 

هیسور ناتـسلگنا و  يرامعتـسا  روشک  ود  هب  ناریا  ضرق   [ هطورـشم تضهن  زا  شیپ  لاس  ود  ینعی  ( ] ق 1322 ه .   ) لاس 1904 م رد 
نیا عبر  .دیسر  یم  گنیلرتسا  دنوپ  رازه  راهچ  داتشه و  نویلیم و  شش  غلبم  هب  اعمج 
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.دش یم  غلاب  ناریا  تلود  دمآرد  لک  زا  مراهچ  کی  ات  موس  کی  تقیقح ، رد  دنوپ و  هب 563000  ضورق ،

زا يا  هنومن  .دوب  هارمه  نارگرامعتسا  دوس  هب  ناریا و  ررض  هب  يداصتقا  یماظن و  یـسایس و  طیارـش  اب  انثتـسا ، نودب  اهدادرارق  مامت 
نیا رد  ناریا  تـلود  .دـیدرگ  دـقعنم  .م  لاـس 1890  رد  هیـسور  تلود  هاـش و  نیدلارـصان  ناـیم  هک  دوب  يدادرارق  اـهدادرارق ، نیا 

(1) .دنک رظن  فرص  ناریا  رد  نهآ  هار  ندیشک  زا  مامت  لاس  تدم 10  هک  درک  فلکم  ار  دوخ  دادرارق ،

ای ناریا  زا  ییاه  شخب  هیزجت  يارب  شـالت  زا  مع  نوگاـنوگ ا  ياـه  شور  اـب  نردـم  ییاوژروب  رامعتـسا  هک  یطیارـش  رد  عقاو ، رد 
ندرک هتسکشرو  لاح  رد  یموب ، فیعض  یلو  افکدوخ ، داصتقا  رب  راشف  روشک و  یعیبط  عبانم  تراغ  نوگانوگ و  ياهزایتما  نتفرگ 
هلودلا نیما  رالاسهپس ، ناخ  نیسحازریم  نوچ  مه  دساف  بآم و  ددجتم  ياه  مظعاردص  دوب ، ناریا  ندرک  هرمعتسم  هتـسباو و  نآ و 

هب تموکح  لخاد  زا  نوگانوگ و  ياه  شوراب  هلودلاریـشم  هلودلا و  عینـص  دـننام  يا  هتـسباو  زومرم  ياه  هرهچ  ناطلـسلا و  نیما  و 
هـسورپ شرتسگ  اب  دندوب و  لوغـشم  داد ، هئارا  مکلم  هچنآ  دننام  تامیظنت »  » ياه حرط  هئارا  یتسینردـم و  هبـش  تاحالـصا  ِجـیورت 

.دندرک یم  تیوقت  ار  يرامعتسا  ياه  تردق  هب  ناریا  یگتسباو  ياه  هنیمز  عقاو ، رد  الاب ، زا  یحطس و  نویسازینردم 

اه و همانزور  هک  یناکما  زا  هدافتـسا  اب  هژیو  هب  اه  ینوسام  نارکفلارونم و  هدش  هداد  نامزاس  یلو  كدـنا ، تیعمج  رگید ، فرط  زا 
.دندوب لوغشم  نردم  شنیب  گنهرف و  تایبدا و  جیورت  هب  داد ، یم  رارق  ناشرایتخا  رد  اه  باتک 

، هرود نیا  نامجرتم  نیرتراـکرپ  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  هاـش  نیدـلارفظم  هاـش و  نیدلارـصان  دـهع  رد  باـتک  پاـچ  همجرت و  تضهن 
ازریمرهاط و دمحم 
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هـس مهدراهچ  ییول  وگرام ، نرال  نوچ  يراثآ  ازریم ، ردنکـسا  دنزرف  ازریم  رهاطدمحم  .دندوب  هنطلـسلادامتعا )  ) ناخ نسحدـمحم 
راکرپ نامجرتم  رگید  زا  ...دنادرگرب  یـسراف  هب  ار  ژاسل  رثا  سالب  لیژ  زین  امود و  رثا  پوهدرول  وتـسیرک و  تنوم  تنک  رادـگنفت ،

لاس رد  .دوب  ریبکریما ) لتاق   ) هلودـلا عینـص  ناخ  یلع  جاح  دـنزرف  وا  .دوب  هنطلـسلادامتعا  ناـخ  نسحدـمحم  مه  یکی  نارود ، نیا 
رد 1290 همجرتلاراد و  سیئر  لاس 1287  رد  .تخادرپ  راک  هب  هاش  نیدلارـصان  رابرد  رد  يروضح  مجرتم  تمـس  اب  ق ، 1284 ه . 
زا .دـیدرگ  تاعابطنا  ریزو  یتلود و  ياروش  وضع  فیلأـتلاراد ، سیئر  بیترت ، هب  ق ، رد 1298 و 1299 و 1300 ه .  هیلدع و  ریزو 
ود لزاومدام  تارطاخ  یسیلگنا ، مناخ  تشذگرس  یسیوس ، نوسنبور  ناتسناد  يرابجا ، بیبط  ناوت  یم  هنطلسلادامتعا  ياه  همجرت 

(1) .درب مان  ار  ...و  هیسناپ  تنوم 

نیا رد  هچنآ  هکلب  تسین ، فلاخم  نردم  گنهرف  تایبدا و  اب  ییانشآ  یسراف و  نابز  هب  یبرغ  ياه  نتم  همجرت  اب  یسک  دیدرت ، یب 
يرفظم يرـصان و  رـصع  یـشاپورف  لاح  رد  هاگآان و  تسـس و  دولآ و  باوخ  هعماج  هک  تسا  هتکن  نیا  تسا ، اـم  هجوت  دروم  اـج 

نشور يرنوسامارف و  لفاحم  ياه  هقلح  يوس  زا  نوریب  زا  رنوسامارف و  بلغا  بلط  حالـصا  نادرم  تلود  ِتسد  هب  نورد  زا  هنوگچ 
تیهام تقیقح و  تفایرد  يارب  یهاگآدوخ  عون  ره  دـقاف  هک  یلاح  رد  تفرگ ؛ رارق  یبرغ  ياـه  هشیدـنا  ارآ و  موجه  دروم  يرکف 

یلم یموـب و  ياـهراتخاس  هب  ار  اـه  تراـسخ  نیرتدـیدش  ییاوژروـب  رامعتـسا  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  .دوـب  مجاـهم  جاوـما  نیا 
شالت زج  یموهفم  انعم و  لاوحا ، عاضوا و  نیا  رد  نردـم  هبـش  یگدز  برغ  جـیورت  .تخاس  یم  دراو  ناریا  یعامتجا  يداصتقا _ 

نیا جیورت  ناماگشیپ  زا  ناخ  مکلم  ازریم  تشادن و  رامعتسا  ربارب  رد  لعفنم  برغ و  هب  هتسباو  ِناریا  کی  يزیر  یپ  يارب 

41 ص :
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.دوب نردم  هبش  یگدز  برغ 

رد راد  هشیر  يرالاسناوید  يا  هنوگ  يوس  هب  یجیردـت  هلاحتـسا  هسورپ  کی  هاـش ، نیدلارـصان  نارود  اـت  هیراـجاق  یتموکح  ماـظن   
یم شیپ  یناریا  یموب  يرـالاس  ناوید  يا  هنوـگ  تمـس  هب  یتـالیا  ماـظن  کـی  زا  ینعی  درک  یم  یط  ار  ناریا  مالـسا  زا  سپ  خـیرات 

.تسا ام  هفیظو  هلصوح و  زا  جراخ  یموب  يرالاس  ناوید  نیا  ياه  یگژیو  یسررب  .تفر 

لاس 1287، هب  اروشلاراد  حرط  رالاسهپـس و  ناخ  نیـسح  ازریم  نتفرگ  تردـق  راگزور  زا  هژیو  هب  هاش و  نیدلارـصان  نارود  زا  یلو 
.تفرگ تعسو  تّدش و  دوب ، میقع  دساف و  اتاذ  هک  نردم  هبش  يرالاس  ناوید  یعون  تمس  هب  تکرح  يوس  تمس و 

لامعا رثا  رب  هک  دوب  یتالوحت  نایوفـص ، یتح  نایرومیت و  زا  سپ  هژیو  هب  ناریا  یـضرا  تابـسانم  يزرواشک و  تفا  مهم  لـیالد  زا 
هنیزه زا  يا  هدمع  شخب  نتخاس  مهارف  يارب  راجاق  ناخدـمحم  اغآ  .تفرگ  تروص  یتالیا  هناروحمدوخ  ناماسبان و  ياه  تسایس 
ياـه نـیمز  رب  تیکلاـم  زا  ییاـه  لکـش  لاغرویـس  لوـیت و  .درک  اـیحا  ار  لاغرویــس »  » و لوـیت »  » يراد نـیمز  ياـه  شور  نوـشق ،

ای یعارز و  ییاه  نیمز  یلحم ، ناریما  ناـهاشداپ و  .دـندوب  هتخاـس  جـیار  ناریا  رد  لوغم  ناـمکرت و  ياـه  هلیبق  هک  دوب  يزرواـشک 
یم راذـگاو  دوخ  نادرم  تلود  رکـشل و  ناریما  هب  يرمتـسم  قوقح و  ناونع  هب  دوـب ، طوـبرم  اـه  نیمز  نیا  هب  هک  ار  ییاـه  تاـیلام 

(1) .دندرک

هک دوب  یـساقآ » رللوق   » وا زا  سپ  تشاد و  رارق  رابرد  سأر  رد  هلودـلادامتعا  بقل  اب  مظعا  ریزو  هاشداپ ، زا  سپ  راـجاق ، راـبرد  رد 
ناـظفاحم و سیئر  هک  تـشاد  رارق  یـساقآ » کـشیا   » ماـقم وا  زا  سپ  .دوـب  راـبرد  نارکوـن  ناـشارف و  هدـنامرف  تافیرـشت و  سیئر 

نیم  » دـندیمان و یم  نایـشاب » یچروق  ، » دـندوب یماظن  دـشرا  تاماقم  زا  هک  ار  هاش  ياه  نادوجآ  نامز  نآ  رد  .دوب  رابرد  ناـنابهگن 
نارومأم زا  زین  نایشابزوی »  » و نایشاب »

42 ص :

ص 220. باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  يریما ، رهچونم  ناریا ، رد  عراز  کلام و  نوتمل ، س ، ك ، آ ، . 1 - 1
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.دندوب هاش  ظفاحم  دراگ 

، هکرابم هناخ  قودنـص  هرادا  تولخ ، هلمع  هاگتـسد  درب : مان  ریز  لغاشم  زا  ناوت  یم  راجاق  ناـهاش  هناـخ  مرح  راـبرد و  ياـضعا  زا 
، كرابم هناخ  کشیا  هرادا  هناخ ، کیـشک  هرادا  كرابم ، بیج  هرادا  هصاخ ، نارادـگنفت  نویامه ، متاخ  نیازخ  هکرابم ، رهُم  هرادا 
، لبطـصا تسایر  هکراـبم ، تاـغاب  هرادا  يرگیـشاب ، رطاـش  يرگیـشاب ، راـمعم  بصنم  هناـخاّنب و  تساـیر  یلعا ، ناوید  ییاـنب  هرادا 
، ناگچب مالغ  نایـشاب ، هجاوخ  تیعمج  یـشاب ، یچ  هکـسلاک  بصنم  هناخرطاق و  هناخرتش ، یعمج  بحاـص  هرادا  یعمج ، بحاـص 

روضح نایـشاب  تمدـخ  شیپ  هصاـخ ، لـیاسو  هرادا  نایـشاب ، میکح  صوصخم ، ناـمجرتم  یـشاب ، یچ  هوـهق  هکراـبم ، هناخرادـبآ 
، ینویامه ناشازن  هصاخ  اه ، یـشاب  نابغاب  نارادیارـس ، اه ، یـشاب  یـشاقن  ارعـش ، نایفوتـسم ، نایـشنم ، تاجـصلاخ ، هرادا  كراـبم ،

نارادـلیوحت هرماع ، هنازخ  نارادـلیوحت  بش ، ناریم  اه ، یـشاب  یچـشوق  ناراکـشریم ، نابـضغریم ، اه ، یچقـسن  اه ، یـشاب  یچراج 
نالواسی هکرابم ، هناخقودنص  ناریگرگ  ناراد ، تاود  رابرد ، نیخروم  اهرادشفک ، نایچقامـشاب و  اهراد ، باوخ  تخر  ماظن ، هنازخ 

(1)  . ...و اه  یشاب  ینقم  اه ، ناوخ  هضور  هناخ ، کیشک  صوصخم 

لک ناوت  یم  یبرغ ، نابصنم  بحاص  ای  ناحایـس  رگید  نوسمات و  نومب و  یلبمه ، تاقیقحت  نوچ  مه  اه  شرازگ  یخرب  رب  هیکت  اب 
ات نیب 4  توافت  هب  تیعمج  لک  رادقم  اه  شرازگ  يرس  نآ  رد  .دز  سدح  نویلیم  ات 7  دودح 5  ار  راجاق ] دهع  رد  ناریا   ] تیعمج

لوصا توافت  ای  هیزجت  تشادـن ؛ یمیاد  تباث و  لوصا  يرادا ، تامیـسقت  راـجاق  رـصع  ناریا  رد  ....تسا  هدـیدرگ  رکذ  نویلیم   10
.دوب نارادنامرف  ماکح و  هب  تبسن  ناطلس  ساره  میب و  ای  دامتعا  نازیم  هب  ای  نآ و  نایدصتم  ترهش  ای  یگتـسیاش  هب  یگتـسب  يرادا 

گرزب تیالو  زا 9  ناریا  راجاق ، رصع  زاغآ  رد 

43 ص :

صص 41 و 42. ین ، رشن  راجاق ، تموکح  ناینب  یلالجا ، مازرف  . 1 - 1
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: دوب هدش  لیکشت 

ناجیابرذآ تلایا  تموکح  .دوب  هنایم  لیبدرا و  رها ، ناوجخن ، ناوریا ، دـنرم ، هغارم ، يوخ ، هیمورا ، زیربت ، لماش  ناجیابرذآ  تلایا 
اه یگیب  رلگیب  .دـنار  یم  نامرف  تشاد  یگیبرلگیب  بقل  هک  ناخ  رفن  کی  هدربماـن  ياهرهـش  زا  کـی  ره  رب  دوب و  ناریا  دـهعیلو  اـب 

.دندوب دهعیلو  صخش  سوئرم 

زا 60 زواـجتم  ضرع  گنـسرف و  لوط 200  هب  يا  هقطنم  ینعی  دزی  اـت  ناـجنز  زا  دوب ، یعیـسو  رایـسب  تلاـیا  هک  مجع  قارع  تلاـیا 
.ير هاشنامرک و  نادمه ، ناجنز ، نیوزق ، هواس ، مق ، ناشاک ، نارهت ، ناهفصا ، زا  دنا  ترابع  مجع  قارع  مهم  تیالو  دوب و  گنسرف 

ذوفن .ناتسچولب  ناتـسیس و  تاره و  ناسارخ و  ناردنزام ، نامرک ، ناتـسرل ، ناتـسزوخ و  سراف ، قارع ، زا  دنا  ترابع  رگید  تالایا 
رد ...دوب  دودحم  نآ  عباوت  سبط و  زیشرت و  روباشین ، دهشم ، ياهرهـش  هب  مه  نآ  فیعـض و  رایـسب  ناسارخ ، رد  يزکرم  تموکح 

نارود رد   ] ...تـفرگ دوـخ  هـب  يرت  هدرتـسگ  لکـش  يدـنب  میـسقت  نـیا  هاـش  نیدلارـصان  هژیو  هـب  راـجاق ، يدـعب  نیطالــس  نارود 
دوخ امیقتـسم  ای  زین  ار  اه  نآ  ماکح  هک  دش  یم  میـسقت  تابـصق  اه و  نآ  عباوت  دالب و  كولب و  نیدنچ  هب  تالایا  هاش ] نیدلارـصان 

.دنتفر یم  رامش  هب  وا  عباوت  زا  روبزم  طاقن  هک  یتلایا  یلاو )  ) لک مکاح  ای  درک و  یم  نییعت  هاش 

مکاح رظن  ریز  هدکهد  هدروخ  لاس  درم  ای  رهش و  رد  يا  هزوح  سیئر  هک  ادخدک  رادرهـش و  ای  رتنالک  دعب  سیلپ  سیئر  ای  هغوراد 
هب يرادا و  ياهراک  ماجنا  يارب  یمکاح  ره  .دوب  هاش  نابوسنم  ای  اهومع و  ناردارب و  نارـسپ و  هدـهع  رب  هدـمع  ياه  تموکح  .دوب 

تلایا مکاح  .دندوب  یتوافتم  تاباصتنا  نیوانع و  ياراد  یموب  فیاوط  .تشاد  رایتخا  رد  یفوتـسم  راکـشیپ و  دنچ  یلام ، روما  هژیو 
لامشوت خیش و  ناخ ، نانآ  ناتسدریز  دنتشاد و  بقل  یگیب  لیا  یناخلیا و  رگید ، فیاوط  يرایتخب و  درک و 

44 ص :
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(1) .دندش یم  هدیمان 

« مظعاردـص  » بقل درک و  رییغت  دوـب  جـیار  هیوفـص  راـگزور  زا  هـک  مـظعاریزو  يارب  هلودـلادامتعا »  » بـقل هاـش  یلعحتف  نارود  رد 
ریزو يزورما  تراـبع  هب  تخادرپ و  یم  یلاـم  روـما  هرادا  هب  مظعاردـص  رظن  ریز  هک  ار  يدرف  هرود ، نـیا  رد   (2) .دش نآ  نیشناج 

یـشنم  » .تخادرپ یم  یماـظن  روما  هب  هک  دوـب  رکـشل » ریزو  ، » رگید تاـماقم  زا   (3) .دـندیمان یم  کلامملا » یفوتـسم  ، » دوب ییاراد 
دانـسا و .تخادرپ  یم  یتـکلمم  روما  هب  طوبرم  كرادـم  دانـسا و  لاـسرا  هیهت و  راـک  هب  دوب و  نایـشنم  هیلک  سیئر  زین  کـلامملا »
« ناوید بحاص  ، » رگید هبترم  رد  .دوب  هدش  روهمم  یلاع  رهُم  اب  هک  دوب  يرادا  يالاب  حطس  رد  یکرادم  کلامملا » یـشنم   » كرادم

ریز یشاب  بارـض  هک  دوب  يراد  هنازخ  لک  سیئر  زین  کلامملاریعم »  » تشاد و هدهع  رب  ار  اضما  يارب  كرادم  دانـسا و  هیهت  هفیظو 
.درک یم  راک  وا  رظن 

.دناوخ یم  هبطخ  هاش  مان  هب  یتافیرشت  مسارم  ای  ون و  لاس  زاغآ  رد  کلامملا » بیطخ  »

هاشداپ روضح  هب  هشیمه  تشاد  قح  هک  دوب  یسک  راجاق  رصع  مظعا  ردص  ...دوب  لوا  صخش  هناخ  ناوید  هاگتـسد  رد  مظعا  ردص 
ردـص یقیقح  یلـصا و  تمـس  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب ، .دـنک  رظن  راهظا  روشک  روما  رد  دـسیونب و  همان  امیقتـسم  هاش  هب  اـی  دورب و 

رابرد و ترازو  تفای ، لیکشت  ناریا  رد  ناریزو  تئیه  برغ  کلامم  زا  دیلقت  هب  هک  ینامز  ات  مظعا 

45 ص :

82 و صص 79 و 80 _  نیعم ، تاراشتنا  راجاق ، رصع  رد  ناریا  یعامتجا  ياه  نامزاس  یـسایس و  خیرات  مارهرو ، اضر  مالغ  . 1 - 1
 . 83

 . ص 84 راوز ، این ، بجر  دوعسم  يوفص ، تموکح  يرادا  نامزاس  یکسرونیم ، ریمیدالو  . 2 - 2
ص 21. نامه ، . 3 - 3
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...دزادنا راک  هب  روشک  روما  حالـصا  مدرم و  عضو  دوبهب  رد  ار  تنطلـس  تردـق  تسا  هتـسناوت  یم  هک  تسا  هدوب  مظعا  ردـص  اهنت 
، نویامه تولخ  لماش : دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  يا  هتفای  لماکت  لکـش  هک  ق ) 1300 ه .   ) هاش نیدلارصان  هرود  رد  مظعا  رابرد  ترازو 

هزوم قاطا  نایارـس و  هجاوخ  هصاخ ، نارادـگنفت  هکرابم ، هناخ  هوهق  هناخ  شارف  هصاخ ، ياـبطا  هناـخراد ، تخر  هناـخ و  قودـنص 
(1) .دوب

«، هلخاد  » هناخترازو هس  دعب  یتدم  دیدرگ و  سیـسأت  هجراخ » ياه  تلود  ترازو  ، » لاس 1239 دودـح  رد  هاش و  یلعحتف  نامز  رد 
، هلودلاریـشم ناخ  نیـسح  ازریم  نامز  رد  .دوب  ریزو  راهچ  مظعا و  ردـص  زا  ترابع  تلود  تئیه  دـمآ و  دوجو  هب  هیلام »  » و هماـع » »
«، هیلام «، » هجراخ «، » هلخاد  » ياه هناخ  ترازو  لماش  تفای و  شیازفا  ددـع  هب 9  اه  هناخ  ترازو  دادـعت  ق ، لاس 1289 ه .  هب  ینعی 

(2) .دیدرگ رابرد »  » ترازو و  تعارز » تراجت و  «، » هماع دیاوف  «، » مولع «، » گنج «، » هیلدع »

ار رابرد  رد  تمدـخ  یهاش  لبطـصا  رومأم  یـشابرادبآ و  ات  هتفرگ  مظعا  ردـص  زا  هاش ، نارکون  نامز  نآ  حالطـصا  هب  ای  نایرابرد  »
هلیـسو ار  هناخ  رد  يرکون  لغـش  رابرد و  هب  دوخ  باـستنا  رازاـب  هچوک و  مدرم  دزن  رد  دندرمـش و  یم  گرزب  يراـختفا  دوخ  يارب 

رد ار  دوخ  یتنطلس  هناخرادبآ  هداس  رکون  کی  اسب  هچ  دنداد و  یم  رارق  يدعت  یشالّک و  هلیسو  یهاگ  ییوگروز و  انایحا  رخافت و 
نآ اب  راجاق  رابرد  ...تشادـنپ  یم  رت  تیـصخش  اب  رت و  مرتحم  ناـنآ  لاـثما  فنـص و  سیئر  راـجتلا و  کـلم  زا  مدرم  دزن  هعماـج و 

دـهاوش و .تسا  هدوب  رـصع  نآ  دـسافم  زا  يرایـسب  أـشنم  عبنم و  تقیقح  رد  ینیچ و  هئطوت  زکرم  داـسف و  نوناـک  هوکـش  لـالج و 
نآ نیخروم  لوق  هب  و   ) لوا هجرد  ناگدازهاش  اهنت  هن  دهد  یم  ناشن  هک  تسه  یلیالد 

46 ص :

 . صص 87 و 88 راجاق ، رصع  رد  ناریا  یعامتجا  ياه  نامزاس  یسایس و  خیرات  . 1 - 1
صص 90 و 91. نامه ، . 2 - 2
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اـه و بصن  لزع و  رد  تقو ) ناطلـس  ناـگداز  ردارب  ماـمعا و  ینب  اـهومع و   ) مود هجرد  ناـگدازهاش  و  ناـگداز ) هاـشنهاش  رـصع :
اه و تسب  دـنب و  رد  زین  هاش  يارـس  مرح  هکلب  دـنا ، هدوب  عفن  يذ  لیخد و  يرابرد  بصانم  يرکـشل و  يروشک و  تاـماقم  میـسقت 
هک نانچ  تولخ  هلمع  رب  هوـالع  ...تشاد  ییازـس  هب  مهـس  هاـش  هبتر  یلاـع  نارکون  زا  یـضعب  بصن  لزع و  یتح  راـبرد و  تارییغت 

هشیپ و قشاع  يدرم  هک  هاش  نیدلارـصان  رـصع  رد  ذوفن  نیا  دنتـشاد و  ذوفن  وا  جازم  رد  زین  هاش  ددـعتم  ياه  هباوخ  مه  دـش ، هراشا 
(1) .دوب رتدیدش  نآ  راب  تبکن  راثآ  رت و  شیب  دوب ، نار  توهش 

 _ دوب هدرک  مهارف  رالاسهپس  ناخ  نیسحازریم  ار  نآ  ياه  هنیمز  هک  اپورا _  هب  دوخ  لوا  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  هاش  نیدلارـصان 
هب رهاـظ  هـب  ق  لاس 1291 ه .  رد  درک و  لدـبم  هناخترازو  شـش  هب  ار  اـه  نآ  ماـغدا و  رگیدـکی  رد  ار  دوجوم  ياـه  هناـخ  ترازو 

دودح هرابرد  یتاررقم  هلودلاریـشم  ناخ  نیـسحازریم  یجاح  داهنـشیپ  هب  هاش  نیدلارـصان  .داد  تیلوئـسم  تارایتخا و  دوخ  ناریزو 
ناونع ریز  ار  نآ  دومن و  نیودـت  تایالو  ماکح  تالو و  ناهدـنامرف و  تلود و  هبتر  یلاع  نارومأم  ناریزو و  فیلاکت  تاراـیتخا و 

هب دوخ  مود  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  درک و  غـالبا  تلود  نارومأـم  ناریزو و  هب  وا  هلیـسو  هب  مظعاردـص و  هب  یناـمرف  رد  نوناـق » »
طونم هبیاص  راکفا  ینابم  ماکحتـسا  ماکحا و  يارجا   » هک دش  رکذـتم  نآ  رد  درک و  رداص  یطخ  تسد  ق ، لاس 1298 ه .  رد  اپورا 

«. تسا تریغ  اب  لماک  لقاع  هاوخ  تلود  هبرجت  بحاص  ياهرکون  ارزو و  دوجو  هب 

ترازو هدزیـس  هب  ار  اه  نآ  دادعت  درک و  رظن  دیدجت  اه  هناخ  ترازو  بیکرت  رد  هاش  نیدلارـصان  رگید  راب  لاس 1299 ، رخاوا  رد   
فاقوا و فیاظو  هیلام ، هلخاد و  كرمگ ، هنازخ و  مظعا و  رابرد  یمظع ، هیلدع  هجراخ ، گنج ، زا : دندوب  ترابع  هک  دیناسر  هناخ 

، تراجت تحالف و  ینونک ،) شترا  داتس  دننام   ) رکشل رتفد  تسپ ،

47 ص :

.329 صص 327 _  راجاق ، تنطلس  هرود  رد  ناریا  . 1 - 1
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رد ناریزو  زا  کی  ره  هک  تشاد  ررقم  زین  ایاقب و  هصاخ ، همجرتلاراد  تاـعابطنا و  عیانـص  هماـع ، دـیاوف  نداـعم ، فارگلت و  مولع و 
(1) .دهدب هاش  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  دوش و  بایفرش  هتفه  زا  نیعم  تعاس  زور و 

تیطورشم هناتسآ  رد  مدرم  اب  تیناحور  هطبار 

زا تیاـمح  رد  ناـشیا  شقن  ناـمکاح  ياـه  يرگمتـس  لـباقم  رد  نویناـحور  یگداتـسیا  روج ، ملظ و  تموـکح  زا  لالقتـسا  اوـقت ،
ماجنا ینید ، فراعم  ماکحا و  شزومآ  زا  معا  فلتخم  روما  رد  ینید  ناـملاع  هب  مدرم  یتاـیح  هنازور و  زاـین  ناـمولظم ، ناـفیعض و 

ملظ و دض  ياه  تکرح  رد  نویناحور  يزاتشیپ  تالماعم و  تبث  قالط ، دقع و  هغیص  يارجا  تاعزانم ، رد  تواضق  یبهذم ، ریاعش 
هداعلا قوف  یتروص  هب  مدرم  نایم  رد  تیناحور  ذوفن  شرتسگ  ببس  نویناحور ، لزانم  رد  نامولظم  ینیشن » تسب   » يرامعتسا و دض 

.دوب هدیدرگ 

تیناحور ذوفن  هطورـشم و  بالقنا  زا  دوخ  تیاور  رد  تسا ، هطورـشم  دهع  يرنوسامارف  ناربهر  زا  یکی  دنزرف  هک  هدازکلم  يدهم 
: دسیون یم  نامز  نآ  هعماج  رد 

ار حاکن  دـقع و  تفای ؛ یم  ماجنا  نویناحور  رـضحم  رد  ییزج  یلک و  روط  هب  تالماعم  دوب : نویناحور  تسد  رد  هعماـج  روما  هیلک 
اه نآ  هب  دوب  تایلام  تخادرپ  تقیقح  رد  هک  سمُخ  ماما و  قح  دش ، یم  میـسقت  نانآ  هلیـسو  هب  ثرا  دـندرک ؛ یم  ارجا  نویناحور 
زا اتفتـسا  مالعتـسا و  هلیـسو  هـب  نآ  لـح  هـک  دوـشن  یلیاـسم  تالکـشم و  راـتفرگ  زور ، رد  هـک  دوـب  يدرف  رت  مـک  ...دـش  یم  هداد 

(2) .دش یم  جلف  یلک  هب  یمومع  یگدنز  دش ، یم  هدیچرب  نارهت  رد  تیناحور  هاگتسد  هاگره  هجیتن ، رد  ...دوب  رسیم  نویناحور 

48 ص :

صص 337 و 338. نامه ، . 1 - 1
ص 359. ج 1 ، یملع ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  هدازکلم ، يدهم  . 2 - 2
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: دیوگ یم  يو  نینچ  مه 

...نارگمتـس زواجت  موجه و  دروم  امئاد  شا  هلاس  رازه  نیدنچ  یگدـنز  نارود  رد  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  هک  يروط  هب  ناریا  تلم 
تلود نیرومأم  ماکح و  يدعت  زا  دوب و  تسب  لوا  هجرد  ياملع  زا  یـضعب  هناخ  دجاسم و  اه و  هداز  ماما  هک  دوب  نیا  ...تسا  هدوب 

(1) .دنربب هانپ  اهاجنآ  هب  دنتسناوت  یم  مدرم  دوب و  ظوفحم 

: تسا هدمآ  هدوب ، یبیغ  ياه  نمجنا  ناگتسباو  زا  نآ  هدنسیون  هک  ناریا  تیطورشم  بالقنا  رد  ناجیابرذآ ، مایق  باتک  رد 

هاـش صخـش  دادبتـسا  يارب  یتح  تلود  نیرومأـم  روز  لاـمِعا  يارب  تیناـحور  طـیحم  رد  .تشاد  قنور  یلیخ  عقوم  نآ  تیناـحور 
اب تسناوت  یم  ینید  مولع  هبلط  نیرتریقح  .دـش  یم  بوسحم  نامولظم  أجلم  ناگدیدمتـس و  هاـگهانپ  اـهنت  تیناـحور  .دوبن  یلاـجم 
یم تسب  املع  لزنم  رد  .دنیبن  يدنزگ  رازآ و  دیامن و  تنوشخ  تموکح  شاّرف  اب  ای  دنک و  تبحص  هجهل  تحارـص  اب  لحم  رتنالک 

(2) .دوب اجنآ  نیقی  هب  دوب ، يرثا  يدازآ  زا  رگا  دادبتسا  نارود  رد  هصالخ  .دنتسج  یم  نصحت  دنتسشن و 

: دسیون یم  ناریا  نیون  خیرات  باتک  رد  فناویا   

شقن املع  نیدهتجم و  .دومن  یم  افیا  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  رد  ار  يا  هدـمع  مهم و  شقن  تیناحور ، هعیـش و  بهذـم 
طیارـش اب  ار  اه  نآ  دندرک و  یم  هدافتـسا  ثیداحا  تایعرـش و  نآرق ، صاخ  نیناوق  زا  هدومن و  افیا  ار  يراذـگ  نوناق  یلاع  عجارم 

رد دندوب و  رادروخرب  يرایسب  رادتقا  ذوفن و  زا  یناحور  عجارم  بیترت ، نیا  هب  ...دنداد  یم  قیبطت  دوجوم 

49 ص :

ص 367. ج 2 ، نامه ، . 1 - 1
ص 408. لابقا ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  رد  ناجیابرذآ  مایق  دازهب ، هدازرهاط  میرک  . 2 - 2
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(1) .دندرک یم  تلاخد  تکلمم  هرادا 

ییاه هدودحم  لماوع و  لاح  ره  هب  یلو  دندوب ، نانعلا  قلطم  هاگ  دبتسم و  يدارفا  يراجاق  نیطالس  رگید  هاش و  نیدلارصان  هچرگا 
ار دوخ  ناوید  نارازگراک  ِراک  یگدـنز و  راجاق ، ناهاش  .تسا  هتـشاد  دوجو  یعامتجا  ياـهورملق  رد  هژیو  هب  ناـشیا  تردـق  يارب 
، دننک زواجت  مدرم  لام  ناج و  هب  هدراذـگ و  مدـق  یعامتجا  یگدـنز  هزوح  هب  دنتـساوخ  یم  یتقو  یلو  دنتـشاد ، دوخ  هطلـس  تحت 

دراوم يا  هراـپ  رد  نویناـحور و  راـیتخا  هاـگ  نویناـحور و  رادـتقا  يونعم و  تردـق  هژیو  هب  یفنـص و  ياـه  تیاـمح  نوچ  یلماوـع 
مدرم و هاگهانپ  ناونع  هب  تیناحور  شقن  هژیو  هب  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدرک  یم  دودـحم  ار  هاش  تردـق  تاـیالو  ماـکح  تاراـیتخا 

.تسا هدوب  ریگمشچ  رایسب  یتموکح  نارومأم  هاش و  ملظ  ربارب  رد  اه  نآ  نابیتشپ 

: دسیون یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  هاش _  نیدلارصان  رابرد  رد  هسنارف  ریفس  ونیبوگ  تنُک 

ماکح هاش و  تارایتخا  هشیمه  فانـصا ، راجت و  تالیا ، نویناحور ، تازایتما  .تسا  دودـحم  تهج  ره  زا  تلود  ینوناـق  تاراـیتخا 
(2) .دزاس یم  دودحم  ار  تیالو 

.دنک یم  حرطم  یناریا  نارگ  تعنص  ناناگرزاب و  ياکتا  هطقن  ناونع  هب  ار  نویناحور  ناریا ، رد  لاس  هس  باتک  رد  يو   

ماکحا و رب  ینتبم  ياـه  هاـگداد  تسا ، هتـشون  هیراـجاق  نارود  ناریا  خـیرات  هراـبرد  هک  یباـتک  رد  یـسیلگنا  نستاو  تنرگ  تربار 
: دناد یم  هاشداپ  تردق  ربارب  رد  مدرم  نابیتشپ  ار  یعرش  نیناوق 

ماکحا قبط  رب  تلادع  نماض  ياه  هاگداد  نآرق و  تنطلس ، تردق  يارب 

50 ص :

ص 16. ناریا ، هدوت  بزح  رشان : هانپ ، مئاق  نسح  یبازیت و  گنشوه  همجرت : ناریا ، نیون  خیرات  فناویا ، چیوئگرس  لیئاخیم  . 1 - 1
صص 378 و 379. ارس ، باتک  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  همجرت : ایسآ ، رد  لاس  هس  ونیبوگود ، تنک  . 2 - 2
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(1) .دنور یم  رامش  هب  یعدار  تسا ، هداد  یتارایتخا  اه  نآ  هب  يداع  نوناق  ای  فرُع  هک  یناسک  زین  و  نّودم ، نوناق  ای  عرش  ای 

: تسا هتشاد  دوجو  ییاضق  داهن  ناونع  هب  همکحم  عون  ود  ناریا ، رد  هطورشم  زا  شیپ  ات  هیراجاق و  تنطلس  نارود  رد 

؛ هیلدع هب  موسوم  یتلود  ياه  هناخ  ناوید  ای  یفرع  مکاحم  . 1

؛ عرش رضاحم  ای  مکاحم  . 2

لماع ماکح و  هدارا  یناسفن و  ياـهاوه  زا  یعباـت  تشادـن و  یتباـث  نشور و  یقوقح  ياـنبم  هماـن و  ماـظن  یتلود ، اـی  یفرُع  مکاـحم 
.دوب تختیاپ  زا  رود  قطانم  رد  هژیو  هب  مدرم  هب  نانآ  ییوگروز 

عرـش و مکاحم  یقوقح  ناینب  .دـش  یم  هرادا  ناهیقف  يوس  زا  یعرـش و  ماـکحا  هیاـپ  رب  هک  دوب  ییاـه  هاـگداد  عرـش ، مکاـحم  یلو 
، عقاو رد  .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تنـس  باتک و  رب  ینتبم  یمالـسا  ماکحا  نادـهتجم و  ياهاوتف  نآ ، زا  هرداص  ماکحا 

ياه لقن  هب  انب  عرـش  مکاحم  .تشاد  ینّودـم  تباـث و  نیزاوم  مجـسنم و  ماـظن  دـش و  یم  هرادا  هعیـش  هقف  هیاـپ  رب  یعرـش  مکاـحم 
هک تسا  هدوب  نیا  ضرف  عـقاو ، رد  .تسا  هدوـب  مدرم  داـمتعا  دروـم  ماـن و  شوـخ  رایـسب  دراد ، دوـجو  ناـخروم  زا  هک  ینوگاـنوگ 

نیدلارـصان هک  دـنک  یم  لقن  یناهبهب  هّللادبعدیـس  زا  تیمدآ »  » یتح .دنـشاب  یعرـش  مکاحم  ییارجا  يوزاب  یتلود  ياه  هناخناوید 
، لمع رد  دـنچره  دنتـسه ؛ یعرـش  مکاحم  ییارجا  يوزاب  یفرع  مکاحم  ینعی   (2) ؛» .تسا عرـش  یـشابشارف  هیلدع ، : » دوب هتفگ  هاش 

.دمآ یم  دیدپ  داهن  ود  نایم  ییاه  شنت  دندز و  یم  زاب  رس  دوخ  تیرومأم  ماجنا  زا  هیلدع 

رازاب هچوک و  مدرم  دامتعا  تیامح و  دروم  مان و  شوخ  عرش ، مکاحم  ردقچره 

51 ص :

ص 14. غرمیس ، ياه  باتک  یناردنزام ، دیحو  .ع  همجرت : هیراجاق ، هرود  ناریا  خیرات  نستاو ، تنرگ  تربار  . 1 - 1
صص 418 و 419. مایپ ، تاراشتنا  ناریا ، تیطورشم  تضهن  يژولوئدیا  تیمدآ ، نودیرف  . 2 - 2

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
http://www.ghaemiyeh.com


ماکحا يارجا  لمع ، رد  زین  دـندوب و  هملظم  يراگنا و  لهـس  اـشترا و  داـسف و  نوناـک  ملظ و  هلمع  ماندـب و  یفرع  مکاـحم  دـندوب ،
.دندرک یم  ور  هبور  تالکشم  اه و  يزادنا  گنس  اب  ار  عرش  مکاحم 

ار نآ  زا  شیپ  هاـش و  نیدــلارفظم  راـگزور  یفرع  مکاـحم  داـسف  یقطن ، رد  اروـش  سلجم  رد  لاس 1303  رد  سردـم  نسح  دـیس 
: دیوگ یم  هدرک ، فیصوت 

اب هکنیا  زا  سپ  مدوب ، بوخ  رگا  .دندرک  یم  هعجارم  نم  هب  ما _  هدشن  دنوخآ  هک  هزات  مدوب _  دنوخآ  مه  دادبتـسا  نامز  رد  هدـنب 
درب یم  يو ؛ تسد  هب  مداد  یم  متـشون و  یم  يزیچ  تقو  نآ  دراد  قح  هک  مدـید  یم  مدرک و  یم  یگدیـسر  فرط  لیالد  هب  تقد 
نیا هب  .دـندرک  یم  ارجا  يروف  ار  مکح  دـنتفرگ و  یم  داد ، یم  ار  لوپ  رگا  دـندرک ، یم  هبلاطم  لوپ  شزرا  اـجنآ  رد  .هموکحلاراد 
سپ ورب  ایب ، ادرف  ورب  دـنتفگ  یم  داد  یمن  لوپ  رگا  یلو  دوش ، ارجا  گنرد  یب  دـیاب  تسا و  مالـسالا  تجح  ياـقآ  مکح  هک  لـیلد 

(1) .دوب دادبتسا  هرود  عضو  نیا ، .دندناود  یم  رس  بیترت ، نیمه  هب  .ایب و  ادرف 

: دسیون یم  ناریا  خیرات  باتک  رد  راجاق  هاشیلعحتف  دهع  ناریا  رد  سیلگنا  ریفس  مُکلَم  ناجرِس   

هن دننک و  یم  لوبق  بصنم  هن  دنراد و  یبصنم  هن  هک  دنتسه  یمدرم  اریز  تسین ؛ لاکشا  زا  یلاخ   [ نادهتجم  ] هقبط نیا  لاح  فیرعت 
رد يدهتجم  هک  رهش  ره  یلاها  تسا ، ناشیا  رد  هک  یتّیحالـص  دهز و  تلیـضف و  طرف  تهج  هب  یلو  دنراد ، ینیعم  صوصخم  راک 

دـنناد و تاغُط  تاُغب و  ملظ  زا  یماح  تاجن و  هار  يداه  ار  نیدـهتجم  هدرک ، عوجر  ناشیا  هب  قاـّفتالاب  عبطلاـب و  دراد ، ینکـس  نآ 
يور زا  هدومن ، قلخ  تباعتم  رما  نیا  رد  هک  تسا  روبجم  زین  نیطالـس  ِرتراّبج  هک  دـنیامن  تغلابم  ناـشیا  لـیحبت  میظعت و  رد  ناـنچ 

تیاعر و ار  دهتجم  فّلکت ، ای  داقتعا 

52 ص :

ش 5/3312. ریطاسا ، رشن  رولاس ، ازریم  نامرهق  هنطلسلا  نیع  تارطاخ  همانزور  . 1 - 1
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ناریقف یماـح  اـپ و  تسد و  یب  ياـیاعر  عـجرم  هشیمه  تسا ، نیدـهتجم »  » و هاـضق »  » زا تراـبع  هک  تلم  ياـملع  ...دـیامن  مارتـحا 
فلاـخم هک  يا  هعقاو  تقو  ره  دـنراد و  میب  رت  مک  نیطالـس  زا  هک  دـنمرتحم  يّدـح  هب  هفیاـط  نـیا  مظاـعا  .دـنا  هراـچیب  فـیعض و 

يور زا  هن  دـبای ، یم  هلـصیف  فرُع  همکحم  رد  هک  يروما  ...دـننک  یم  ناشیا  هب  عوجر  قلخ  دوش ، ثداـح  تسا  تلادـع  تعیرش و 
رد تسا و  فرع  مکاح  هاشداپ ، .تسا  ریذپرییغت  صاخـشا  نامز و  ناکم و  ياضتقا  هب  هیفرُع ، ماکحا  نیاربانب ، ...تسا  نّودم  نوناق 

نیطالـس تعیبط  لیم و  تّوق و  فعـض و  ياضتقا  هب  هشیمه  هیفرع ، روما  هرادا  ...تسا  یهاشداپ  ماکحا  يارجا  انامه  افرع  تقیقح ،
لحم و طابُـض  تابـصق و  قاروا و  لامع  دالب ، کلامم و  ماـکح  يو ، باّون  تسا و  هاـشداپ  فرع ، مکاـح  ...تسا  هتفاـی  فـالتخا 

ییاجرب هشیمه  ناریا ، رد  فرع  ماکح  ...دننک  یم  راک  ناشیا  نامرف  تحت  رد  هک  لیبق  ره  زا  نابـصنم  بحاص  تاهد و  نایادخدک 
مکح ره  يارجا  و  دننوناق ، رب  مکاح  ناشیا  دوش  ناشیا  تکرح  عنام  یکُلم  نوناق  هکنیا  ضوع  هب  اذل  .دـنراد  تموکح  دنتـسه ، هک 

هظحالم فرـص  تاقوا  یغبنی  اـمک  هک  تسا  مک  رایـسب  نوچ  دوش و  یم  مکحت  لـیجعت و  هب  رما ، هلـصیف  تسا و  تموکح  توق  هب 
.دنشاب هتشادن  ار  نآ  هرادا  هچرگا  دوش ؛ یم  عقاو  ملظ  ابلاغ  دننک ، دوهش  هنّیب و 

بسانم دیدحت ، ِمدع  نیا  .تسین و  نیعم  فرع  ياهراک  رب  يّدح  هکنیا  تهج  هب  تسین ، نیعم  عرـش  فرع و  ياهراک  نیبام  يّدح 
مالسا دالب  ریاس  رد  ناریا و  رد  عرش  ماکحا  بسح  رب  هانگ ، اطخ و  تسایس و  هدعاق  ...تسا  تلود  ِناکرا  هاشداپ و  ینیب  تحلـصم 

(1) .دوش یم  فلتخم  ماکح ، ِعابِط  عاضوا و  بسح  هب  هیفرع  ماکحا  .تسا  یکی 

53 ص :

.229 صص 217 و 218 و 220 و 223 و 225 و 227 _  باتک ، يایند  تریح ، لیعامسا  ازریم  ناریا ، خیرات  مُکلَم ، ناجرِس  . 1 - 1
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هک دوب  مدرم  قوقح  تلادـع و  ظفح  رد  عرـش  مکاحم  شقن  نیمه  لـیلد  هب  يرـصان  رـصع  رد  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  نیماـجنبرتسم 
.دوب هدیمان  ناریا  ماظتنا  مظن و  دحاو  ظفاح  رادساپ و  هناگی  ار  ناریا  رد  عرش  نیناوق 

یتسدـمه هب  نامرک _  مکاح  کلملا _  باهـش  زواجت  متـس و  زا  یعقاو  یناتـساد  ناخ ، یلعجنگ  باتک  رد  يزیراپ  یناتـساب  رتکد 
لباقم رد  عرـش  مکاحم  یگداتـسیا  مدرم و  قوقح  ندرک  لامیاپ  و  ناخ ) نسحلاوبادیـس   ) رهـش ذوفنرپ  ناناگرزاب  كّالم و  زا  یکی 

(1) .تسا راگزور  نآ  رد  نامدرم  قوقح  زا  عافد  رد  یعرش  مکاحم  شقن  نایب  زا  یبوخ  هنومن  هک  دنک  یم  رکذ  نآ 

: دسیون یم  ماکح  متس  ربارب  رد  مدرم  یماح  ناونع  هب  نویناحور  هبترم  هاگیاج و  هرابرد  هزاوآرپ _  حایس  آوفالاید _  مادام 

هتـشاد یلاع  رایـسب  تلزنم  ماقم و  کی  نایناریا  دزن  رد  هشیمه  دنیوگ ، یم  دهتجم  ار  اه  نآ  هک  یبهذم  نایاوشیپ  یناحور و  ياملع 
هکلب دنسر ، یمن  ماقم  نیا  هب  مه  تلود  فرط  زا  دنراد و  عانتما  یتلود  بجاوم  ای  قوقح  نتفرگ  زا  مرتحم ، صاخـشا  نیا  .دنراد  و 

رد یقالخا و  یبهذـم و  میلاعت  هب  تسا  رـصحنم  یناحور  هقبط  نیا  راک  .دراد  تلاخد  ماقم  نیا  هب  اه  نآ  باختنا  رد  یمومع  يارآ 
(2) .دننک یم  عافد  نینمؤم  هب  تبسن  یتلود  نیرومأم  ماکح و  ِيراکمتس  یتلادع و  یب  زا  موزل  عقاوم 

نـسح ازریم  ینارهت ، حیـسم  ازریم  ییابطابط ، یـضاق  يدـهم  ازریم  دـننام  هزاوآرپ  گرزب و  نویناـحور  ناریا  رد  هیراـجاق  رـصع  رد 
یلعدمحم ازریم  يریـسا ، لاف  ربکا  یلعدیـس  یقارن ، دـمحا  الم  دـنوخآ  يرون ، هّللا  لضف  خیـش  جاح  ینک ، یلع  الم  جاح  ینایتشآ ،

سیردت و سلجم  لفحم و  بحاص  بلغا  هک  دنا  هتشاد  دوجو  ...و  ییابطابط  سردم 

54 ص :

.351 صص 309 _  ریطاسا ، ناخ ، یلعجنگ  يزیراپ ، یناتساب  میهاربادمحم  . 1 - 1
ص 59. مایخ ، یشو ، هرف  همجرت : هالک ، ناریا و  آوفالاید  همانرفس  آوفالاید ، مادام  . 2 - 2
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.دنا هتخادرپ  یم  زین  اهاوعد  لصف  لح و  عرش و  ماکحا  دودح و  يارجا  اهدتسوداد و  میظنت  تبث و  هب  دنا و  هدوب  یعرش  مکاحم 

تسا هدوب  يدح  هب  هطورشم ، هناتسآ  رد  نآ  هدننادرگ  نویناحور  یعرش و  مکاحم  تیبوبحم  نازیم  رادتقا و  ذوفن و  هنماد  دنا  هتشون 
عوجر ناتـساد  .دنا  هدرک  یم  عوجر  اه  نآ  هب  دوخ  نایم  ياه  يریگرد  عفر  لصف و  لح و  يارب  زین  ینید  ياه  تیلقا  هاگ  یتح  هک 

دنفـسوگ حـبذ  رد  تیحجرا  هراـبرد  ود  نآ  ناـیم  هک  یفـالتخا  هنیمز  رد  ییاـبطابط  سردـم  یلعدـمحم  ازریم  هب  دزی  رد  یمیلکود 
.تسا ناناملسم  ریغ  نایم  رد  یتح  گرزب  نویناحور  یعرش و  مکاحم  هدرتسگ  ذوفن  هنماد  رگنایب  تشاد ، دوجو 

دمحا هک  تسا  زیربت  گرزب  هیقف  اقآ ، داوج  ازریم  یجاح  هاش ، نیدلارـصان  رـصع  رد  ربتعم  ذوفن و  اب  رایـسب  نویناـحور  نیا  زا  یکی 
: دسیون یم  وا  هرابرد  تیناحور  اب  شدانع  همه  اب  يورسک 

، تلود هتشذگ و  یم  اج  همه  رد  شنخس  .هتشاد  دننام  رت  مک  دوخ  ناراکمه  ِنایم  رد  مدرم  هب  یگریچ  ناوریپ و  ینوزف  رد  درم  نیا 
(1) .دنا هدومن  یم  شهار  رد  اه  یناشف  ناج  مدرم  هتشاد و  یم  شساپ 

دوب یمیظع  هوکشاب و  هزانج  عییـشت  اه ، نآ  زا  ینادردق  سانـشرس و  گرزب و  نویناحور  هب  مدرم  رفاو  هقالع  هجوت و  ياه  هنومن  زا 
رازگرب يرـصاندهع _  يرامعتـسا  دـض  زرابم  هتـسجرب و  یناـحور  دـهتجم و  ینک _  یلع  ـالم  جاـح  موحرم  يارب  نارهت  مدرم  هک 

(2) .تسا هدروآ  راثآلا  رثآملا و  رد  هنطلسلادامتعا  ار  نآ  حرش  هک  دندرک 

55 ص :

صص 128 و 129. ریبکریما ، ناریا ، هطورشم  خیرات  يورسک ، دمحا  . 1 - 1
تاراشتنا راثآلا ، رثآملا و  هاـش  نیدلارـصان  یهاـشداپ  هرود  رد  ناریا  خـیرات  لاـس  لـهچ  هنطلـسلادامتعا ، ناـخ  نسحدـمحم  . 2 - 2

صص 187 و 188. ریطاسا ،
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: دسیون یم  هاش  نیدلارصان  تاعابطنا  ریزو 

يدنَک و يرهـش و  زا  نارهت  یلاها  دـندرب ، مالـسلا  هیلع  میظعلادـبع  ترـضح  هب  هک  ینک  یلع  الم  یجاح  هزانج  عییـشت  رد  مدینـش  »
هب روط  نیمه  ار  یجاح  يرامع  .دندوب  هدـش  هتـسد  مه  ینمرا  دوهی و  ربگ و  یتح  .دـندوب  هدرک  هکرعم  اهدـنوخآ  املع و  هبـسک و 

هزانج رطاخ  هب  اه  يدوهی  رهش و  لها  اه و  يدنک  هک  يا  هحون  ...دندومن  نفد  نیمرحلا  نیب  میظعلادبع  ترـضح  هب  رهـش  زا  شود ،
: تسا رارق  نیا  زا  دندز  یم  هنیس  دندناوخ و  یم 

: رهش لها 

ربمغیپ بیان  يا  ایند  وت ز  یتفر 

ربنم دجسم و  رد  یلاخ  وت  ياج  دش   

: اه يدنک  هحون 

تسا رس  رب  ملاع  كاخ  ار  نایدنک 

تسا ربمغیپ  بیان  يازع  نیا   

: دنتفگ یم  اه  يدوهی   

الیواو دص  الیواو 

ادیپان نید  نوتس   

.دندیدرگ یم  اه  هچوک  رد  نز  هنیس  هتسد و  اروشاع  مایا  لثم  .دندوب  هتسب  ار  اه  ناکد  زور  راهچ 

هب ات  تقیقح ، .دندرب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  هب  دنداد و  تکرح  مراهچ  زور  .دندوب  هتشاذگ  يورم  دجـسم  رد  مه  ار  متخ 
(1) .دندوب هدرکن  يرادازع  روط  نیا  ناریا  رد  يدحا  يارب  لاح 

56 ص :

صص 595 و 596. ریبکریما ، راشفا ، جریا  ششوک : هب  هنطلسلا ، دامتعا  تارصاخ  همانزور  . 1 - 1
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« رتیور  » هنانئاخ دادرارق  خـسف  بجوم  هک  دوب  يذوفنرپ  یناحور  تفگ ، میهاوخ  نخـس  وا  هرابرد  هدـنیآ  رد  هک  ینک  یلعالم  جاـح 
.دش هدیچرب  مکلم  هناخ » شومارف   » طاسب وا  تمه  هب  دیدرگ و 

هیراجاق دهع  رد  رگیدکی  اب  مدرم  طباور 

: دسیون یم  نینچ  راجاق  دهع  رد  رگیدکی  اب  مدرم  طباور  یگنوگچ  هرابرد  هیراجاق  خیرات  خروم  کی 

هجیتن مدرم ، تیرثکا  نایم  رد  هدیدنسپ  تافص  زا  يرایسب  دوجو  یمومع و  قالخا  يافـص  یکاپ و  هک  میریذپب  ار  تیعقاو  نیا  دیاب 
.تسا هدوب  تیبرت  میلعت و  صاخ  بتکم  دوجو  یبهذم و  دیاقع  خوسر  میقتسم 

ظفح اه و  تدابع  ماجنا  یبهذـم و  ياهروتـسد  يارجا  یعرـش و  فیلاـکت  هب  ناـکدوک  نتخاـس  انـشآ  ساـسارب  یگداوناـخ  تیبرت 
نیا هداوناخ  رد  تیبرت  فدـه  یلک  روط  هب  رامق ، انز و  يراوخ و  بارـش  دـننام  یهانم  زا  زیرگ  یتسرپ و  سومان  تفع و  تراهط و 

هب نارسپ  ندیسر  ضحم  هب  ناردام  ناردپ و  هک  دوب  روظنم  نیمه  هب  .دننامب  ظوفحم  یقالخا  طوقـس  زا  ناناوج  ناکدوک و  هک  دوب 
رهوش الاب  هب  یگلاس  زا 9  یعرش  تنـس  قبط  رب  ار  دوخ  نارتخد  زین  دنتـشاد و  یم  او  جاودزا  هب  ار  نانآ  ینامـسج  دشر  غولب و  نس 

دیاش دنتسناد و  یم  دوخ  نادنزرف  ییوشانز  لیاسو  تامدقم و  هیهت  هب  فلکم  دیقم و  ار  دوخ  يردام  ردپ و  ره  ًالوصا  دنداد و  یم 
.تسا هدوب  هداوناخ  نادنزرف  جاودزا  لیاسو  نیمأت  هداوناخ  ره  ياهوزرآ  نیرتهب  زا  یکی  هک  تفگ  ناوتب 

هک دوب  نیا  رب  نادرم  یمومع  هدیقع  .تشادن  هداوناخ  طیحم  زا  جراخ  اب  یطابترا  هنوگ  چیه  ًابیرقت  درک و  یم  یگدنز  هناخ  رد  نز 
، تفر رهوش  هناخ  هب  یتقو  هک  دـندرک  یم  تیبرت  يروط  هناخ  رد  ار  رتخد  لصا ، نیارباـنب  .دـشاب  رهوش  رماوا  عیطم  دـیاب  ًاـقلطم  نز 

دوخ یعرـش  یعیبط و  هفیظو  ار  دالوا  شرورپ  يرادهاگن و  لسن و  دیلوت  دـنک و  شومارف  وا  تیـصخش  ربارب  رد  ار  دوخ  تیـصخش 
رد ...دنادب 

57 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرـش اه  تیلاعف  نیا  رد  نانز  هاگ  چـیه  دوب و  نادرم  هب  رـصحنم  یعامتجا  شـشوک  تیلاعف و  هداوناخ  هناـخ و  طـیحم  زا  جراـخ 
مه دـندرک ؛ یم  هدافتـسا  نانز  زا  دوب ، ریذـپان  بانتجا  نز  دوجو  هک  هناخ  جراخ  ای  لخاد  رد  لـغاشم  زا  يا  هراـپ  رد  زج  دنتـشادن ؛

و لاسدرخ ) نارـسپ  نارتخد و  نانز و  تماـجح  دروم  رد   ) تماـجح يرگ و  هطاـشم  يرگـشیارآ و  هناـنز و  ماـمح  يرگراـک  نوچ 
.نآ لاثما  لافطا و  نداد  ریش  یتفلک و  رامیب و  نانز  زا  يراتسرپ  ییامام و 

یقالخا و داشرا  نوناک  مه  رگیدـکی و  اب  مدرم  ییانـشآ  عامتجا و  زکرم  مه  هک  دوب  ربنم  دجـسم و  هداوناخ ، زا  سپ  یتیبرت  بتکم 
نوزفا ناردام  ناردـپ و  .دوب  رثؤم  ناریا  تلم  یمومع  ياهرواب  رکفت و  زرط  رد  گرزب  بتکم  نیا  دوجو  لاح ، ره  هب  .دوب  یبهذـم 

یم دجـسم  هب  نید  ناملاع  نویناحور و  هب  اطخ  ندینـش  زامن و  يادا  يارب  دنتـشاد و  مامتها  ینید  تابجاو  ماجنا  هب  دوخ  هک  نیا  رب 
ریجت هلیـسو  هب  نآ  ياضف  زا  یـشخب  يدجـسم  ره  رد  .دـندرب  یم  دجـسم  هب  دوخ  هارمه  زین  ار  دوخ  لاس  زا 5  رتالاب  نارـسپ  دنتفر ،

تیبرت میلعت و  بتکم  اـهنت  ناوت  یم  ار  نآ  هک  بتکم ، نیا  رد  .دوب  نارتـخد  ناوناـب و  صوصخم  دوـش ،) یم  هتفگ  ناواراـپ  زورما  )
.دندش یم  انشآ  یبهذم  رابخا  ثیداحا و  ماکحا و  اب  مدرم  تسناد ، یعامتجا 

دوب و هناخ  بتکم  راک  همانرب  تایعرش ، نآرق و  یـسراف و  نتـشون  ندناوخ و  داوس  نتخومآ  ینعی  یـصاصتخا ، تیبرت  میلعت و  یلو 
یمن بتکم  هب  لومعم  روط  هب  ناـگداز  ناـیعا  ناـگدازهاش و  ...دوب .  نویناـحور  اـهالم و  هدـهع  رب  ناریا  رـسارس  رد  زین  هفیظو  نیا 

اب هک  دندوب  یناسک  هقبط  نیا  نایم  رد  .درک  یم  سیردت  نانآ  هب  هناخرـس  ملعم  زور ، نآ  حالطـصا  هب  ای  یـصاصتخا  ملعم  دـنتفر و 
.دندش یم  انشآ  زین  یبهذم  ریغ  مولع  زا  یضعب 

هدیدنـسپ بوخ و  تافـص  هعماج  نامدرم  رت  شیب  هک  مینک  فارتعا  دیاب  میرذگب ، هرود  نیا  رد  یناریا  هعماج  يرکف  دومج  زا  رگا 
دوجو لامک  دـح  هب  مدرم  هدوت  نایم  رد  يدرد  مه  يراکمه و  نواعت و  سح  .دـندوب  راـنک  رب  اـشحف  قـالخا و  داـسف  زا  دنتـشاد و 

هب یگدیسر  نایاونیب و  زا  يریگتسد  فاصنا و  تورم و  محر و  تشاد و 
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رگید تارکـسم و  شورف  دـیرخ و  هب  یناملـسم  یناریا  چـیه  .دوب  مدرم  رت  شیب  تّمه  ههجو  لاـح ، ناـشیرپ  مدرم  عضو  یگدـنز و 
هعبت ياه  يروشآ  هنمارا و  دوهی و  صاـخ  لـغاشم  هنوگ  نیا  تخادرپ و  یمن  عورـشمان  ياـه  هار  زا  شاـعم  رارما  مارح و  بساـکم 
جاور هعماج  رد  هرود ، نآ  رد  هک  یعورشمان  لغـش  اهنت  .دنداد  یم  لیکـشت  ار  یناریا  هعماج  زا  یکچوک  رایـسب  وزج  هک  دوب  ناریا 

یم رد  الم  ای  دیس و  سابل  هب  لد  هداس  مدرم  تفوطع  بلج  يارب  هک  یناسک  اسب  هچ  دوب و  ییادگ  دراد ، جاور  زین  هزورما  تشاد و 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـناوخارف ، ناـنآ  کـمک  يراـیتسد و  هب  ار  مدرم  ناوخ  هضور  ظـعاو و  ربنم  ياـپ  دـجاسم  رد  دـندمآ و 

کمک ادگ ، يالم  دیـس و  هب  دوخ  هک  لاح  نامه  رد  دندرمـش و  یم  گنن  ار  ییادـگ  نارو ، هشیپ  هبـسک و  هژیو  هب  مدرم ، تیرثکا 
.دنتسناد یم  دنسپان  ار  نانآ  لمع  دندناسر ، یم 

رد هیراجاق و  دادبتسا  راجنهان  نشخ و  میژر  رد  هک  دوب  هدش  ببـس  مدرم  نایم  هناردارب  هنامیمـص و  يراکمه  نواعت و  سح  دوجو 
دوجو مدرم  هرمزور  ياه  يراتفرگ  یعاـمتجا و  ياـهدرد  ناـمرد  يارب  هعفنملا  ماـع  تالیکـشت  ناـمزاس و  هنوگ  چـیه  هک  يرـصع 

.دنشوکب هنامیمص  رگیدکی  سومان  لام و  ناج و  ظفح  رد  دنباتشب و  رگیدکی  يرای  هب  دننک و  تمه  دوخ  مدرم  تشادن ،

دنتشاد و راکورس  دیدج  مولع  اب  هک  یناسک  زا  ریغ  دندوب و  داوس  یب  مدرم  هب 97 % کیدزن  ینعی  یناریا ، هعماج  رت  شیب  هک  میتفگ 
یبهذم ياهرواب  یلو  ...دنتخومآ ، یم  ار  ندرک  باسح  نتشون و  ندناوخ و  دح  رد  زین  ناداوساب  رگید  دندوب ، انشآ  برغ  ندمت  اب 

ظفح يارب  دوب و  رثؤم  ًالماک  مدرم  یعاـمتجا  نواـعت  سح  یقـالخا و  نادـجو  شرورپ  رد  دوب ، یمومع  تیبرت  میلعت و  ساـسا  هک 
.دش یم  هدرمش  يرورض  دیفم و  یهابت  داسف و  هب  یگدولآ  شزغل و  اطخ و  زا  دارفا 

لخاد رد  دوب ، لماش  ار  یناریا  هعماج  رت  شیب  میناوخ و  یم  موکحم  هقبط  هعماج ، رب  مکاح  تاـقبط  ربارب  رد  ار  نآ  اـم  هک  يا  هقبط 
.دش یم  صخشم  دوخ  هفرح  لغش و  بسح  رب  هورگ  فنص و  ره  دنتشاد و  ینیعم  ياه  هورگ  دوخ ، رداک 
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رد دـنداد ، یم  لیکـشت  ار  روشک  ناـنکاس  هب 70 % کـیدزن  ریاـشع ، تـالیا و  تیعمج  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  نیـشن  هد  ياـه  هورگ 
.دندرک یم  یگدنز  یتیعر  بابرا و  هناملاظ  میژر  زا  یشان  عاضوا 

یم لیکشت  نوگانوگ  فانصا  نارو و  هشیپ  ياه  هورگ  زا  يرهش  تیعمج  دوب و  هشیپ  هفرح و  ساسارب  يدنب  هورگ  اهرهـش  رد  یلو 
طقـس زازب ، فّالع ، یـشورف ، يزبس  راطع ، لاقب ، باصق ، اونان ، فانـصا ، ناناگرزاب و  فنـص  زا : دـندوب  ترابع  فانـصا  نیا  .دـش 

.نآ دـننام  رامعم و  اّنب ، زرگنر ، غّابد ، رگنهآ ، راّجن ، زاس ، یبلح  داّنق ، طایخ ، دـننام  يا  هفرح  ياـه  هورگ  اـه و  نآ  دـننام  شورف و 
.دوب یمومع  دامتعا  مارتحا و  میرکت و  دروم  تشاد و  ار  لوا  ماقم  ناگرزاب  فنص  یفنص  ياه  هورگ  نایم 

یصخش هناخ  دوخ ، هیامرـس  ناوت و  تبـسن  هب  هداوناخ  ره  سیئر  هک  انعم  نیدب  .تشاد  یکرتشم  ياه  هبنج  يرهـش  یگدنز  طیارش 
یکلم هناـخ  اهرهـش  ناـنکاس  زا  یمک  رایـسب  رامـش  اـهنت  دـندرک و  یم  یگدـنز  هناـخ  نآ  رد  یگمه  شنادـنزرف  دوـخ و  تشاد و 

.دنتشادن

رد یگلاس  نس 7  زا  ار  دوخ  نارـسپ  رگنهآ ، هک  تروص  نیدـب  .دوب  یثرا  ًابیرقت  هورگ  فنـص و  ره  ياه  هداوناخ  نایم  رد  لـغاشم 
ینارتخد ات  دیشوک  یم  دندیـسر ، یم  غولب  نس  هب  شنارـسپ  نوچ  دنریگارف و  ار  يردپ  هفرح  ات  تشامگ  یم  راک  هب  شیوخ  ناکد 

هزادنا دودح و  دوخ ، هفرح  راک و  رد  هفرح  نابحاص  فانـصا و  ...دروآ  رد  نانآ  جاودزا  دـقع  هب  دوخ  فنـص  مه  ياه  هداوناخ  زا 
لاغتـشا نادب  هفرح  نابحاص  زا  کی  ره  هک  يا  هفرح  دودح  دـنتخورف و  یم  فنـص  ره  دارفا  هک  ییاهالاک  عون  دنتـشاد و  یم  هاگن 

داد زا  زین  لاقب  تخورف و  یمن  دوب  لاقب  فنص  هب  طوبرم  هچنآ  تالوقب و  تاینبل و  هاگ  چیه  راطع  .دوب  صخشم  مولعم و  دنتـشاد ،
.درک یم  يراددوخ  دوب  راطع  فنص  رایتخا  رد  هک  ییاهالاک  ياچ و  هیودا و  رکش و  دنق و  دتس  و 

.دوب زیامتم  رگیدکی  زا  زین  اه  هورگ  فانصا و  سابل  عضو  هناخ و  شیارآ  یگدنز و  هویش  هفرح ، لغش و  ندوب  صخشم  رب  نوزفا 

هب ییاراخب  تسوپ  هالک  ای  لیدنم و  ای  يرکشریش  همامع  ناناگرزاب  لاثم ، يارب 
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دنتشاد و گرزب  عیسو و  ياه  هناخ  دنتفر ، یم  هار  هنینأمط  اب  دندیـشوپ ، یم  العا  ینییان  يابع  دنلب و  هدابل  ابق و  دنتـشاذگ و  یم  رس 
.دنتسارآ یم  سیفن  ابیز و  ياه  هچیلاق  زا  هدش  هتخاس  ياه  یتشپ  دنسم و  اب  ار  دوخ  ییاریذپ  قاتا 

زا نانآ  رت  شیب  سابل  دنتـشاذگ و  یم  رـس  هب  يدـمن  هالک  نانآ ، دـننام  شورف و  يزبس  راطع و  لاقب و  نوچ  ییاه  هورگ  دارفا  اـما   
ياج هب  ناشرت  شیب  دندیـشوپ و  یم  كاچ  نودـب  هاتوک  يابق  دنتـسب و  یم  رمک  هب  نهپ  لاش  دوب و  يا  همروس  ای  یکـشم و  لاـقتم 
دوب زکرمتم  صخشم و  اهرهش  بلاغ  رد  یتسد  عیانص  هفرح و  نابحاص  راک  لحم  .دندرک  یم  نت  رب  ناتسمز  رد  یتسوپ  هجیلک  ابع ،
هژیو نوگانوگ ، ياه  هتسار  رازاب ، ره  رد  دش و  یم  هدناوخ  رازاب  مان  هب  هشیپ  فرح و  نابحاص  ياه  هاگراک  اه و  ناکد  هعومجم  و 

.دندرک یم  راک  دوخ  هب  صوصخم  هتسار  رد  هفرح  ای  فنص  ره  دارفا  تشاد و  دوجو  هفرح  نابحاص  فانصا و 

رثا رب  ای  همکاح و  هاگتـسد  هب  يدادجا  برقت  تلع  هب  ای  راشرـس و  تورث  بسح  رب  ای  هک  دـندوب  یناسک  رهـش  ره  نایعا  فارـشا و 
نانآ هداوناـخ  رد  تیفارـشا  لـصا  دـننام  زین  باـقلا  نیا  دـندوب و  هدرک  تفاـیرد  ییاـه  بقل  تلود ، هب  هجوت  لـباق  تامدـخ  ماـجنا 
فَرِح نابحاص  فانـصا و  اب  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  اه  هورگ  نیا  ياهرواب  عون  سابل و  زرط  یناگدنز و  هویـش  .دوب  هدـش  یثوروم 

.دوب گنهامه  رگید  ياه  هورگ  اب  یبهذم  ریاعش  مسارم و  زا  یشخب  يارجا  ینید و  ياهرواب  رد  اهنت  دوب و  زیامتم  لماک ، روط  هب 

يایاعر رب  ییاورنامرف  هطلـس  مه  یلاـم و  تردـق  مه  دـندرب ، یم  رـس  هب  اهرهـش  رد  ار  لاـس  رت  شیب  هک  گرزب  ناـکلام  هقبط  یلو 
یـسایس و روما  رد  نایرابرد  مظعا و  ردـص  هاش و  هب  یـشک  شیپ  ایادـه و  میدـقت  اب  بیترت ، نیدـب  دنتـشاد و  دوخ  كالما  نکاـس 

.دنتفرگ یم  هرهب  شیوخ  یعامتجا  هطلس  هیامرس و  تورث و  ظفح  يارب  روشک  یماظتنا  ياهورین  زا  هتفای و  خوسر  زین  روشک  يرادا 

دندوب و هدمآرد  هاش  نارکون  نایرابرد و  فص  رد  گرزب  ناکلام  زا  يرایسب 
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نیا رد  .دندوب  هتفرگ  رارق  هدمع  ناکلام  هورگ  رد  هدش و  ناوارف  كالما  بحاص  نامز  رورم  هب  هاش  نارکون  نایرابرد و  زا  يرایـسب 
هقبط نیمه  دارفا  هژیو  دودـحم و  رگید  ياـه  هورگ  دـننام  ترـشاعم  دـمآ و  تفر و  جاودزا و  دـقع و  مـسارم و  بادآ و  زین ، هـقبط 

(1) .دوب

هیراجاق رصع  رد  جیار  لوپ  عیانص و  يداصتقا ، عضو 

مهم عبانم  زا  یکی  يزرواشک ، .دـنداد  یم  لیکـشت  ار  ناریا  تیعمج  هب 70 % کیدزن  نانیـشنرداچ  نانیـشن و  هد  زا  معا  نازرواشک 
دقن و هب  یغلبم  یعورزم  نیمز  عبرم  رتم  رازه  هد  ینعی  بیرج ، ره  زا  نیعم  ياه  تسرهف  ربارب  يزکرم  تموکح  .دوب  تلود  دمآرد 

تخادرپ یم  تلود  هب  هک  یمهـس  ربارب  رد  دوب ، هدکهد  بابرا  کلام و  یتایلام ، يدؤم  نوچ  تفرگ و  یم  تایلام  سنج  يرادـقم 
هدکهد کی  هرابرد  یسیلگنا  راگن  خیرات  سکیاس  یـسرپرس  لاثم ، يارب  .تفرگ  یم  ناقهد  رگزرب و  زا  تساوخ  یم  شلد  هچ  ره 

: دسیون یم  ناسارخ  تاهد  زا 

رد  ) هریل زا 140  دـیدرگ ، یم  لوصو  نآ  زا  ًاعقاو  هک  یغلبم  یلو  تسا ، زور ) نآ  ناـموت  دـصناپ  لداـعم   ) هریل هیرق 86  نیا  تایلام 
(2) .تسا هدوبن  رت  مک  لاس  رد  زور ) نآ  ناموت  دصتشه  دودح 

وا راوشد  یگدـنز  دوب و  هنهرب  همین  هنـسرگ و  هشیمه  یناریا  ناقهد  دـسیون : یم  ناریا  ناییاتـسور  عضو  هراـبرد  میمـش  رغـصا  یلع 
ناریا ییاتـسور  هعماج  رد  هجو  چیه  هب  دـیلوت  حطـس  ندرب  الاب  يارب  شالت  .دوب  یعامتجا  یگدـنز  لحارم  نیرت  تسپ  زا  يا  هنومن 

يراکتخرد تشک و  حطـس  ور ، نیمه  زا  .دش  یمن  وا  هداوناخ  دـیاع  هار  نیا  رد  ناقهد  شـشوک  زا  يا  هجیتن  اریز  تشادـن ؛ دوجو 
داوم زا  یضعب  دروم  رد  دوب و  یلخاد  ياهزاین  دودح  رد  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  تباث و  ًابیرقت 
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.دش یم  هیهت  جراخ  هب  رودص  يارب  يرادقم  تسوپ  مشپ و  كایرت و  جنرب و  هبنپ و  دننام 

مامت ًابیرقت  يزرواـشک  تـالوصحم  دـننام  یتعنـص  ياـه  هدروآرف  هک  تفگ  ناوت  یم  رـصع ، نیا  عیانـص  هراـبرد  هصـالخ  روط  هب   
.دوبن يزاین  هناگیب  ياـهالاک  هب  كدـنا ، يدراوم  رد  زج  درک و  یم  مهارف  ار  ناریا  هعماـج  رت  شیب  هداـس  یگدـنز  ياـه  يدـنمزاین 

يرکف و يورین  دلوم  یساسا  يورین  تفر و  یم  راک  هب  تعنص  رد  رصتخم  هداس و  تالآ  رازبا و  دوب و  یتسد  ناریا  عیانـص  رت  شیب 
.دوب هاگراک  نارگراک  یمسج  يورین  زین  كرحم  هوق 

شیب تعنـص  ره  هب  طوبرم  ياه  هاگراک  دندرک و  یم  راک  وا  روتـسد  هب  داتـسا و  تسد  ریز  دوخ  راک  لحم  ناکد و  رد  نارگتعنص 
.تشاد رارق  رگیدکی  رانک  رهش  ره  تالحم  زا  یکی  رد  ای  رازاب  زا  هتسار  کی  رد  رت ،

: زا دوب  ترابع  لامجا  هب  هرود  نیا  عیانص 

رعش  ) یباتوم یفابابع ، یفاب ، لمخم  یفاب و  همرت  یفاب و  يرز  كرب ، لاش و  سابرک و  جسن  هچیلاق ، یلاق و  تفاب  لماش  یگدنفاب  . 1
ناریا رد  زین  عیانـص  نیا  ياه  يدیلوت  مامت  دـش و  یم  هیهت  روشک  لخاد  رد  مشیربا  مشپ و  هبنپ و  دـننام  یگدـنفاب  هیلوا  داوم  یفاب .)

؛ دوب یتسد  عیانص  زا  هتشر  نیا  وزج  زین ، نآ  دننام  هتفات و  تفاب  یشک و  هویگ  يراکملق و  یلامدمن و  .دیدرگ  یم  فرصم 

.تشاد جاور  نارتخاب  نادمه و  ناگرگ و  نارهت و  رد  هک  يزود  تسوپ  يزاس و  مرچ  . 2

؛ یگدنز يزلف  مزاول  هیهت  نهآ و  الط و  هرقن و  برس و  سم و  بوذ  دودح  رد  هداس  يزلف  عیانص  . 3

؛ يزاس متاخ  يراک ، تبنم  يراک ، هرقن  يرگرز ، يزاس ، رهاوج  لماش : بونج  هب  طوبرم  عیانص  . 4

دوب تلود  راصحنا  رد  ًابیرقت  نآ  ییادتبا  هداس و  تروص  هب  دیدج  عیانص  یلو 

63 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ازریم اه  نآ  سسؤم  یناب و  هک  يزاس  ینیچ  يزاسرولب و  تاحیلست ، هناخروق و  هکـس ، برـض  ياه  هناخراک  تسا : ریز  رارق  هب  هک 
پاچ هب  جیردت  هب  یگنـس  پاچ  تفای و  جاور  نارهت  رد  سپـس  ناجیابرذآ و  رد  تسخن  زین  پاچ  تعنـص  .دوب  ریبکریما  ناخ  یقت 

.دیدرگ لدبم  یبرس 

رد .دوب  رانید  هاجنپ  اب  ربارب  یهاش  ره  یهاـش و  تسیب  اـب  لداـعم  ناِرق  ره  .دـش  یم  برـض  هرقن  زا  هک  دوب  نارق »  » ناریا لوپ  دـحاو 
ناموت کی  اب  نارق  هد  دندناوخ و  یم  یـسابع  ار  یهاش  راهچ  يرانید و  دص  ار  یهاش  ود  .دوب  ربارب  رانید  رازه  اب  نارق  ره  تقیقح ،
نیدـب .تفر  یم  راک  هب  یهاـش  جـنپ  نارق و  کـی  دروم  رد  دوب و  لومعم  اـه  ناتـسرهش  یـضعب  رد  لاـیر »  » حالطـصا .دوب  يواـسم 

ای دابآ  هانپ   ) دابانپ یهاش  ار  یهاش  هد  ناریا  تایالو  زا  یـضعب  رد  .دوب  ربارب  نارق )  5/2  ) رانید دصناپ  نارق و  ود  اب  لایر  ود  بیترت ،
زاق جنپ  ای  لوپ  ود  اب  یهاش  کی  دوب و  جیار  زین  زاق »  » و لوپ »  » مان هب  شزرا  مک  هایس  ياه  هکس  اه  تدم  دندناوخ و  یم  دابآ ) نهپ 

.دش جراخ  شدرگ  زا  زاق  لوپ و  نامز  رورم  هب  یلو  دوب ، لداعم 

مان هب  کچوک  ياه  هکـس  یـضعب  ینارق و  جـنپ  ینارق و  ود  ینارق و  کـی  یهاـش و  هد  ياـه  هکـس  زا  دوب  تراـبع  هرقن  ياـه  هکس 
هب يرگید  هرقن  هکس  .تسا  هدوب  رییغت  رد  یهاشراهچ )  ) یسابع کی  ات  یهاش  هس  زا  نامز  توافت  هب  اه  نآ  شزرا  هک  دیفس  یهاش 

هتشاذگ رانک  ق  لاس 1319 ه .  زا  کچوک  ياه  لوپ  يارب  هرقن  هکـس  برـض  یلو  دوب ، یهاش  جنپ  نآ  تمیق  هک  دوب  زین  یعبر  مان 
.دیدرگ لومعم  یلکین  یهاشود )  ) يرانیددص یهاش و  کی  ياه  هکس  اهنت  درخ ، هرقن  ياه  هکس  عاونا  ياج  هب  دش و 

یحاون رـسارس  نیب  رد  لوپ  هکـس و  رد  لماک  تدـحو  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  یتلود  هناخبارـض  سیـسأت  اـت  نوچ  نیا ، رب  نوزفا 
تشاد و جاور  مدرم  نایم  یلکین  ای  یسم  ياه  هکس  تایالو  تالایا و  زا  يرایسب  رد  تشادن ، دوجو  ناریا 
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(1) .تسا هدوب  یشورف  هدرخ  یلحم و  ياهدتس  داد و  هلیسو 
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هیراجاق رصع  هدز  برغ  نارکف  نشور  مود : لصف 

مکلم ازریم  یگدنز  زا  هاتوک  یشرازگ  لوا : راتفگ 

هراشا

رد .تسا  يدوهی ]  ] یتاروت یماـن  مُکلم  .دـش  هداز  ناهفـصا  رد  1833 م ،)  ) ق لاس 1249 ه .  هب  هلودـلا  مظان  ناـخ  مکلم  ازریم  . 1
بقع رد  ناینو و  دیـص  يادخ  تروتـشع  بقع  رد  نامیلـس  سپ  : » تسا هدـمآ  هیآ 5  باب 11 ، قیتع » دـهع   » ناهاشداپ لوا  باـتک 

«. تفر ناینومع  سجر  موکلم 

هیسور يارب  یسوساج  هب  نونظم  كوکشم و  يدرف  يو  .دوب  ینمرا  شیک  هب  دقتعم  هداز و  ینمرا  مکلم  ازریم  ردپ  بوقعی  ازریم  . 2
ریزو یکروگلاد _  ریبکریما ، ندیـسر  لـتق  هب  زا  شیپ  یکدـنا  تسا  دـقتعم   (1) یناساس کـلم  ناـخ  .تسا  هدوب  سیلگنا  يرازت و 

هب نامز  نآ  هک  بوقعی  ازریم  دنک ، تلاخد  ریبکریما  لتق  زا  يریگولج  يارب  هک  تساوخ  وا  زا  هتشون و  همانرازت  هب  هیـسور _  راتخم 
ازریم اه و  یـسیلگنا  دـهد و  یم  عالطا  سیلگنا  ترافـس  هب  تعرـس  هب  ار  ربخ  نیا  دوب ، لوغـشم  هیـسور  ترافـس  رد  مجرتم  ناونع 

ریبکریما لتق  رد  وا  ناس  نیدب  .دننک  یم  ارجا  دنریگ و  یم  ار  ریما  لتق  مکح  هیـسور ، رازت  تلاخد  هب  تبـسن  یتسد  شیپ  اب  ناخاقآ 
.تسا هتشاد  شقن  میقتسم  ریغ  روط  هب 

زا يو   (2) .تسا هدرک  یم  یسوساج  اه  یسیلگنا  يارب  یگبلط  ِسابل  رد  ایوگ  هدرک و  رفس  يزکرم  يایـسآ  هب  یتدم  بوقعی  ازریم 
تفر و لوبناتسا  هب  ق  لاس 1289 ه . 
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زا عافد  رد  هک  تسا  هدـنام  ياـج  هب  تورث » شیازفا   » ناونع اـب  يا  هلاـسر  وا  زا  .درک  یگدـنز  اـج  نآ  رد  ( 1298  ) گرم ماگنه  اـت 
یم دـیکأت  روشک » هعـسوت  يارب  یجراخ  ياه  هیامرـس  بلج   » ترورـض هلئـسم  رب  تّدـش  هب  تسا و  ییاـپورا  لاربیل  يراد  هیاـمرس 

(1) .دنک

ياه هیامرس  ذوفن  اه و  یجراخ  هب  تازایتما  يراذگاو  راتـساوخ  یجراخ  هیامرـس  بذج  راعـش  ياول  ریز  بوقعی  ازریم  عقاو ، رد  . 3
.دوب تسه  هدوب و  روشک  يداصتقا  لالقتسا  هدننک  دوبان  هک  روشک  رد  یجراخ 

ناریا رد  ییاپورا  ياه  تلم  هویش  هب  يدرف » ياه  يدازآ   » يرارقرب و  نوناق » تموکح   » رارقتسا ترورـض  زا  بوقعی  ازریم  نینچ  مه 
(2) .دناد یم  ناریا  تفرشیپ »  » يرورض لماوع  زا  ار  اه  نیا  هتفگ و  نخس 

رد دارفا  قوقح » فیلاکت   » ماظن اب  لباقت  رد  هک  تسا  یتسیناـموا  رـشب  قوقح  يدازآ و  یلاربیل  موهفم  جورم  بوقعی  ازریم  عقاو ، رد 
.دراد رارق  یمالسا  هعماج 

سیراپ هب  ق ، لاس 1259 ه .  ینعی  یگلاس ، هد  رد  ار  مکلم  ازریم  شدنزرف  تسناوت  ییانـشآ  ذوفن و  زا  هدافتـسا  اب  بوقعی  ازریم  . 3
یـسایس موـلع  رد  سپـس  یعیبـط و  موـلع  رد  تسخن  درب ، رـس  هب  روـشک  زا  جراـخ  رد  هک  یلاـس   9 رد 8 _  مـکلم  ازریم  .دتـسرفب 

دوجو رظن  فالتخا  ریخ ، اـی  تسا و  هدوب  لـماک  یـسایس  مولع  هنیمز  رد  وا  تالیـصحت  هک  هراـب  نیا  رد  یلو  داد ، ماـجنا  یتاـعلاطم 
.دراد

هرهب اب  تشگزاب و  ناریا  هب  ق ، لاس 1268 ه .  هب  يرون  ناخاقآ  ازریم  ترادص  نامز  رد  ریبکریما و  لتق  زا  سپ  ناخ  مکلم  ازریم  . 3
رد شردپ  ذوفن  زا  يریگ 

67 ص :

ص 17. یبیج ، ياه  باتک  مکلم ،  ازریم  راکفا  رد  قیقحت  یئارون ، هتشرف  . 1 - 1
مکلم ازریم  نیئار ، لیعامسا  زا : هتفرگرب  رفص 1321 ، خیرات 30  هلودلاریشم ، هب  مکلم  ازریم  همان  ناریا ، هجراخ  ترازو  دانسا  . 2 - 2

ص 8. هاش ، یلع  یفص  ناخ ،
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رد سّردم  ناونعاب  اهدعب  نونفلاراد و  رد  لغاش  يوسنارف  یشیرتا و  ناداتسا  مجرتم  ناونع  هب  تسخن  يرون ، ناخاقآ  ازریم  هاگتسد 
.دیدرگ راک  هب  لوغشم  نونفلاراد  هسردم 

تدش هب  تشاد ، یمیـش  دـیدج و  یعیبط  مولع  زا  هاش  هک  یطرفم  لهج  ببـس  هب  نونفلاراد و  زا  هاش  نیدلارـصان  دـیدزاب  ماگنه  . 4
ار وا  ور ، نیا  زا  .تفرگ  رارق  يدنب  مشچ  يزاب و  هدبعش  همـشچ  دنچ  ماجنا  اه و  شیامزآ  ماجنا  رد  مکلم  ازریم  تراهم  ریثأت  تحت 

.درک راک  لوغشم  رابرد  رد  مجرتم  ناونع  هب 

؛ درک ادیپ  يذوفن  کچوک ، یجراخ  تیرومأم  دنچ  ماجنا  اب  هژیو  هب  درک و  زاب  ییاج  دوخ  يارب  یگنرز  اب  رابرد  رد  مکلم  ازریم  . 5
رد ات  دیدرگ  سیراپ  هناور  هلودلا ، نیما  يرافغ  ناخ  خرف  ازریم  یتسرپرـس  هب  یتئیه  هارمه  هب  ق ، لاس 1273 ه .  هب  هک  يا  هنوگ  هب 

يأر ناریا  زا  تاره  هیزجت  هب  هنانئاخ ، يدادرارق  رد  تئیه  نیا  .دـننک  هرکاذـم  تاره  هلئـسم  رـس  رب  سیلگنا  ناریا و  فالتخا  هنیمز 
دراو هسنارف  رد  یگلاـس  رد 24  ناـخ  مکلم  ازریم  بیترت ، نیدـب  .دـندمآ  رد  يرنوساـمارف  ژل  تیوضع  هب  تئیه  ياـضعا  همه  داد و 

.درک ندنل  هب  مه  یهاتوک  رفس  سیراپ  رد  تماقا  تدم  رد  مکلم  .دیدرگ  يرنوسامارف  هگرج 

کی یترابع  هب  هک  درک  سیسأت  ار  هناخـشومارف » ، » ق لاس 1275 ه .  هب  شردـپ  کمک  اب  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  مکلم  ازریم  . 6
تروص هب  ارزو  باختنا  ترادـص و  زا  يرون  ناخاقآ  ازریم  لزع  زا  سپ  لاـس و  نیا  رد  مکلم  ازریم  نینچ  مه  .دوب  يرنوساـمارف  ژل 

زا دـیلقت  تهج  یلاـمجا  یحرط  نآ  رد  هک  تشون  ار  تاـمیظنت  رتـفد  اـی  یبـیغ  هچباـتک  هلاـسر  هاـش ، نیدلارـصان  طـسوت  هناگادـج 
.دوب هدرک  هئارا  یبرغ  یسارکوروب 

مظن لوصا   » وا ریبعت  هب  ای  ار  نردـم » برغ  يرادا   » تالیکـشت کیتارک و  وروب  ماظن  یعون  هب  ات  دـشوک  یم  هلاسر  نیا  رد  مکلم  . 7
شرتـسگ يزاـس و  یبرغ  يارب  دوخ  فادـها  درب  شیپ  يارب  مکلم  عـقاو ، رد  .دـهد  هوـلج  قـبطنم  مالـسا ،» تعیرـش   » اـب ار  گـنرف »

یلکش هب  تعیرش ، رهاوظ  ظفح  اب  ات  دیشوک  رایسب  ناریا  رد  نویسازینردم 
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هدـنیآ رد  هلاسر  نیا  هرابرد   ) .ددرگن ور  هبور  نویناحور  مدرم و  تفلاخم  اـب  اـت  دربب  شیپ  ار  دوخ  ینید  ریغ  ياـه  فدـه  هناـقفانم 
( .درک میهاوخ  تبحص 

یناحور یـشوهزیت  زین  تشاد و  وا  هنابآم  برغ  ياه  یبلط  هاج  زا  تیاـکح  دیـسر و  یم  مکلم  هناخـشومارف  زا  هک  راـبخا  یخرب  . 8
لامعا ببس  دوب ، هدرب  یپ  هناخـشومارف  رد  مکلم  هناقفانم  تکرح  تارطخ  هب  یبوخ  هب  هک  ینک  یلعالم  جاح  نوچ  یـشیدنا  فرژ 

.دنک یم  دیعبت  دادغب  هب  ار  مکلم  ازریم  هناخشومارف ، یلیطعت  روتسد  رودص  اب  راجاق  هاش  دیدرگ و  هاش  نیدلارصان  رب  راشف 

اب رهـش  نیا  رد  وا  .دراذـگ  یم  ار  ناریا  هیلع  یکاته  يانب  اج  نآ  ياه  هماـنزور  رد  دور و  یم  لوبناتـسا  هب  دادـغب  زا  مکلم  ازریم  . 9
نایم ییاپرید  کیدزن و  یتسود  دوش و  یم  انشآ  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  مان  هب  بلط  حالصا  نئاخ  تسینردم و  لاجر  زا  یکی 

.ددرگ یم  رارقرب  ود  نیا 

يارب ار  لوبناتـسا  ترافـس  يرواشم  تمـس  دـیدرگ  قفوم  یتابتاکم  رد  دوب ، هیکرت  رد  ناریا  تلود  هدـنیامن  هک  ناخ  نیـسح  ازریم 
.دمآ رد  هاش  نیدلارصان  نارازگتمدخ  هرمز  رد  رگید  راب  مکلم  ناس  نیدب  دراد و  رب  شیاه  یکاته  زا  تسد  وا  ات  دریگب  مکلم 

اب دروآ ، تسد  هـب  ار  لوبناتـسا  رد  ناریا  ترافـس  رد  ترواـشم  تمـس  هـکنیا  زا  سپ  لوبناتـسا و  رد  تماـقا  نارود  رد  مـکلم  . 10
مالـسا هب  مکلم  یعقاو  يداـقتعا  یب  لـیالد  زا  یکی  ار  رما  نیمه  .تسا  هدرک  جاودزا  اـسیلک  رد  تیرناـه  ماـن  هـب  یحیـسم  يرتـخد 

.دنا هتسناد 

غیلبت نانچ  مه  دوب ، هتفرگ  ارف  شردـپ  زا  یـسراف  يابفلا  رییغت  ترورـض  هرابرد  هک  ار  ییاهرواب  لوبناتـسا  رد  ناخ  مکلم  ازریم  . 11
رد مکلم  .دوب  ندـش  یبرغ  هزینردـم و  نامه  وا ، هاگن  رد  رما  نیا  تسناد  یم  ناریا  يراگتـسر  همدـقم  ار  طخ » حالـصا   » درک و یم 

يداـحلا راکـشآ  ياـه  شیارگ  هـک  هدازدـنوخآ  یلعحتف  ازریم  ینعی  ناریا  يرکفلاروـنم  نارادمدرـس  زا  رگید  یکی  اـب  نارود  نـیا 
هبتاکم هب  دوش و  یم  انشآ  تشاد ،
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.دزادرپ یم 

دوش یم  مکلم  هتفیـش  نانچ  نآ  هداز  دنوخآ  .دوب  طخ » حالـصا   » هیرظن هب  دقتعم  یتسینردم و  تاحالـصا  ناراداوه  زا  هدازدنوخآ   
.دمان یم  سدقلا » حور   » ار وا  هک 

زا دروآ و  راب  هب  یلام  حاضتفا  اـج  نآ  یلو  دـیدرگ ، نییعت  رـصم  رد  ناریا  لوسنق  تمـس  هب  یهاـتوک  تدـم  يارب  مکلم  ازریم  . 12
.دش هدناوخارف  لوبناتسا  هب  رگید  راب  ببس ، نیمه  هب  .تفرگ  شاداپ  ناموت  رازه  هد  رصم _  ویدخ  اشاپ _  لیعامسا 

، دوب ینامثع  نیمزرـس  وزج  نامز  نآ  هک  ار  قارع  هب  هاـش  نیدلارـصانرفس  هنیمز  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم  ماـگنه ، نیا  رد  . 13
بقل هب  هدرب و  نارهت  هب  ار  وا  هاش  هک  دـنک  یم  بلج  ار  هاش  نیدلارـصان  تیاضر  ناـنچ  نآ  ناـخ ] نیـسح  ازریم   ] يو .دروآ  مهارف 

تاحالـصا هب  دقتعم  هدز و  برغ  يدرف  دوخ  رالاسهپـس  .دـنادرگ  یم  ناریا  مظعاردـص  ار  وا  دـنک و  یم  رختفم  مظعا » رالاسهپـس  »
.دراد دوجو  سیلگنا  رامعتسا  يارب  یلالد  ناریا و  یلم  عفانم  هب  تنایخ  زا  يراکشآ  دراوم  وا ، همانراک  رد  .دوب  ناریا  رد  یتسینردم 

یم ارف  ناریا  هب  ار  مکلم  ازریم  یمظع ، ترادص  تسپ  زارحا  زا  سپ  مکلم ، ازریم  اب  یتسود  هطساو  هب  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم 
.ددرگ وا  رواشم  ات  دناوخ 

فدـه ود  هک  ددرگ  یم  لیکـشت  ناریا  تموکح  رد  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم  ناـخ و  مکلم  ازریم  زا  یفـالتئا  سپ  نیا  زا  . 14
: دنک یم  لابند  ار  يروحم  هدمع و 

رد نویـسازینردم  ذوفن  قیمعت  شرتسگ و  يارب  يزاـس  هنیمز  یتموکح و  هاگتـسد  لـخاد  زا  یتسینردـم  هبـش  تاحالـصا  جـیورت  . 1
؛ ناریا

اه یسیلگنا  هژیو  هب  سیلگنا  سور و  ياه  تلود  هب  نوگانوگ  ياهزایتما  يراذگاو  يرامعتسا و  ياهدادرارق  نتـسب  يارب  یلالد  . 2
.تسا هدوب  سیلگنا  يرامعتـسا  ياه  تسایـس  عفن  هب  مه  هتـشاد و  رب  رد  یلام  عفانم  اه  نآ  ناگدـننک  دـقعنم  نالالد و  يارب  مه  هک 

تمس نیا  رد  ق ، لاس 1298 ه .  ات  ددرگ و  یم  باختنا  یمظعا  ردص  تمـس  هب  ق ، لاس 1288 ه .  هب  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم 
.دنام یم  یقاب 
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هرابرد وا  اب  دنک و  یم  رادید  هدازدنوخآ  اب  سیلفت  رهش  رد  ق ،) 1289ه .   ) لوبناتسا زا  ناریا  هب  تشگزاب  ریسم  رد  مکلم  ازریم  . 15
.دیامن یم  هرکاذم  طخ » حالصا   » هلئسم

هاش نیدلارصان  ق ، لاس 1290 ه .  رد  دعب  یکدنا  ددرگ و  یم  نییعت  سیلگنا  رد  ناریا  راتخم  ریزو  تمـس  هب  ناخ  مکلم  ازریم  . 16
تـسا ناگناگیب  هب  يرامعتـسا  ياهزایتما  يراذگاو  تخـسرس  عفادم  هک  مکلم  .دـنک  یم  زاغآ  ار  ناتـسگنرف  هب  دوخ  رفـس  نیتسخن 

یم هدـهع  رب  ار  رتیور  ود  سویلوژ  مان  هب  یـسیلگنا  يدوهی  کـی  هب  تازاـیتما  نیرت  هناـنئاخ  زا  یکی  يراذـگاو  رد  ار  یلـالد  شقن 
هنانوبز هنانئاخ و  ردق  نآ  رتیور  دادرارق  هک  دش  هتفگ  رت  شیپ  .تسا  رالاسهپس  ناخ  نیـسح  ازریم  دادرارق ، نیا  هدننک  دقعنم  .دریگ 

: تشون نآ  هرابرد  سیلگنا _  تقو  هجراخ  ریزو  نزرک _  درل  هک  دوب  هدش  میظنت 

.دهد رارق  رگید  يروشک  رایتخا  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  عبانم و  نینچ  نیا  يروشک  هک  تسا  هدشن  هدید  لاح  هب  ات 

یجراخ ياه  تلود  یتح  مدرم و  نویناحور و  هیحان  زا  اه  تمواقم  اه و  ضارتعا  زا  یجوم  اب  رتیور ، هنانئاخ  زاـیتما  يراذـگاو  . 17
اب هزرابم  رد  ینک  یلعالم  جاح  موحرم  شقن  نایم  نیا  رد  .ددرگ  یم  ور  هبور  دندوب ، ناریا  رد  ایناتیرب  ذوفن  شرتسگ  نارگن  هک  يا 

وغل ق  لاس 1290 ه .  هب  رتیور  زایتما  اهراشف ، نیا  رثا  رد  ماجنارـس ، .دش  دـهاوخ  هراشا  نادـب  هک  تسا  هجوت  لباق  رایـسب  زایتما  نیا 
.دوش یم 

: دیوگ یم  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  ترادص  نارود  هرابرد  میدرب ، مان  وا  زا  نیا  زا  شیپ  هک  نزرُک  دُرل 

الاـب ناریا  رد  هجرد  نیا  هب  تقو  چـیه  سیلگنا ، تلود  هب  تبـسن  يراداـفو  تیمیمـص و  سیلگنا و  اـب  یتسود  يارب  فعـش  قوش و 
.تفرگ الاب  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  ترادص  نامز  رد  هک  دوب  هتفرن 

هب کلملا » مظاـن   » زا شبقل  تفاـی و  سنرپ »  » ناونع هاـش  نیدلارـصان  يوس  زا  ق ، لاـس 1299 ه .  بجر  رد  ناـخ  مکلم  ازریم  . 18 
تفای و رییغت  هلودلا » مظان  »
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.دروآ تسد  هب  ار  ندنل  رد  ناریا  ریفس  تمس  نینچ  مه 

رد گنرف  هب  هاش  نیدلارصان  موس  رفـس  مکلم ، يزاس  هنیمز  اب  دیدرگ و  ناریا  مظعاردص  ناطلـسلا  نیما  ق ، لاس 1302 ه .  رد  . 19
 _ هلودـلا مظان  ناخ  مکلم  ازریم  و  مظعا ) کباتا   ) ناطلـسلا نیما  ناخرغـصا  یلع  ازریم  رفـس ، نیا  رد  .دـش  ماجنا  ق  لاس 1306 ه . 

کیزوب يارب  ار  يراتال »  » زایتما هک  تساوخ  هاـش  زا  مکلم  رفـس ، نیا  رد  .دـندوب  هاـش  نیدلارـصان  هارمه  سیلگنا _  رد  ناریا  ریفس 
هدعق 1306 يذ  رد 22  ار  يراتال  همان  زایتما  هاش  ناطلسلا ، نیما  ینمض  تقفاوم  اب  .دنک  رداص  ناریا _  ترافس  یشنم  لاوراکود _ 
يراتال و ياه  طیلب  شورف  و  هعرق ) ینعی   ) يراتالینی ياه  یناپمک  بیترت  يراتال و  تالماعم  لک  زایتما   » نآ رد  ودرک  اضما  ق ، ه . 

زایتما بحاص  .دـش  هداد  لاوراکود  کیزوب  هب  لاس  داتفه  تدـم  هب  ناریا  کلامم  لک  رد  تلور  خرچ  لیبق  زا  یمومع  ياه  يزاـب 
کیزوـب وا  .دوـب  مکلم  ازریم  دادرارق ، نیا  یقیقح  رادزاـیتما  .دزادرپـب  تلود  هنیزخ  هـب  ار  دوـخ  صلاـخ  دوـس  زا  دوب 20 % فـّلکم 

.دروآ تسد  هب  رس  درد  یب  ار  زایتما  ات  دوب  هداد  رارق  هلیسو  ار  لاوراکود 

ینیچ هسیـسد  هژیو  هب  نویناحور و  تفلاخم  هک  دوب  راشرـس  يدوس  يوزرآ  رد  يو  .داد  لاقتنا  دوخ  هب  ار  نآ  هک  تشذگن  يدـنچ 
وغل ار  همانزایتما  ق ، لاس 1307 ه .  هب  هاش  دش  ببـس  دوب ، ییوجدوس  زایتما و  بسک  رد  مکلم  ازریم  بیقر  هک  ناطلـسلا  نیما  ياه 

زایتما تعرـس  هب  درکن و  راکـشآ  ار  رما  نیا  یلو  دـش ، هاگآ  هماـنزایتما  وغل  زا  دـش ، هدز  ناریا  زا  هک  یفارگلت  قیرط  زا  مکلم  .دـنک 
ياکیدنـس ماـن  هـب  یتکرـشزین  دوـب و  نآ  ناریدـم  زا  یکی  لـیئاکیم  شردارب  هـک   (1) ناریا يراذـگ  هیامرـس  تکرـش  هب  ار  يراتال 

ناریا ناراذگ  هیامرس  تکرش  زا  دنوپ  رازه  تسیب  غلبم  هب  یکچ  لیئاکیم.تخورف  درک  یم  ینابیتشپ  نآ  زا   (2) ییایسآ یسیلگنا _ 
باسح هب  دومن و  تفایرد 
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رد يو  ناس  نیدب  .دوب  هدرک  تفایرد  زین  رگید  دـنوپ  رازه  تسیب  غلبم  زایتما ، نیا  لَِبق  زا  مکلم  رت  شیپ  .درک  زیراو  مکلم  یـصخش 
کِلم نونکا  تسا و  هدـش  هتخورف  ًالبق  هماـنزایتما  هک : دز  فارگلت  هجراـخ  ترازو  هب  سپـس  .دز  بیج  هب  دـنوپ   000,40 عومجم ،

«. داد دنهاوخ  تساوخداد  دوخ  نایز  ناربج  يارب  زایتما  نابحاص  .تسا  یگنرف  نارازه  قلط 

سپـس .تخاس  مورحم  اه  ناشن  باقلا و  یماـمت  زا  درک و  راـنکرب  ترافـس  زا  ار  وا  مکلم ، هناروزم  راـتفر  نیا  ربارب  رد  ناریا  تلود 
ینالوط یسررب  زا  سپ  هاگداد  ماجنارـس  .دمآ  دیدپ  مکلم  ناریا و  تلود  يراتال و  ماهـس  نارادیرخ  نایم  یلـصفم  یقوقح  ياوعد 

هک درک  یم  اـعدا  غورد  هب  دوب و  هدرک  جراـخ  ناتـسلگنا  زا  ار  دـنوپ  رازه  لـهچ  رت  شیپ  مکلم  ازریم  یلو  درک ، موـکحم  ار  مکلم 
رـصقم و ار  مکلم  هک  نیا  دوجو  اب  سیلگنا  هاگداد  .تسا » هداد  ناریا  یتلود  لاجر  ریاس  مظعا و  ردص  هاش و  هب  ار  هزیل  رازه  لهچ  »

نیدب .تسنادن  نکمم  هتـشاد ، یـسایس  تینوصم  زایتما  شورف  نامز  رد  هک  تلع  نیا  هب  ار  وا  يرفیک  بیقعت  اما  تسناد  رادرب  هالک 
هزراـبم هب  دوـب ، هدرک  وـغل  ار  زاـیتما  ناریا  تلود  هـک  نـیا  یفـالت  هـب  دیـشک و  ـالاب  ار  دـنوپ  رازه  يرادرب 40  هـالک  اـب  مکلم  ناـس 

لاس 1307، رد  نینچ  مه  .تخاس  رـشتنم  ندنل  رد  ار  نوناق »  » همانزور تفرگ و  میمـصت  میژر  هیلع  یـسایس  یتاغیلبت و  یتاعوبطم و 
.داد لیکشت  دوب  يرنوسامارف  ژل  يا  هنوگ  هک  ار  تیمدآ » عمجم  »

.درک يدیدش  تالمح   [ مظعا ردص   ] ناطلسلا نیما  صخش  هژیو  هب  يراجاق و  دادبتسا  هب  نوناق ، همانزور  رد  مکلم  ازریم  . 21

؛ دیوگ یم  نخس  تفرشیپ »  » و تیندم » «، » تاحالصا «، » يدازآ «، » ییارگ نوناق   » ترورـض زا  هراومه  دوخ  نوناق  همانزور  رد  مکلم 
هب اب  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدوب  وا  هب  زایتما  نداد  هب  يراجاق  تموکح  ندرک  راداو  هنایم  نیا  رد  وا  یلصا  ضرغ  هک  نآ  لاح 
زین ناخ  مکلم  ياهداقتنا  نوناق و  همانزور  راشتنا  دیدرگ ، نییعت  مُر  رد  ناریا  ریفس  ناونع  هب  مکلم  هاش ، نیدلارفظم  ندیسر  تنطلس 

فقوتم
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.دیدرگ

نیما .دنیشن  یم  تخت  رب  هاش  نیدلارفظم  دسر و  یم  لتق  هب  ینامرک  اضر  ازریم  هلولگ  اب  هاش  نیدلارصان  ق ، لاس 1313 ه .  رد  . 22
.دنام یم  یقاب  مظعاردص  ماقم  رد  ق ، لاس 1314 ه .  ات  نانچ  مه  ناطلسلا 

هب فورعم  ینیوزق  ناخ  یلقسابع  .داد  لیکشت  ار  تیمدآ » عماج   » درک و لحنم  ار  تیمدآ » عمجم  ، » ق لاس 1313ه .  هب  مکلم   - 23
نایرج ینوسام و  لفاحم  يریگ  تردق  رد  تیمدآ » عماج   » .درک یم  هرادا  ار  تیمدآ » عماج  ، » مکلم رظن  ریز  تیمدآ  ناخ  یلقسابع 

.تشاد یمهم  شقن  ناریا  رد  يرنوسامارف 

ق، لاس 1314 ه .  رد  ناطلـسلا  نیما  دـش و  رتهب  هاش  نیدـلارفظم  تنطلـس  تسخن  لاس  رد  ناطلـسلا  نیما  مکلم و  ازریم  طباور  . 24
ار دوخ  یهاوخ  يدازآ  ییارگ و  نوناق  راعـش  تُسپ  نیا  ندروآ  تسد  هب  اب  مکلم  .درک  نییعت  مُر  رد  ناریا  ریفـس  ناونع  هب  ار  مکلم 

.دشک یم  هزرابم  زا  تسد  دنک و  یم  شومارف 

هاش یلعدمحم  دریم و  یم  هاش  نیدـلارفظم  یهاتوک ، تدـم  زا  سپ  ددرگ و  یم  رداص  ق  لاس 1324 ه .  رد  تیطورشم  نامرف  . 25
ازریم هنابلط  هاج  ياهوزرآ  دیآ و  یم  رد  تیمدآ » عماج   » تیوضع هب  هاش  یلعدمحم  مکلم ، ازریم  توعد  هب  .دـسر  یم  تنطلـس  هب 

رد ینمرا  هلودـلا  مظان  ناـخ  مکلم  ازریم  ق ، لاس 1326 ه .  هب  دـهد و  یمن  ناـما  وا  هب  گرم  یلو  دریگ ، یم  ناـج  رگیدراـب  مکلم 
.دریم یم  سیئوس 

يریگ هجیتن 

هراشا

داقتعا ًاساسا  تسا و  رگدـیلقت  کی  اـهنت  یلو  تسا ، کـیروئت  ظاـحل  هب  ناریا  يرکف  نشور  هتـسجرب  هرهچ  مکلم  ازریم  هچرگا  . 1
راکتبا و يروآون ، عون  ره  زا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ضحم  دـیلقت  شور  دـیاب  ًافرـص  یبرغ  مولع  ندـمت و  لـقع و  هنیمز  رد  هک  دراد 

.درک يراددوخ  لقتسم  هشیدنا 

یتیصخش ظاحل  هب  بلط و  تصرف  تسرپ و  لوپ  وجدوس و  بلط ، هاج  کلک و  زود و  لها  ناتالراش و  رایسب  يدرف  مکلم  ازریم  . 2
کی دنمشزرا  ياه  هبنج  دقاف 
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.تسا هدوب  ّتیصخش  اب  لوصا و  ياراد  درف 

رس یبلط  تفرشیپ  و  تیندم »  » بسک ترورض  یهاوخ ،» ددجت  «، » يرادم يدازآ  «، » ییارگ نوناق   » دننام ییاهراعـش  تدش  هب  وا  . 3
.دوب ناریا  رد  نآ  زا  ضحم  دیلقت  یبرغ و  نردم  تیندم  مامت  مات و  نتفریذپ  هلمج : کی  رد  اه  نیا  همه  زا  وا  دوصقم  داد و  یم 

هتسکشرو دکار و  داصتقا  هرِگ  ندش  هدوشگ  هار  اهنت  تشاد و  خسار  داقتعا  روشک  رد  یجراخ  يراذگ  هیامرس  ترورض  هب  يو  . 4
رد هک  يا  هیرظن  اب  وا  عقاو ، رد  .تسناد  یم  اه  نآ  هب  تازایتما  نداد  اه و  یجراخ  يارب  يراذگ  هیامرـس  قح  نتفریذـپ  رد  ار  ناریا 

داصتقا يا  هنوگ  يریگ  لکش  هب  اراکشآ  درک ، یم  حرطم  اه  نآ  يراذگ  هیامرس  ترورض  ناگناگیب و  هب  اهزایتما  ياطعا  صوصخ 
راک بسک و  قنور  ببس  ناریا  رد  یجراخ  ياه  هیامرس  روضح  هک  دوب  ینتبم  روحم  نیا  رب  مه  شلالدتـسا  دناوخ و  یمارف  هتـسباو 

.دش دهاوخ  ناریا  داصتقا  و 

یخرب هدـننک  یعادـت  تدـش  هب  ییارگ » نوناق   » و تاحالـصا »  » دـننام ییاهراعـش  رانک  رد  مکلم  ازریم  یهاوخ » تیندـم   » راعـش . 5 
عـضو اب  نآ  هسیاقم  وا و  لاثما  مکلم و  ياهراعـش  تیهاـم  زین  تشونرـس و  رد  لـمأت  تسا و  زورما  ناریا  رد  اـه  شیارگ  اـهراعش و 

.دشاب هدنزومآ  رایسب  دناوت  یم  زورما ،

دنمورین یتموکح  نایرج  کی  لمع  رد  هاش  نیدلارـصان  تموکح  رد  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  ناـخ و  مکلم  ازریم  فـالتئا  . 6
فالتئا نیا  .تسا  هدوب  زین  يرامعتـسا  ياهدادرارق  اه و  تنایخ  زا  يرایـسب  أشنم  رـس  هک  دروآ  دیدپ  یتسینردـم  تاحالـصا  جّورم 

ددجت و  نردم » هبـش   » تاحالـصا ماجنا  و  هتینردم » هبـش   » جیورت یلمع  کیروئت و  هاگیاپ  هاش  نیدلارـصان  میژر  لد  رد  یتسینردـم 
مامت مات و  روضح  دبای و  یم  تسد  قلطم  تردق  هب  یناخاضر  دادبتسا  بلاق  رد  نایرج  نیمه  .تسا  هدوب  ناریا  رد  یحطـس  یگدز 

.دنک یم  ادیپ 

سیراپ رفس  رد  مکلم  . 1
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ناریا و تلود  نایم  هک  یمهافتءوس  عفر  روظنم  هب  ناریا ، هدنیامن  ناونع  هب  لوبناتسا  رد  ق ، لوالا 1272 ه .  يدامج  رد  ناخ  مکلم 
ازریم دعب  یتدم  یلو  دش ، یـسیلگنا  فرط  اب  تارکاذم  هلـسلس  کی  دراو  دوب ، هدمآ  شیپ  سیلگنا _  راتخم  ریزو  يرامزلراچ _  اب 

، دوب هلودـلا  نیما  ناخ  خرف  اب  نآ  یتسرپرـس  هک  یناریا  تئیه  هارمه  هب  ات  تخاس  فظوم  ار  مُکلم  يا  همان  لاسرا  اب  يرون  ناـخاقآ 
يرنوسامارف هب  نآ  ياضعا  همه  هک  تئیه  نیا  .دنک  تکرش  ( 1273  ) سیراپ حلص  تارکاذم  رد  دورب و  سیراپ  هب  مجرتم  ناونع  هب 

لیلد هب  ناـخاقآ  ازریم  رهاـظ  هب  .دـیدرگ  گرزب  یتناـیخ  بـکترم  درک و  اـضما  ار  ناریا  زا  تاره  هـیزجت  نـیگنن  دادرارق  دنتـسویپ ،
هداتـسرف هسنارف  هب  هلودـلا  نیما  ناخ  خرف  ياه  تیلاعف  نیچربخ  بقارم و  ناونع  هب  ار  وا  تسا ، هتـشاد  مُکلم  هب  هک  يا  هژیو  داـمتعا 

.دوب

 

یلاربیل تاحالصا  داهنشیپ  یبیغ و  هچباتک  هناخشومارف ، سیسأت  . 2

یتسینردـم ياه  همزمز  ریثأـت  تحت  هک  هاـش  .درک  لزع  ترادـص  زا  ق  لاس 1275 ه .  هب  ار  يرون  ناخاقآ  ازریم  هاـش ، نیدلارـصان 
ازریم هب  باطخ  یبلط ، تصرف  اب  دـید ، نینچ  ار  عاضوا  هک  مکلم  .داد  ار  ارزو » سلجم   » لیکـشت روتـسد  دوب ، هتفرگ  رارق  ناـیفارطا 
یعون رگنایب  هک  تشون  ار  یبیغ  هچباتک  اـی  تاـمیظنت  هلاـسر  دوب ، یتلود  ياروشلاراد  سیئر  ناـمز  نآ  هک  هلودلاریـشم  ناـخرفعج 

.دوب هاش  تردق  راتخاس  هب  فیفخ  یلاربیل  یتسینردم و  درکیور 

ناخ خرف  .درک  سیـسأت  هناخـشومارف »  » مان هب  يرنوسامارفژل  کی  اپورا ، یقیقح » یتسود   » يرنوسامارف عماجم  زا  يرادرب  هترگ  اب  وا 
ياهژل ضارغا  هرابرد  يرگاشِفا  هب  عورـش  رابرد  رد  مکلم  ازریم  ذوفن  شرتسگ  سرت  زا  کـلملا  نمتؤم  دیعـس  ازریم  هلودـلا و  نیما 
هدازهاش ازریم _  نیدـلا  لالج  دوخ ، هناخـشومارف »  » يارب یتینما  هیـشاح  داجیا  يارب  مکلم  .دـندرک  هاش  نیدلارـصان  يارب  ینوساـم 

هدز برغ  رکفلارونم و  ناگدازهاش  زا  ازریم  نیدلا  لالج  .دـیزگرب  نآ  تسایر  هب  دوب _  هاش  یلعحتف  ناگداون  زا  هک  ار _  يراجاق 
زا سپ  هاش  نیدلارصان  .دوب  ناتساب  ناریا  يرهاظ  تاداع  بادآ و  یطارفا  جّورم  ارگ و  ناتساب  مسیلانویسان  رادفرط  يراجاق و 
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.درک راداو  ینیشن  هناخ  هب  ار  ازریم  نیدلا  لالج  هناخشومارف ،»  » یلیطعت

هتشون ق  ای 1276 ه .  ق  لاس 1275 ه .  هب  يرون  ناخاقآ  ازریم  ِيرانکرب  زا  سپ  ار  تامیظنت  رتفد  ای  یبیغ  هچباتک  ناـخ  مکلم  ازریم 
هدرک نیودت  ناریا  يارب  ار  نردم  هبش  میژر  هدز  گنز  يدیلقت و  یسارکوروب  هبـش  راتخاس  لوصا  عقاو  رد  باتک ، نیا  رد  وا  .تسا 

هیراجاق و تنطلـس  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هک  تسا  ینردم  هبـش  يرادا  راتخاس  يزیر  یپ  کیروئت  ناکرا  زا  یکی  هچباتک  نیا  .تسا 
.تسا هداد  یم  لیکشت  ار  ناریا  يرادا  ماظن  هلکاش  وا  زا  سپ  هاشاضر و  نارود  رسارس  رد  هژیو  هب 

یتلود ياروشلاراد  تساـیر  ات 1277 ، لاس 1275  زا  هک  تسا  هدـش  هتـشون  هلودلاریـشم  ناخرفعج  ازریم  هب  باـطخ  یبیغ  هچباـتک   
.تشاد هدهع  رب  ار  ناریا 

يراذگنوناق ياوق  لیکشت  و  اوق » کیکفت  لصا   » هیاپ رب  نردم و  برغ  زا  يدیلقت  یـساسا  نوناق  کی  حرط  نیتسخن  هلاسر ، نیا  رد 
ارزو و سلجم  و  يراذگ ) نوناق   ) تامیظنت سلجم  تموکح و  نامزاس  حیرشت  هب  نینچ  مه  وا  .تسا  هدش  هئارا  هیرُجم  و  ناملراپ ] ]

رالاس هیامرـس  داصتقا  راتخاس  کی  نیودت  یگنوگچ  کناب و  هنیمز  رد  مکلم  ازریم  نینچ  مه  .تسا  هتخادرپ  اه  هناخترازو  نامزاس 
ِيدیلقت ِیسارکوروب  هبش  نیا  رد  .تسا  هتفگ  نخس  هکـس  برـض  سانکـسا و  رـشن  یکناب و  ياه  هیامرـس  عبانم  برغ و  زا  يدیلقت 
نامکاح بصن  یگنوگچ  یماظن و  بصانم  اه و  ماقم  يریگزابرـس و  یگنوگچ  نآ و  نامزاس  شترا و  تیعـضو  مکلم ، رظن  دروم 

.تسا هدیدرگ  نییعت  اه  نآ  يرادا  تامیسقت  یخرب  تایالو و 

مکلم ازریم  فادها  تیاغ  نآ  لیکشت  هک  دیمان  ناریا  نردم  هبش  ِتلود  ِيرادا  راتخاس  تسفینام  ناوت  یم  ار  یبیغ  هچباتک  عقاو ، رد 
هدوب و ناریا  رد  يرنوسامارف  جّورم  یئارگ و  نوناق  مسیلاربیل و  یعدـم  تسینردـم و  هبـش  ِناـبلط  حالـصا  زا  رگید  يرایـسب  ناـخ و 

دوخ هب  ینیع  تروص  یناخاضر  هتـسباو  بآم و  ددـجتم  میژر  ِيرادا  ماظن  بلاق  رد  ییاه  ینوگرگد  اـب  يرادا  راـتخاس  نیا  .تسه 
شاترومیت رواد و  تاحالصا  نامز  زا  میقع  دمآراکان  ِجلف  ِیسارکوروب  هبش  تئیه  رد  تفرگ و 
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لصاح یب  ياه  يزابذغاک  يراوخ و  هوشر  داسف ، جاور  يدمآراکان ، یـسایس ، دادبتـسا  زج  تسا و  هدوب  مکاح  روشک  رب  زورما  ات 
.تسا هتشادن  ناریا  مدرم  يارب  يدرواتسد  چیه 

ضارغا ياشفا  ناریا و  رد  هناخشومارف  لیکشت  هیلع  ینک  یلعالم  جاح  هژیو  هب  نویناحور و  هیحان  زا  اه  ضارتعا  جوم  نتفرگ  الاب  اب 
لاس یناثلا  عیبر  مهدزاود  رد  .دیدرگ  رداص  هناخشومارف  لالحنا  نامرف  لاس 1278  رد  هاش ، نیدلارصان  هب  ضارتعا  نآ و  ینید  دض 

: دیدرگ رشتنم  هیقافتا  عیاقو  همانزور  رد  نامرف  نیا  ق ، 1278 ه . 

وُه

یتلود همان  نالعا 

پوروی ياه  هناخشومارف  بیترت  عضو و  زا  تبحص  وگو و  تفگ  رهـش  ِشابواورماجا  زا  یـضعب  هک  دیـسر  ضرع  هب  اهزور  نیا  رد 
نهد زا  هناخشومارف  ِظفل  ترابع و  نیا ، زا  دعب  رگا  هک  دش  نامه  مکُح  ِحیرص  اذل  .دنیامن  یم  لیم  راهظا  نآ  بیترت  هب  دننک و  یم 

ِنوماریپ هدرک و  كرت  ار  ظفل  نیا  هتبلا  .دش  دـهاوخ  یتلود  بضغ  تسایـس و  لامک  دروم  نآ ، ِبیترت  هب  دـسر  هچ  ات  دـیایب  یـسک 
.دید دنهاوخ  یّلک  هذخاؤم  ًانیقی  هک  دنورن  تافرخزم  نیا 

بوقعی ازریم  شردپ  مُکلم و  ازریم  دش و  هدیچرب  روشک  زا  شیدـناریخ  نویناحور  تمواقم  اب  مکلم  هناخـشومارف  طاسب  ناس  نیدـب 
راـب ناـیز  قارع  رد  ار  وا  ِندوـب  قارع ، مکاـح  یلو  دنداتــسرف ، قارع  هـب  یتدـم  يارب  ار  مـکلم  ازریم  .دـندش  دـیعبت  ناریا  زا  ود  ره 

هک ار  ییاه  ییاوسر  اج  نآ  تفر و  لوبناتسا  هب  قارع  زا  مُکلم  .درک  تساوخرد  ار  قارع  زا  وا  جارخا  یلاع  ِباب  زا  داد و  صیخشت 
ِيارب تفرگ و  دوخ  یتیامح  رتچ  ریز  ار  مکلم  دوب ، رنوسامارف  زین  وا  هک  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  .دروآ  راب  هب  میتفگ  شیپ  رد 

اریز تفرگ ؛ وا  يارب  ار  لوبناتـسا  رد  ناریا  ترافـس  يراشتـسم  ِتُسپ  ناریا  تلود  زا  وا  شاّـحف  ِناـهد  ِنتـسب  مکلم و  ازریم  عـیمطت 
ازریم
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ترازو رد  هریل  لهچ  یهام  اب  دوب و  هتفریذـپ  ار  ینامثع  تیعباـت  یتدـم  يارب  ناریا  ترافـس  رد  یتلود  تُسپ  نتفرگ  زا  شیپ  مکلم 
(1) .دوب هدش  مادختسا  ینامثع  هجراخ  روما 

هرابرد هدازدـنوخآ  اب  ییاه  هبتاکم  اه ، لاـس  نیا  رد  .درک  یگدـنز  لوبناتـسا  رد  ق  لاس 1288 ه .  اـت  ق  لاـس 1279 ه .  زا  مُکلم   
.تشون ار  ریزو  خیش و  هلاسر  هدازدنوخآ ، ریثأت  تحت  تشاد و  یمالسا » يابفلا  طخ و  ِحالصا  »

ریزو خیش و  هلاسر  . 3

.ددرگ یم  رب  يرازت  شترا  گنهرس  نیددض و  کیئال و  رکف  نشور  هدازدنوخآ  یلعحتف  ازریم  هب  یسراف  طخ  حالصا  رکف  هنیـشیپ 
مکلم ازریم  اب  تشاد ، لوبناتسا  هب  ق  لاس 1280 ه .  هب  هک  يرفس  رد  يو  تسا  هدوب  ناریا  رد  یحطس  ددجت  ناگدننک  جیورت  زا  وا 
ياهژل لیکـشت  مسیلاربیل و  هشیدنا  نردم و  ِبرغ  زا  دیلقت  یگدز و  برغ  جـیورت  رادـفرط  ود  ره  هک  رفن  ود  نیا  نایم  دـش و  انـشآ 

ار نآ  هتـشون و  ق  لاس 1274 ه .  هب  هک  ار  دوخ  يابفلا  هلاسر  هدازدنوخآ  .دـمآ  دـیدپ  قیمع  یتسود  دـندوب ، ناریا  رد  يرنوسامارف 
تلود ياـه  ماـقم  يارب  دوب ، هدـیمان  تسا » یکرت  یـسراف و  یبرع و  زا  تراـبع  هک  هیمالـسا  هنـسلا  تاریرحت  يارب  دـیدج  ياـبفلا  »

اشاپ یلاع  نوچ  يا  هدز  برغ  نارکف  نشور  ینامثع  رد  یلو  تفرگن ، رارق  ینادنچ  لابقتسا  دروم  ناریا  رد  .داتسرف  ناریا  ینامثع و 
هب ق  لاس 1280 ه .  هب  هداز  دـنوخآ  .دـندناوخارف  ینامثع  هب  ار  يو  هداد و  ناشن  شوخ  يور  وا  يارآ  هب  اشاپ  فینم  اـشاپ و  داوف  و 

(2) .تفر ینامثع 
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هب ار  یمالـسا » عماوج  یگدـنام  بقع   » ِهانگ تشون و  يا  هلاقم  دوب ، اشاپ  داوف  یـشنم  هک  يوسنارف  رمـسیم  لراش  ماـگنه ، نیمه  رد 
هدیدرگ فورعم  قرـشم » لها  تدومج  نایب  رد  يوسنارف  رمـسیم  لراش  بوتکم   » هب هلاقم  نیا  .تخادنا  یبرع  ِيابفلا  طخ و  ِندرگ 

ق، لاس 1286 ه .  هب  وا  .تفرگ  رارق  یمالـسا » يابفلا  یبرع و  طخ  حالـصا   » هرابرد مکلم  يارآ  یلالدتـسا  يانبم  هلاـقم  نیا  .تسا 
: دوب هدروآ  رمسیم  يارآ  زا  دیلقت  هب  نآ  زا  یشخب  رد  هک  درک  رشتنم  لوبناتسا  پاچ  ّتیرح  همانزور  رد  یسراف  هب  يا  همان 

حالـصا نودب  .تسین  ریذـپ  حالـصا  ام  تیبرت  میلعت و  طخ ، حالـصا  نودـب  .تسا  بارخ  یمالـسا  ياه  تلم  تیبرت  میلعت و  لوصا 
دادبتـسا يرکف و  ِیگدـنام  بقع  یناوتاـن و  رقف و  أـشنم  یبرع  ياـبفلا  صقن  .درادـن  ناـکما  یقرت  ندـمت و  بسک  تیبرت ، مـیلعت و 

(1) .تسا مالسا  نیمزرس  یسایس 

طخ ياه  بیع   » زا نآ  رد  تشون و  ریزو » خیـش و   » مان هب  يا  هلاسر  رمـسیم  لراـش  ریثأـت  تحت  ق ) 1287 ه .   ) دعب لاس  کی  مُکلم 
« ریزو  » نایم تسا  ییوگو  تفگ  هلاسر  نیا  عوضوم  .تسناد  اه  نآ  طخ  زا  یشان  ار  ناملسم  عماوج  طاطحنا  تفگ و  نخس  یبرع »

عفادم ارگ و  سپاو  نهک ، ياه  تنس  رادفرط  هک  خیـش »  » اب تسا ، هدز  برغ  طخ و  حالـصا  مسینردم و  رادفرط  بآم و  ددجتم  هک 
نیا رد  .تسا  هدرک  ناـیب  ریزو »  » ناـبز زا  ار  یبرع  طـخ  رییغت  هنیمز  رد  دوـخ  ءارآ  مُکلم  هلاـسر ، نـیا  رد  .تـسا  یبرع  طـخ  ظـفح 

.دوش یم  زوریپ  خیش  رب  ریزو  ماجنارس  هرظانم 

زا هک  ار  ینامثع  ناریا و  دننام  یمالسا  عماوج  ياه  يراتفرگ  ساسا  دراد و  فیعض  تسُـس و  یناینب  یلالدتـسا  ظاحل  هب  هلاسر  نیا 
هـشیر يرامعتـسا  هنایوج  الیتسا  رگناریو و  روضح  رگید ، يوس  زا  یخیرات و  یگنهرف _  هدرتسگ  لماوع  هلـسلس  کی  رد  وس ، کی 

، رما نیا  .دـنک  یم  هطلاـغم  هناـهاگآ ، اـی  فیخـس  ِلالدتـسا  نـیا  رد  مُـکلم  .دـنک  یم  هصـالخ  یبرع  ِياـبفلا  طـخ و  رد  اـهنت  دراد ،
روعش و فعض  راتفرگ  ردق  نآ  یتسار  هب  هکنیا  ای  .تسا  وا  هنانئاخ  هنازرو و  ضرغ  ّتین  رگتیاکح 
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.تسا هدرک  حرطم  ار  يا  هیاپ  یب  نخس  نینچ  هک  تسا  هدوب  لالدتسا 

يونعم و یمکح و  ثاریم  اـب  اـم  مدرم  یگنهرف  یخیراـت و  طاـبترا  عـطق  ببـس  هک  رظن  نیا  زا  یمالـسا  ياـبفلا  رییغت  لاـح ، ره  هب   
اب تخاس ، یم  هدامآ  نردم  هبش  یگدز  برغ  هژیو  هب  یتسینردم و  یگدز  برغ  شریذپ  يارب  ار  هنیمز  دیدرگ و  یم  ناش  یمالـسا 

نوناق «، » تاحالصا  » ياول ریز  هک  ناریا  هعماج  ِیمالسا  ِتیوه  نافلاخم  یبرغ و  ياه  تلود  هب  هتسباو  رکف  نشور  تعامج  لابقتسا 
ار ریزو  خیش و  هلاسر  مکلم ، .تفرگ  رارق  دندرک  یم  ناهنپ  ار  دوخ  يرامعتسا  ياه  فده  تفرشیپ ،»  » و یهاوخ » يدازآ  «، » ییارگ

.دناسر هدازدنوخآ  هب  دوب ) یـشیدنا  طاقتلا  مسیلاربیل و  عفادم  نارکفلارونم  زا  دوخ  هک   ) هلودلاراشتـسم ناخ  فسوی  ازریم  قیرط  زا 
: تشون مکلم  هب  باطخ  دوتس و  رایسب  ار  نآ  هدازدنوخآ 

(1) .نتشون پچ  هب  تسار  زا  .ما  هدش  رفنتم  میدق  قایس  زا  هّیلکلاب  نم  امش ، هچباتک  ندناوخ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  بلاطم  یتسار ،

زین ازریم  نیدلا  لالج  نوچ  يرنوسامارف  ياه  تسیلانویـسان  دییأت  دروم  هک  هداز  دـنوخآ  مکلم و  هنانئاخ  حرط  نیا  رگا  دـیدرت ، یب 
، يونثم نوچ  يا  یفـسلف  یمکح و  ینافرع ، ياه  ثاریم  اب  ام  مدرم  نایم  یگنهرف  طاـبترا  ناـکما  دـمآ ، یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  دوب ،
، ّیلازغ انیس ، نبا  نوچ  یناگرزب  راثآ  يرتسبش و  دومحم  خیش  زار  نشلگ  حرش  يدعس و  ناتـسوب  ناتـسلگ و  ظفاح ، تایلزغ  ناوید 

ياج رب  یمالـسا  ثاریم  يدوبان  ناریا و  مدرم  یگنهرف  خـسم  هژورپ  دـیدرگ و  یم  عطق  ًالماک  ...و  مایخ  یکدور و  یماظن ، ییاـنس ،
هدرتسگ روط  هب  يولهپ  میژر  رد  زورما و  ات  هطورـشم  ردص  زا  نارکف  نشور  هک   ) ناریا مدرم  یگنهرف  یخیرات _  تیوه  رد  هدـنام 

رایـسب یگنهرف  یتیوه  یب  کـی  ماد  رد  ندـش  راـتفرگ  اـب  ناریا  دـیدرگ و  یم  ارجا  لـماک  روط  هب  دـندوب ) نآ  ندرک  یلمع  یپ  رد 
هعماج و هب  يولهپ  میژر  هک  هچنآ  زا  رتدیدش 
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دودح ات  زونه  هتبلا و   ) دـش یم  راتفرگ  هتینردـم  هبـش  شرتسگ  ینعی  نآ ، زا  رتراب  هعجاف  يا  یتیوه  نارحب  هب  درک ، لیمحت  ام  مدرم 
.دمآ یم  شیپ  لماک  یتیوه  يدوبان  یتح  خلت و  راب و  هعجاف  یتیعضو  و  .تسالتبم ) نادب  يدایز 

يراتال رتیور و  دادرارق  . 4

« امظُع ترادـص  رواـشم   » تمـس هب  ار  مکلم  دـش و  مظعا  ردـص  دـمآ و  ناریا  هب  ق  لاس 1288 ه .  هب  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم 
مظعاردص هاش و  نیدلارصان  دعب  یتدم  .داتسرف  ندنل  هب  سیلگنا  رد  ناریا  راتخم  ریزو  ناونع  هب  لاس 1290 ، هب  ار  وا  سپ  .دیزگرب 

طسوت رتیور »  » هنانئاخ دادرارق  مکلم  ازریم  کمک  رالاسهپس و  ناخ  نیـسح  ازریم  یلّالد  اب  .دنتفر  راید  نادب  اپورا  زا  رادید  دصق  هب 
نداعم و هیلک  زا  يرادرب  هرهب  اومارت ، نهآ ، هار  ثادـحا  قح  يراذـگاو   » زا دوب  ترابع  رتیور  دادرارق  .دـش  اـضما  هاـش  نیدلارـصان 
یعطق و روط  هب  يرایبآ  ياه  لاـناک  تاونق و  ثادـحا  اـه ، لـگنج  زا  يرادرب  هرهب  یتمیق ، ياـه  گنـس  هرقن و  ـالط و  زج  هب  عباـنم 
هب لاس  تدـم 25  هب  ناریا  هب  تـالوصحم  عون  همه  رودـص  ّقـح  تاـکرمگ و  هرادا  يراذـگاو  زین  لاـس و  تدـم 70  هب  يراصحنا 

نیرت مهم  زا  یکی  نزرُک  دُرل  دوب و  ناریا  شورف  ياـنعم  هب  دادرارق  نیا  عقاو ، رد  .یـسیلگنا » يدوـهی  راد  هیامرـس  رتـیور  سوـیلوج 
: دسیون یم  نآ  هرابرد  هنایمرواخ  دنه و  رد  سیلگنا  يروتارپما  نارومأم 

میلست یجراخ  کی  هب  يروشک  یعیبط  عبانم  مامت  نآ ، بجوم  هب  درادن و  ریظن  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  يزایتما  نیرت  بیجع  نیا ،
.تسا هتشگ  ضیوفت  و 

دوب یسیلگنا  يدوهی  راد  هیامرس  کی  هب  ناریا  شورف  يانعم  هب  هک  راب  ّتلذ  هنانئاخ و  زایتما  نیا  يراذگاو  يازا  رد  رالاسهپس  ازریم 
رد .تفرگ  ماو  رتیور  زا  اپورا ، هب  هاش  نیدلارـصان  لوا  رفـس  ياه  هنیزه  جراخم و  نیمأت  يارب  هریل  رازه  تسیود  غلبم  اهنت  رهاظ  رد 

رایـسب بیجع و  زایتما  نیا  يراذـگاو  ربخ  .دوب  رالاسهپـس  ناـخ  نیـسح  ازریم  راـکمه  رواـشم و  مکلم  ازریم  زاـیتما ، نیا  يراذـگاو 
هّللا تیآ  .دروآ  دیدپ  نویناحور  هژیو  هب  مدرم و  زا  ییاه  هورگ  نایم  رد  ار  مشخ  زا  یجوم  هنانئاخ 
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يارب ار  وا  ناریا ، هب  هاش  تشگزاب  ماگنه  داتسیا و  زایتما  نیا  ربارب  رد  ناوت  مامت  اب  تختیاپ _  گرزب  دهتجم  ینک _  یلع  الم  جاح 
.داد رارق  راشف  تحت  زایتما  نیا  وغل 

: تشون مکلم  ازریم  هرابرد  هاش ، نیدلارصان  هب  يا  همان  رد  دیمان و  تلود » نید و   » نمشد ار  مکلم  ینک ، یلع  الم  جاح  هّللا  تیآ 

بقلم بطاخم و  یکلُملا  مظان  بقل  باطخ و  هب  هک  درادن  تکلمم  کُلم و  ماظتنا  تنطلـس و  تلود و  زا  تلاکو  هجو  چیه  هب  وا ) )
(1) .دشاب

دش لزع  دادرارق  نآ  دقاع  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  دیدرگ و  وغل  هاش  نیدلارـصان  تسد  هب  رتیور  رایتما  اه ، ضارتعا  نیا  یپ  رد 
.تفر هیشاح  هب  یتدم  يارب  تفرگ و  رارق  هاش  نظ  ءوس  دروم  مُکلم  ازریم  و 

وا هارمه  مظعاردـص  ناونع  هب  مظعا _  کباتا  ناطلـسلا _  نیما  ناخرغـصا  یلع  ازریم  هک  اپورا  هب  هاـش  نیدلارـصانرفس  نیموس  رد 
دنلتاکـسا و هب  هاش  نیدلارـصان  یتقو  ترفاسم ، نیا  نایرج  رد  .دوب  راـک  هب  لوغـشم  ناتـسلگنا  رد  ناریا  ریفـس  ناونع  هب  مُکلم  دوب ،
هک لاودراکود  کیزوب  ویسم  مان  هب  یصخش  يارب  ار  يراتال » زایتما   » تسناوت رایسب  يداّیش  اب  مکلم  ازریم  دوب ، هتفر  اتـسوگا »  » رهش

رودص زا  سپ  مکلم  .دریگب  دوب  هسنارف  هعبت  مکلم و  ازریم  هدناشن  تسد  عقاو ، رد  تشاد و  ار  ناریا  ترافـس  یـشنم  ناونع  رهاظ  هب 
هب هک  همانزایتما  نتم  .دنز  یم  تسد  زایتما  نارادیرخ  ناریا و  تلود  زا  يروآ  مرـش  يرادرب  هالک  هب  دشورف و  یم  ار  نآ  زایتما ، نیا 

: تسا نینچ  هدش  هتشون  مکلم  دوخ  طخ  هب  یسراف و 

ترـضح یلعا  هدومن ، زاربا  ناریا  هّیلع  تلود  هب  تبـسن  لاودراکود  کیزوبویـسم  هاج  یلاـع  هک  یتامدـخ  یهاوخ و  تلود  هب  رظن 
ياه یناپمک  بیترت  يراتال و  اب  یمومع  ياه  ضارقتـسا  يراتال و  اب  تالماعم  لک  تازایتما  ناریا ، کلامم  لک  هاـشنهاش  سدـقا ،

ياه طیلب  شورف  يراتال و 
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لاـس جـنپ  داـتفه و  یلا  زورما  خـیرات  زا  ار  ناریا  کـلامم  لـک  رد  تلور  خرچ  لـیبق  زا  يراـتال  اـب  یمومع  ياـه  يزاـب  يراـتال و 
نیا عیمج  رد  .درک  لوبق  ار  زایتما  نیا  لیذ  طرـش  اب  مه  وا  دـنداد و  هیلا  راشم  هاج  یلاـع  هب  لـیذ  طیارـش  اـب  ًارـصحنم  ًاـصوصخم و 

ود کیزوبویـسم  هاج  یلاع  يراصحنا  صوصخم و  قح  زاـیتما ، نیا  مکح  هب  هک  يراـتال  اـب  ياـه  ضارقتـسا  تاـبیترت  تـالماعم و 
فرـصم هیامرـس  تعفنم  جـنپ  دـص  يادا  جراخم و  عضو  زا  دـعب  هک  صلاخ  عفانم  زا  لاس  ره  هیلا  راشم  هاج  یلاع  تسا ، لاودراـک 

هیریخ روما  فرـص  دوخ  رایتخا  هب  هّیلع  تلود  يایلوا  درک و  دهاوخ  يزاسراک  هّیلع  تلود  هنازخ  هب  تسیب  دص  دوشب ، لصاح  هدش 
.دنیامن ناریا 

ياپ ناطلسلا ) نیما   ) مظعاردص هیدییأت  زین  هاش و  نیدلارـصان  ياضما  تسا و  لاس 1306  هدعق  يذ  زایتما 22  نیا  يراذگاو  خیرات 
وا ردارب  ناـخ و  مُکلم  هب  لـصا  رد  یلو  دوـب ، هدـش  هتفرگ  ترافـس  یـشنم  ماـن  هب  رهاـظ  هب  هچرگا  زاـیتما  نیا  .دوـش  یم  هدـید  نآ 

.تشاد قلعت  لیئاکیم » »

عرـش و فالخ  ار  نآ  دـنزادرپ و  یم  زاـیتما  نیا  يراذـگاو  اـب  دـیدش  تفلاـخم  هب  مدرم  زا  یهورگ  اـملع و  نارهت  هب  هاـش  دورو  اـب 
سابع ازریم  يوس  زا  هاش ، نیدلارـصان  نامرف  هب  انب  .دـننک  یم  نآ  وغل  هب  روبجم  ار  هاش  هدرک و  مـالعا  ناریا  ناملـسم  مدرم  حـلاصم 
نیدب فارگلت  نتم  .ددرگ  یم  مالعا  دادرارق  وغل  دوش و  یم  هدز  مکلم  ازریم  هب  یفارگلت  تقو _  هجراخ  ریزو  هلودـلا _  ماوق  ناخ 

: تسا حرش 

هب دـش ، یم  داسف  هنتف و  بابـسا  عرـش و  فالخ  ناریا  رد  نوچ  يراتال  هرقف  ندـنل _  ناریا _  تلود  ریفـس  هلودـلا ، مظان  بانج  هب   
عالطا ًامـسر  مه  نارهت  میقم  سیلگنا  ترافـس  هب  .طقاس  رابتعا  هجرد  زا  .تسا  لطاب  نآ  زایتما  همانرارق  .دـش  فوقوم  تلود  مکح 

.تسا هدش  هداد 

یناثلا 1307 عیبر   11

یـسیلگنا و یللملا  نیب  تکرـش  ود  هب  همانزایتما  شورف  هب  تعرـس  هب  ناریا ، هجراخ  ترازو  فارگلت  نتـشاد  هاـگن  ناـهنپ  اـب  مکلم 
دنک و یم  مادقا  ییایسآ  یسیلگنا _ 
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تـسد هب  هماـنزایتما  شورف  هار  زا  هک  يدـنوپ  رازه  لـهچ  ندـنادرگزاب  زا  دزاـس و  یم  راکـشآ  ار  ناریا  تلود  فارگلت  نتم  سپس 
.دنک یم  يراددوخ  اه  تکرش  نآ  نارادماهس  ناریا و  تلود  هب  دوب ، هدروآ 

دـنهد و یم  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  سیلگنا  ياه  هاگداد  رد  يرادرب  هالک  ماـهتا  هب  ار  مکلم  ازریم  زین  يراـتال  زاـیتما  نارادـیرخ 
.دنک یم  رداص  ار  وا  یمسر  نیوانع  باقلا و  مامت  نتفرگ  سپ  زین  ناریا و  ترافس  زا  وا  لزع  نامرف  هاش  نیدلارصان 

دراودا ياه  يزاب  هطبار  اهراشف و  لامِعا  زین  يرادرب و  هالک  ماجنا  ماگنه  کیتاملپید  تینوصم  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  مکلم  ازریم 
یلو دوش ، یم  هدناهر  تازاجم  زا  مکلم ، ازریم  اب  انـشآ  یـسیلگنا  ياه  تاملپید  زا  رگید  یعمج  و  یـسیلگنا _  قرـشتسم  نوارب _ 

.دهد یم  ار  تیثیح » یب  تسردان و  مدآ  کی   » بقل وا  هب  سیلگنا  هاگداد 

دریگ یم  میمصت  ناطلسلا ) نیما   ) مظعاردص صخش  هژیو  هب  تلود و  اب  هلباقم  هب  زین  وا  ترافس ، تمِـس  زا  مکلم  ازریم  لزع  یپ  رد 
یم اه  نآ  زا  زایتما  نتفرگ  يارب  هاش  نیدلارـصان  میژر  هب  تبـسن  یناوخ  فلاخم  هب  نوناق  همانزور  راشتنا  اب  لاس 1307  نامه  زا  و 

يدازآ  » و تیندـم »  » هعـسوت و  ناریا » یقرت   » و نوناـق » تموکح   » رادـفرط يدرف  ار  دوخ  هک  دـشوک  یم  هماـنزور  نیا  رد  وا  .دزادرپ 
.دنک ناونع  يراجاق  دادبتسا  فلاخم  و  هاوخ »

رد نوناق » همانزور   » عیزوت هفیظو  هک  داهن  ناینب  دوب  يرنوسامارف  ژل  کـی  هک  ار  تیمدآ » عماـج  ، » ای 1300 لاس 1299  دودح  رد  و 
.تشاد هدهع  رب  ار  ناریا  لخاد 

نوناق همانزور  . 5

اب دوب  ددصرد  لاح ، نیع  رد  تسناد و  یم  ناریا » يزاس  یبرغ   » ربهر ار  دوخ  مکلم ، ازریم  تسا  دقتعم  رـصاعم  خروم  راگلا  دـماح 
.دنک ترهش  تورث و  بحاص  رادلوپ و  زین  ار  دوخ  یگدز ، برغ  هژورپ  دربشیپ 

قیرط زا  یلاع _  تردـق  بسک  یتح  ای  یـسایس _  هتـسجرب  تاماقم  هب  ندیـسر  يارب  يا  ههار  یب  شـشوک  اب  وا  یـسایس  یگدـنز 
داجیا
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ار دوخ  تیلاعف  یبیغ  هچباتک  هژیو  هب  دـنچ  یتالاقم  راشتنا  اب  زین  تاحالـصا  هرابرد  نآ ، اـب  ناـمز  مه  دـیدرگ و  زاـغآ  هناخـشومارف 
.تفای همادا  وا  یـسایس  یگدـنز  تدـم  مامت  رد  روما _  حالـصا  یـصخش و  ماقم  بسک  فدـه _  رد  یگناگود  نیا  درک و  عورش 

، همکاح هورگ  هب  ار  دوخ  تشاد  رظن  رد  تاحالصا  هرابرد  دوخ  ياه  هتشون  شخپ  رد  هچ  هناخـشومارف و  داجیا  ماگنه  هب  هچ  مکلم 
ترافـس ماقم  زا  شلزع  ات  ندـنل  لوبناتـسا و  رد  تماقا  ياه  لاس  مامت  رد  ار  هیور  نیا  دـنک و  یفرعم  نارادـم  تسایـس  نایرابرد و 

(1) .داد همادا 

: درک یم  لابند  ار  هدمع  فده  ود  نوناق »  » همانزور يزادنا  هار  هب  رد  مکلم 

لغاـشم دـننام  ییاـهزایتما  ندادووا  اـب  شزاـس  هب  هاـش  نیدلارـصان  زین  مظعاردـص و  نتـشاداو  ناطلـسلا و  نیما  زا  يریگ  ماـقتنا  . 1
؛ وا هب  باقلا  ای  ازدمآرد 

نیسح ازریم  نارود  زا  سپ  هاش و  نیدلارـصان  تنطلـس  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هک  دوخ  هدز  برغ  یتسینردم و  هبـش  يارآ  جیورت  . 2 
.دوب هتفای  يرت  شیب  يراذگریثأت  تیلاعف و  ناکما  رالاسهپس ، ناخ 

: دوب نینچ  اه  مرها  نیا  هدمع  .درک  یم  هدافتسا  ییاه  مرها  زا  نوناق  همانزور  رد  دوخ ، فادها  دربشیپ  يارب  مکلم  ازریم 

؛ نوناق تیمکاح  يرارقرب  ترورض  یهاوخ و  نوناق  و  ییارگ » نوناق   » راعش زا  هدافتسا  . 1

؛ يو يارب  یسولپاچ  یتح  هاش و  نیدلارصان  تمرح  ظفح  نیع  رد  ناطلسلا ، نیما  هیلع  هنارگاشفا  تاغیلبت  نابز و  شین  . 2

سک ره  زا  رتـهب  مکلم  دوخ  هک  یلاـح  رد  مدرم  راـب  تکـالف  عضو  يارب  يرهاـظ  يزوسلد  زین  نتفرگ و  هناـهاوخ  يدازآ  تسژ  . 3
یصخش ًالماک  فادها  يارب  يریگزایتما  زین  ماقتنا و  نوناق  همانزور  راشتنا  زا  وا  یلصا  فده  هک  تسناد  یم  يرگید 
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیمح  دیمح  .تسا  هدوب  دوخ 

(1) .داتفا یمن  یهاوخ  يدازآ  طخ  رد  دمآ  یم  شیپ  مکلم  هاوخلد  هب  ناریا  تاقافتا  حناوس و  رگا 

هداد صاصتخا  ارزو  سلجم  رد  وا  یهاوخ  نوناق  هرابرد  هاش  نیدلارصان  نانخس  لقن  هب  ار  هحفص  کی  نوناق  لوا  هرامـش  رد  مکلم 
: دسیون یم  و 

وترپ و .تشون  دـنهاوخ  یمه  دـجاسم  راوید  رد و  رب  ـالط  طـخ  هب  مالـسا  ناگتـشرف  نیقی  هب ] ، ] ار تامـس  یتوکلم  تاـشیامرف  نیا 
زا تیمدآ ، لحارم  یط  نیا ، زا  دـعب  هک  دزاس  یم  نشور  فاص و  يروط  هب  ار  ام  فیلاکت  هداج  یهاشنهاش ، تاشیامرف  نیا  ضویف 

.دوب دهاوخ  رورپ  حور  شیع  کی  تریغ ، بابرا  يارب 

: دراگن یم  نینچ  ناطلسلا  نیما  هیلع  تالمح  موادت  نیع  رد  هاش ، نیدلارصان  دزن  یسولپاچ  يارب  مجنپ ، هرامش  رد   

.دومرف اطع  ناریا  قلخ  هب  هاشداپ  نیا  هک  تسا  یلام  یناج و  تینما  نیا  رتدقن ، همه  زا  تنطلس ، نیا  تالّضفت  نایم  رد 

اهزایتما نتفرگ  يارب  یلو  دوب ، انشآ  ًالماک  هاش  هقلطم  هاگ  هدننک و  نییعت  شقن  ناریا و  رابرد  رد  تردق  راتخاس  اب  هک  نیا  اب  مکلم 
اب ات  دنک  یم  هدافتـسا  یبلط  شزوپ  رازبا  کی  ناونع  هب  نوناق  همانزور  زا  وا ، اب  شا  هدش  هریت  طباور  يزاسزاب  هاش و  نیدلارـصان  زا 

هطبار يرارقرب  هنامصخ و  عضوم  زا  ینیشن  بقع  هب  ار  هاش  نیدلارصان  یناور ، یتاغیلبت _  ظاحل  هب  تموکح  نداد  رارق  راشف  تحت 
هب ار  ارزو  یخرب  و  دوخ ) یـسایس  یلعف  نمـشد  بیقر و   ) مظعاردص نایم ، نیا  رد  هتبلا  .دـنک  راداو  یهدزایتما  زین  دوخ و  اب  ددـجم 

هتـسیرگن یم  یـصخش  یبـلط  تردـق  رازبا  ناونع  هب  يراـگن  هماـنزور  راـک  هب  هک  عوضوم ، نیا  هب  دوخ  مکلم  .دریگ  یم  هلمح  داـب 
: دیوگ یم  تسا  هتشون  نارهت  هب  هک  همان  زا  یشخب  رد  وا  .دراد  داقتعا 
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یـسایس یغیلبت _  هیرـشن  کی  نوناق  .مزادنا  یم  وناز  هب  مهاوخب  هک  ار  سک  ره  اه  یمیدق  حالطـصا  هب  منکب  یـسیون  همانزور  رگا 
یم عیزوت  روشک  رد  تیمدآ » عمجم   » ياه نوسام  یلخاد  ياه  هکبش  قیرط  زا  ًاساسا  يّدج و  يوق و  کیروئت  هیرشن  کی  هن  دوب و 

.1307 بجر ، لوا  هرمن  : » تسا هدمآ  نآ  لوا  هرامش  لوا  هحفص  يالاب  رد  .دیدرگ 

دوجوم هدش  یفاحـص  هعومجم  .یقرت » .تلادع  .قافتا  : » دوب هدمآ  راعـش  هس  نیا  هیرـشن ، مان  ناونع  هب  نوناق »  » وگول لیذ  نینچ  مه 
جنپ لهچ و  هک  تسا  هدرک  اعدا  دوخ  مکلم  .تسا  هدـیدرگ  رـشتنم  هرمن 41 »  » ات هیرـشن  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب  نوناق ،»  » هیرـشن زا 

.دوب هدش  رشتنم  نوناق »  » زا هرامش 

اب هنامرحم و  هناخـشومارف  مکلم و  ناوریپ  يارب  دـش و  یم  هداتـسرف  اه  نآ  دوخ  ِیناشن  اب  میقتـسم و  يا  هدـع  يارب   » نوناق همانزور   
لوط هب  لاس  تشه  تدـم  نوناق  راـشتنا  رهاـظ  هب   (1)« .دیدرگ یم  عیزوت  رهـش  رد  دـش و  یم  هداتـسرف  نانیمطا  دروم  دارفا  هطـساو 

دادرارق  » نوچ ییاه  ییاوسر  زا  یـشان  يرابتعا  یب  ات  دیـشوک  یم  هتفگ ، شیپ  فادـها  رب  نوزفا  نوناق  راشتنا  اب  وا  .تسا  هدـیماجنا 
.دنک يزاس  كاپ  ناهذا  زا  ار  رتیور » دادرارق   » و يراتال »

ياه کمک  یتح  يریسدَرب و  ناخاقآ  ازریم  ینامرک ، ناخاقآ  ازریم  ياه  يراکمه  زا  نوناق  تالاقم  نیودت  رد  مکلم  ازریم  رهاظ  هب 
(2) .تسا هدوب  دنم  هرهب  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  یعطقم 

اب یتـشآ  تهج  نوناـق  راـشتنا  زا  سپ  یتدـم  مـکلم  هـک  دـنک  یم  لـقن  دوـخ  یـسایس  تارطاـخ  رد  هلودـلا  نـیما  ناـخ  یلع  ازریم 
همان نیا  رد  مکلم  .دروآ  رهِم  رس  رب  دوخ  اب  ار  يو  هکلب  ات  درک  یهاوخرذع  وا  زا  تشون و  وا  هب  يا  همان  مظعاردص 
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: دسیون یم 

ِطبخ نیا  هرافک  هب  الاح  مدرک و  دـب  ارچ  هک  دوب  مهاوخ  ملأـتم  فسأـتم و  متـسه ، هدـنز  اـت  هک  مروخ  یم  مسق  یگدنمرـش  رازه  هب 
یفالخ چـیه  هدـنب  فرط  زا  رگید  دـییامرفب ، یتافتلا  یب  ردـق  ره  هتـساوخان  يادـخ  نیا  زا  دـعب  هک  مهد  یم  یفاک  نانیمطا  قیـالان ،

.دید دیهاوخن 

: دسیون یم  نینچ  هدرک ، لمحت  باقلا  زا  تیمورحم  ترافس و  زا  يرانکرب  یپ  رد  هک  ییاه  بیسآ  هب  هراشا  اب  مکلم 

تمه هب  هتـسب  تمحرم  نیا  دـیراذگب و  يّدـح  کی  اه ، یبارخ  نیا  هب  ًالقا  دـشاب ، نکمم  رگا  هک  تسا  نیا  نم  عقوت  ياهتنم  ـالاح 
رکـشت تیدوبع و  ياهتنُم  ضرع  زا  سپ  هادـفانحور و  ینویامه  ِسدـقا  ِناگدـنب  روضح  هب  دـیورب  زورما  ًاصوصخم  هک  تسا  یلاع 

زا شیب  ار  صوصخم  يودف  میدق و  ِهاوخ  تلود  هدنب  لثم  هک  دییامن  سامتلا  یهاشنهاش  ِيرورپ  هدنب  تمحرم و  ناتسآ  نآ  زا  هدنب 
ینویامه تمظع  تفأر و  يور  زا  دـیراذگن و  بذـعم  برطـضم و  نادرگرـس و  دوخ  يرطف  تدارا  یـسانش و  قح  فیلکت  رد  نیا 

(1) .دییامرف ررقم  تمحرم  تشگنا  رس  هب  ارم  ِیگدنب  تشونرس 

درک داهنشیپ  مکلم  .درک  حرطم  ار  وا  اب  یتشآ  داهنشیپ  داتسرف و  ناطلسلا  نیما  يارب  مه  یمارگلت  ق ، نابعش 1307 ه .  هام  رد  مکلم 
زین مکلم  دوش و  ناریا  ترافـس  رادراک  مکلم  ردارب  لیئاکیم  دوش و  رانکرب  هنطلـسلا  ءالع  ینعی  ناریا  تلود  دـیدج  راتخم  ریزو  هک 

زاـیتما یتـموکح و  ناـشن  وا  هب  نینچ  مـه  ددرگ و  سیراـپ  رد  ناریا  ریفـس  سیلگنا ، رد  ناریا  يراـتخم  ریزو  هـب  باـصتنا  رب  نوزفا 
(2) .دوش هداد  وکابنت  يراتال و 
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رد ار  مظعاردـص  مکلم ، نآ  زا  سپ  درکن و  ییاـنتعا  وا  ياـه  تساوـخرد  هب  دـید ، یم  ار  مکلم  یناوتاـن  هـک  ناطلـسلا  نـیما  اـیوگ 
یپ مدرم » تنحم  رقف و   » زین و  ناریا » رد  يرادروشک  نییآ  نوناق و  تینما و  دوبن   » زا تفرگ و  داقتنا  مانـشد و  داب  هب  نوناق  هماـنزور 

ناریا رد  ینوناق  یب  ِمغ  زا  دـیدرگ و  لیدـبت  دادبتـسا  فلاخم  هشتآ و  ود  ِهاوخ  يدازآ  کی  هب  سپ ، نیا  زا  وا  .تفگ  نخـس  یپ  رد 
.داد كاچ  هنیس 

ینعی راهب 1892 م )  ) لاس 1309 ات  راشتنا  هوحن  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دـیدرگ  رـشتنم  هناهام  هیرـشن  کی  تروص  هب  لوا  نوناق ،
همادا دیماجنا ، تیقفوم  هب  ماجنارـس  دوب و  هدرک  راذـگاو  هاش  نیدلارـصان  هک  وکابنت  ياوسر  زایتما  هیلع  تمواقم  تضهن  هک  ینامز 
یخرب رد  هک  ییاج  ات  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  مظنم  راشتنا  ریگ  مشچ  روط  هب  روکذم  همانزور  خـیرات ، نیا  زا  سپ  یلو  تسا ، هتـشاد 

 _ اب 1315 ربارب   1892  _ 1898  ) لاس شـش  تدـم  رد  .تسا  هداتفا  هلـصاف  نآ  ياه  هرامـش  راشتنا  نیب  هام  هس  اـی  ود  یتح  دراوم 
کی رت  شیب  نوناق  ...تفای  راشتنا  لاس 1898  رخآ  رد  نآ ، هرامش  نیرخآ  دشن و  رـشتنم  هرامـش  ود  تسیب و  زا  شیب  ق ) 1309 ه . 
ینامز ات  تشادـن و  هطبار  دایز  زور  ثداوح  اب  همانزور  بلاطم  .هملک  یعقاو  يانعم  هب  همانزور  کی  ات  دوب  یلـصف  یتاـغیلبت  هیرـشن 

هلمح و جامآ  يا  هزات  وحن  هب  یتبـسانم و  هب  هرامـش  ره  رد  دوب ، یقاـب  دوخ  ماـقم  رد  تشاد ، رارق  هلمح  دروم  هک  یتلود  اـی  درف  هک 
(1) .تفرگ یم  رارق  شهوکن 

مسینردم هبش  مسینردم و  هدننک  جیورت  يراودا  ياه  هیرشن  اب  هسیاقم  رد  دوب و  فیعـض  يا  هیرـشن  يا  هفرح  ظاحل  هب  نوناق  هیرـشن 
.دوب رادروخرب  يرت  مک  رایـسب  يا  هفرح  ناوـت  يرظن و  ماجـسنا  يراذـگریثأت و  تردـق  زا  رتـخا ، دـننام  دوـخ  ناـمز  مه  هدز  برغ 

صوصخ رد  یکلـسم  ياهدنویپ  یـسایس و  ضارغا  یـصخش و  ياه  یگتـسب  لد  هب  انب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  رنوسامارف  ناخروم 
نوناق و هیرشن  شقن 
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زا یهورگ  مکلم و  اب  وسمه  رنوساـمارف  یعمج  ناـیم  رد  زج  نوناـق  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دـنا  هدرک  قارغا  نآ  يراذـگریثأت  نازیم 
هدرتسگ ای  يّدج  بطاخم  چیه  مکلم ، یگلاپ  مه  هدز  برغ  ناگدازهاش  دودـعم  تموکح و  لخاد  نارکفلارونم  یخرب  وا و  ناوریپ 

هنیمز  » و مدرم » يزاسرادیب   » حالطـصا هب  هنیمز  رد  نآ  يارب  هک  یـشقن  يور ، چیه  هب  تشادـن و  مدرم  فونـص  راشقا و  نایم  رد  يا 
.درادن تّحص  تقیقح و  دنا ، هدش  لیاق  اه » هدوت  یضارتعا  شبنج  يارب  يزاس 

 

هداز دنوخآ  ياه  هاگدید  یگدنز و  رب  يرذگ  مود : راتفگ 

هراشا

رد سور  یلاغـشا  تایالو  زا  قباس ) یکـش   ) اـفون رهـش  رد  ق  1228 ه .  يدـالیم /  لاس 1812  رد  هداز  دـنوخآ  ناـخ  یلعحتف  ازریم 
دزن ردام  هارمه  هب  مود ، نز  رـس  رب  شردپ  ردام و  ياه  فالتخا  لیلد  هب  هجنگ ، رد  تماقا  یتدـم  زا  سپ  .دـش  هداز  ناریا  اب  گنج 

.تفرگ رارق  وا  تیبرت  تحت  دـنارذگ و  دوب  رغـصا  یلع  الم  شمان  هک  وا  اب  ار  یناوج  نارود  تشگزاب و  یکـشرد  يرداـم ، يومع 
یکیدزن ناکما  وا  .تسا  يرازت  تلود  ناکیدزن  هب  هتـسباو  لهاست و  حـماست و  لها  رهاظ  هب  ملاـع  نیا  زا  هدازدـنوخآ ، هیمـست  هجو 

شیدنا دازآ  ناملاع  زا  يوجنگ  عیفش  ازریم  قیوشت  هب   ) یناحور توسک  زا  فارـصنا  یتامدقم و  تالیـصحت  زا  سپ  ار  هدازدنوخآ 
سور يرازت  تلود  تاماقم  هب  هدوب ) افرع  ـالقع و  زا  فیلکت  عفر  هب  لـیاق  هک  قح  لـها  شیوارد  زا  دـیاش  نوساـمارف و  ًـالامتحا  و 

.تسا هدرک  مهارف 

یبرغ نانابیتشپ  زا  تدش  هب  شا ، يرکف  نارود  رد  هدازدنوخآ 
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باتک تفای و  شیارگ  قلطم  داحلا  هب  ماجنارس  تشاد و  ینید  دض  هیحور  تدش  هب  يو  .دوب  نیشن  ناملسم  ياه  نیمزرس  (1) ندرک
برـشم یـسور  نارادفرط  زا  بتارم  هب  وا  رظن ، نیا  زا  .تسا  هتـشون  مالـسا !! يدوبان  رد  شیوخ  معز  هب  ار  هلودـلا  لامک  تابوتکم 

هدوبر ار  تقبـس  يوگ  یگنیرپساک _  لیعمـسا  فوبلاط و  میحرلادـبع  ازریم  ییاراـخب و  شناد  دـمحا  دـننام  راـید _  نآ  رد  برغ 
.دندوب یمالسا  لوصا  اب  ییاپورا  ندمت  زا  یبیکرت  ناهاوخ  دارفا  نیا  همه  اریز  تسا ؛

رد کش  یب  .تفرگ  لکـش  دوب ، هدـناوخ  ندـمت » رهـش   » ار نآ  يوتـسلوت  هک  سیلفت  یگنهرف  ياضف  رد  هدازدـنوخآ  يرکف  تایح 
جیار سیلفت  رهـش  ینعی  نآ ، زکرم  رد  هژیو  هب  زاـقفق  نارکف  نشور  زا  یهورگ  ناـیم  دـیدج  ياـه  هشیدـنا  مهدزون ، نرق  مود  همین 

.تسا هدوب  دیدج  یگنهرف  ياه  تیلاعف  زکرم  یبرغ و  یقرش و  فلتخم  ياه  تنس  یقالت  لحم  رهش  نیا  نامز ، نیا  رد  .تسا  هدوب 
ییاپورا ياه  هلحم  نآ و  یندـعم  ياه  بآ  دـنک ، یم  میـسقت  دـنلب  تسپ و  تواـفتم  شخب  ود  هب  ار  رهـش  نیا  هک  دوک »  » هناـخدور

هک يا  هنوگ  هب  .تسا  هدرک  یم  هسیاقم  لباق  ییاپورا  فورعم  ياهرهش  اب  ار  رهش  نیا  دوب ، ادج  نیـشن  ناملـسم  هلحم  زا  هک  نیـشن 
یم نییعت  ار  نز  درم و  ره  رابتعا  یسیراپ ، دم  یـسلجم و  ره  یمـسر  نابز  هسنارف ، نابز  .دندیمان  یم  کچوک  سیراپ  ار  نآ  یهاگ 

.دـندوب هدـمآ  كربتو  زا  هک  تسا  هتـشاد  صاصتخا  یناملآ  نارجاهم  هب  گرزب  هلحم  کی  نیـشن ، ییاـپورا  شخب  رد  .تسا  هدرک 
يزرواـشک ینف و  روما  رد  يا  هداـعلا  قوف  تراـهم  دوخ ، یملع  ناوـت  اـه و  ساـبل  موـسر و  بادآ و  ناـبز و  ظـفح  رب  نوزفا  ناـنآ 

.دش یم  ارجا  ینید  يارپا  ییایلاتیا و  يارُپا  یسور و  یقیسوم  ياه  همانرب  رهش  رتائت  للجم  نامتخاس  رد  ناتسمز ، لصف  رد  .دنتـشاد 
اب .تخیگنا  یم  رب  ار  ییاپورا  نارفاسم  نیسحت  دوب ، نآ  یمیدق  هعلق  ياه  هبارخ  هب  فرشم  هک  رهش  نیا  یـسانش  هایگ  غاب  نینچ  مه 

هب سیلفت  رازاب  يانب  نامتخاس  ایوگ  هکنیا 
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یجرگ .تشاد  يدایز  رایسب  قنور  دنتشاد ، تسد  رد  ار  نآ  راصحنا  اه  ینمرا  رت  شیب  هک  تراجت  یلو  دیسر ، یمن  زیربت  رازاب  ياپ 
زین سیلفت  میقم  یناریا  تیعمج  .دنتـشاد  ینالوط  دی  يراوخ  بارـش  هزادنا  هب  يزاس  بارـش  رد  دـنتخادرپ و  یم  یعارز  روما  هب  اه 
ياج سیلفت  رهـش  نیمه  زجب  دیمان ، یم  اپوروی »  » اسب هچ  ای  ایند و  یگنیو  سیلگنا  هسنارف و  هدازدنوخآ  هچنآ  عقاو  رد  .دوبن  كدنا 

سیلفت زا  هک  یسک  .تفای  یم  رت  ندمتم  ار  نآ  اهراب  درک و  یم  هسیاقم  زیربت  رهش  اب  ار  رهـش  نیا  دوخ  نهذ  رد  وا  .تسین  يرگید 
راغ و لخاد  ییانشور  اب  ییانـشآ  زا  سپ  هک  تسا  ینوطالفا  فوسلیف  نآ  دننام  شیوخ  معز  هب  هک  تسا  تسرد  دیآ ، یم  زیربت  هب 

عقاو رد  اـیآ  .تسا  هدـمآ  گـنرف  زا  هک  تسا  ناـخرفعج  دـننام  یکدـنا  مـه  لاـح  نـیع  رد  یلو  تـسا ، هتـشگزاب  اـه  هیاـس  ناـهج 
، رکفت یلوزن  يدوعـص و  کیتکلاید  رد  .تساج  نیمه  رد  یعقاو  فوسلیف  لکـشم  تسا ؟ هدـش  جراـخ  لـهج  راـغ  زا  هدازدـنوخآ 
هب يور  هک  زین  نیـشنراغ  دارفا  مامت  هنرگو  دوش  یم  ور  هبور  تقیقح »  » اب وا  هک  تسا  يا  هظحل  صیخـشت  یعقاو ، فوسلیف  لکـشم 

نیا رد  هک  يرگید  بلطم  .نیمه  ینعی  تلفغ  .دنرادن  وجو  تسج  هب  يزاین  دنا و  هتفایرد  ار  تقیقح  هک  دـنرادنپ  یم  دـنراد ، هیاس 
يزیر هماـنرب  زکرم  لاـح  نیع  رد  دوـب ، دـیدج  ندـمت  ملع و  لـحم  هکنیا  رب  نوزفا  سیلفت  رهـش  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمها  ثـحب 

تردق ماکحتسا  يارب  اهرازت  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  رایسب  دهاوش  .دوب  زین  یلاغـشا  ناجیابرذآ  زاقفق و  مامت  رد  اهرازت  یـسایس 
یم دیدج  ندمت  مولع و  جیورت  هب  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  یگزات  هب  هک  يا  هقطنم  رد  رگید  ینید  ياه  تیلقا  ندرک  ناوتان  دوخ و 

یـسور ناگدنیامن  نوناق ) ینعی  یـسور  هب  « ) نوکاز  » شریذپ لوا ، هجرد  رد  ییانعم  هب  نویـسازیلیویس )  ) ندش ندمتم  .دنا  هتخادرپ 
.دنا هدروآ  زاقفق  ینعی  هداتفا  بقع  هقطنم  نیا  هب  ار  تعنص  مظن و  دندرک  یم  اعدا  هک  تسا  هدوب 

رعاش سور ، ياورنامرف  مجرتم  ناخ ، یکب  نایووبا  روطاچاخ  ینمرا  هدنسیون  نوچ  يا  هتسجرب  دارفا  اب  سیلفت  رهـش  رد  هدازدنوخآ 
یکی هرذاواچ و  ردناسکلا  یجرگ 
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راب نیتسخن  يارب  يو  نینچ  مه  .تشاد  طابترا  رگرب  فلودا  یناملآ  قرشتسم  یکـسنیلرام و  فژوتـسب  تسیرباکد  ياه  يدیعبت  زا 
ار دوخ  ياه  همان  شیامن  شراگن  بوگولوس  ریمدالدو  سیلفت  رتائت  ریدم  دـییأت  قیوشت و  اب  دـش و  انـشآ  مارد  رتائت و  اب  سیلفت  رد 
اب زین  هیسور و  ياهزرم  يوس  نآ  نارکفلارونم  اب  هدازدنوخآ  سیلفت ، نارکفلارونم  اب  يرکف  یگنهرف و  طباور  رب  نوزفا  .درک  زاغآ 

.تسا هتشاد  هدوارم  هبتاکم و  ندنل  سیراپ و  رد  يا  هدع 

ندنل نکاس  هک  مکلم  زا  دیدرگ و  دقتعم  ییاپورا  ندمت  تیزم  هب  اه  سامت  هنوگ  نیمه  هار  زا  هدازدنوخآ  اپورا ، زا  يرود  مغر  هب 
دانتـسا ییاپورا  مولع  هب  لیدـب  یب  لیلد  نیرخآ  ناونع  هب  دوخ  ياه  هلاقم  اه و  ثحب  رد  هراومه  وا  .تخومآ  رایـسب  دوب ، سیراپ  و 

دادمتسا اپورا » يامکح   » ای ییاپورا  علطم  درف  زا  شیاه  هلاقم  رد  دوخ  ياه  هتفگ  دییأت  رد  هباشم  طیارش  رد  هدازدنوخآ  .دیوج  یم 
، دوجو أدبم  هب  لاصتا  ای  انف  هرابرد  هفوصتم  هیرظن  زا  ثحب  ماگنه  یمور ، نیدـلا  لالج  هب  طوبرم  همان  رد  ور ، نیمه  زا  .دـیوج  یم 

دوخ هتفگ  رب  دیکأت  يارب  گنرد  یب  دیامن و  یم  دادملق  تسا ، هدـش  یـشان  ادوب »  » ياه هیرظن  زا  هک  انعم  نودـب  موهفم  کی  ار  نآ 
: دـیوگ یم  اراکـشآ  تسا ، مسج  هب  هتـسباو  حور  هک  دـنک  یم  نایب  یتقو  روط  نیمه  .درب  یم  ماـن  یـسور  مولعماـن  باـتک  کـی  زا 
ار انالوم  نافرع  زا  ینیعم  تاکن  هک  یماگنه  دنـشاب و  یمن  دقتعم  حور  هسفنب  میاق  ای  لقتـسم  دوجو  هب  اپورا  هدرک  لیـصحت  نادرم  »
تسین و نم  دوخ  هدیقع  ما ، هداد  تبسن  یمور  هب  هک  یتاهابتشا  دنک : یم  هفاضا  مالک  ثحب و  متخ  يارب  دهد ، یم  رارق  ثحب  دروم 

.دشاب یم  اپورا  دنمشناد  نادرم  ياه  هیرظن  رت  شیب 

دراد یم  فوطعم  مالـسا » ناهج  مرفر   » حالطـصا هب  ار  دوخ  لماک  هجوت  اپورا ، ندمت  یتاذ  تیزم  يرترب و  هب  داقتعا  اب  هدازدنوخآ 
بقع يرگ و  نشور  رگید ، يوـس  زا  یتـسرپ و  موـهوم  ملع و  زا  داـضتم  ياـضف  رد  ار  مهدزوـن  نرق  وـس ، کـی  زا  مکلم ، دـننام  و 

وا فورعم  ياه  همان  شیامن  زا  یکی  ياه  تیصخش  زا  رفن  ود  رد  فالتخا  داضت و  نیا  .دیامن  یم  مسجت  ایسآ  اپورا و  رد  یگدنام 
رگوداج هاش _  یلعتسم  شیورد  و  تاتابن _  میکح  نادروژ _  یسوم  ناتساد  مان  هب  ناجیابرذآ  یکرت  نابز  هب  هک 
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هب .دنک  یم  هبلغ  یتسرپ  موهوم  تافارخ و  رب  عطاق  روط  هب  ملع  ماجنارس  نآ  رد  هک  تسا  هتفای  یلجت  هدش  هتـشون  یناریا _  روهـشم 
رتراکشآ مالسا  نید  اب  ینمشد  اب  وا  یگدنز  یشم  طخ  تسا و  هتسویپ  ناسکی  بهذم  اب  تافارخ  یتسرپ و  موهوم  هدازدنوخآ  رظن 

نودب نید  هرابرد  ار  اپورا  یخیرات  هبرجت  مکلم  دننام  زین  وا  .دـشاب  یم  صخـشم  درک ، یم  رهاظت  نادـب  مکلم  هچنآ  زا  رت  نشور  و 
کی دـنمزاین  مالـسا  نید  هک  دـنک  یم  ناـیب  يو  .دراد  حالـصا  هـب  زاـین  زین  مالـسا  هـک  دـنک  یم  مـالعا  دریذـپ و  یم  طرـش  دـیق و 

: تسا نامز  رصع و  اب  گنهامه  مسیتناتستورپ » »

دنلب هحودمم  نییآ  تلادع  هلاس  رازه  تنطلـس  هک  اه  برع  نیا  همیمـض  موسر  رثکا  دیق  زا  ار  ام  تلم  يدش و  یم  ادیپ  یثلاث  شاک 
یگدنکفارس تلذ و  نیدب  ار  ام  دندرک و  بارخ  ردنا  بارخ  تسا  نیمز  يور  ناتسلگ  هک  ار  ام  نطو  دندروآ ؛ لاوز  هب  ار  ام  ياوآ 

تمکح و مسر  هب  هکلب  تسا ، نم  برشم  فالخ  هک  تماما ، ای  توبن  موسر  هب  هن  یلو  يدومن ، دازآ  دندیناسر ، تلاذر  تیدوبع  و 
.تیفوسلیف

نید وحم »  » رت شیب  يو  دـصق  تسا و  مسیتناتـستورپ  زا  رتارف  وا  رظن  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  رتوگ  كُر  دوخ  لومعم  قبط  یلو 
: دسیون یم  هچنانچ  .نآ  حالصا »  » ات تیفوسلیف »  » مسر هب  تسا 

ار دوخ  نیاربانب ، .دشاب  یم  ناملـسم  مدرم  نایم  رد  ندمت  راشتنا  طسب و  هار  رد  یعنام  بصعت  مالـسا و  نید  هک  ما  هدـش  هجوتم  نم 
هدنکارپ ار  قرـش  مدرم  لهج  یکیرات  مزاس و  ادـج  نآ  زا  ار  تابـصعت  هدرک و  هداس  ار  نید  هدولاش  هک  منک  یم  هفیظو  نیا  فرص 

.میامن

نامه رت  شیب  هک  مالـسا  نید  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياه  هاگدید  هدازهاش ، ود  نابز  زا  هلودـلا  لامک  ياه  هتـشون  رد  زین  ور ، نیمه  زا   
مه شکیدزن  ناتسود  زجب  دوخ  هدیقع  زاربا  زا  همان  نیا  هدنسیون  .دراد  یم  راهظا  دوب ، مالسا  هرابرد  ناییاپورا  لومعم  ياه  هاگرظن 

.درک یم  يراددوخ  تخس  مکلم  نوچ 

وا .تسا  هتخادرپ  زین  تسایس  هلئسم  هب  شا  يرکف  تایح  رسارس  رد  هدازدنوخآ 
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دادبتـسا حـیبقت  شا  یـسایس  رکف  هراومه  زین  هاـگرظن  نیا  زا  تسناد و  یم  مالـسا  نید  اـب  یلوصا  تفلاـخم  ار ، دوـخ  یلـصا  هفیظو 
یم رگیدـکی  موزلم  مزـال و  ار  يدادبتـسا  تسایـس  نید و  مهدـجه ، نرق  نارکفلارونم  دـننام  وا  .دوـب  یمالـسا  کـلامم  ناـهاشداپ 
ياه نیمزرـس  رد  برغ  ندمت  هدـنیامن  ار  وا  اریز  تفرگ ؛ یمنرب  رد  ار  رازت  تسایـس  وا  داقتنا  دروم  دادبتـسا  دوجو ، نیا  اب  .تسناد 

هدیدپ کی  ار  مهدزون  نرق  هیسور  هنابلط  هعسوت  تسایس  هدازدنوخآ  ظاحل ، نیا  زا  .دنا  هفارخ  ریسا  هک  تسناد  یم  نیـشن  ناملـسم 
.درک یم  شیاتـس  سور  زا  اهراب  ور ، نیازا  .تسناد  یم  زاقفق  مدرم  هژیو  هب  ییایـسآ و  گنهرف  ندرک  یبرغ  يارب  یخیراـت  یقرتم 

!! تسرپ هفارخ  ناناملـسم  ناـیچقاچاق و  ناـنزهار و  ربارب  رد  هک  دـنراد  یتبثم  شقن  هراومه  يرازت  تلود  ناگدـنیامن  تـالیثمت ، رد 
مدرم نکفا ) دزد   ) ناسابرودلوق سرخ  همانـشیامن  ینایاپ  ياهدنب  رد  هک  نانچ  دـنزادرپ ؛ یم  نامولظم  زا  عافد  هب  دـنریگ و  یم  رارق 

هب یمامت  مات و  یگتـسباو  یـسایس  رظن  زا  هداز  دـنوخآ  هک  تبـسن  نامه  هب  نیارباـنب ، .دـنا  هدـش  توعد  سور  زا  تعاـطا  هب  زاـقفق 
.تسا ضرتعم  ناناملسم  یقرش و  دادبتسا  هب  تبسن  دراد ، برغ  سور و  تلود  دادبتسا 

یم هلها  ریغ  یلع  هب  نونـضملا  باـتک  زا  ار  هتفگ  نیا  .دریگ  یم  هرهب  یلازغ  هتفگ  زا  یناـسنا  حور  تیهاـم  ناـیب  يارب  هداز  دـنوخآ 
؛» محرلا یف  هفطنلا  دادعتسا  دنع  ثدحت  هیرشبلا  حاورالا  نا  : » دروآ

هوق ترارح و  عاعـش  لقع و  هچ  نانچ  .تسا  لحم  هب  جاتحم  دش و  دناوت  یمن  هسفن  هب  مئاق  هک  تسا  یتیفیک  تایح ، ای  حور  ینعی   
.دنریغ هب  مئاق  هکلب  دنتسین ؛ مهسفنب  مئاق  اهنآ  لاثما  هیسیطانغم و 

: دسیون یم  نینچ  هتفرگ ، هرهب  دیدج  کیزیف  لوصا  زا  بلطم  نیا  حیضوت  رد  هدازدنوخآ 

هک مادام  ...دوش  یم  ادیپ  تقلخ  طورـش  نیناوق و  قفاوم  ماسجا  بیکرت  زا  دـعب  هک  تایح  يذ  هّبکرم  ماسجا  رد  تسا  یتیفیک  حور 
یشالتم دیشاپ و  یبیکرت  مسج  نیا  یتقو  .تسا  رهاظتم  نآ  رد  حور  ینعی  تیفیک  نیا  تسا ، یقاب  یبیکرت  مسج  نیا 
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رد هیندـعم  يازجا  رگا  هک  نانچ  مه  .دوش  یم  وحم  لیاز و  میا ، هتفگ  حور  ار  شمـسا  ام  هک  تیفیک  ناـمه  دـش  مه  رب  ینعی  دـش ،
ار نآ  مسا  هک  دوش  یم  لصاح  نآ  زا  یتیفیک  يزاس  بکرم  جوزمم و  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  ملع  نوناق  قفاوم  ینک و  عمج  اج  کـی 

ازجا اب  هک  ار  بیکرت  ناـمه  ینعی  يدرک ، اوس  رگیدـکی  زا  ار  هیندـعم  يازجا  هک  یتقو  .مییوگ  یم  یفارغلت  حور  ینعی  هیفارغلت  هوق 
حور هیفارغلت و  هوـق  نیا  تیهاـم  كرد  يارب  .دوـش  یم  وـحم  لـیاز و  یفارغلت  حور  ینعی  هیفارغلت ، هوـق  يدرک ، مـه  رب  يدوـب  هداد 

« ار یناویح  یتابن و  يدامج و  رصانع  تیهام   » یـشاب و هتـسناد  ار  نآ  تایـضتقم  نوناق و  ار و  تیـسیرتکلا  هک  تسا  مزال  ...هیفارغلت 
.تسا هتخاس  نشور  تعیبط » ملع   » اکیزیف و ملع 

هب وا  لوق  ار  نآ  نیموس  درمـش ، یمرب  ار  يولوم  ياه  هابتـشا  هک  یماگنه  وا ، فینـصت  یمور و  يالم  هرابرد  هلاقم  رد  هدازدـنوخآ 
: دسانش یم  حور  تلاصا  لوبق 

لک دوجو  هب  دـنام و  یم  یقاب  ندـب  زا  تقرافم  زا  دـعب  حور  ایوگ  هک  رارق  نیا  هب  .تسا  حور  هب  لیاق  هک  تسا  نیا  شموس  هابتـشا 
تسا و مسج  تایضتقم  زا  حور  هک  تسا  نیا  اهنآ  داقتعا  .دنناد  یمن  تاذ  هب  میاق  ار  حور  اپورا » يامکح   » یلو دش ، دهاوخ  قحلم 
، تسا لیاز  اهنآ  قارتفا  اب  هتـسویپ و  روهظ  هب  هیندعم  يازجا  عون  دنچ  جازتما  زا  هیفارغلت  هوق  هک  روط  نامه  .دـشاب  یم  مسج  هب  مئاق 

تـسیچ حور  هک  دنادب  دناوت  یمن  سک  چیه  یلو  دوش ، یم  لیاز  مسج  ندش  یـشالتم  اب  هدمآ ، روهظ  هب  مسج  بیکرت  زا  زین  حور 
؟ تسیچ هیفارغلت  هوق  ای 

: دسیون یم  هدروآ ، لمع  هب  نج  هتشرف و  يانعم  باب  رد  قطنم  لها  فیرعت  زا  هک  يداقتنا  رد  هدازدنوخآ 

طیـسب درجم و  ٌرهوج  نجلا  .ریزنخلا  بلکلا و  ّالا  هفلتخم  ٌلاکـشَأب  ُلَّکَـشَتَی  ٌطیـسب  درجم و  ٌرهوج  ُکَلَملا  دـنیوگ : یم  اـم  ناـیقطنم 
موهفم نیمز  يور  هنسلا  زا  کی  چیه  رد  شا  همجرت  درادن و  انعم  چیه  فیرعت  نیا  .ریزنخلا  بلکلا و  یتح  هفلتخم  لاکشأب  لکشتی 

زیچ هچ  طیسب  درجمرهوج  ...دوش  یمن 
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بیکرت دـیاب  سپ  .دنتـسین  داـمج  ینعی  دـنتایح ؛ يذ  دـنرادن و  دوجو  نج  کَـلَم و  فیرعت ، نآ  بجوـم  هب  دراد ؟ اـنعم  هچ  تسا و 
دنناوت لیکـشت  هفلتخم  لاکـشا  هب  هنوگچ  دـنوشن و  یئرم  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنراد ، یتایح  بیکرت  نوچ  دنـشاب و  هتـشاد  یتایح 
بلغا رد  هک  مـالک  نیا  دروآ ؟ رد  واـگ  تروص  هب  هاـگ  درک و  ناوت  رتش  لکـش  هب  ار  اـهنآ  یهاـگ  هک  دـندوب  موم  رگم  تفریذـپ ؟

هب زاب  هدروخ ، مه  رب  یلوا  لکش  زا  هعفد  کی  هک  ار  یتایح  بیکرت  اریز  تسا ؛ لمهم  انعم و  یب  هدمآ ، ام  ياملع  ربتعم  ياه  باتک 
.تسا تقلخ  تایح و  نوناق  فلاخم  ندنادرگ  رب  یلوا  لکش  نامه 

یتـسه دــناوت  یمن  شا » شنم  فوـسلیف   » حور ياـضتقا  هـب  دــنک و  یم  در  ییایمیــش !! یکیزیف و  لـیالد  هـب  ار  حور  هدازدــنوخآ 
رظن رد  هناشیدـنا  بیغ  رکفت  ًاـساسا  .دریذـپب  دـنریگ  یمن  رارق  یـسح  كاردا  ورملق  رد  هک  ار  نج  هتـشرف و  دـننام  یبیغ  تادوجوم 

ناسکی هبیرغ » مولع   » و یبیغ » مولع   » راثآ همه  وا ، دزن  .تمارک  هزجعم و  ای  دـشاب  وداـج  رحـس و  نیا  هچ  تسین ؛ هجوم  هدازدـنوخآ 
، تعیبط ملع  رد  اپورا » يامکح   » تاقیقحت ربارب  اریز  دنتـسین ؛ رادروخرب  تقیقح  زا  کی  چیه  دـنا و  لطاب  یگمه  ور ، نیازا  دـنا و 

دوخ هب  هناهاگآان ، یـسک  نامز ، نیا  رد  هاگره  .تسا  هدرک  تباث  ار  تداع  قراوخ  تاـمارک و  اـه و  هزجعم  ناـکما  مدـع  عوضوم 
دش میهاوخ  فسأتم  وا  تلاح  رب  تسا ، هدش  عقاو  وا  هیلقع  هوق  رد  هک  یللخ  لیلد  هب  هتـسناد و  هناوید  ار  وا  ام  دهدب ، هزجعم  دانتـسا 
ماد هب  ناحول  هداس  ندـنکفا  يارب  اریز ...  درک ؛ میهاوخ  ترفن  وا  زا  رایتخا  یب  ام  دـنک ، دنتـسم  دوخ  هب  ار  هزجعم  یهاگآ ، اب  رگا  و 

، هرقورپ دوجو  اب  راگزور ، نیا  رد  دزاس ...  یم  هلیـسو  ار  صلاخ  ریوزت  ضحم و  بذک  ناشیا  نایم  رد  ندش  اورنامرف  يارب  بیرف و 
ياج رد  وا  .دنامب  تکرح  الب  اسآ  دامج  دوخ  نیشیپ ، تلاهج  تلاح  رد  رشب  عون  هک  دهد  یم  اوتف  يداهن  كاپ  لقاع  درم  چیه  ایآ 

: دروآ یم  رگید 

دنتسین و رادربخ  موجن  تعیبط و  ملع  زا  وت  نابهذم  مه  وت و  هک  مادام 

98 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هشیمه  ناشیا  وت و  تسین ؛ هیملع  هدعاق  کی  وت  نابهذم  مه  وت و  تسد  رد  تاعنتمم ، زا  تازجعم  قراوخ و  نتـسناد  هب  هک  مادام 
هشیمه درک و  دیهاوخ  رواب  تاموهوم ، رگید  يرپ و  وید و  نیطایش و  نج و  هکیالم و  رحس و  وداج و  تازجعم و  تاداع و  قراوخ 

.دنام دیهاوخ  تلاهج  رد 

ار یبیغ  یناحور و  يدام و  ریغ  يرما  دـناوت  یمن  دـنام و  یم  یقاب  کیرات  روک و  رگید ، ناـهج  هب  هدازدـنوخآ  مشچ  لاـح ، ره  هب 
لاحم نیا  دنوش و  وا  رظن  لوبقم  ات  دنشاب  سیطانغم  قرب و  ای  تعیبط و  هدام و  سنج  زا  دیاب  ًامتح  نج  هتشرف و  حور و  سپ  .دریذپب 

.تسا

هدازدنوخآ طسوت  یمالسا  يابفلا  حالصا 

ینوگرگد هکلب  دش ، یم  طوبرم  نابز  یکاپ  هب  هن  دوب و  ییوداج  هن  یقالخا و  هن  ابفلا ، رییغت  نابز و  حالـصا  زا  هدازدنوخآ  دوصقم 
حالصا زا  وا  .تفرگ  یم  تروص  یمالسا  نابز  گنهرف و  یـشاپورف  ماجنارـس  دیدج و  ملع  گنهرف و  دورو  يزاس  هنیمز  يارب  نآ 
ترادص اب  نامزمه  .م ) 1872  ) لاس 1288 رد  هلودلاراشتـسم  ناخ  فسوی  ازریم  هب  يا  همان  رد  .دوب  هاگآ  هیـسور  اـپورا و  رد  طـخ 

: تشون نینچ  هراب  نیا  رد  تسناد ، یم  دوخ  دیدج  يابفلا  جیورت  نافلاخم  زا  ار  وا  هک  هلودلاریشم  ناخ  نیسح  ازریم 

باـنج .درک  عضو  دـیدج  ياـبفلا  كورتم و  ار  اـه  سور  میدـق  ياـبفلا  یتیبرت  یب  تبکن  زا  دوخ  تلم  صیلخت  تهج  هب  ریبـکرطپ 
ریبادت عیمج  درک ؟ دناوت  صالخ  یتیبرت  یب  تبکن  زا  ار  ام  تلم  هلیـسو  هچ  هب  دراذـگ ، یم  یقاب  ار  ام  میدـق  يابفلا  هک  مظعاردـص 
ناریا تلاح ، نیا  رد  .تسا  تابث  یب  رمث و  یب  ناریا  روشک  رد  مولع  راشتنا  هب  مادـقا  زا  لبق  دـیدج و  ياـبفلا  عضو  زا  لـبق  هنکمم ،

تلم زورما  .دـش  دـهاوخ  راومه  نیمز  اب  انب  نیا  دزو ، داـب  هک  تقو  ره  دوش و  هتـشاذگ  رازگیر  يارحـص  رد  هک  تسا  ییاـنب  دـننام 
تلم هک  دیوجب  يا  هلیـسو  دیاب  .دشاب  دناوت  یمن  وا  تاروظنم  كاردا  لباق  تسین و  امـش  مظعاردص  بانج  تالایخ  کیرـش  ناریا 

ار
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يابفلا عضو  مالـسا و  میدق  يابفلا  رییغت  زا  ترابع  هلیـسو  نیا  دیامن و  دوخ  ياهانب  تیوقت  هب  هدامآ  دـنکب و  دوخ  تالایخ  کیرش 
.تسا مولع  راشتنا  دیدج و 

، یـسایس تاحالـصا  ققحت  يارب  هنیمز  داجیا  زاغآ  رد  مالـسا ، يابفلا  رییغت  زا  هدازدـنوخآ  هیلوا  فدـه  طخ : حالـصا  هزیگنا  فلا )
: دسیون یم  لوبناتسا  رد  قیاقح  همانزور  هدنسیون  هب  يا  همان  رد  ار  هاگدید  نیمه  .تسا  هدوب  ینید  یملع و 

ای يرهـش  مالـسا ، تلم  هفاـک  هدرک ، ادـیپ  تلوهـس  عیانـص ، مولع و  میلعت  تلآ  هک  دوب  نیا  مالـسا  رـضاح  طـخ  رییغت  زا  نم  ضرغ 
یقرت هریاد  هب  اپ  هتفای ، ناکما  عیانـص  مولع  مّلعت  داوس و  لیـصحت  هب  سورپ ، تلم  لثم  اـثانا  اـی  اروکذ  يودـب ، اـی  يرـضح  یتاـهد ،

(1) .دنناسرب اپورا  یلاها  هب  ار  دوخ  ندمت  ملاع  رد  هتفر  هتفر  هدراذگ و 

: هک تسا  هتکن  نیا  روآدای  همان ، نیمه  رد   

ندمت  ] نویـسازیلیویس هریاد  هب  مدق  زین  نپاژ )  ) اینوپ ای  تکلمم  لها  یتح  دننکب و  یقرت  عیانـص  مولع و  رد  ایند  للم  عیمج  زورما  ... 
هطـساو هب  لاوـحا  همه  رد  مالـسا  تلم  یلو  درادرب ، تـسد  دوـخ  يریوـصت ) اـی  فـیلگوریه   ) یفیلغیری طـخ  زا  هتـشاذگ ، دـیدج ]

(2) .تسا هدنام  بقع  رد  ناشیا  زا  دوخ ، ملکت  تلآ  تبوعص 

، دـنوش یم  دراو  ندـمت  هریاد  هب  هک  ییاه  نیمزرـس  ییاپورا و  کلامم  یقرت  طخ و  حالـصا  نایم  هراومه  هدازدـنوخآ  ناس ، نیدـب 
نیا .تسیچ  هنیمز  نیا  رد  وا  يرکف  عبنم  هک  میتفایرد  هیـسور ، رد  طخ  حالـصا  هب  وا  هراشا  زا  رت  شیپ  .تسا  هتخاس  رارقرب  یطابترا 

ار رطپ  يابفلا  رییغت  تسایـس  رگید  راب  مولع  ترازو  هب  يا  همان  رد  يو  .تسا  هدمآ  اهراب  هدازدنوخآ  فلتخم  ياه  همان  رد  هشیدنا ،
: دنک یم  دزشوگ 
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لافطا هک  دنیامرف  نغدق  ریبک  رطپ  دننام  دعب  دـنهد و  میلعت  لافطا  هب  ار  دـیدج  مسر  نیا  ناراد ، بتکم  ناملعم و  هک  دور  نامرف  ... 
.دوب هداد  رییغت  نویناحور »  » ياضر فالخ  رب  ار  سور  میدـق  طخ  زین ، ریبک  رطپ  هک  نوچ  .دـنریگب  دای  ار  دـیدج  مسر  ابجن  ایاعر و 

طخ اب  دینامب  امش  هک  دومرف  هتشادرب ، تسد  ناشیا  زا  ریبک  رطپ  دندرک ، ابا  دیدج  مسر  نتفرگ  دای  ندناوخ و  زا  نایناحور  هک  یتقو 
نایناحور بتک  زورما  ات  تشاد و  مهاوخ  يرجم  مدوخ  تکلمم  ياـبجن  اـیاعر و  ماـمتها  هب  ار  مدوخ  دـیدج  مسر  .ناـتدوخ  میدـق 

(1) .تسام طخ  ردارب  ناصقن  لاکشا و  رد  تسا و  یقاب  سور  میدق  طخ  رد  اهاسیلک  رد  یسور 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  وا   

ماوع .درک  داجیا  ون  یطخ  نیتال  تافورح  اب  هدومن  كرت  ار  نآ  مولع  .تسا  تلم  یقرت  عنام  اه  سور  میدق  طخ  هک  دـید  ریبک  رطپ 
دهاوخ لاوز  هب  ام  تلود  تفر و  دـهاوخ  تسد  زا  ام  نید  هک  دـندز  دایرف  هتـساخرب  شتفلاـخم  رب  شتکلمم  فارـشا  ناشیـشک و  و 

لاوز هب  ناشتلود  تفرن و  تسد  زا  ناشنید  هکنیا  هن  .دوب  هنادرم  دوخ  مزع  رد  هدرکن ، اـنتعا  ًالـصا  اـقَمُح  فرح  هب  ریبک  رطپ  .دیـسر 
(2) .داهن یقرت  هب  ور   [ زور هب  زور   ] طخ نیمه  هکلب  دیسرن ،

تفرـشیپ و عنام  ار  نآ  هک  دوب  یمالـسا  یتنـس  طـخ  هطلـس  نتـشادرب  طـخ ، حالـصا  رد  هدازدـنوخآ  يوناـث  هزیگنا  دـیدرت ، یب  ب )
.دیدرگ راکشآ  دیماجنا ، شحرط  رد  تسکش  هب  ماجنارس  هک  یلحارم  رد  مالسا  زا  وا  يرازیب  .تسناد  یم  نویسازیلیویس 

: درک هئارا  مالسا  طخ  هرابرد  يرظن  نینچ  داهن و  رانک  ار  نتفگ ) نخس  هفافل  رد   ) یشک هدرپ  هنوگره  نامز ، نیا  رد 
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لیـصحت نآ  هطـساو  هب  هک  دـنا  هتـسب  ام  ندرگ  هب  ار  یطخ  هک  تسا  نیا  ناریا  موب  زرم و  رب  یـشحو  نایزات  هبلغ  موش  راثآ  زا  یکی 
تلم هک  تسا  نیا  هلودـلا  لامک  فنـصم  يوزرآ  شالت و  ياهتنم  نالا  .تسا  هدـش  لامعا  نیرتراوشد  اـم  يارب  مه  فراـعتم  داوس 

تلاهج تملظ  زا  ار  شتلم  هدرک ، صالخ  تسا  هدـنام  راگدای  هب  موق  زا آ ن  هک  كاپان  دودرم و  طـخ  نیا  تسد  زا  يراـب  ار  دوخ 
(1) .درک دهاوخ  تلحر  بایماک ، ایند  زا  دش و  دهاوخ  تخب  کین  یهز  دوش ، زوریف  وزرآ  نیا  هب  رگا  .دنناسرب  تفرعم  تینارون  هب 

نیا اـت  .دوب  هدـماین  دـیدپ  هدازدـنوخآ  رد  مالـسا  نید  برع و  موـق  زا  یترفن  نینچ  زوـنه  حالـصا ، حرط  زاـغآ  رد  دـیدرت  یب  یلو   
ًالماک ار  اه  نآ  هک  نآ  نودب  دوب ، ینید  ناملاع  تیدودحم  تسایس و  ورملق  زا  نید  جورخ  ییادز و  هفارخ  رکف  هب  رت  شیب  هلحرم ،

نایم هب  ینخس  طخ  نیا  يزادنارب  زا  دنک و  یم  ظفح  ار  یبرع  يابفلا  طخ ، نابز و  تاحالـصا  نیتسخن  رد  هک  نانچ  .دراذگب  رانک 
ًالماک ار  یبرع  يابفلا  درک و  حرطم  ار  ینیتال  يابفلا  نتشاد  لومعم  دش ، ادیپ  وا  هشیدنا  رد  يزادنارب  رظن  هک  یماگنه  دروآ و  یمن 

.درک اهر 

هک تسوا  تایح  یتسیئتآ  هلحرم  رد  یلو  دوش ، یم  هدـید  اـبفلا » حالـصا  ، » هدازدـنوخآ يرکف  تاـیح  ِیتسیئد  هلحرم  رد  نیارباـنب ،
.دیآ یم  نایم  هب  وا  رکف  رد  نید  يدوبان  شریذپ  بسانت  هب  ابفلا » رییغت   » زا نخس 

، تسناد یم  مزال  یقرت » هریاد   » هب ناملسم  ياه  تلم  دورو  دیدج و  عیانص  ملع و  دورو  ياتسار  رد  ار  ابفلا  حالـصا  هک  هدازدنوخآ 
: دنک یم  هیجوت  نینچ  ار  هلئسم  نیا  يو  .دناد  یم  دیدج  عیانص  مولع و  همجرت  دوبن  ار  دّدجت  زا  ناشیا  یگدنام  بقع  ببس 

ار نکاما  عضاوم و  يامسا  هک  تفرگ  ناوت  یم  دای  روطچ  ار  ایفارغج  ًالثم 
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مولع و نیا  لاثما  ار و  شاعم  ملع  ار ؛ یضایر )  ) اقیت امیتام  ار ؛ کیزیف )  ) اقیزف ار ؛ بط  تسا  عنتمم  ندرک  حیرـصت  مالعَا  فورح  اب 
هب هدینـشان  میا و  هدینـشن  اقباس  ام  ار  مولع  نیا  رد  اپوروی  لـها  دـیدج  تاحالطـصا  هک  یتقو  تخومآ ، ناوت  یم  هنوگچ  ار  عیاـنص 

همجرت هنوگچ  یکرت  ای  یسراف  ای  یبرع  نابز  هب  ناییاپوروی  هنسلا  زا  ار  بتک  عاونا  .میتسین  رداق  نامدوخ  فورح  اب  اه  نآ  حیرـصت 
ياه نابز  هب  هنیع  هب  ار  اهنآ  هک  میراچان  میرادـن و  ار  بتک  نآ  مولع  تاحالطـصا  نامدوخ  هثالث  هنـسلا  تاـغل  رد  هک  یتقو  مینکب ؛

(1) .مینک لقن  نامدوخ 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  وا  .تسا  مدقم  روما  همه  رب  ابفلا  رییغت  حالصا و  هدازدنوخآ ، يارب   

هیتلود نیناوق  عضو  فلاخم  نم  هک  تسادیوه  تاملک  نیا  زا  .تسا  نآ  زا  بجاو  ابفلا  رییغت  یلو  تسا ، بجاو  هیتلود  نیناوق  عضو 
رـسپ زورما  .دیـشخب  دهاوخن  هدـیاف  نیناوق  تلم  تیبرت  نودـب  هکنیا  تلع  هب  .میا  هدرمـش  مدـقم  نآ  زا  ار  ابفلا  رییغت  تیاهن  متـسین ،

دهاوخن شیپ  هک  منک  یم  رادربخ  ار  امـش  .تسا  هتـشاذگ  نیناوق  عضو  يانب  هدـش ، تفتلم  اـبفلا  رییغت  هب  نارهت ، رد  ناـخ  یبن  ازریم 
(2) .تفر

.دناد یم  ابفلا  رییغت  حالصا و  ورگ  ار  هلودلا  لامک  تابوتکم  نوچمه  دوخ  راثآ  هعلاطم  یتح  هدازدنوخآ 

رد تسخن  هدازدنوخآ ، طخ  حالصا  حرط  اب  نآ  دنویپ  یگنوگچ  یمالسا و  ياه  نیمزرس  خیرات  دیدج  هرود  رد  طخ  حالـصا  رکف 
هرود نارکفلارونم  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  هک  وا  .دش  حرطم  يدنفا  اشاپ  فینم  دمحم  يوس  زا  ینامثع  يروتارپما 
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يابفلا ياه  یتساک  هم 186  رد 12  ینامثع  یملع  نمجنا  رد  ینانخـس  رد  دوب ، مکلم  ازریم  رکف  مه  ياه  نوساـمارف  زا  تاـمیظنت و 
رب مکلم ، هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  طخ  حالـصا  ياضاقت  هک  یناسک  يدـعب  ياه  هلاقم  .درمـشرب  یکرت  نابز  ياهزاین  لاـبق  رد  ار  یبرع 

: دوش یم  رکذ  نآ  دروم  دنچ  هک  دیدرگ  میظنت  اشاپ  فینم  قطن  نیمه  ساسا 

؛) روج شش  و » « ؛ روج هس  گ »  » فرح کی  نوگانوگ  ظفلت  زا  یشان  ماهبا  . 1

؛ دشاب ظفلت  لباق  حیحص  روط  هب  هک  يا  هنوگ  هب  یجراخ  ياه  مسا  نتشون  لاکشا  . 2

.اه نآ  یلصا  يالما  اب  دشاب ، یم  دوجوم  یکرت  نابز  رد  هک  یبرع  یسراف و  ناگژاو  هلئسم  ندرک  هتسجرب  . 3 

ياه نیمزرـس  رد  يداوس  یب  حطـس  ندوب  الاب  تلع  یبرع ، ياـبفلا  رد  هباـشم  ياـهدوبمک  رگید  اـه و  یتساـک  نیا  دوب  هدـش  هتفگ 
.تسا هدرک  لکشم  نیگنس و  زین  ار  پاچ  راک  هدوب و  نیشن  ناملسم 

: تشاد دوجو  راکهار  ود  تلاح ، نیا  حالصا  يارب 

؛ درادن دوجو  یبرع  رد  هک  یکرت  راد  ادص  فورح  نتخاس  صخشم  يارب  یفاضا  ياه  تمالع  نتشاذگ  بارِعا و  ندرب  راک  هب  . 1

نایم يداع  فورح  دننام  رادادـص ، فورح  ياه  تمالع  نداد  رارق  هناگادـج و  لاکـشا  رد  اهنت  دوجوم  فورح  ندرب  راک  هب  ای  . 2
هسردم رد  یشیامزآ  روط  هب  درک  داهنشیپ  داد و  صیخـشت  رت  یلمع  ار  مود  دروم  اشاپ  فینم  .اه  نآ  اب  زارط  مه  ادص و  یب  فورح 
یلیالد هب  ار  هلئـسم  یلو  دوب ، هدـش  حرط  لامجا  هب  هدازدـنوخآ ، دورو  زا  شیپ  لاس  هد  هلئـسم ، نیا  .دوش  هداد  میلعت  ییادـتبا  ياه 

.دندوب هتشاذگ  توکسم 

: دسیون یم  اشاپ  فینم  لوق  زا  .م ) لاس 1863  هب   ) لوبناتسا رفس  ياه  تشاددای  رد  هدازدنوخآ 

تفتلم بلطم  نیدب  لاس 1853  هب  نیا ، زا  شیپ  لاس  هد  لوبناتسا ، رد 
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(1) .دنام مامتان  دعب  دندوب ؛ هدرک  اپرب  یسلجم  هدش ،

: دسیون یم  سلجم  لها  لوق  زا  هدازدنوخآ  اه  تشاددای  نیا  رد 

هعطقم فورح  اب  ناتـسگنرف  لها  بولـسا  رب  نآ  فورح  رییغت  هب  هتـسناد ، ار  مالـسا  يابفلا  روصق  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  زین  اـم   ... 
(2) .میشاب هتشاد  ضورعم  هیلع  تلود  هب  ار  نآ  هک  میدرکن  تئرج  تیاهن  .میدومن  تسرد  ییابفلا  میدرک و  مادقا 

: ناونع اب  و  .م )  1857  ) ق لاس 1274ه .  رد  ینعی  تارکاذم ، ثحابم و  نیا  زا  شیپ  اه  تدم  هازدنوخآ  دیدج  يابفلا  شراگن  ادبم   
.تسا هدوب  .تسا » یکرت  یسراف و  یبرع و  زا  ترابع  هک  هیمالسا  هنسلا  تاریرحت  يارب  دیدج  يابفلا  »

ای حالـصا  ایآ  تشاد ؟ دوجو  میدق  يابفلا  ناینیمز و  قرـشم  يونعم  يدام و  یگدـنامرد  یخیرات و  لزنت  للع  رد  یطابترا  هچ  اعقاو 
؟ دوب ییاپورا  ياهرنه  عیانص و  شناد و  هشیدنا ، سابتقا  یقرت و  هار  دیلک  ابفلا  رییغت 

يابفلا رد  يداینب  هن  كدنا و  یتاحالـصا  اب  اه  ینپاژ  اه و  ینیچ  درک ، هئارا  ار  دیدج  يابفلا  حرط  هدازدنوخآ  هک  ین  امز  نامه  رد 
رـصع ياپورا  دـننامه  اه  ینیچ  .دـندوب  هدرک  زاغآ  ار  دـیدج  تعنـص  ملع و  ساـبتقا  راـک  دـهد ، رییغت  ار  ناـشنابز  تیوه  هک  دوخ 
باتک داتفا ، رگراک  سناسنر  رصع  يایلاتیا  رد  ینانوی  راثآ  هک  روط  نامه  دندرک و  بالقنا  دوخ  هفسلف  بدا و  هصرع  رد  سناسنر 

هب ار  نیرادنام »  » لومعم هجهل  یبدا _  حلـصم  یـشوه _  ییامنهار  هب  نیچ  .دنداهن  شخبرمث  ریثأت  ینونک ، نیچ  رد  زین  یبرغ  ياه 
هک ار  ینیچ  ِیطخ  میالع  ات 000/40  دش  ادیپ  یتضهن  نابز ، نیمه  رد  .درک  اه  هسردـم  یمـسر  نابز  اوه ،» یپ   » یبدا نابز  تروص 

دودح ياه  لاس  رد  مظعا  ریزو  وس _  یم  .دهد  شهاک  تمالع  هب 1300  دیجنگ ، یم  ناروشناد  مهف  رد  اهنت 
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ناگمه يارب  ار  يزومآ  طخ  یشوه  دوب و  هتخاس  میظنت  تروص  نیدب  ار  ینیچ  يابفلا  میظنت  طخ و  حالـصا  دالیم _  زا  شیپ   215
هرک نیچ و  زا  دنتـشادن و  یـصاخ  طخ  اه ، تدم  نانآ  .دندز  تسد  یتاحالـصا  نینچ  هب  شیب  مک و  مه  اه  ینپاژ  .دـنادرگ  راومه 

یعوسی ناـغلبم  هک  دوب  ناـنچ  اـه  ینپاژ  ناـبز  طـخ و  یگدـیچیپ  .دـندوب  هتـشاد  اور  نآ  رد  یتاحالـصا  هدرک و  ذـخا  ار  یطوـطخ 
.تسا هدرک  عارتخا  ار  ینپاژ  نابز  لیجنا ، ندناوخ  زا  ناینپاژ  نتـشادزاب  دـصق  هب  ناطیـش  هک  دـنتفگ  یم  نآ  هدـهاشم  اب  تیئوزژ ) )

رد ییاه  ینوگرگد  ییاپورا ، ياه  نابز  ریثأت  تحت  لیلد ، نیمه  هب  .دمآ  یم  رامـش  هب  فارـشا  تالمجت  زا  یـسیون  طخ  ور ، نیازا 
.دیدرگ راگزاس  دیدج  تالوحت  اب  نآ  ندرک  هداس  اب  داد و  خر  ینپاژ  طخ  نابز و 

نآ نیرت  لکـشم  زا  یجناک  طخ  دور و  یم  راـک  هب  طـخ  عون  هس  طـخ ، کـی  ياـج  هب  زونه  ینپاژ ، طـخ  رد  تاحالـصا  دوجو  اـب 
، دوجو نیا  اب  .دوش  یم  هدناوخ  ینپاژ  هتـشون و  ینیچ  هک  تسا  ینپاژ  طخ  نیمز ، يور  طخ  نیرتراوشد  هک  دـنناد  یم  همه  .تساه 

.ددرگ اریذپ  ار  کینکت  ماظن  ات  تسا  هدرکن  دوبان  ار  اه  طخ  نیا  دوخ  يریطاسا  ینید و  ناهج  كرت  يارب  نپاژ 

ار نیتال  فورح  ای  دـنک  داجیا  تیهام  رییغت  نآ  رد  هک  دوبن  انعم  نادـب  ینپاژ  ینیچ و  نابز  طـخ و  رت  شیب  ییاراـک  ندرک و  هداـس 
ناهج یگداتفا  بقع  یبرع و  يابفلا  نایم  يداینب  یگتـسب  مه  هنوگ  چـیه  تفگ  دـیاب  نیقی  هب  ور ، نیازا  .دـنادرگ  اهنآ  نیزگ  ياج 

نآ رذگهر  زا  ینید  هشیدنا  دوب و  هتفرگ  لکـش  یمالـسا  گنهرف  اب  بسانتم  ابفلا  نیا  .درادـن  دوجو  یبرغ  ندـمت  هب  تبـسن  مالـسا 
دیدج مولع  لاقتنا  هلیـسو  تسناوت  یم  تفرگ ، تروص  دعب  لحارم  رد  هک  نانچ  نآ  ییزج ، یتارییغت  اب  ابفلا  نیمه  .تسا  هدش  نایب 

اب اه  يا  هرک  یگزات  هب  اه و  ینپاژ  اه و  ینیچ  دیاب  یم  تشاد ، دوجو  کینکت  ماظن  مالـسا و  يابفلا  نایم  یتبـسن  نینچ  رگا  .ددرگ 
دوخ هک  تیمدآ  نودیرف  .دندنام  یم  ناوتان  یگنهرف  ندمت  ذخا  رد  يریوصت ، یفرح و  رازه  دنچ  ای  دص  دـنچ  راوشد  طخ  نتـشاد 

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  دنک ، یم  عافد  وا  زا  هدازدنوخآ  یلعحتف  ازریم  ياه  هشیدنا  باتک  رسارس  رد 
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ام دوجوم  طخ  زا  رتدب  رت و  بارخ  رتراوشد و  ربارب  دص  يابفلا  اب  نیمز  قرشم  ياه  هعماج  یخرب  هک  مینک  یم  هدهاشم  نونکا ] ... ]
رایـسب هچ  دنا ، هدومیپ  نانآ  هک  یلحارم  زا  یتح  ام  هک  دـنا  هدـیدرگ  لیان  یندـم  رکفت  يدام و  شناد  رد  یگرزب  ياه  تفرـشیپ  هب 

دنتـشگ و رادـیب  مالـسا  اه  هعماج  زا  سپ  لسن  ود  یکی  مک  تسد  ناشراوشد ، بارخ و  طخ  اب  اه  هعماج  نامه  هکنیا  هفرط  .میرود 
(1) .دنداتفا یقرت  حالصا و  لایخ  هب 

نیا تیفیک  ینف و  صقن  تسخن  .تفای  ناوت  یم  نآ  رد  هبنج  ود  مینک ، یـسررب  اـبفلا  رییغت  هراـبرد  ار  هدازدـنوخآ  ياـه  ثحب  رگا 
یخرب .هدازدنوخآ  راثآ  رد  ابفلا  رییغت  حالصا و  حور  مود  تسا ؛ هتفگ  نخـس  نآ  زا  اهراب  ابفلا  هچابید  اه و  همان  رد  هک  تسا  صقن 

.دـنا هرمز  نیا  زا  هّللا  لضف  نیدلادیـشر  ناحیروبا و  .دـندوب  هتفگ  نخـس  یبرع  يابفلا  طخ و  رد  ناصقن  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  زا 
ناگدنـسیون زا  یخرب  .تسا  هدرک  هراشا  اهرییغت  نیا  زا  يا  هراـپ  هب  یـسراف  طـخ  رییغت  نوماریپ  ناونع  اـب  يا  هلاـسر  رد  اـکذ  ییحی 

: دسیون یم  نئوژ 1853 ، رد 26  سکرام  هب  يا  همان  رد  سلگنا  .دنا  هدش  یبرع  يابفلا  ضرتعم  زین  یبرغ 

رادادـص فورح  دـنراد و  تخیر  کی  لکـش و  کی  مه  رـس  تشپ  فرح  شـش  هاگ  نآ ، رد  هک  دوبن  یبرع  یتغل  ياـبفلا  نیا  رگا 
.متخومآ یم  تعاس  تشه  لهچ و  فرظ  رد  ار  یسراف  نابز  روتسد  مامت  امتح  نم  دنرادن ،

یقرـش دض  هیحور  زا  دراد و  یملع  شزرا  رت  مک  هک  هدش  هدنار  نابز  رب  زین ، ییاپورا  ریغ  ياه  نابز  باب  رد  یحطـس  رظن  نیا  هتبلا 
.دریگ یم  همشچرس  نایبرغ  یمالسا  دض  و 

یعمـس ناش  نابز  رـساترس  دنتـسه ، زهجم  دـیدج  ملع  تعنـص و  نیرت  هتفرـشیپ  هب  نآ  ناملکتم  هک  ییاپورا  دوجوم  ياـه  ناـبز  رد 
هک اه  يوسنارف  نابز  دننام  تسا ؛
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رد  ، a نوچ يرادادـص  فورح  دـننک و  یم  ظفلت  ار  Ldealisme ار مسیلآدـیا  ای  دـنناوخ  یم  تنک  ار   Comte لاثم ، يارب 
Y,i,e,o ظفلت .دوش  یم  هدـناوخ  نآ  لاثما  و  ( Ate,bare لثم « ) يا «، » ِا »Cartoonh ِا ، لثم ، « ) آ  » فلتخم روص  هب  یـسیلگنا 

تروص هب  « K  » و « C  » و « i و ee.ea  », زین و  أ ) وا ، وا ،  ) Long و Door,One و يا ) يآ و  )In وWirght دننام یظافلا  رد 
ار تالکشم  تیاهن  نیرت  شیب  تسا ، کیدزن  نآ  شراگن  هب  رایسب  ناگژاو  ظفلت  هک  یناملآ  نابز  رد  یتح  .دنوش  یم  ظفلت  هباشم 

نیا هتفرگ ، تروص  عقاو  رد  هچنآ  .دوش  یم  دراو  لاکـشا  اـه  ناـبز  نیا  رب  رت  مک  دوجو ، نیا  اـب  .درک  هظحـالم  ناوت  یم  ظـفلت  رد 
هچنآ تقیقح ، رد  .تسا  هتفای  نیوکت  ماوقا  نایم  رد  دیدج  گنهرف  دیدج ، ناگژاو  عضو  اب  عونت و  يزاس و  هداس  کی  اب  هک  تسا 

اهنت طخ ، اه و  هژاو  اهادص و  تسا و  یقیقحت  شور  یملع و  یفسلف ، يرکف ، دادعتسا  تردق و  دراد ، تیمها  دیدج  ملع  لاقتنا  رد 
.تفرگ هرهب  یبوخ  هب  نآ  زا  ناوت  یم  حالصا  رصتخم  اب  تسا و  نایب  يارب  هطساو 

نامز رد  هک  یتالکـشم  هب  میدـق ، يابفلا  صقن  حرـش  رد  دوخ  ياه  هماـن  یخرب  دـیدج و  ياـبفلا  حالـصا  هچاـبید  رد  هداز  دـنوخآ 
نآ نتخومآ  يارب  لاـس  راـهچ  اـت  هس  هک  دـنک  یم  اـعدا  دـنک و  یم  هراـشا  تسا  هدوب  هجاوم  نآ  اـب  اـبفلا  نتخوـمآ  يارب  یکدوـک 

طاقن زا  یـضعب  هداد و  تبـسن  نانآ  طـخلا  مسر  صقن  هب  ار  ناملـسم  ياـهروشک  رد  يداوس  یب  حطـس  ندوب  ـالاب  .تسا  هدـنارذگ 
: دننام درامش ؛ یمرب  ار  نآ  فعض 

ü وo.e دننام دراد ، دوجو  یکرت  رد  هک  یتوصم  فورح  يادص  نداد  ناشن  يارب  ییاه  تمالع  دوبن  بارعا ؛ ندربن  راک  هب  تداع 
قلطم داوس  بحاـص  داوس » یب  راـجت  ، » هاـم کـی  رد  اـبفلا  رییغت  اـب  هک  درک  یم  اـعدا  دوخ  ياـه  هماـن  رد  وا   (1) «. ك  » ماهبا و öو 

هتفه دنچ  ضرع  رد  یگنرف  ناکدوک  دننام  ناملسم  ناکدوک  (2) و  .دش دنهاوخ 
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یم هلکـشم  لیاسم  لح  باسح  ملع  رد  لاس  ود  تدم  رد  نایگنرف  ناکدوک  هک  نانچ  (1) و  .دننک هعلاطم  ار  اه  همانزور  دنناوت  یم 
(2) .تشاد دنهاوخ  داوس  یگمه  هراچیب » ثانا   » نانز هفیاط  دش و  دنهاوخ  اهر  رجفلاو »  » ياجه ندناوخ  زا  زین  ام  لافطا  دننک ،

: تسا هتفای  نیوکت  هلحرم  ود  رد  هداز  دنوخآ  راثآ  رد  یمالسا  ياه  نیمزرس  رد  طخ ) ابفلا و   ) نابز حالصا  هلئسم 

؛ دوجوم يابفلا  حالصا  فلا )

.نیتال يابفلا  هب  دوجوم  يابفلا  رییغت  ب )

فورح عیطقت  حالصا ، نیا  رب  مکلم  ازریم  .دوش  یم  هتشون  فورح  وزج  تاکرح  هدش و  هتـشاذگ  رانک  اه  هطقن  تسخن ، هلحرم  رد 
هک دیدرگ  دقتعم  تفای و  رییغت  یلک  هب  یلعحتف  ازریم  رکف  مود ، هلحرم  رد  .دـمآ  دـهاوخ  شحرـش  هک  دوزفا  نیتال  يابفلا  دـننام  ار 

.دماجنایب نیتال  يابفلا  ینیزگ  ياج  هب  دیاب  ابفلا  حالصا 

نیرت يدج  نامز ، نآ  رد  وا  رظن  رد  حرط  نیا  .دش  دهاوخ  فرطرب  شدیدج  حرط  اب  میدـق  يابفلا  ياهدوبمک  هدازدـنوخآ ، رظن  هب 
.دوش هتخومآ  ناکدوک  هب  دیاب  تسخن  شیابفلا  هک  تشاد  هدیقع  اشاپ  فینم  دـننام  زین  وا  .دوب  طخ  حالـصا  داهنـشیپ  نیرت  لماک  و 

(3) .دوب هدرک  هیهت  زین  ار  نآ  یتامدقم  شزومآ  شور  راک ، نیا  يارب  يو 

نآ شزومآ  ناش ، یناوتاـن  میدـق و  طـخ  یتخـس  لـیلد  هب  هک  یمدرم  ياـه  هورگ  یـضعب  دـیاب  تسخن  هک  دوب  نآ  رب  هداز  دـنوخآ 
ناشدوخ یناگدنز  روما  هلیسو ، نیدب  دننک و  داوس  لیصحت  طخ  نیا  هب  ددرگ ، یمن  رسیم  هلیوط » تدم   » نودب ناشیارب 

109 ص :
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میلاقا نکاما و  دانسا  دوش و  همجرت  هیمالسا  هنـسلا  هب  هجراخ  للم  مولع  هنیمز  رد  اه  باتک  يا  هراپ  دیاب  نیا ، زا  سپ  .دنربب  شیپ  ار 
(1) .تفای دناوت  پاچ  دیدج  طخ  نیا  رد  دبای ، یمن  حوضو  اتحارص  قباس  طخ  هطساو  هب  هک  اهنآ  لاثما  هبّیط و  تاحالطصا  و 

یم هراب  نیا  رد  يو   (2) .دش مازعا  لوبناتسا  هب  لاس 1863  رد  اه ، سور  کمک  هب  دوخ ، یحالـصا  حرط  جیورت  يارب  هدازدـنوخآ 
: دسیون

مزاع لایخ  نیا  نالعا  يارب  هدرک ، لصاح  تزاجا  لیئاخیم _  فودـنارغ  ساقفق  نیـشناج  مخفا _  هدازروطارپمیا  زا  هنس 1863  رد 
رد سور  یچلیا  هب  نرتـشین  رورغ  شریزو  .دومرف  تمحرم  هنیزخ  زا  فودـنارغ  ترـضح  ار  رفـس  جراـخم  عیمج  .مدـش  لوبمالـسا 

.دراد لومعم  تیوقت  همزال  هینامثع  تلود  يایلوا  دزن  رد  بلاطم  ماجنا  باب  رد  هک  تشون  ذغاک  لوبناتسا 

ار سیلفت  رد  ناریا  لوسنکرس  ماقم  رت  شیپ  هک  ناخ  نیسح  ازریم  نامهیم  ناونع  هب  ناریا  ترافس  رد  لوبناتسا  هب  دورو  زا  سپ  يو 
تاقالم هب  طخ ، دروم  رد  دوخ  تاعادـبا  زا  ییاه  هنومن  تالیثمت و  زا  ییاـه  هخـسن  نتـشاد  تسد  رد  اـب  سپـس  .درک  لزنم  تشاد 

یلو دنتشاد ، هناتـسود  يراتفر  يو  هب  تبـسن  ود ، ره  اهنآ  .تفاتـش  مظعا _  ردص  اشاپ _  داوف  و  هجراخ _  روما  ریزو  اشاپ _  یلاع 
فینم تسایر  هب  هک  هینامثع » هیملع  تیعمج   » فرط زا  رت  شیب  یگدیسر  هب  ار  عوضوم  دندادن و  ناشن  يا  هقالع  وا  داهنشیپ  هرابرد 

اب يو  .درک  میدقت  ار  دوخ  حرط  هدازدنوخآ  .دش  لیکشت  تیعمج  هیـسالجا  هیئوژ 1862  مهد  خیرات  رد  .دـنتخاس  لوحم  دوب ، اشاپ 
رد هدازدنوخآ  .دیدرگ  لابقتسا  یمومع  تیاضر  اب  وا  لیالد  .درمشرب  ار  نآ  ياه  تیزم  دوخ  ینالوط  یلو  لصتم ، يابفلا  داهنـشیپ 

هب هجوت  اب  يو  شور  هک  تفگ  طخ ، حالصا  رد  نمجنا ، لبق  لاس  هد  تاداهنشیپ  هب  املع  زا  یخرب  تالاکشا  هب  خساپ 

110 ص :

ص 6 و 7. نامه ، . 1 - 1
ص 13. ایفارغایب ، تالاقم ، . 2 - 2

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
http://www.ghaemiyeh.com


ساـسا رب  درکن و  يراددوـخ  ینید  ياـمن  هجوـم  لـیالد  زاربا  زا  دروـم  نیا  رد  يو  .تسا  هدـش  هـیهت  مالـسا » نآرق و  تیـصوصخ  »
: دیدرگ لسوتم  نید  هبذاج  هب  مکلم  هنابلط  تصرف  يژتارتسا 

دتفا و یم  تشحو  هب  هعطقم  فورح  زا  ههبش  یب  تلم  دراد و  یلک  تریاغم  مالسا  میدق  يابفلا  فورح  اب  هعطقم  فورح  متفگ  نم 
هدـش میدـق  فورح  زا  تسا  هدـش  هک  یفّرـصت  ره  دـیدج  يابفلا  رد  یلو  تشون ، ...  ناوت  یمن  هعطقم  فورح  اب  ار  فیرـش  نآرق 

(1) .دشاب هتشاد  تریاغم  همیدق  فورح  اب  هک  هتفاین  عوقو  نآ  رد  یلکشم  ًالصا  تسا و 

، هتـشاد نایب  هعطقم  فورح  اب  ار  دوخ  تفلاخم  یعقاو  لیالد  نآ  رد  هک  ناخ  مکلم  هب  يا  همان  رد  اهدعب  ار  بلاطم  نیا  هدازدنوخآ 
.دنک یم  دییات  یتاحالصا  اب  ار  سدقلا » حور   » يداهنشیپ و يابفلا  یحیولت  زین  اجنآ  رد  هکنیا  رب  نوزفا   (2) .تسا هدرک  دیکات 

یم هتفریذـپ  ًالامجا  وا  دـقن  هدـش و  حرط  هینامثع » هیملع  تیعمج   » رد هدازدـنوخآ  یحالـصا  داهنـشیپ  هتفه  کی  زا  سپ  رگید ، راب 
شراگن رب  ًـالماک  طـخلا  مسر  نیا  تشادـن  میمـصت  زاـغآ  رد  زین  هدازدـنوخآ  دوخ  هتبلا  .ددرگ  ارجا  مک  مک  هکنیا  طرـش  هب  دوش ؛

هب كرت  ياملع  ینامثع و  تلود  دـیماجنا و  تسکـش  هب  لوبناتـسا  هب  وا  رفـس  يروص ، ياه  يراذـگریثات  ماـمت  اـب   (3) .دوش طلسم 
 _ هلودلاریشم ناخ  نیسح  ازریم  هدازدنوخآ  .دنریذپب  ار  ابفلا  رییغت  دنتسناوتن  یسایس  یبهذم و  یگنهرف و  ظاحل 
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تایوجه زا  رهاظ  هب  هک  ناخ  نیـسح  ازریم  داـیز ، لاـمتحا  هب   (1) .دـنک یم  یفرعم  دوخ  ندـشن  قفوم  لماع  ار  هدـنیآ _  رالاسهپس 
تخـسرس نانمـشد  زا  وا  هک  داد  عالطا  ینامثع  ياملع  هب  دوب ، هدـش  تحاران  ناریا  تلود  نید و  لها  هب  تـالیثمت  رد  هدازدـنوخآ 

يدـح ات  زین  نیمود  تشاد و  تقیقح  ماهتا  نیتسخن  هتبلا  .دـشاب  یم  هیـسور  یـسوساج  رومأم  نیا ، رب  نوزفا  تسا و  بهذـم  نید و 
دنـسلا  » مجرتـم ناوـنع  هب  زین  وا  :(2) و  دـندوب هدرک  تخادرپ  اـه  سور  ار  رفـس  هنیزه  هکنیا  هژیو  هب  دـسر ؛ یم  رظن  هـب  لوـبق  لـباق 

.تسا هدوب  ناناملسم  عاضوا  زا  ییاه  شرازگ  هئارا  هب  فظوم  هیساقفق » نارادرس  روضح  رد  هیمالسا 

تیبرت میلعت و  هنیمز  رد  ییاهداهنـشیپ  اب  ار  دوخ  حرط  وا  .دـشن  ور  هبور  لابقتـسا  اـب  زین  ناریا  رد  دـیدج ، ياـبفلا  حالـصا  داهنـشیپ 
 _ سیلفت رد  ناریا  لوسنک  ناخ _  نیـسح  ازریم  هلیـسو  هب  دـیدج  يابفلا  اب  یبرغ  کیـسالک  راثآ  همجرت  دـیدج و  يابفلا  يرابجا 

يابفلا هراـبرد  ثحب  تختیاـپ ، رد  دوخ  نارکف  مه  هب  ییاـه  هماـن  رد  (3) و  .داتـسرف يراصنا  کلملا  نمتؤم  ناخ  دیعـس  ازریم  يارب 
عفانم رد  زورما  ات  هچره  ام  ناـشیک  مه  زا  لـضف  ملع و  باـبرا  تشون : مولع _  ریزو  هنطلـسلاداضتعا _  هب  .درک  داهنـشیپ  ار  دـیدج 

نیا زا  کـی  چـیه   (4) .دـننک فرـص  تلم  هیویند  عفانم  رب ]  ] ار ناـشدوخ  لاـیخ  زین  دـنچ  کـی  .تسا  سب  دـنا  هتـشون  تلم  هیورخا 
ناریا ياملع  دهعتم و  یسایس  لاجر  ینطاب  یگتسبلد  ناریا و  یبدا  تنس  .تفرگن  رارق  ناریا  لایخ » بابرا   » لابقتسا دروم  اهداهنشیپ 

، یمالسا تناید  یبرع و  یسراف و  نابز  طخ و  هب 
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رد تخورفارب و  ار  هدازدنوخآ  مشخ  یلیم  یب  نیمه  .دنراذگب  یعقو  نادنمشناد  ییامزآ  رظن  ثحب و  رد  وا  تساوخ  هب  دادن  هزاجا 
: تشون هلودلاراشتسم  فسوی  ازریم  هب  يا  همان 

مباوج زورما  ات  دـشخب و  یمن  رثا  نارهت  يایلوا  تعیبط  رد  یلو  داـتفا ، رثؤم  زین  اـکیرما  اـقیرفا و  نایـشحو  جازم  رد  ون  ياـبفلا  حرط 
(1) !؟ منک هچ  راچیب  نم  .دنهد  یمن 

، دوب هدرک  نیودت  اه ، ینامثع  يوس  زا  هدش  مالعا  پاچ  لکشم  لیلد  هب  هک  ار  دیدج  يابفلا  عطقم  لکـش  هک  دعب  لحارم  رد  یتح   
رد فرـصت  لاـمتحا  هتبلا  : ) دینـش خـساپ  نینچ   [ يراـصنا  ] کـلملا نمتؤم  ناخدیعـس  ازریم  يوـس  زا  درک ، داهنـشیپ  ناریا  تلود  هب 

(. تسا هدش  نایب  هناحول  هداس  رایسب  بلاطم  اریز  دراد ؛ دوجو  ناخدیعس  تارابع 

هیناـمثع تلود  ياـیلوا  هب  ار  دوـخ  تـالایخ  مالـسا ، ياـبفلا  رییغت  باـب  رد  هدازدـنوخآ  یلع  حـتف  ازریم  هک  تسا  نآ  بـْسنَا  قـیلا و 
هک خـسن  هتـسکش و  قیلعتـسن ، میراد : طخ  هس  هکنیا  تلع  هب  .میتسین  جاتحم  نامدوخ  يابفلا  رییغت  هب  ناریا  تلم  ام  ...دراد  ضورعم 

ازریم دـیدج  طخ  كورتم و  ار  نامدوخ  طوطخ  نیا  زگره  ام  تسا و  نیمز  يور  لـلم  عیمج  طوطخ  زا  رتـالاب  ییاـبیز  نسح و  رد 
...دیدج طخ  تلوهـس  تباب  زا  هک  هچنآ  .درک  میهاوخن  مینک و  یمن  لومعم  ار  ناخ  مکلم  دیدج  طخ  ای  ار و  هدازدـنوخآ  یلعحتف 

یلبج دادعتـسا  يروط  هب  يراب  ترـضح  فطل  زا  نایناریا  ام  لافطا  هک  نوچ  درادن ، ناریا  تلم  ام  هب  لخد  زگره  تسا ، هدش  هراشا 
یقرت عنام  هیقرش  هنـسلا  میلعت  رد  ار  ناشیا  ام ، هیلاح  طوطخ  تبوعـص  هنوگ  چیه  هک  دنراد  هداعلا  قوف  يرطف  تواکذ  هداعلا و  قوف 

(2) .دش دناوت  یمن 
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ینامیا تنـس  دوبن  دـیاش  .تفرگ  رارق  شهوژپ  ثحب و  دروم  رگید  راب  زین  ینامثع  رد  مود ) دـیدج  يابفلا   ) یحالـصا يابفلا  نیمه 
هب ناـنآ  دوـب  هدــش  بجوـم  اـه ، كرت  رت  شیب  تیحطــس  عرــش و  رب  فرع  یبـسن  يرترب  یناـمثع و  ياـه  كرت  ناـیم  رد  مـکحم 

و یقرت ) نارادــفرط   ) نایــسیغورپ ناـیم  رد  وا  ياـبفلا  هـک  دــیوگ  یم  دوـخ  وا  .دــنیامنب  يرت  شیب  هجوـت  داژن  كرت  هدازدــنوخآ 
اب ار  دوخ  يابفلا  حالـصا  حرط  هدازدـنوخآ   (1) .دوب هثحابم  هیام  وگو و  تفگ  هلئـسم  لوبناتـسا  ناراـک ) هظفاـحم   ) ناروتاوروسنرق

(2) .دیشوک یم  دوخ  زین  زاقفق  تایالو  رد  تشاذگ و  نایم  رد  راتخم ) تلود  جنپ   ) ناتسگنرف ياه  تلود 

.دندرک عافد  طخ  حالصا  زا  وا  هب  يا  همان  رد  زین  اساپ _  داؤف  رواشم  يوسنارف _  رمسیم  لراش  دننام  دنچ  ینایبرغ 

ياضعا زا  یکی  يدنفا  يداعـسا  تفرگ  رارق  هدازدنوخآ  داقتنا  دروم  تّدش  هب  دـش و  ابفلا  تاثحابم  ورملق  دراو  هک  یناسک  نایم  زا 
هیسدنه ماقرا  زا  تاملک ، مهف  ندرک  هداس  يارب  دوب  هدرک  داهنـشیپ  ینامثع » بارخ  هناخ  نیا   » يواعـس .دوب  ناوج » ناکرت   » تضهن

دقتعم هک  هدازدنوخآ  .دنهد  یم  میلعت  نینچ  ار  دوخ  لافطا  نایدوهی  هک  نانچ  دوش ؛ هدافتسا  فورح  يالاب  رد   5 ، 4 ، 3 ، 2 دننام 1 ،
.دناد یم  نادنچ  ود  یعنام  ار  يداعس  داهنشیپ  دوب ، مولع  رد  یقرت  هب  لین  يارب  تامالع  هطقن و  فذح  هب 

، هدرک هبلغ  ام  هب  هک  اه  برع  مینابز و  یکرت  نابز و  یـسراف  میتسه ، مور  ناریا و  هفـص  ناـنطوتم  هک  مالـسا  هقرف  زا  ناـگراچیب  اـم 
ندـیمهف تهج  هب  هک  دـنا  هتخاس  روبجم  ار  ام  .دـنا  هدرک  طولخم  ام  ياه  نابز  هب  ار  ناـشدوخ  ناـبز  هداد ، اـم  هب  ار  ناـشدوخ  نید 

فینصت ام  دوخ  نابز  لصا  رد  هک  یبتک 
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هب نابز و  ود  هیسراف  تافینصت  ندیمهف  تهج  هب  هک  میدبال  ام  سپ  .میشاب  هتـسناد  هلاحمال  زین  ار  نآ  دعاوق  یبرع و  نابز  دبای ، یم 
هب صوصخم  نابز  ندناوخ  هب  اهنت  ناینانوی  نایـسیلگنا و  نایگنرف و  یلو  میـشاب ، هدناوخ  نابز  هس  هیکرت ، تافینـصت  ندیمهف  تهج 

ناسل لها  هک  ام  يارب  یبرع  ناـبز  میلعت  .دوش  بارخ  اـه  برع  هناـخ  ...دـنناسر  یم  مه  هب  تردـق  ناـشدوخ  تافینـصت  عیمج  مهف 
هک میتسه  ددص  نیرد  هک  الاح  .تسا  هدرک  بارخ  ار  ام  هناخ  دیلقت  .میا  هدـش  رازیب  دـیلقت  زا  رگید  ام  تسا ...  میظع  يالب  میتسین ،

دیوگ یم  يدنفا  يواعـس  ....میوشب ، لایخ  هدازآ  میـسرب و  تینارون  هب  تیناملظ  زا  هتخادنا ، رود  نام  دوخ  ندرگ  زا  ار  دیلقت  هدالق 
؛ روخب دنک  دنک  نک و  اذغ  لیلقت  هک  میوگ  یم  نم  .دینکب  حالصا  ارم  طخ  ینعی  دینکب ؛ هجلاعم  ارم  .مراد  زرل  بت و  یـشوخان  نم 

نک ترجه  ریـسدرس ، هب  ریـسمرگ  زا  نک  اوه  رییغت  دیوگ  یم  ناخ  مکلم  نک ،) فورح  لخاد  ار  بارعا  زادنیب و  ار  اه  هطقن  ینعی  )
يواعـس سیونب .) عطقم  فیرظ و  نایگنرف  فورح  لثم  ار  دوخ  طـخ  فورح  شکب و  تسد  دوخ  هقباـس  فورح  لاکـشا  زا  ینعی  )

یـشوخان نم  لثم  ایند  للم  لک  میامن ، یم  اوه  رییغت  هن  مروخ و  یم  دنک  دنک  هن  منک ، یم  اذـغ  لیلقت  هن  نم  هک  دـیوگ  یم  يدـنفا 
رییغت دنروخب و  اذغ  دنک  دنک  دـننکب و  اذـغ  لیلقت  مه  ناشیا  راذـگب  تسین ) روصق  یب  زین  ناشیا  طوطخ  ینعی   ) .دـنرادن زرل  بت و 

رگا .الف  الا  مهد و  یم  شوگ  امـش  فرح  هب  مه  نم  تقو  نآ  دنهدب ) رییغت  ناشدوخ  طوطخ  هب  زین  ناشیا  دـیاب  ینعی   ) دـنیامنب اوه 
(. دیروایب لمع  هب  نآ  رد  یحالصا  ام  قباس  طخ  رییغت  نودب  ینعی   ) دینک هجلاعم  یسیوناعد  هب  ارم  دیهاوخ ، ریخ  امش 

همتاخ رد  .دراد  یلک  روصق  مالسا  طخ  یلو  تسین ؛ مولع  مّدقت  یّقرت و  یساسا  یـشم  طخ  يداینب ، حالـصا  هک  دوب  هتفایرد  يواعس 
یم ار  دوخ  ییاهن  هجیتن  دـنک و  یم  نایب  نایع  هب  ار  دوخ  ینیب  ناهج  يو  يدـنفا ، يواعـس  يابفلا  حالـصا  رب  هدازدـنوخآ  ِياقیمرک 

: دریگ
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زین ناخ  مکلم  متسین ؛ توعدلا  باجتسم  نم  .مینکب  هجلاعم  وت  یشوخان  هب  یسیوناعد  هب  ناخ  مکلم  ای  نم  هک  یهاوخ  یم  وت  رگید 
تاـمارک فـشک و  هزجعم و  رـصع  .درک  مناوـت  یمن  ار  هجلاـعم  روـط  نآ  هک  نم  .تسه  مه  رفاـک »  » هک اـصوصخ  .یلوا  قـیرط  هـب 

وا نماد  هب  هک  دتـسرف  یمن  ام  زا  مادک  چیه  شیپ  رگید  ار  دوخ  لیئربج  .تسا  تافتلا  مک  ام  زا  ملاع  دنوادخ  زورما  .تسا  هتـشذگ 
رداون زا  زور  دنچ  نیا  رد  .دناسر  یمن  تباجا  هب  ار  ام  يانبا  زا  مادک  چیه  ياعد  مینک و  یلاح  وا  هب  ار  نامدوخ  درد  مینزب و  گنچ 

لآم یب  کلامملا  میکح  تیلباق  مدـع  زا  مه  ناشیا  ندـمآ  .دوب  هداتـسرف  کـلامملا  میکح  دزن  ار  دوخ  هتـشرف  رفن  هس  ود  تاـقافتا ،
زا دسرب ، دصقم  هب  تسناوتن  دش ، گنت  شسفن  دمآ ؛ نوخ  شیاهشوگ  ینیب و  زا  درواین ، بات  دوب  دادعتسا  یب  شمـسج  ینعی  دش ؛
ره زورما  .تسام  دوخ  تیافک  هدـهع  هب  مه  دـب  کین و  .میا  هدـش  هتـشاذگ  ناـمدوخ  لاـح  هب  همه  اـم  زورما  .دـیدرگ  زاـب  هار  همین 

رگا هک  نادـب  نیقی  ...میراد  عالطا  شیب  مک و  زین  ام  سیلگنا  هسنارف و  طوطخ  زا  .ددـنب  تروص  تعیبط » نیناوق   » قفو رب  یـشوخان 
(1) ...دندش یم  زجاع  مولع  لیصحت  هب  ام  لثم  زین  ناشیا  تشاد ، یم  روصق  هجرد  نیدب  ناشیا  طوطخ 

یگداتفا بقع  یلـصا  ببـس  وا  .دوب  ینامثع _  هدنـسیون  لامک _  قمان  داد ، لمأت  لـباق  باوج  هدازدـنوخآ  هب  هک  یناـسک  رگید  زا 
، دراد دایز  تالاکشا  یسیلگنا  نابز  هک  نانچ  تسین ؛ یشناد  یب  یساسا  تلع  ابفلا  صقن  تفگ  تسناد و  نآ  یـشناد  یب  ار  ینامثع 
میلعت و هجرد  یلو  دـنراد ، ینیتال  يابفلا  اه  یلویناپـسا  سکعرب  تسا و  مک  یلیخ  داوس  یب  اکیرمآ  سیلگنا و  مدرم  ناـیم  رد  یلو 

یمن قئاف  اهنآ  رب  هک  تسا  ناوارف  يا  هزادـنا  هب  طخ  رییغت  ياه  يراوشد  لاح  ره  رد  وا ، هدـیقع  هب  .تسا  نییاپ  رایـسب  ناـنآ  تیبرت 
تلع دوب ، ناناملـسم  دوجوم  عضو  نادـقتنم  زا  هک  لاـمک  قماـن  .دیـشیدنا  يرکف  نآ  ندرک  هداـس  يارب  ناوت  یم  یلو  دـمآ ، ناوـت 

ار ابفلا  يروجان  دوبمک و 
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.تسناد یم  تفرگ  یم  ماجنا  نآرق  ندرک  ظفح  هار  زا  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  نآ  شزومآ  یگنوگچ  رد 

.تسناد یم  یـشان  بصعتم  يا  هدع  رتتـسم  عفانم  روک و  لهج  زا  اهنت  ار ، دوخ  دیدج  يابفلا  حرط  زا  اه  تفلاخم  همه  هدازدنوخآ   
نینچ تسیرگن ، یم  مالـسا » ناـهج  رد  نید  ینک  هشیر  حرط   » زا یتمـسق  هلزنم  هب  ار  طـخ  حالـصا  هـک  یـسک  يارب  تـسا  یهیدـب 

، مالـسا ناـهج  موسرم  نتـشون  ندـناوخ و  رییغت  رد  مکلم  اهدـعب  وا و  هک  یتعرـس  نیا ، رب  نوزفا  .دـیآ  یم  شیپ  راـچان  هب  يروصت 
ندوب و یحطس  رب  لیلد  دمآ ، یم  شیپ  یشور  نینچ  ذاختا  تروص  رد  هک  ییاهداقتنا  تالکـشم و  نتفرگ  هدیدان  دندوب و  ناهاوخ 

.تسین قداص  ابفلا  حالصا  دروم  رد  اهنت  هک  تساهنآ  ياه  هشیدنا  رت  شیب  هنانیبرهاظ  تیهام 

ابفلا یحالصا  حرط  نیرخآ 

مکلم حرط 

: تشاد مالعا  وا  .تخادرپ  ابفلا  حالصا  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  زین  هلودلا  مظان  ناخ  مکلم  لوبناتسا ، رد  اه  ثحب  راد  ریگرد و 

تیبرت میلعت و  حالـصا  نودـب  .تسین  ریذـپ  حالـصا  ام  تیبرت  میلعت و  طـخ ، حالـصا  نودـب  .تسا  بارخ  اـم  تیبرت  میلعت و  لوصا 
مالـسا نیمزرـس  یـسایس  دادبتـسا  يرکف و  یگدـنام  بقع  یناوتان و  رقف و  أشنم  یبرع  يابفلا  صقن  .درادـن  ناـکما  یقرت  ندـمت و 

(1) .تسا

لماک روط  هب  ار  اهنآ  تسناوت  یحالـصا  همانرب  داوم  زا  یکی  نایم ، نیا  رد  .دوب  ناسکی  مه  اب  لصا  رد  هدازدنوخآ  مکلم و  دصاقم 
مکلم و هن  تفگ  دیاب  یبرغ  يابفلا  حالصا  رییغت و  هرابرد  هتبلا  .درواین  راب  هب  يا  هجیتن  اهنآ  يراکمه  دنچره  .دزاس  کیدزن  مه  هب 

يا هشیر  عوضوم ، نیا  حرط  دندوبن و  نآ  رکتبم  هدازدنوخآ  هن 
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.تشاد یبرغ 

دوش و یم  هدید  هتشاگن ، وا  هب  ربماتپس 1868  رد  هدازدنوخآ  هک  يا  همان  رد  ابفلا ، حالصا  هلئسم  هب  ناخ  مکلم  هجوت  هناشن  نیتسخن 
یم زین  اشاپ  فینم  .دنک  بلج  ابفلا  حالـصا  هب  ار  مکلم  رظن  دـناوت  یم  لوبناتـسا ، رد  مکلم  هدازدـنوخآ و  نامز  مه  روضح  ًالامتحا 

.دنیآ یم  رامش  هب  ینوسام  ردارب  ود  ره  هکنآ  هژیو  هب  .دشاب  هدوب  رثؤم  وا  رکف  رد  هتسناوت 

، اشاپ فینم  لغـش  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  .تخاس  هجوتم  طخ  حالـصا  موزل  هب  ار  شدـنزرف  بوقعی  ازریم  تسا  دـقتعم  رمـسیم  لراش 
رد دایز  لامتحا  هب  اهنآ  كرتشم  هبرجت  .تسا  هدوب  همجرت  رما  يروضح و  مجرتم  یگمه  ناخ ، مکلم  بوقعی و  ازریم  هدازدنوخآ ،

.تسا هتشاد  دایز  ریثأت  طخ  حالصا  نابز و  هلئسم  هب  اهنآ  نتخیگنارب 

اب طخلا  مسر  نیا  ِفالتخا  طاقن  ظفح  اب  يو  .دوب  فورح  زا  جراـخ  تاـکرح  فذـح  عطقم و  فورح  مکلم  ياـبفلا  حرط  نیتسخن 
: تشون مکلم  هب  يا  همان  رد  درک و  داقتنا  نآ  زا  تخیگنارب و  ار  وا  تفلاخم  تسخن  هدازدنوخآ ، رظن  دروم  طخلا  مسر 

نیا .تسا  زیچ  هچ  امش  ضرغ  هک  مناد  یمن  ممهف و  یمن  ار  امش  روظنم  دیا ؟ هداتـسرف  نم  هظحالم  هب  هک ]  ] تسا طخ  هچ  طخ  نیا 
نآ يور  زا  نم  هرهز  هک  تسا  نامدوخ  فورح  هعبرا  لاکـشا  زا  یکی  ینعی  میراد ؛ ام  هک  تسا  لاکـشا  نامه  تسا و  طـخ  ناـمه 

(1) .دیراد لایخ  هچ  همدقم ، نیا  بقع  رد  .دور  یم 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  يو   

یقاب اه  هطقن  امـش  يابفلا  رخآ  ات  یلو  دوب ، دهاوخ  لخاد  بارِعا  جیردت  هب  دش و  دـهاوخ  طقاس  اه  هطقن  جـیردت  هب  هک  ار  اعدا  نیا 
اه هطقن  یک  سپ  .تسین  لخاد  یقباس  کیکر ، تمالع  هس  ود  زا  ریغ  هب  بارعا  تسا و 
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هب دوخ  هب  دوخ  اه  هطقن  مایا ، رورم  زا  دعب  هک  تسا  نیا  امـش  دارم  لمتحی  دش ؟ دهاوخ  لخاد  بارعا  یک  سپ  .دـش  دـهاوخ  طقاس 
(1) .دوب دهاوخ  لخاد  بارعا  دش و  دهاوخ  طقاس  لاکشا  تافالتخا  هطساو 

: دیوگ یم  دنک و  یم  شیاتس  وا  زا  داقتنا ، نیا  رد  وا 

شتـسار «» نم هب  هدب  ار  زومر  مدنب ، یمن  ورگ  مسرت  یم  وت  زا  نم  يا  هچب  نج  وت   » دوب هتفگن  وت  هب  هلودلادامتعا  ناخاقآ  ازریم  رگم 
هطقن تقو  نآ  دوشب ، تسار  هب  پچ  فرط  زا  تباتک  عقاولا  یف  رگا  .میسرت  یم  امـش  زا  میناد و  یمن  ار  امـش  لایخ  هار  زین  ام  هکنیا 

(2) .دش دهاوخ  ناسآ  نکمم و  زین  رگید  فرصت  هنوگره  دنوش و  فورح  لخاد  زین  بارعا  داتفا و  دنهاوخ  دوخ  هب  دوخ  اه 

.دراد یفنم  يدقن  ناخ  مکلم  داهنشیپ  یبایزرا  رد  تسا ، هدوب  ابفلا  حیرص  يروف و  رییغت  ناهاوخ  هک  هدازدنوخآ 

بوتکم و نیمه  لاسرا  یپ  رد  .تسا  تسار  هب  پچ  زا  نتـشون  هوحن  رییغت  يارب  يا  همدقم  مکلم  یعادـبا  حرط  هک  دوب  هدرب  یپ  وا 
دیسر هدازدنوخآ  تسد  هب  لاس 1870  رد  ابفلا  حالصا  رد  يراصنا  ناخدیعـس  ازریم  هناحول  هداس  خساپ  هک  دوب  دیدج  يابفلا  حرط 

کیدزن مکلم  ازریم  هب  تدش  هب  هدازدـنوخآ  ارجام ، نیا  زا  سپ   (3) .داتـسرف مکلم  دزن  ار  نآ  زا  يا  هدش  فیرحت  شرازگ  زین  وا  و 
اب .تسا  نایامن  تبثم  دقن  نیا  مکلم ) مود  دیدج  يابفلا   ) یحالصا هچباتک  تفایرد  زا  سپ  نئوژ 1870 ، هخروم  همان  رد  .دوش  یم 

نایعدـم و لـک  هب  هدوـمن ، دنـسرخ  هجرد  نیدـب  دـیما  نیا  رد  ارم  هک  دـیامرف  تمارک  لـیزج  رجا  ار  امـش  دـنوادخ   » هـک اـعد  نـیا 
ناهاوخدب
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ناریا لوسنک  ناخ _  یلع  هدازدنوخآ ، رب  نوزفا  .تسا » هدوبن  هدوهیب  مالـسا  يابفلا  رییغت  باب  رد  نم  لایخ  هک  دیا  هدرک  تباث  نم 
.دندوب هدیدنسپ  ار  حرط  نیا  زاقِفق  مالسالا  خیش  و  سیلفت _  رد 

هتفریذپ بارعا » لاخدا   » اب هعطقم  فورح  اب  ار  تسار  هب  پچ  تمس  زا  طخلا  مسر  دوخ ، يابفلا  حالـصا  مود  هلحرم  رد  زین  دوخ  وا 
پچ هب  تسار  زا  ینعی  مدش ؛ رفنتم  میدق  قایـس  زا  هیلکب  اب  نم  امـش ، هملاکم  هچباتک  ندناوخ  زا  دعب  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  .دوب 

«. نتشون

ریفکت ارم  هک  تسا  نیا  شتیاـغ  : » تشوـن مکلم  يارب  درک و  لاـسرا  هیناـمثع » هیملع  تـیعمج   » يارب هدازدـنوخآ  ار  هیحالـصا  نـیا 
« .مرادن كاب  دننک ، لهب  .دننک 

، دراد یم  رذح  رب  هکیتیلوم » هکیتیلوپ   » زا یلو  دناوخ ، یم  ارف  يرت  شیب  تیلاعف  هب  ار  وا  تشاد ، ربخ  مکلم  يزاب  تسایـس  زا  هک  وا 
: دسیون یم  ربماسد 1870  رد  رگید ، يا  همان  رد   (1) .دیراذگب رانک  حرش  نیا  رد  ار  هکیتیلوم  هکیتیلوپ  فرح  یلو 

؛ مدرک لوبق  تاملک ، بیکرت  رد  هلصتم  فورح  رب  ار  هلصفنم  هعطقم و  فورح  ّتیناحجر  سدقلا  حور  هچباتک  ندناوخ  زا  دعب  نم 
(2) «. نایحیسم لثم  پچ  تمس  زا  تباتک  تئارق و  طرش  هب 

: دسیون یم  دسر  یمن  وا  نئوژ  همان  باوج  هک  یماگنه  ربتکا 1870  رد   

هب ارچ  سپ  متـسین ، هاوخریخ  رگا  ابفلا ...  لاـیخ  ماـجنا  زا  ریغ  هب  مرادـن ؛ يرگید  يوزرآ  اـیند  رد  نم  هک  دـیناد  یم  ناـتدوخ  اـمش 
، نم ناردارب  هک  منک  یم  دایرف  یه  تسا  لاـس  هد  زا  هداـیز  ملاـع ، رد  امـش  ندـش  هزیلیویـس  تهج  هب  مولع و  رد  امـش  یّقرت  تهج 

.دیهد رییغت  ار  ناتدوخ  يابفلا 
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: تشون هدازدنوخآ  هب  وا  .داد  یم  ناشن  ار  ابفلا  یحالصا  حرط  لماک  تسکش  هدازدنوخآ  هب  مکلم  يدعب  همان 

ار ام  دوصقم  هن  هدـید و  ار  ام  طـخ  هن  هک  اـج  نیا  يرازو  بلغا  .دـندرک  سویأـم  یلک  هب  ارم  طـخ ، باـب  رد  تارـضح  اـهزور  نیا 
نایم زا  ار  ام  تلود  دـنکب ، بارخ  ار  ام  نید  دـنکب ، عیاض  ار  ام  ناـبز  دـهاوخ  یم  مکلم  ياو  يا  هک  دـننز  یم  داـیرف  دـنا ، هدـیمهف 

ما هدرکن  فیلکت  تلود  هب  ادـبا  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  .تسا  یگنرف  طـخ  هیبش  هک  دـهد  یم  ناـشن  یطخ  هکنیا  تلع  هب  درادرب ؛
، دـننز یم  پاچ  همانزور  هد  رد  نالا  یگنرف ، ینانوی و  ینمرا و  طخ  هب  ار  امـش  نابز  هک  نانچ  میوگ  یم  .نکب  لوبق  ار  طخ  اـیب  هک 

میهاوخ یمن  تسام و  نید  وزج  طخ  دنیوگ  یم  .تسیچ  بلطم  دنمهفب  هکنآ  یب  منزب  پاچ  دیدج  طخ  نیا  هب  مهاوخ  یم  مه  نم 
عمج ...مدوب  هداد  یقرت  ردـقچ  ار  دـیدج  طـخ  عضو  مدوب و  هتخاـس  فلتخم  ياـه  بابـسا  ردـقچ  ...میهدـب  تسد  زا  ار  ناـم  نید 

یب تلوهـس و  تیاهن  رد  ًالک  دوب ، تسرد  همه  دـیدوب و  هدرک  هظحالم  هک  یـصیاقن  نآ  .دـمآ  لمع  هب  امـش  تاروصت  تـالایخ و 
لاح میدروآ ، لمع  هب  ار  دوخ  ّتیمدآ »  » فیلکت ام  هک  دیمهف  دنهاوخ  ًالقا  ام  ناگدنیآ  دـش ...  یم  عفر  دـنزب  یـسک  نهذ  هب  هکنآ 

(1) .دمآ دنهاوخ  ترایز  هب  ام  ربق  رب  یتقو  کی  .دننکب  نعل  ام  رب  راذگب 

تـسا یتاکن  همان ، نایاپ  رد   (2) «. دنریگب ار  اه  ینامثع  نید   » دـنهاوخ یم  هک  دـنک  یم  مالعا  تحارـص  هب  ناخ  مکلم  همان  نیا  رد   
: تسا لمأت  لباق  دندوب ، هدروخ  تسکش  یهاوخدّدجت  ریسم  رد  هک  نارکفلارونم  یحور  عضو  نایب  رظن  زا  هک 

.دیشکن تمحز  تهج  یب  تفگ  نم  هب  ناریا  رد  هزماب  ناگرزب  زا  یکی   ... 
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وم هک  يروط  هب  دنکب ، رییغت  ام  نوخ  ات  ...و  دریگب  ار  ام  کلم  دیایب و  سور  دیاب  روط  کی  هب  رگم  دش ؛ میهاوخن  مدآ  ناریا  لها  ام 
کی هب  اـنعم  یلو  تسا ، تشز  هچرگا  ماوـع  ساـبل  .دـنکب  يراـک  هقبط  نآ  هک  تسین  رود  تقو  نآ  .دوـشب  درز  اـم  دـالوا  مشچ  و 

رادـیب دوشن ، لیلذ  یلک  هب  ریـسا و  مه  رگید  فصن  نآ  ات  تسا  ریـسا  هجراخ  تسد  رد  مالـسا  لـها  فصن  .تسا  حیحـص  باـسح 
ات ثیدح  قفاوم  هک  نانچ  دشاب ، دیاب  روط  نیمه  تفگ  دهاوخ  دوخ  بلق  نانیمطا  هب  دونشب  ار  فرح  نیا  ییالم  رگا  .دش  دنهاوخن 

، دـشاب رفک  ریخـست  يوزرآ  هب  رـصحنم  تلم ، کی  دـیما  هکنآ  زا  دـعب  .درک  دـهاوخن  روهظ  رمالا  بحاص  دریگن ، ارف  ار  ملاـع  رفک 
(1) .مدرک مومغم  دوخ  لثم  مه  ار  امش  مدش و  عدصم  هدایز  دیراد ؟ یقرت  عقوت  هچ  رگید 

: تشون مکلم  همان  باوج  رد  وا  .تشاد  دوخ  حرط  تسکش  هب  تبسن  مکلم  هباشم  یساسحا  زین  هدازدنوخآ 

زا هک  میدوب  هداز  نارگید  لثم  شاک  میداز  رگا  میداز و  یمن  ردام  زا  شاک  .تسا  دودسم  تعیبط ، ياضتقا  ربانب  امـش ، نم و  راک ] ]
تقفاوم مدع  زا  هللاو  .دـنور  یمن  ماجرف  یب  ياهوزرآ  لآم و  یب  تالایخ  یپ  زا  دـنرب و  یم  تذـل  ندیـشوپ  ندـیماشآ و  ندروخ و 

(2)  . ...لظنح زا  رت  خلت  منار  یم  يرمع  .تسا  هدش  مارح  نم  رب  یگدنز  نیرصاعم ،

شیپ هک  یلاح  رد  دزادرپ ؛ یم  زین  ابفلا  رییغت  عوضوم  هب  نآ  رد  هک  دـسیون  یم  ار  ریزو  خیـش و  هلاسر  مکلم  ازریم  لاـس ، نیمه  رد   
شزومآ میلعت و  هار  رد  یعنام  یمالـسا ، ندـمت  ییالط  نورق  رد  یبرع  طخ  دوب : هتفگ  هدرک و  عافد  یبرع  يابفلا  زا  لامک  قماـن  رت 

طخ رییغت  زا  رمسیم  لراش  وا ، ربارب  رد  دوب و  هدرکن  داجیا  مولع 

122 ص :

ص 410. نامه ، . 1 - 1

ص 188. نامه ، . 2 - 2

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 129 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13584/AKS BARNAMEH/#content_note_122_2
http://www.ghaemiyeh.com


ریزو خیـش و  هلاسر  ماجنارـس  یلو  تشاد  رانکرب  ثحب  زا  راک  هظفاحم  مکلم  لامک ، قمان  هناناج  عافد  هاتوک ، یتدم  .درک  یم  عافد 
خیش و یسراف  هلاسر   (1) .درمـش بجاو  مزال و  ار  نایحیـسم  لاثم  رب  تباتک  درتس و  ار  وا  رظن  هدازدـنوخآ  .تسکـش  ار  وا  توکس 

يوس زا  و  مسیروتراورـسنک ) ناوریپ  ناروتاوروسنوق =   ) ناراک هظفاحم  عاجترا و  ياه  هشیدنا  نایم  یتاذ  ضراعت  وس  کی  زا  ریزو 
.دنک یم  نایب  ار  مسیسرگورپ ) ناوریپ  نایسیسیرغورپ =   ) یقرت نارادفرط  رگید ،

خیـش .دـنز  یم  رود  ییاپورا  ياه  هسـسؤم  اه و  عارتخا  زا  لماک  تیلوبقم  ضرف  لوح  اـبفلا ، حالـصا  هلئـسم  هلاـسر ، لوا  شخب  رد 
.دنک یم  در  یمالـسا » فرـصت  طرـش و  دیق و  نودب  ار  ییاپورا  ندمت  ذـخا   » یلو دـناد ، یم  عورـشم  ار  اپورا  يدام  ياه  تفرـشیپ 
لاس نارازه  زا  سپ  فارگلت  دـیوگ  یم  دـناد و  یم  انعم  یب  ار  ییاپورا  ندـمت  لوبق  لباق  ریغ  لوبق و  لباق  نأـش  ود  کـیکفت  ریزو 

.ددرگ عقاو  لوبق  دروم  دوش ، نآ  هیبش  یهاگتسد  عارتخا  رد  یعـس  هکنیا  نودب  ناناملـسم  فرط  زا  دیاب  هدمآ و  تسد  هب  شـشوک 
هتفریذپ لیدعت  حرج و  ای  لکش  رییغت  نودب  تسرد و  روط  هب  دیاب  هدش ، يزیر  یپ  حرط و  اپورا  رد  هک  یتموکح  لوصا  روط  نامه 
قشمرس زا  ارچ  نوچ و  یب  يرادربوگلا  نودب  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  ای  مالـسا  ظفح  هک  دریگ  یم  هجیتن  ریزو  بیترت ، نیدب  .دوش 

هب تبـسن  ناملـسم ، ینامثع  ياـه  كرت  تیبرت  میلعت و  رما  رد  تسخن  یگدـنام  بقع  نیا  ...دوب  دـهاوخ  نکممریغ  ییاـپورا  ياـه 
بقع نیا  یلو  دوب ، هدرک  هراشا  یشزومآ  یگدنام  بقع  نیا  هب  لامک  قمان  هک  نانچ  مه  .تسا  هدش  رهاظ  ناملسم  ریغ  ياه  تیلقا 

هد رد  ار  یکرت  هک  تسا  یعدم  صقن ، نیمه  لیلد  هب  ریزو  .تسا  ابفلا  صقن  تلع  .تسین  شیب  یلولعم  دوخ  دراد و  یتلع  یگدنام 
اب همزالم  زین  یبرع  طخ  حیحص  ندناوخ  تسا و  یفاک  زور  ییایلاتیا 20  نابز  شزومآ  يارب  هک  یلاح  رد  تخومآ ؛ ناوت  یمن  لاس 

ندیمهف
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یحیـسم ياه  تیلقا  بذج  عنام  هلئـسم  نیمه  .تسا  مدقم  بلطم  كرد  رب  ندـناوخ  اهابفلا  ریاس  رد  هک  یلاح  رد  دراد ؛ نآ  موهفم 
.تسا هدش  ینامثع  هعماج  رد 

فارگلت ناکما  دوبن  هلمج : زا  .دنک  یم  دزـشوگ  ار  دوجوم  يابفلا  دوبمک  صقن و  دروم  راهچ  تسیب و  ریزو  هلاسر ، مود  شخب  رد 
اه نآ  زا  کی  ره  نتـشون  تسرد  هک  یبرع  فورح  یـسدنه  ریغ  لکـش  ین و  ملق  اب  نآ  شراگن  يراوشد  یبرع ، يابفلا  هب  یـسیون 

دننام لصفنم  فورح  نییعت  پاچ ، هار  نیرتهب  تسا و  فورح  لاصتا  صقن  نیرت  مهم  یلو  دـبلط ، یم  تسرامم  هبرجت و  اـه  لاـس 
دیدـجت دـیاب  دوجوم  ياه  باتک  همه  تروص ، نیا  رد  دـیوگ  یم  ریزو  هب  خیـش  .تسا  يوالـسا ) طخ   ) کیلیریـس نیتال و  طوطخ 

ياه حالـس  هب  ار  دوخ  ياج  دایز  لاغـشا  نودـب  يداب  ياه  یتشک  یقامخچ و  ياـه  گـنفت  هک  دـهد  یم  خـساپ  ریزو  .دوش  پاـچ 
هنیزه رادقم  هرابرد  سپـس  .دوش  پاچ  دیدجت  یناسآ  نامه  هب  دناوت  یم  مه  یبدا  بتک  داد ، دنهاوخ  يراخب  ياه  یتشک  دیدج و 

چیه اب  رما  نیا  هوالع  هب  .درک » پاچ  دـیدجت  يراخب  یتشک  کی  تمیق  اـب  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بتک  ماـمت  : » دـهد یم  خـساپ  نآ 
رب یـضارتعا  هنوگ  چـیه  داد و  خـسن  طخ  هب  ار  دوخ  ياـج  یفوک  طـخ  زین  هتـشذگ  رد  .دـش  دـنهاوخن  هجاوم  ینید  تفلاـخم  هنوگ 

یلعحتف ازریم  رویام  هک  یقیقحت  ناـیب   » ناونع ریز  دوخ  هلاـقم  ناـیاپ  رد  وا  .تسا  هدازدـنوخآ  نآ  زا  رخآ ، لالدتـسا  نیا  .تخیگنین 
لاس 1274 هب  تسا ، هدروآ  لمع  هب  الـضف » نیدمتعم  تافیلأت  نِم  ربتعم  ددعتم  بتک  زا  مالـسا  طخ  صوصخ  رد  هدازدـنوخآ  ناخ 

: دسیون یم  نینچ  ( 1858)

شیرق هلیبق  ناـیم  رد  هصوصخ  هب  برع و  هفیاـط  ناـیم  رد  مالـسا  زا  لـبق  یفوک  طـخ  هک  ددرگ  یم  نهربم  حورـشم ، لـصف  نیا  زا 
نم هک  دوب  طخ  نآ  هن  یفوک  طخ  سپ  .دـش  یم  تبث  طـخ  نیمه  رد  لوزن  بتارم  هب  یناـبر  دـیجم  مـالک  .دوب  لوادـتم  فورعم و 

زا ار  نآ  هک  دشن  لصاح  نآ  رب  افرع  اعرـش و  تفارـش  رادـقم  نآ  طخ  نیا  رد  ینابر  دـیجم  مالک  ندـش  تبث  زا  دـشاب و  هّللا  بناج 
خسن طخ  تلم ، عفانم  هظحالم  هب  ام  رگا  سپ  .دومن  داجیا  ار  خسن  طخ  داد ، رییغت  ار  نآ  ًالماک  هلقم  نبا  .دیآ  عنام  نتفای  رییغت 

124 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


دراو افرع  اعرـش و  ثحب  هچ  مییامن ، داجیا  یلهـسا  طخ  هداد  رییغت  تسا ، لوادـتم  مالـسا  قرف  عیمج  نایم  رد  الا ن  هک  ار  هلاقم  نیا 
(1) .دیآ یم 

هب کمک  هلمج : زا  .تشاد  ییاهداهنـشیپ  نآ  عفر  يارب  اـهراب  دوخ  ياـه  هماـن  رد  دوب و  هتفاـیرد  هدازدـنوخآ  زین  ار  پاـچ  لکـشم 
هلئسم یتح   (2) .نآ راشرـس  دوس  دـیدج و  ياه  باتک  شورف  تعرـس  راک و  زاـغآ  رد  اـه  نآ  زا  تیاـمح  اـه و  یچ  هناـخ  همـساب 

هدازدنوخآ زیت  رظن  زا  مالـسا  للم  يوم  ملق  پوروی و  للم  ین  ملق  ای  مالـسا و  لها  ظیلغ  بکرم  اه و  یگنرف  يراج  بکرم  توافت 
(3) .دنامن بیاغ 

ینف يروص و  ياهرییغت  تشگ و  یمرب  ابفلا  رییغت  حالصا و  لصا  هب  دش ، هراشا  هک  نانچ  هدازدنوخآ  ياه  ثحب  یلصا  لکشم  یلو 
نبا خسن  ثیدح  .دز  یم  لهاجت  هب  ار  دوخ  نادب  تبـسن  بلغا  هدازدـنوخآ  هک  دوب  یحور  نیا  رب  یبنج  یلکـشم  هناسانـش ، نابز  و 

.دوب لفاغت  نیا  زراب  هناشن  هلقم ،

زا یکی  هلیسو  نیدب  اریز  تسا ؛ مالسا  نید  اب  نآ  ضراعت  دیدج ، يابفلا  یماکان  یلـصا  تلع  هک  دوب  هتفایرد  دوخ  وا  تقیقح ، رد   
دروم فلتخم  لحارم  رد  تحارـص  هب  ای  احیولت  اهراب  هلئـسم ، نیمه  .تفر  یم  نایم  زا  یمالـسا  گنهرف  تیوه  یلـصا  ياـه  هناـشن 

هک ناـنچ  یلو  .دـش  حرطم  لکـشم  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  يرایـسب  ياـه  هیجوت  تفرگ و  رارق  مکلم  ازریم  هدازدـنوخآ و  هجوـت 
.میدید خسن  هب  یفوک  طخ  لوحت  رد  هک  نانچ  تشگ ؛ یمرب  یسانش  نابز  لیاسم  رد  رییغت  تروص  هب  اه  هیجوت  نیا  رت  شیب  میتفگ 

 _ شداماد ناخ _  گیب  رکسع  هطساو  هب  لاس 1275  مرحم  همان  رد  هدازدنوخآ 
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قَِرف لک  ابفلا  حالـصا  اب  هک  دوش  یم  یعدـم  وا ، زا  شیاتـس  زا  سپ  دتـسرف و  یم  زیربت _  دـهتجم  اقآرقاب _  ازریم  یجاح  هب  یمایپ 
(1) .دش دهاوخ  قلطم » داوس  بحاص   » هام کی  رد  دشوکب ، ادخ  نید  راشتنا  میلعت و  رد  يرجات  ره  دش و  دهاوخ  دنمتداعـس  مالـسا 

هلاقم نایاپ  رد  هدازدـنوخآ  بلاطم  یتح  .دـهد  یم  ناشن  طخ  حالـصا  اب  نانآ  تفلاـخم  لوبق و  رد  ار  اـملع  شقن  تیمها  هماـن  نیا 
: دسیون یم  دیدج  يابفلا  هچابید  رد  وا  .دنک  یم  تیاکح  هتکن  نیا  زا  طخ » لوحت  ریس  »

؛ درک دنهاوخن  تعنامم  شمیلعت  رد  مارگ  ياملع  دش و  دهاوخن  فیرش  عرـش  فلاخم  زگره  ددجت  عون  نیا  هک  تسا  لصاح  نیقی 
دیدـج طخ  میلعت  هب  هک  تسا  نانچ  دـیما  .دـنداد  اضر  شرییغت  هب  املع  تفای و  رییغت  یفوک  طخ  نیا  زا  لبق  لاس  دـصدنچ  هک  اریز 
هراچیب لاح  هب  هتبلا  مارگ  ياملع  .تسا  تلم  مومع  هدـیاف  دـیدج  طخ  نیا  مارم  هک  اصوصخ  .دـنهدب  اضر  میدـق  طخ  بنج  رد  زین 
هتشذگ هب  هن  .دنا ] ] مورحم هیلکلاب  یناحور  تذل  زا  دنا و  يربخ  یب  تاملظ و  يایرد  قرغ  هک  تشاد  دنهاوخ  يزوسلد  ناداوس  یب 

رد عیانـص  مولع و  تهج ، نیا  زا  .دنناد  یم  ار  نآ  اهنت  دنونـش ، یم  شوگ  اب  دننیب و  یم  مشچ  اب  هچ  ره  .فراع  هدنیآ  هب  هن  دنفقاو ،
هینید و لیاسم  نتسناد  زا  يداوس  یب  ببـس  هب  تلم  ناوریپ  نونکا  مه  .دریذپ  یم  صقانت  لزنت و  اناف  انآ  هتـشادن ، یقرت  مالـسا  تلم 

(2) .دنشاب یم  زجاع  ناشدوخ  هیعرش  فیلاکت 

: دسیون یم  نتم  نیا  لیذ  رد  تیمدآ 

یم .تشاد  یعرـش  فیلاـکت  هب  يداـقتعا  هن  دوـب و  هتخوـس  فیرـش  عرـش  يارب  شلد  هـن  یلعحتف  ازریم  دـیهاوخب ، ار  شتـسار  یلو 
بلاطم .دنیچرب  ار  نایالم  طاسب  ون ، نماد  رکف و  جاور  ابفلا و  رییغت  هبرح  نامه  اب  تساوخ 
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دمحم ازریم  اقآ  هب  رگید  يا  هماـن  رد   (1) .تسا هدوب  نید  ناملاع  تفلاخم  زا  يریگولج  تهج  رد  زین  هدازدـنوخآ  هناققحم !! هلاقم 
میدق يابفلا  هطـساو  هب  ترجه ، زا  لاس  دون  تسیود و  رازه و  تدم  رد  هکنیا  دوش و  یم  دیکات  یلبق  تاکن  نامه  املعلاردص  عیفر 

(2) .دبای یمن  راشتنا  مالسا  تلم  دزن  مولع 

ار دوخ  نهوم  تاّیونم  شنازار  مه  هب  دوخ  ياه  همان  رد  دشوک ، یم  يزاسرهاظ  رد  تناید ، لها  ربارب  رد  هدازدنوخآ  هک  یلاح  رد 
میقم ناریا _  هیّلع  تلود  راـتخم  ریزو  ناـخ _  نـسحم  خیـش  هـب  هیروف 1869 ، مراـهچ  هخروم  هماـن  رد  .دـهد  یم  زورب  هنوگراـمیب 

: دسیون یم  ندنل  يارقلاراد 

بارخ ردنا  بارخ  ار  ام  نطو  دنداد و  داب  رب  ار  ام  تکوش  نأش و  دندروآ ، لاوز  هب  ار  ام  هلاسرازه  تنطلس  هکنآ  رب  هوالع  اه  برع 
هچ .تسا  هدش  لامعا  نیرتراوشد  ام  يارب  مه  فراعتم  داوس  لیمحت  نآ ، هطـساو  هب  هک  دنا  هتـسب  ام  ندرگ  رب  زین  ار  یطخ  .دندومن 

تایح لاح  رد  موق  نیا  ناـیاوشیپ  یتقو  .دـتفا  یم  هیرگ  هب  اـهنآ  رّوصت  زا  تریـصب  اـب  درم  .تسا  هدیـسر  اـم  هب  موق  نیا  زا  بئاـصم 
ناگدرم تیدوبع  هب  زاب  دنا ، هدش  كاخ  دنا و  هدرم  هک  الاح  میدرک ؛ لوبق  ار  ناشیا  يرادرب  نامرف  ناشناریشمش  سرت  زا  ام  دندوب ،

هک تسا  نیا  رد  نم  يوزرآ  شالت و  ياهتنم  نالا  .تسا  هجرد  هچ  رد  ام  یندوک  تقامح و  هک  دـینک  هاگن  .مینک  یم  راختفا  ناشیا 
تملظ زا  ار  متلم  هدرک  صـالخ  تسا ، هدـنام  راـگدای  هب  موق  نآ  زا  هک  كاـپان  دودرم و  طـخ  نیا  تعـسو  زا  يراـب  ار  مدوخ  تلم 

تسا و تداعس  یهز  مسرب  وزرآ  نیا  هب  رگا  مناسرب  تفرعم  تینارون  هب  تلاهج 
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(1) .درک مهاوخ  تلحر  بایماک  ایند  زا 

: دسیون یم  ناورسخ  همان  هرابرد  ازریم  نیدلا  لالج  هب  رگید  يا  همان  رد 

شاک .دیا  هدنکفارب  هیلکلاب  یسراف  نابز  نایم  زا  ار  هیبرع  تاملک  امش  باون  هک  تسا  نیـسحت  هتـسیاش  یتباب  نیا  زا  باتک  نیا  ...و 
راومهان تفلک و  نابز  طالتخا  زا  تسایند ، ياه  ناـبز  نیرت  نیریـش  هک  ار  اـم  ناـبز  امـش )  ) دـندرک و ار  امـش  تعباـتم  زین  نارگید 

(2) .مهد تاجن  اه  برع  تسد  زا  نامدوخ  تلم  هب  هک  متسه  شالت  نیا  رد  زین  نم  .دییامرف  یم  دازآ  یبرع 

: دسیون یم  يرگید  همان  رد  يو 

روط نیدب  ار  یـسراف  نابز  تیلوفط  زا  هک  نوچ  مشاب ؛ هتـشون  هیبرع  ظافلا  طالتخا  یب  یـسراف  نابز  رد  ...مناوت  یمن  امـش  لثم  نم 
(3) .مرادن ریصقت  دوش ، بارخ  نایزات  هناخ  .دراد  يراوشد  بیاغ  نم  يارب  تداع  نیا  كرت  الاح  ما ؛ هتفرگ  دای 

متفه رد  ناخ  فسوی  ازریم  هب  يا  همان  رد   (4)، دیسر هدازدنوخآ  هب  ینامثع  تلود  نید و  يایلوا  تفلاخم  رد  مکلم  همان  هک  ینامز   
: تشون نئوژ 1871 

(5) .تسین تفرعم  ملع و  عنام  نید  هک  دیوگن  سک  چیه  نیا  زا  دعب  سپ  .دوش  یم  ابفلا  هار  دس  ناینس  نید  هک  دینیب  یم 
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یعرش رظن  زا  ار  ابفلا  رییغت  حالصا و  هلئسم  دهد و  یم  ناشن  زوسلد  مالـسا  تلم  هب  تبـسن  ار  دوخ  هاگ  حیرـص ، عضو  نیا  دوجو  اب 
: دنک یم  هیجوت  نینچ 

يابفلا رییغت  هک  دـش  نهربم  حـضاو و  هیملع » تیعمج   » هظحالم زا  هینامثع  تلود  يالکو  ارزو و  الـضف و  القع و  عیمج  رب  سپ   ... 
تمحز ناخ  مکلم  ازریم  ...هیملع  تیعمج  دیدباوص  قبط  رب  اذهل  .تسا  مزال  رییغت  تسین و  فیرـش » عرـش   » فلاخم مالـسا ، میدـق 

عرـش فلاخم  مالـسا  طخ  رییغت  هک  دـنیوگ  یم  دنـس  هچ  هب  لیلد و  هچ  هب  لوبناتـسا  يارزو  نآلا  ...دیـشک .  داـیز  جراـخم  رایـسب و 
رگا تسا ؟ نایگنرف  فورح  هیبش  تسا و  دب  هلصفنم  فورح  هک  دنیوگ  یم  قح  هچ  هب  مالسا ؟ نید  ءزج  میدق  طخ  تسا و  فیرش 

نآ رب  هدرمش  عجرم  ار  هلـصفنم  فورح  اتحارـص  خیرات  نآ  رد  هیملع  تیعمج  ارچ  ...هدوب ،  فیرـش  عرـش  فلاخم  میدق  طخ  رییغت 
؟ تسا هداد  زیوجت 

، ملاع ضارقنا  ات  دباین  رییغت  طخ  نیا  رگا  داوم ، ره  رد  .تسا  تلم  یقرت  عنام  مولع و  هار  دـس  مالـسا ، میدـق  طخ  هک  تسا  راکـشآ 
زگره میدـق  طـخ  رییغت  دنتـسین ، فقاو  هیهقف  هیعرـش و  لـیاسم  هب  لوبناتـسا  يارزو  .دـنام  دـهاوخ  تلاـهج  تملظ  رد  مالـسا  تلم 

.تسین عرش  فلاخم 

فلاخم تسار  هب  پچ  فرط  زا  طخ  نتـشون  .دندومن  زیوجت  زین  املع  دندرک و  لیدـبت  خـسن  طخ  هب  ار  یفوک  طخ  هیـسابع  يافلخ 
عرـش میـسیون ، یم  تسار  هب  پچ  فرط  زا  ناـیگنرف  لـثم  ار  اهرفـص  ینعی  ار  هیـسدنه  ماـقرا  زورما  اـم  هکنیا  تلع  هب  تسین ؛ عرش 

(1) .دوش یمن  تلود  لاوز  ثعاب  زگره  تسین و  عوقولاردان  رما  للم  نیب  ام  یف  میدق  طوطخ  رییغت  .دوش  یمن  عنام  زگره  فیرش 

هب هاگ  چیه  هک  دیدج  طخ  لامعا  رد  ار  ریبکرطپ  تیقفوم  اهراب  هدازدنوخآ 
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(1) .دروآ یم  لاثم  ناونع  هب  دماجنین ، تلود  نید و  مادهنا 

هب دانتـسا  اب  تلود و  تردـق  هدـننک  میکحت  لـماع  ناونع  هب  ناتـسغاد  رد  اـه  سور  قفوم  تامادـقا  رب  مکلم ، هب  رگید  يا  هماـن  رد 
: دراذگ یم  هحص  نید  ابفلا و  رییغت  تریاغم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  یتیاور 

تیحالص مدع  ببـس  هب  زورما  ات  دندرک و  لوبق  ار  مالـسا  نید  هک  تسا  لاس  داتـشه  تسیود و  رازه و  نچچ  ناتـسغاد و  لها   ... 
هدرک و رخسم  ار  كاخ  نیا  هک  تسا  زور  دنچ  هیـسور  هیهب  تلود  .دنا  هدنام  لاصخ  یـشحو  تفرعم و  یب  داوس و  یب  مالـسا  طخ 

هعبت دارفا  هب  دیاب  ینعی  .تسا  نیا  هعبت  هب  اه  تلود  فیلکت  .تسا  هدومن  عورش  نآ  فیاوط  تیبرت  میلعت و  هب  ریخات ، رد  لمأت  نودب 
نویلیم دصیـس  هک  دید  دـیهاوخ  اور  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  .دـنناسرب  تینارون  هب  تیناملظ  زا  ار  ناشیا  دـنهدب و  تیبرت  ناشدوخ 
تلاهج رد  ام  لاس  داتشه  تسیود و  رازه و  .دننامب  رادیاپ  تلاهج  يروک و  رد  ام  قباس  طخ  تیحالص  مدع  هطساو  هب  مالـسا  قلخ 
دیراذگ یمن  ارچ  دیدنب و  یم  ام  يور  هب  ار  تفرعم  ملع و  باب  ارچ  میا ، هتفای  ار  نامدوخ  درد  جالع  زا  دـعب  .تسا  سب  میا  هدـنام 

ملع بحاص  هیسور  هیهب  تلود  مامتها  نیع  زا  لابج  یلاها  لک  لاس  هاجنپ  زا  دعب  میهدب ؟ رییغت  نآ  يابفلا  هب  مالـسا و  میدق  طخ  هب 
هاگن قباس  زا  رتهب  ار  ناشدوخ  نید  درک و  دنهاوخ  لوحت  دیدج  طخ  نیا  هب  دشاب ، نآ  لاثما  هیخیرات و  هاوخ  دـشاب و  هیهقف  هینید و 

رد دـباین ، رییغت  ام  طـخ  رگا  ناـگراچیب  اـم  یلو  تشاد ، دـنهاوخ  هاـگن  قباـس  زا  رتهب  ار  ناـشدوخ  هیهقف  لـیاسم  تشاد و  دـنهاوخ 
نچچ نابز  رد  هدش و  همجرت  یبرع  نابز  زا  تسا ، هتفای  پاچ  ابفلا  نیا  رد  هک  اه  تیاکح  یـضعب  .دنام  میهاوخ  یقاب  میدق  تلاهج 

تشون و دنهاوخ  دیدج  طخ  نیا  رد  ههبش  کش و  یب  يدنچ  زا  دعب  نچچ  لها  زین  ار  هیبرع  بتک  رثکا  تسا و  هتشگ  موقرم 
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.دش دهاوخن  ریذپ  للخ  ناشیا  نید  زگره  لمع  نیا  زا  دناوخ و  دنهاوخ 

، مالسا میدق  طخ  هب  هن  ناشدوخ ، نابز  رد  زورما  هلبق ، لها  بهذم و  یعفاش  دنصلاخ ، ناملـسم  هک  نچچ  هفیاط  ارزو ، ترـضح  يا 
زا یهگناو  .تسا  نایگنرف  طوطخ  هیبش  هک  یطخ  هب  هکلب  دنیامن ، یم  مولع  ملعت  دننک و  یم  تباتک  هیبرع  تافورح  طخ  هب  هن  ینعی 

نچچ هفیاط  نیا  رازو ، امـش  هدـیقع  هب  ایآ  .مهد  یم  ناشن  امـش  هب  ابفلا  نیا  رد  هک  طخ  نیمه  هب  ًـالثم  تسار ، فرط  هب  پچ  فرط 
نیا تقو  نآ  نوعلم ، دنرفاک و  یلب ، هک  دنیوگب  رگا  ریخ ؟ ای  دنا  هدش  نوعلم  دـترم و  هتـشگ ، جراخ  تیمالـسا  زا  ریخ و  ای  دـنرفاک 

نعللا زوجی  ال   » مالـسلا هیلع  یبنلا  لوقل  .هلبقلا  یلا  یلـص  هللا و  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  لاق ال  نم  زوجیال  ناوخب : ناشیا  هب  ار  مالک 
يا سپ ، سرپب  ناشی  زا ا  تقو  نآ  دنتـسین ، نوعلم  رفاک و  ریخ  هک  دنیوگب  رگا  و  مهریفکت .» زوجی  يأ ال  هلبقلا ؛ لها  نم  دـحا  یلع 

تافورح مالسا و  میدق  طخ  كرت  یگنرف و  طخ  هباشم  ار  هلـصفنم  تافورح  لامعتـسا  تباتک  رد  تجح  لیلد و  هچ  هب  امـش  ارزو ،
مکلم هک  نانچ  ینامثع  ياملع  لاح ، ره  هب   (1) ...دیرامش یم  نیا  ءزج  ار  برع  طخ  دنس  هچ  هب  دنرادنپ و  یم  رفک  ثعاب  ار  هیبرع 

ابفلا رییغت  حیرص ، روط  هب  ارزو ) ای   ) املع زا  نت  ود  رهاظ  هب  نانآ ، نایم  رد  .دننادن  نید  زج  ار  برع  يابفلا  دنتسناوت  یمن  دوب  هتشون 
(2) .دنتسناد یم  مالسا  تلود  ضارقنا  تلود و  نید و  یبارخ  ینعم  هب  ار 

: دنک یم  داهنشیپ  مکلم  هب  هدازدنوخآ 

.مییامن فرصت  ناشیا  جازم  رد  رگید ، روط  هب  مییآرد و  تقفاوم  یتشآ و  ماقم  هب  نافلاخم  اب  دیاب  هک 
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.متسرف یم  امش  دزن  هب  هتشون ، گرزب  یعدم  رفن  ود  نآ  هب  دوخ  فرط  زا  یبوتکم  اذل 

.دیهدب عالطا  ارم  ریبدت  هجیتن  زا  دینکب و  میلست  ناشیا  هب  دیشاب ، هدید  حالص  رگا 

لایخ زا  دـناوت  یمن  دـیوگ  یم  وا  .دوش  یم  حرطم  ابفلا ) ینیتال  حرط   ) ابفلا هلئـسم  باب  رد  ییاـیلاتیا  میکح  حرط  هلئـسم ، نیمه  رد 
: دیوگ یم  دهد و  یم  بلق  توق  مکلم  هب  هزرابم  همادا  يارب  دنکب و  لد  دیدج  يابفلا 

یم هک  دنا  هیفـس  بجع  مکلم  یلعحتف و  ازریم  تفگ  دنهاوخ  مدرم  هک  تسا  نیا  شتیاغ  .منکب  ار  دوخ  یعـس  دـیاب  ام  لاح ، ره  هب 
(1) .دنرآرد یگدنز  هب  هرابود  ار  هدرم  تلم  نیا  دنهاوخ 

رظن نیا  هدازدنوخآ  ادتبا  .دتسرف  یم  دش ، هراشا  رت  شیپ  هک  ینامثع  يارزو  زا  رفن  ود  هب  ار  يا  همان  ربتکا 1871 ، خیرات 14  رد  يو 
نوخ داد و  دهاوخ  خر  ییایسآ  ییاقیرفآ و  قطانم  رگید  نیمز و  برغم  رصم و  نمی و  ناتسبرع و  رد  یـشروش  طخ ، رییغت  اب  هک  ار 

: دیوگ یم  وا  .دروآ  یم  رظن  رد  هداس  رایسب  ار  نآ  لح  هار  یلو  دریذپ ، یم  دوش ، یم  عفر  مالسا  تلم  نایم  زا  يزیر 

يافلخ هب  دوخ  برقت  دوجو  اب  هلقم  نبا  هک  تفگ  دیناوت  نایگنرف ) طخ  هویش  هب  طخ  رییغت  هب  ضرتعم  نایـشروش  مدرم و   ) ناشیا هب 
فوخ زا  ماوع و  شروش  فوخ  زا  تشاد ، تین  خـسن  طـخ  هب  یفوـک  طـخ  رییغت  هب  هک  یتـقو  ترازو  بصنم  دوـجو  اـب  هیمالـسا و 

نبا یلع  هک  داد  ترهش  دومن و  رشتنم  هیمالـسا  هسورحم  کلامم  لک  رد  هکنیا  ات  درک  تسناوت  یمن  تراسج  راک  نیدب  ماع  ياولب 
رواب شباوخ  هب  قلخ  .دهدب  رییغت  خسن  طخ  هب  ار  یفوک  طخ  هک  تسا  هدرک  رومام  هدید و  باوخ  رد  ار  وا  هنع ، هللا  یـضر  بلاطیبا 

لحم دوب و  سیوا  فِّحصم  نیدتم و  درم  هکنوچ  دندرک ؛
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زا ار  وا  مدرم  دـش و  ظف  اح  رپس و  ایالب  ماسقا  عاونا و  لباقم  رد  هلقم  نبا  يارب  باوخ  نیمه  .دـش  یم  هدرمـش  ماوع  اـملع و  داـمتعا 
روش ثروم  هلقم  نبا  تکرح  باوخ ، نیا  هطـساو  هب  .دندش  شوماخ  دنداد و  اضر  شلمع  رب  دنتـشادنپ ؛ رومام  راوگرزب  ماما  فرط 

هینامیلس باتک  رد  مسیون  یم  نم  هک  عضو  نیمه  اب  یفوک ، طخ  هب  شنداد  رییغت  هلقم و  نبا  ندید  باوخ  تیفیک  .دیدرگن  اغوغ  و 
(1) .دشاب هدیسر  الضف  رظن  هب  زین  بتک  ریاس  رد  دیاش  .تسا  موقرم 

یمن ماوع  اـملع و  داـمتعا  قوـثو و  دروـم  ور ، نیازا  .تسناد  یم  هلقم » نبا   » ياوـقت دـهز و  نآ  دـقاف  ار  مکلم  دوـخ و  هدازدـنوخآ 
میهاوخ یم  دـیوگ : یم  دوجو  نیا  اب  .درک  دـهاوخن  رواب  اهنآ  زا  سک  چـیه  دنـشاب ، هدـید  زین  ار  هلقم » نبا   » باوخ رگا  هک  تسناد 

نامودخم هک  نیا  زا  میرادن و  يرپس  هلیسو و  چیه  اغوغ  شروش و  عفد  يارب  یلو  میهدب ، رییغت  یگنرف  طخ  هب  ار  مالـسا  میدق  طخ 
.تسا رکشت  بجوم  دنا  هدش  هجوتم  ار  نیا  ینامثع 

ماهلا ور ، نیازا  .تسا  هدوبن  هارمه  رکم  ایر و  اب  ای  هدوبن  بذاک  يایور  هلقم  نبا  باوخ  هک  درک  یم  كرد  هدازدنوخآ  لامتحا ، هب   
.تسا هدوب  مالسا  رصع  یملع  يرنه و  ياه  شنیرفآ  ییادیپ  كرحم  ینابر  ياه 

طخ يراوشد  هزیلیویـس ، ياه  تلم  زا  مالـسا  تلم  یگداتفا  بقع  ببـس  يرجه  خیرات  تدـم  رد  هک  درو  یم آ  نینچ  هدازدـنوخآ 
یم داهنـشیپ  وا  .دـناوخ  یم  ارف  مالـسا  یتخب  کین  هب  کمک  يارب  شدوخ  اب  يراکمه  هب  ار  ینامثع  ياـیلوا  وا  .تسا  مالـسا  میدـق 
مولع عیمج  هیهقف و  بتک  تهج  هب  فیرـش ، نآرق  رطاخ  هب  مالـسا  میدق  طخ  هک  دنریگب  میمـصت  نآ  رد  دوش و  اپرب  یـسلجم  دـنک 

میلعت دنناوخب و  دنریگب و  ای د  میدق  طخ  نیا  رد  ار  هینید  مولع  هشیمه  ام  هیناحور  ياملع  دباین و  رییغت  زگره  هینید 
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هک هفلتخم  عیانـص  هیویند و  مولع  میلعت  يارب  و  تسا ) هیـسور  رد  رطپ  تسایـس  ناـمرف و  ریثأـت  تحت  وا  داهنـشیپ  عـقاو ، رد   ) دـنهدب
طخ نآ  رد  هیناوید  بصانم  بابرا  لافطا   [ .ددرگ لامعتسا   ] هیتلود سرادم  رد  دیدج  طخ  دشاب ، هتـشادن  هینید  روما  هب  لخد  زگره 

دسافم میدق  طخ  رییغت  تروص  رد  هک  دنروایب  ملق  هب  تسا و  یقاب  یمالـسا  طخ  هک  دنـسیونب  اه  همانزور  رد  دنریگب و  دای  ار  مولع 
لها ریقف و  ناناوتان  يارب  هیلع  تلود  کیل  .داد و  دـنهاوخن  اضر  شرییغت  هب  زگره  هینید  ياملع  هیلع و  تلود  .تسا  روصتم  همیظع 
دیدج طخ  دنرادن ، تصرف  تعاطتسا و  نآ  تبوعـص  تباب  زا  میدق  طخ  ملعت  هب  هک  ناوید  ناراکتمدخ  رگید  ماظن و  لها  هبـسک و 
.دیمان میهاوخن  مالـسا » طخ   » ار هناگادج  دیدج  طخ  نیا  ...دنـشاب  ...هتـشاد  تردق  داوس  بسک  هب  تدم  كدنا  هب  ات  دـنزومایب ، ار 

هلمج زا  ار  طخ  دوخ ، خـیرات  لوا  ءزج  رد  نودـلخ  نبا  هک  نانچ  نآ ؛ لاثما  یـشاقن و  لثم  تسا ؛ عیانـص  هلمج  زا  دـیدج  طـخ  نیا 
.تسا هدرمش  شاعملا ) بابسا  دوعی  هیشاعملا و  هنیدم   ) عیانص

فورح ریمح »  » طخ هک  دروآ  یم  دنس  نودلخ  نبا  زا  زاب  تسین و  زاین  مکلم  وا و  تلاخد  هب  تسا  دقتعم  هدازدنوخآ  هویش ، نیا  اب   
تسا نامه  مالسا  طخ  هکنیا  تلع  هب  دیمان ، میهاوخن  مالسا  طخ  ار  دیدج  طخ  نیا  نوچ  ...تسا و  هدوب  هلـصفنم  یفوک ) زا  شیپ  )

شمّلعت رد  مدرم  تشیعم »  » روما يارب  هک  تسا  هناگادـج  یتعنـص »  » دـیدج طخ  نیا  هکلب  دـنام ، یم  یقاـب  هینید  مولع  تهج  هب  هک 
(1) .میا هدید  موزل 

یم زاب  ار  مالـسا  تلم  هب  مولع  لاقتنا  ياه  يراوشد  ناـمه  ، 1872 لاس 1290 /  رد  قیاقح  همانزور  رّرحم  هب  هماـن  رد  هدازدـنوخآ 
 = ملعلاراد یمداکآ ، « ) ایمدقا  » سیـسأت اب  صاوخ و  نایم  رد  اهنت  ار  دـیدج  طخ  شرتسگ  مولع و  شزومآ  اج ، نیا  رد  یلو  دـیوگ ،

يالـضف املع و  لوحف   » زا دیاب  وا  رظن  رد  یمداکآ  ياضعا  .دنک  یم  حرطم  دناسر ، یم  ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  هک  مولع ) ناتـسگنهرف 
نانآ .دنشاب  مالسا » تلم 
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دیدج طخ  هب  دیاب  دیدج  بتک  همجرت  یلو  دننک ، ظفح  رییغت ، الب  ار  هیمالـسا  بتک   » دنیازفیب و مالـسا  میدق  طخ  هب  ار  دیدج  طخ 
طنمالاراپ ایلارتسا )  ) ایلارتسفآ وتـسیرک ) هتنوم   ) نوتیـسرق هتنوم  کینرپوک )  ) قینرپوق نوچ  یظاـفلا  تئارق  ظـفلت و  اـت  دریگ  تروص 

 _ هنطلسلاداضتعا هب  يا  همان  رد  یملع  طخ  ینید و  طخ  ییادج   (1) .ددرگ لیهست  هلجم )  ) هتزغ و  راخب ) یتشک   ) روپا و  ناملراپ ) )
.دوش یم  دیکات  رگید  راب  ناریا _  مولع  ریزو 

: دسیون یم  دناد  یم  ابفلا  فعض  زا  هتساخرب  ار  ناریا  یملع  یناوتان  نآ  رد  هک  یتامدقم  زا  سپ  وا 

عیمج دینکب و  اپرب  سلجم  .دراد  روصق  ماسقا  عاونا و  ام  يابفلا  .تسابفلا  تلوهس  زا  یشان  كدنا ، تدم  رد  داوس  لیـصحت  هلیـسو 
يا هزات  يابفلا  دییامن و  بختنم  ار  فورح  لاکشا  نیرتانعر  نیرتابیز و  اهنآ  زا  دیزاسب و  رضاح  رظن  شیپ  رد  ار  ایند  للم  ياهابفلا 
هینید روما  يارب  زین  ام  میدق  طخ  ...هسمخ و  طورـش  تیاعر  اب  دیناسرب  تینارون  هب  تیناملظ  زا  ار  ام  تلم  دـینکب و  تسرد  ام  يارب 
.ددرگ لوادـتم  هیکلم  تاروما  يارب  ناتـسگنرف و  مولع  راشتنا  يارب  طقف  هزات  طخ  دـنامب و  یقاب  نویناـحور  اـملع و  تسد  رد  اـهنت 

.درک داجیا  ناییاپوروی  طوطخ  قایـس  رب  يا  هزات  طخ  تشاذگ و  یقاب  ناشیـشک  تسد  رد  ار  ناسور  میدق  طخ  ریبک  رطپ  هک  نانچ 
هدنز هک  مادام  مسیون و  یم  زاب  یلو  ممهف ، یم  دوخ  زین  نم  یلب  .تسا  نتفوک  درـس  نهآ  اه  نیا  یلعحتف ، ازریم  هک  دومرف  دیهاوخ 

ار لایخ  نیا  هفحت  تسا  لاس  هدزناپ  بیرق  هک  نانچ  .دوش  هدـنکارپ  تلم  لک  نیبامیف  ابفلا  دـیدجت  لایخ  هکنیا  اـت  تشون  مهاوخ  ما 
(2) .دیئور دهاوخ  ام  فالخا  رصع  رد  مخت  نیا  ههبش  یب  مشاپ ، یم  مور  ناریا و  كاخرد 
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، ثیدح همانزور  هب  ( 1869  ) دوخ همان  رد  مکلم  .دراد  ار  تیعوضوم  نیرت  یساسا  مالسا ، عوضوم  زین  مکلم  دیدج  يابفلا  حرط  رد 
فعـض رد  ار  یملع  یگدـنام  بقع  هک  لامک  قمان  رظن  فالخرب   [ دـیدج ینامثع  یملع  نمجنا   ] هینامثع هیملع  تیعمج  هب  هتـسباو 

دنک یم  مالعا  دهد و  یم  رارق  دیکات  دروم  ار  یبرع  يابفلا  ندوب  بسانمان  ابفلا ، رد  هن  تسناد  یم  ینامثع  تلود  رد  شزومآ  هوحن 
یم املع  تفلاخم  ار  حرط  نیا  يارجا  عنام  نیرت  گرزب  وا  .تسا  ناناملـسم  همه  يارب  ریزگان  یترورـض  دیدج  طخ  کی  عادبا  هک 

شیپ زا  ار  گرزب  عنام  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دسرپ  یم  ناگدـنناوخ  زا  وا  .درب  یم  راک  هب  ینید  رهاظ  هب  لالدتـسا  کی  هب  تسناد و 
؟ تشاد رب  ياپ 

در ار  اپورا  ياه  تفرشیپ  مولع  قلطم  روط  هب  دنزرو و  یم  رارـصا  یلعف  لهج  رد  اهنآ  هک  ینامز  ات  درک  تباث  املع  رب  ناوت  یم  ایآ   
.تفر دهاوخ  يدوبان  يوس  هب  دش و  دهاوخ  رت  فیعض  زور  هب  زور  مالسا » نید  ، » دنیامن یم 

تینما نادقف  مدرم ، ياه  يدازآ  قوقح و  دوجو  مدع  تسا و  ابفلا  صقن  تلع  هب  هزورما  تایقرت  زا  اهنآ  ییادج  ناناملـسم و  لهج 
تلادـع و دوبمک  زواجت و  تنوشخ و  يدایز  هسوش ، ياه  هار  داـجیا  مدـع  تساـبفلا ؛ صقن  زا  یـشان  لاوما ، فرـش و  ناـج ، يارب 

.تسابفلا صقن  تلع  هب  اهنیا  همه  فاصنا 

دیدج يابفلا  هک  دندوب  راودیما  هدازدنوخآ  مه  وا و  مه  .تسا  هجوت  نایاش  ناملسم  ياه  تلم  مالسا و  هب  همان  نیا  رد  مکلم  لسوت 
یقلت ناسکی  هب  ینامثع  ناریا و  يارب  ار  ابفلا  حالصا  هلئسم  .دور  راک  هب  یکرت  یسراف و  یبرع ، یمالسا  یلصا  نابز  هس  ره  رد  اهنآ 

یبرع و نابز  ای  یبرع  طوطخ  زا  ات  دندرک  یم  تبحص  رت  شیب  یمالـسا  ياه  نابز  یمالـسا و  طخ  زا  اهنآ  ور ، نیازا  دندرک و  یم 
یکرت و
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نانآ هجوت  .دندوب  هداد  ینید  ریغ  ییایند  ًالماک  نومضم  کی  ابیرقت  یمالسا  مالسا و  ناگژاو  هب  رفن  ود  نیا  نینچ  مه   (1) ...یسراف
هب تسناوت  یم  هک  دوب  هژیو  یگنهرف  ای  ییاـیفارغج  هقطنم  کـی  ردتاحالـصا  ماـجنا  (2) و  ندرک یبرغ  تهج  رد  ناملـسم  مدرم  هب 
هب هک   ) ینید ياوتحم  زا  مالـسا  هژاو  ندرک  یهت  هنوگ  نیا  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  یبهذـم  ياهدـنب  دـیق و  زا  ادـج  یتحو  دـحاو  روط 

يدـعب راکمه  نیدـلا _  لاـمج  دیـس  دـیاقع  رد  يرت  لـماک  وحن  هب  دوب ) هتفرگ  تروص  ییاـپورا  فرع  ذوفن  تلع  تحت  لاـمتحا ،
نیرتالاب هب  تسا ، یمالسا  تایح  میظنت  رد  مهم  موهفم  کی  کش  یب  هک  هعماج  لامجدیس  هدیقع  هب  انب  .تسا  هتفای  یلجت  مکلم _ 

نایب هک  تسا  یتاظحالم  اه و  هاگدید  نینچ  هنیمز  رد  اهنت  .دوش  یم  مالسا  دوخ  ناسمه  دننامه و  انعم  رد  دبای و  یم  تیمها  هجرد 
هدیمهف تفر » دهاوخ  يدوبان  هب  ور  دش و  دهاوخ  رت  فیعـض  زور  هب  زور  مالـسا  نید  ، » ییاپورا مولع  ندرک  دراو  نودـب  هک  مکلم 

دهاوخ یم  ینمض  روط  هب  نایب ، یناعم  ملع  هب  طوبرم  لیالد  زا  ریغ  هب  درب ، یم  راک  هب  ار  مالـسا  هملک  مکلم  هک  یماگنه  .دوش  یم 
تفلاخم ناونع  هب  لوبناتـسا  رد  ابفلا  حالـصا  هک  دهد  یم  عالطا  هدازدنوخآ  هب  اهراب  هب  يو  .دناسرب  زین  نید  اب  ار  یبرع  طخ  دنویپ 

: دریگ یم  رارق  تیدض  دروم  نید  اب  نآ 

(3) .تسام بهذم  زا  یتمسقام  طخ  هک  دنیوگ  یم  اه ) ینامثع   ) اهنآ

اب نتـشون  یکرت  نوچ  مه  ار  نآ  هک  دش  یم  تیوقت  اجنآ  زا  تسا ، هتـساخرب  هنادحلم  ياه  هشیدنا  زا  دـیدج  يابفلا  ینامگدـب  نیا 
یکرت نابز  هب  هک  ناملسم  ریغ  دارفا  يوس  زا  اهنت  ابفلا  هنوگ  نیا  اریز  دنتشاگن ؛ یم  ینمرا  ای  ینانوی  يابفلا 
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اب قفاوم  اهنت  هن  ار  ابفلا  حالـصا  هک  دندرک  یم  شـشوک  هدازدنوخآ  مکلم و  یلک  روط  هب  یلو  تفر ، یم  راک  هب  دنتفگ ، یم  نخس 
نینچ لوبناتسا  رد  لاس 1863  رد  هدازدنوخآ  هک  نانچ  .دننک  دادملق  دنمدوس  بهذم  يارب  ار  نآ  یتح  هکلب  دـنهد ، هولج  بهذـم 

ای (1) و  .دوش یم  راذگریثأت  ینید  فیلاکت  رت  لماک  ماجنا  رد  دیدج  طخ  لوبق  دش  یعدم  يو  .تشاذگ  هحـص  نآ  رب  اهراب  درک و 
رکفلارونم تسود  زا  یتح  درک و  حرطم  هنیـشیپ  ناونع  هب  خـسن  طخ  هب  یفوک  طخ  لاقتنا  رد  ار  نید  فرط  زا  طـخ  حالـصا  زیوجت 

مکلم دـش  هتفگ  هک  نانچ   (2) .درک اوتف  ياضاقت  هداز » نیسح  دمحا  الم  هدازدنوخآ   » زاقفق مالسالا  خیـش  دوخ ، هزیلیویـس  لاربیل و 
ناخ و مکلم  یحالـصا  رکف  .تخاـس  حرطم  ینید  تفلاـخم  هنوگره  ندرک  فرطرب  يارب  ریزو  خیـش و  هلاـسر  رد  ار  لـیلد  نیا  زین 

لحارم رد  هدازدنوخآ  .دنا  هدرک  نینچ  صخـشم  یـشور  اب  کی  ره  تسا و  هدروخ  دنویپ  طخ ، حالـصا  نید و  هرابرد  هدازدنوخآ 
راودیما وا  .دراد  یم  فورصم  تهج  نیا  رد  ار  دوخ  ّمه  مامت  دزاس و  نک  هشیر  ار  مالسا  هک  تسناد  یم  دوخ  یلـصا  هفیظو  يدعب 

: دوب

هک مینیبب  تقو  نآ  .درک  دنهاوخ  رـشتنم  هیقیرفا  ایـسآ و  لک  رد  دناسر و  دـنهاوخ  پاچ  هب  یفرط  رد  ار  هخـسن  مناتـسود  بیرق  نع 
ام يابفلا  لوبق  هب  ادبال  .تفر  دهاوخ  تسد  زا  ناشیا  نید  تقو  نآ  .تشاد  دنهاوخ  هاگن  ار  ناشدوخ  نید  هنوگچ  لوبناتسا  يارزو 
ام هب  تبـسن  نالا  هک  ناشدوخ  راتفر  نیا  زا  تقو  نآ  دروآ و  دهاوخ  ور  ناشیا  يارب  یگدنخرف  تداعـس و  مایا  داد و  دنهاوخ  اضر 

(3) .دمآ دنهاوخ  یهاوخرذع  ماقم  هب  تشگ و  دنهاوخ  نامیشپ  دنراد ،
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ساسا رییغت  هرابرد  شداهنشیپ  ات  دنارورپ  یم  رس  رد  ار  ینید  ياهرواب  يروف  یگتخیر  مهرد  کی  راظتنا  هدازدنوخآ  بیترت ، نیدب 
ینـشور هب  اج  نیا  زا   (1) .دوب هتخاس  نآ  لمکم  زین  ار  بارعا  زا  ترفن  مالـسا ، هب  تبـسن  ینمـشد  رب  نوزفا  يو  .دوش  هتفریذـپ  ابفلا 

يرظن مکلم  یلو  دوش ، یم  راکـشآ  شا  يرکف  تایح  ینایاپ  لحارم  رد  اـبفلا  حالـصا  رد  هدازدـنوخآ  یتدـیقع  ياـه  هزیگنا  هشیر 
تسـس و كدـنا  كدـنا  یمالـسا  ياهرواب  هیاپ  بیترت ، نامه  هب  ات  دوب  دـقتعم  اـبفلا  یجیردـت  تاحالـصا  هب  وا  .درادـن  دـنت  نینچ 

دربراک دـش و  یم  زاغآ  مالـسا  یجراخ  رهاوظ  ندرب  نایم  زا  اب  وا ، یمالـسا » مسیمرفر   » تاحالـصا و ناـس ، نیدـب  .ددرگ  نوگژاو 
ياه شزرا  اه و  هشیدـنا  یناهن  روط  هب  درکیور ، نیا  اب  .تفر  یم  راک  هب  مالـسا ، رهوج  اب  ریاـغم  ياـه  فدـه  يارب  دـیدج  ياـبفلا 
ناخ نیـسح  ازریم  نامز ، مه  .داد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  حور و  نطاـب ، مالـسا  تفاـی و  یم  هرطیـس  یمالـسا  هعماـج  رب  یبرغ 

وا هب  تبـسن  یقیمع  ترفن  هنیک و  هک  هدازدنوخآ  .دوب  هدـش  هدـیزگرب  ییامظع  ترادـص  ماقم  هب  رالاسهپـس ) اهدـعب   ) هلودلاریـشم
وجه ناخ  نیسح  ازریم  دننام  ار  نافلاخم  زا  کی  چیه   (2)، تسا هداد  زورب  ات _  ود  یکی  زج  شیاه _  همان  همه  رد  ار  نآ  تشاد و 

هاج و صیرح  دوخ و  هیناسفن  هیناصخش و  ضارغا  هدنب  نویسازیلیویس و  هار  ّدس  توپسید ، لذرا  دبع  ار  وا  .تسا  هدرکن  ییوگدب  و 
رطپ هلماعم  ناخ  نیسحازریم  هک  دندوب  هتشون  وا  هب  هدازدنوخآ  ناتسود  زا  یضعب  .دناوخ  یم  تفص  گرگ  هدنرد و  تفص و  هابور 

ناکما یمهم  نینچ  ابفلا ، رییغت  نودب  وا ، رواب  هب  اریز  تشادن ؛ يداقتعا  رما  نیدـب  وا  یلو  درک ، دـهاوخ  ناریا  رد  هیـسور  اب  ار  ریبک 
(3) .دوب دهاوخن  ریذپ 
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هدرک شومارف  ار  وا  نارهت  ناتـسود  یگمه  یبن  ازریم  رـسپ  تاردص  اب  ییوس  زا  .دوب  ابفلا  رییغت  ای  حالـصا  فلاخم  زین  نیـسحازریم 
.دندوب هدیرب  ییانشآ  یتسود و  هتشر  وا  زا  دنتشون و  یمن  باوج  ًالصا  وا  ياه  همان  هب  دندوب و 

.دـیایب ناریا  هب  دریذـپب و  ار  دـیدج  مظعا  ردـص  ترواـشم  مکلم  دوب  رارق  مکلم  ازریم  اـب  رالاسهپـس  نیـسح  ازریم  یتسود  ببـس  هب 
: دوش یم  زاربا  ساسحا  نیا  مکلم ، هب  سرام 1872 ، همان 8  رد  .دوب  دونشخان  تیعضو  نیا  زا  هدازدنوخآ 

دیراد ار  ناتدوخ  يابفلا  يارجا  دـیما  رگا  .هن  اـی  تفر  دـیهاوخ  مناد  یمن  یلو  دـنا ، هدرک  توعد  نارهت  هب  دـنیوگ  یم  ار  امـش   ... 
یم رتهب  ار  ناتدوخ  حالـص  ناتدوخ  ...نیوانع  باقلا و  لیـصحت  یـشورف و  صّخـشت  يارب  رگم  .دـیور  یم  راک  هچ  هب  الا  دـیورب و 
هراپ هب  دیـشاب ، هدوب  هتفر  رگا  يراب  ...دیوشب  رت  کیدزن  مه  نم  هب  دـیورب و  هک  مبلاط  دوخ  نم  هکلب  منک ، یمن  هلخادـم  نم  .دـیناد 

هک نوچ  دهد ؛ یم  يور  رارق  هچ  هب  عاضوا  دینیبب  ات  دیرادب  هگن  ناتدوخ  رـس  رد  ار  هینامثع  تلود  تیعبت  باسحلا  یلع  تاظحالم 
یم دنک و  یم  توعد  ار  وت  یهاوخریخ  یتسود و  تبـسن  هب  ایآ  اونان )  ) ناخ یبن  ازریم  رـسپ  هک  دیمهف  مناوت  یمن  تقو  زا  شیپ  نم 

تنابز هتـسکش و  تملق  ات  دنکفا  رود  اجنآ  زا  ارت  دهاوخ  یم  هکنیا ...  ای  دسرب  یعفن  دیآ و  ردص  هب  راک  ناریا  رد  وت  زا  هک  دهاوخ 
(1) .ددرگ هتسب 

زا کی  چیه  رد  مکلم  یلو  تسناد ، یم  تاحالـصا  لوصا  لصا و  ار  نآ  اریز  دوب ؛ ابفلا  رییغت  یـشومارف  نارگن  عقاو  رد  هدازدنوخآ 
هب يارب  ار  وا  ياـه  تشاداـی  هدازدـنوخآ  .درک  روبع  سیلفت  زا  نارهت ، هب  رفـس  هار  رد  مکلم  .دیـشیدنا  یمن  یمزج  روـط  هب  دـیاقع 

(2) .درک طبض  تبث و  گرم ، زا  سپ  ناشخرد  ترهش  ندروآ  تسد 

140 ص :

ص 279. دیدج ، يابفلا  . 1 - 1
.295 صص 286 _  نامه ، . 2 - 2
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یلیلد دـحلم  تسود  کی  اب  هرکاذـم  رد  وا  .تسا  مهم  رایـسب  مکلم  ینطاب  ياـه  هاگدـید  ندرک  راکـشآ  رظن  زا  اـه  تشادداـی  نیا 
.درب یمن  دهد  هولج  یحیسم  ای  ناملسم  کی  ار  دوخ  هکنیا  زا  يدوس  دراد و  ناهنپ  ار  دوخ  یعقاو  تاساسحا  هک  تشادن 

مکلم یلصا  دصقم  نیا  دوب و  نید  ياج  هب  تیرشب » يامنهار   » ناونع هب  لقعت  ملع و  نتخاس  نیزگ  ياج  یلـصا  فده  اج ، نیا  رد 
زا .تسا  هدوب  مهم  نیا  ققحت  ياه  کیتکات  زا  یکی  نآ  رییغت  ابفلا و  حالـصا  ناشیا  رب  هک  تسا  هدوب  نارکفلارونم  هدازدنوخآ و  و 

دروخرب رثا  رد  یحالـصا  هشیدنا  نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  ابفلا ، حالـصا  يارب  وا  ياه  هزیگنا  هرابرد  هدازدنوخآ  ياه  ترابع  نتم 
گنهرف هب  یبایهار  يوجو  تسج  رد  هک  نارکفلارونم  ناهذا  رب  دیدج  ملع  هطلـس  اپورا و  ندمت  يالیتسا  برغم و  قرـشم و  ندمت 

ار وا  يدادیور  ره  هک  دش  یم  ببـس  وا  ینیبرهاظ  هدازدنوخآ و  یگدز  برغ  اج  نیا  زا  .تسا  هدمآ  دیدپ  دنا ، هدوب  ییاپورا  ملع  و 
.دنادرگ يّدج  دوخ  میمصت  رد 

 

ق) 1298 ه .   ) رالاسهپس ناخ  نیسح  ازریم  موس : راتفگ 

ازریم دنزرف  دوب ، هدش  فورعم  رالاسهپس  بقل  اب  رت  شیب  هک  مظعا » رالاسهپس   » و هلودلاریشم »  » هب بقلم  ینیوزق  ناخ  نیـسح  ازریم 
 _ هلودـلا نکر  ازریم  یقن  یلع  صوصخم )  ) شارت هصاخ  كالد  هک  تسا  یماـن  نیدـباع  یبن ، ازریم  ردـپ  .تسا  ینیوزق  ناـخ  یبن 

.تسا هدوب  نیوزق _  مکاح  راجاق و  هاش  یلعحتف  دنزرف 

يو .دش  هداز  ق  لاس 1243 ه .  رد  یبن  ازریم  دشرا  دنزرف  ناخ ، نیسح  ازریم 

141 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


تمس اب  هنـس 1255  رد  تفرگ و  ارف  ار  یـضایر  مولع  هسنارف و  نابز  تفای و  هار  نونفلاراد  هسردم  هب  جیار ، مولع  لیـصحت  زا  سپ 
(1) .دمآرد هجراخ  ترازو  مادختسا  هب  لاس  دنچ  زا  سپ  دش و  هدرپس  باتکلا  ُکَلَم  رقاب  ازریم  هب  يرگ  یشنم 

ینایم رد  اپ  ناریا  هب  ناخاقآ  تشگزاب  يارب  يو  تهج ، نیمه  هب  .دوب  رارقرب  يراکمه  یتسود و  یتّالحم  ناخاقآ  رالاسهپس و  نایم 
نینچ مه  .تسا  هدیـشخب  ناخ  نیـسحازریم  هب  هیپور  رازه  هاجنپودـص  کی  يدـنب  طرـش  هقباـسم و  مسا  هب  یتـالحم  ناـخاقآ  .درک 

: تشاد تسد  ناریا  هب  كایرت  دورو  رد  ناتسودنه ، تیرومأم  رد  رالاسهپس 

دوب دقتعم  اریز  دنروایب ؛ ناریا  هب  كایرت  دـقن  لوپ  ياج  هب  ات  دومن  قیوشت  ار  ناریا  تلود  هعبت  راّجت  یئبمب  ترافـس  رد  رالاسهپـس   
(2) .دش ناریا  رد  يراک  كایرت  قوشم  يو  راتفگ  تفگ ، ناوت  یم  اذل  .دراد  دوجو  یناوارف  عفن  راک  نیا  رد  هک 

تیرومأم لاس  هس  دـش و  سیلفت  رد  ناریا  يرگلوسنک  لارنج  رومأم  دـعب  لاس  تشگزاب و  ناریا  هب  ق  لاس 1270 ه .  رد  رالاسهپس 
هدز گنج  قطانم  رد  تّالغ  هایـس  رازاب  زا  ناخ  نیـسح  ازریم  .دوب  نامز  مه  ینامثع  سور و  گنج  اب  اـهزور  نآ  .تشاد  همادا  يو 

.درب دوس  ناموت  رازه  دص  هب  کیدزن  نازرا  مدنگ  ندرک  دراو  اب  درک و  هدافتسا 

.دش انشآ  تشاد ، یمجرتم  تمس  زاقفق  رد  سور  تموکح  ناوید  رد  هک  هدازدنوخآ  یلعحتف  اب  يو  تیرومأم ، نیا  رد 

یمالسا طخلا  مسر  رییغت  يارب  رالاسهپس  ناخ و  مکلم  ازریم  هدازدنوخآ ، ثلثم 

142 ص :

نیون هاگآ  تاراشتنا  لوا : شخب  یناجریـس  يدیعـس  ربکا  یلع  مامتها : هب  نایناریا ،  يرادـیب  خـیرات  ینامرک ، مالـسالا  مظاـن  . 1 - 1
ص 134. ، 1362 نارهت ،

پاچ و هسـسؤم  هجراخ ، ترازو  یللملا  نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  هیراـجاق ، هلـسلس  ياـه  مظعا  ردـص  يراـشفا ، زیورپ  . 2 - 2
.1372 تاراشتنا ،
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.دیسرن هجیتن  هب  یلو  تشاد ، همادا  فلتخم  تروص  هس  هب  رفن ، هس  نیا  زا  مادک  ره  صاخ  یگژیو  اب 

.دش هدیزگرب  ینامثع  رد  ناریا  يراتخم  ریزو  بصنم  هب  ق  لاس 1275 ه .  رد  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم 

گنج نایاپ  اب  فداصم  عقوم ، نیا  .دوب  اشاپ  داؤف  اشاپ و  یلاع  یمظعاردص  اب  فداصم  ینامثع  رد  ناخ  نیـسح  ازریم  ترافـس  ماّیا 
يارجا هب  مزلم  اه  ینامثع  هنیو »  » هماندـهع بجوم  هب  دوب و  هداـتفا  هسنارف  سیلگنا و  ذوفن  تحت  ًـالماک  یناـمثع  تلود  .دوب  همیرک 

، مظعا ترادص  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  تبون  هب  دندوب  سیلگنا  لاّمع  هک  رفن  ود  نیا  .دـندوب  هدـش  روشک  نیا  رظن  دروم  تامیظنت 
(1) .تشاد کیدزن  هدوارم  نانیا  اب  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  تدم  نیا  رد  .دنوش  یم  بوصنم  هجراخ  ترازو  گنج و  ترازو 

دوخ تماقا  هرود  رد  ناخ  نیـسح  ازریم  .دیدرگ  بّقلم  هلودلاریـشم »  » بقل هب  هاش  يوس  زا  ق  لاس 1282 ه .  رد  ناخ  نیـسح  ازریم 
نآ يرامعتسا  گنهرف  فادها و  تم  دخ  رد  نامزاس و  نیا  تیوضع  هب  درک و  ادیپ  طابترا  يرنوسامارف  ياه  نامزاس  اب  ینامثع  رد 

ماقم هب  هاش ، يوس  زا  ق  نابعش 1288 ه .  رد 29  يو  .دنک  یم  ادیپ  انعم  هطبار  نیا  رد  مکلم  ازریم  زا  وا  هبناج  همه  تیامح  .دمآرد 
.دش بوصنم  ناریا  تلود  مظعا  ترادص 

، نایم نآ  زا  .دوب  نامز  مه  ناریا  رد  یپ  رد  یپ  ياه  یطحق  اب  تفای ، ترادـص  رالاسهپـس  نآ  ینایاپ  ياه  لاـس  رد  هک  داتـشه  ههد 
هک ییاج  ات  تشاد  یپ  رد  ار  یعمج  هتـسد  ياهریم  گرم و  زا  یجوم  رالاسهپـس ، دـیدج  ماقم  اب  فداصم  ق ، لاس 1288 ه .  طحق 

.داد شهاک  فصن  هب  ار  ناریا  تیعمج 

143 ص :

.دعب هب  تیاده ص 59  تاراشتنا  يراکمه  اب  کباب  تاراشتنا  راجاق ،  هرود  نارازگ  تسایس  یناساس ، کلم  ناخ  . 1 - 1
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جنپ رفـس  یط  رد  ناـیرابرد  هاـش و  ياـه  یـشایع  رد  تخیر و  هسیک  رد  ار  روشک  قـنور  یب  هنازخ  ییاراد  رالاسهپـس  تقو ، نیا  رد 
همانزایتما يراذـگ  او  نینچ  مه  .درک  نیبدـب  رالاسهپـس  هب  ار  اه  هدوت  ناهذا  عوضوم  نیا  .درک  جرخ  ییاپورا  ياـه  تلود  هب  ههاـم 

هب ار  روشک  تزع  لالقتسا و  ناهاوخاوه  تشاذگ ، ناگناگیب  رایتخا  رد  ار  ناریا  تورث  عبانم  مامت  لاس  داتفه  تدم  يارب  هک  رتیور 
یلزنا ردنب  رد  ناخ  نیـسح  ازریم  املع ، هژیو  هب  یلخاد  رـصانع  راشف  یپ  رد  گنرف  رفـس  زا  هاش  تشگزاب  ماگنه  .تشاد  او  شنکاو 
سپـس مارآ و  ار  عاضوا  مک  مک  دـش و  نارهت  یهار  ییاهنت  هب  هاـش  .دـش  بوصنم  نـالیگ  تموکح  هب  دـیدرگ و  علخ  ترادـص  زا 
میلست ناخ ، نیـسحازریم  يرانکرب  رد  ناخروم  .دنادرگزاب  وا  هب  كدنا  كدنا  ار  شلوا  تازایتما  هتـساوخ و  نارهت  هب  ار  رالاسهپس 

.دنا هتسناد  لیخد  زین  ار  هیسور  ینعی  نآ ، بیقر  تردقربا  ياهراشف  سیلگنا و  ياه  تسایس  لابق  رد  وا  طرش  دیق و  یب  ندوب 

رفـس هب  ار  هاش  مود  راب  يارب  لاس 1295 ، رد  دروآ و  تسد  هب  ار  هاش  نیدلارـصان  تیاضر  مزال ، ینیچ  هنیمز  اب  ناـخ  نیـسح  ازریم 
زین هنطلـسلادامتعا  .تسا  هتـسناد  لخاد  رد  شتردق  ياه  هیاپ  ندش  تسـس  ار ، رالاسهپـس  مادقا  نیا  تلع  خـیراوتلاردص  .درب  اپورا 

زا دیماجنا ، لوط  هب  هام  جنپ  هب  کیدزن  هک  رفس  نیا  .درامش  یم  يو  ياه  هلیح  زا  ار  رفـس  نیا  ماجنا  يارب  رالاسهپـس  ینیچ  هسیـسد 
.دوب لوا  صخش  ناخ  نیسحازریم  هتشذگ ، رفس  نوچ  مه  دیشک و  لوط  هب  نابعش  مهن  ات  لوالا  عیبر  رخاوا 

هناش يور  بصن  يارب  للکم  يارغط  هعطق  ود  رالاسهپس ، غیرد  یب  تامدخ  هطساو  هب  هاش  نیدلارصان  رفس ، نیا  زا  تشگزاب  زا  سپ 
: دش رداص  يو  هب  باطخ  ریز  طخ  تسد  دیشخب و  يو  هب  ناریا ) رد  نایماظن  یشودرس  نیلوا   ) اه

یهاوخ تلود  تقادص و  نسُح  هب  هک  هیونعم  طباور  روط  نیا  تمدخ و  تاماقم  هب  امش  صخش  صاصتخا  مظعا ، رالاسهپس  بانج 
للکم يارغط  هعطق  ود  دشاب ، بانج  نآ  زایتما  هیام  راصحنالاب  هک  تسا  هصوصخم  مئالع  راوازـس  دیا ، هدرک  لماح  ام  دزن  رد  دوخ 

هناش يور  رد  بصن  يارب  تسا ، نویامه  مسا  هب  هک  ساملا  هب 

144 ص :
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.میدرک تمحرم 

تارایتخا نیا  رذـگهر  زا  .دروآ » یم  اج  هب  تساوخ  یم  هچره  : » خـیراوتلاردص لقن  هب  هک  تسا  يدـح  ات  رالاسهپـس  رادـتقا  هنماد 
راذـگ ناینب  رالاسهپـس ، ناخ  نیـسحازریم  ههد ، کی  لوط  رد  يروشک  يرکـشل و  روما  یجراخ و  تسایـس  رد  يزات  هکی  لـماک و 

دح زا  شیب  تدارا  صالخا و  .دوش  یم  هتـسناد  ناریا  رد  یبرغ  ییاپورا و  شور  کبـس و  يراذـگ  هیاـپ  هک  دـش  یموسر  بادآ و 
هک تسا  یلاـح  رد  نیا  دوـب ؛ هتخیگنارب  زین  ار  يرامعتـسا  تلود  نآ  نارومأـم  یتفگـش  هک  تـسا  ییاـج  اـت  سیلگنا  هـب  رـالاسهپس 

.دوب ناتسودنه  هرمعتسم  رد  شعفانم  ظفح  ببس  هب  ناریا  رت  شیب  هچره  فیعضت  سیلگنا ، هدش  مالعا  تسایس 

ملسم قوقح  دش و  ادج  ناریا  زا  ناتـسچولب  ناتـسیس و  زا  ییاه  شخب  سیلگنا ، تیمکح  هطـساو  هب  رالاسهپـس ، ترادص  نامز  رد 
لالقتسا زا  سیلگنا  کیرحت  هب  تقو  نیا  رد  سراف  جیلخ  خویش  .درک  بحاصت  هیـسور  ار  رزخ  ياروام  ناسارخ و  لامـش  رد  ناریا 

.تسا نامروشک  ریگ  نابیرگ  زین  زورما  ات  نآ  هنماد  هک  دندز  مد 

: دنسیون یم  رالاسهپس  دوخ  هک  نانچ  .دوب  هدرک  ضیوفت  مظعاردص  هب  ار  تارایتخا  همه  هاش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

(1) .دنا هدومرف  ضیوفت  راذگاو و  اتیلک  اتیئزج و  ار  یتکلمم  یتلود و  تاروما  عیمج 

زا یـشوپ  مشچ  ار  يو  يرانکرب  تلع  .دـش  رانکرب  تاـماقم  یماـمت  زا  لاس 1297 ، رد  رادـتقا  ههد  کی  زا  سپ  ناـخ  نیـسحازریم 
.دنا هتسناد  هیسور  هب  اهنآ  يراذگاو  لاخآ و  هپت و  كوک  رزخ و  ياروام  رد  ناریا  مّلسم  قوقح 

سور روتارپما  دح  زا  شیب  هجوت  هک  تشاد  شیارگ  اه  سور  هب  مود  هرود  رد  سیلگنا و  هب  هرود  کی  رد  رالاسهپـس  نیـسحازریم 
، هیسور هب  رفس  يو و  هب 

145 ص :

ص 210. یمزراوخ ، رالاسهپس ،  رصع  رد  نوناق  تموکح  یقرت و  هشیدنا  نودیرف ، تیمدآ ، . 1 - 1
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.دیماجنا وا  لزع  هب  ماجنارس  هاش و  نیدلارصان  ینامگدب  بجوم 

دودحم و ار  یعرش  مکاحم  .داد  لکش  یبرغ  ياه  هتخومآ  ساسا  رب  ار  روشک  يرادا  یسایس و  راتخاس  راب  نیتسخن  يارب  رالاسهپس 
ياضما هب  تشون و  تسایـس  زا  نید  ییادـج  روحم  رب  ار  یـساسا  نوناق  .داد  شرتسگ  دوب  تموکح  تسد  رد  هک  ار  یفرع  مکاـحم 

.تخاس فقوتم  روشک  رد  ار  یهلا  دودح  يارجا  وا  .دناسر  هاش  نیدلارصان 

سیلگنا سور و  ینعی  ناریا ، رد  ذوفن  رپ  بیقر  ود  ناراشتـسم  شزومآ  تحت  ار  هورگ  ره  درک و  هتـسد  ود  ار  حّلـسم  ياـهورین  يو 
دروم ِتاحالـصا  لـیمحت  برغ و  ندـمت  تردـق و  هب  وا  ندرک  بوغرم  بوذـجم و  تهج  ار  هاـش  ياـپ  راـب ، نیلوا  يارب  .داد  رارق 

.درک لیمحت  اهرفس  نیا  رد  ار  ناریا  روشک  زا  یشخب  ییادج  زین  راب  ره  داد و  ماجنا  رابود  ار  راک  نیا  دوشگ و  گنرف  هب  شرظن ،

دوب يا  هجیتن  نامه  نیا  دندش و  مالسا  لاوزنا  يارب  يرتسب  یتسرپ  نطو  ییارگ ، ناتساب  ییارگ ، یلم  نوچ  ییاهراعـش  وا ، هرود  رد 
.ینید هشیدنا  مالسا و  زا  یناریا  هعماج  ندرک  ادج  ینعی  تساوخ ؛ یم  برغ  هک 

خر هب  يداصتقا  یـسایس و  يرادا ، یگنهرف ، یعامتجا ، يایاوز  رهاوظ و  مامترد  درک و  ذوفن  تلم  نیا  ناج  يافرژ  اـت  یگدز  برغ 
.تسا ناریا  رد  كانرطخ  مجاهت  نیا  یناب  ناخ  نیسحازریم  .دش  هدیشک  مالسا 

زاب وا  هک  یهار  .تسناد  ناریا  رد  نردم  هبش  هدز  برغ  تاحالصا  يارجا  رامعم  نیتسخن  ناوت  یم  ار  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم 
ناریا خیرات  تفرگ و  رارق  تردق  عضوم  رد  ًالماک  ناریا  رد  نردم  هبش  دادبتـسا  ندش  هنیداهن  هاشاضر و  ندیـسر  تردق  هب  اب  درک 
ظاحل هب  هتسباو و  وج و  تعفنم  بلط و  تصرف  يدرف  یتیصخش ، ظاحل  هب  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  .دز  مقر  ار  متـسیب  نرق  رد 

رب نردـم  هبـش  يرادا  یتموکح _  راتخاس  يزادـنا  هار  رد  شالت  وا  گرزب  تنایخ  .تسا  يرنوساـمارف  ژل  وضع  هدز و  برغ  يرکف 
هدس زاغآ  رد  ناخاضر  هک  یهار  تسا ؛ رامیب  یحطس و  ییارگددجت  هد  اج  رد  ناریا  نتخادنا  مکلم و  ازریم  ِلدم  هیاپ 
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.دز مقر  ام  رصاعم  خیرات  يارب  ار  راب  هعجاف  یتشونرس  درب و  شیپ  هب  هزینرس  روز  اب  ار  نآ  ش  مهدراهچ ه . 

 

هدز برغ  نارکف  نشور  اب  هزرابم  رد  ینید  ناملاع  شقن  مراهچ : راتفگ 

هراشا

نامزالم ناهاشداپ و  نامکاح و  دوب و  هدرتسگ  رایـسب  راجاق  نامز  ِناریا  رد  رالوکـس  هدز و  برغ  ياه  هورگ  دارفا و  ياـه  تیلاـعف 
شیپ رد  ار  گنرف  رفـس  ینارذگ ، شوخ  نایبرغ و  برغ و  رادید  ياوه  هب  هاگدـنچ  زا  ره  دـندوب و  برغ  هتفیرف  یگمه  تموکح ،

يرصان و تموکح  رد  رما  نیا  دنتشاذگ و  یم  ناریا  شک  متـس  مدرم  شود  هب  ار  نآ  تفگنه  ياه  ماو  هنیزه  نیگنـس  راب  هتفرگ و 
هزینردـم رد  نایارگ  برغ  یماکان  ببـس  یلماع  هچ  هک  تسا  نیا  یـساسا  شـسرپ  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  يرفظم 

نآ شـسرپ  نیا  .تشادـن  موادـت  یعطقم ، ریثات  زج  هب  اهنآ  ياه  شالت  لیلد  هچ  هب  تسا ؟ هدوب  شا ) یبرغ  يانعم  هب   ) روشک ندرک 
هک روشک  نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دوبن ، ناریا  یگدرتسگ  هب  هدـش  ماجنا  ياه  تیلاعف  هیکرت  رد  مینادـب  هک  دوش  یم  رت  گنررپ  هاـگ 

.دیدرگ مکاح  نآ  رب  يرالوکس  نوناق  دش و  لیدبت  کیئال  يروشک  هب  دوب ، یمالسا  تموکح  زکرم  يزور 

رد مکلم  دوخ  هچ  نانچ  .دـننک  حرطم  نید  هفافل  بلاق و  رد  ار  یبرغ  ینابم  ات  دندیـشوک  ناخ  مکلم  دـننام  يدارفا  هک  تسا  بلاج 
: دسیون یم  تنلب _  دیرفلیو  یسیلگنا _  دنمشناد  هب  شا  همان 

147 ص :

ناریا رد  هتینردم  www.Ghaemiyeh.comهبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسایس و یعامتجا و  ياه  متـسیس  مدوب ، هک  اپورا  رد  .متفاـی  شرورپ  ناناملـسم  ناـیم  یلو  متـسه ، یحیـسم  هداز  ینمرا  دوخ ، نم 
تروص هب  ناریا  رییغت  هک  متسناد  نینچ  .مدیدرگ  انشآ  يرنوسامارف  يرس و  تالیکشت  اب  نینچ  مه  مدرک ، هعلاطم  ار  برغم  یبهذم 

کین ار  یناـعم  نآ  ناـنطو  مه  اـت  متـشاد  هضرع  نید  فاـفل  رد  ار  يداـم  یقرت  رکف  ور ، نیازا  .تسا  يا  هدـیاف  یب  شـشوک  اـپورا 
(1) .دنبایرد

هولج ناریا  رد  يرالوکـس  ياه  هشیدنا  دراوم  یخرب  رد  دـنچره ، دـنهد ؛ رییغت  هیکرت  نوچ  مه  ار  ناریا  دنتـسناوتن  نانآ  همه ، نیا  اب 
نوچ يذوفن  اب  گرزب و  ناملاع  روضح  دوجو و  رد  دیاب  ار  هیضق  نیا  رس  .دیدرگن  رادیاپ  هتشادن و  موادت  رما  نیا  یلو  درک ، يرگ 

ذوفن و ربارب  رد  ار  تمواقم  ناوت  ناش ، ییاذـک  تردـق  همه  اب  ناهاشداپ  اریز  تسناد ؛ نآ  لاثما  ینک و  یلعالم  يزاریـش و  يازریم 
نیا هدـنهد  ناشن  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یتیاکح  دوخ  تارط  اخ  باتک  رد  هنطلـسلا  نیع  هنومن ، يارب  .دنتـشادن  ناـنآ  يونعم  تردـق 

: دسیون یم  يو  .تسا  تیعقاو 

زورما هک  نابایخ  لخاد  ار  شدوخ  ردام  ایلعدهم ، هسردم  راوید  زا  عرذ  ود  تساوخ  دنیوگ ، یم  هک  لالقتسا  نآ  اب  هاش  نیدلارصان 
ملا : » تشون هاش  هب  ار  همان  نیا  باوج  رد ] ناشیا  ، ] تشون ینک  یلعالم  یجاح  هب  هضیرع  دیامنب ، تسا ، يدمحا  نابایخ  هب  موسوم 

نابایخ تمس  هب  نویامه  باب  يولج  زا  هک  ار  نابایخ  نیا  درکن  تئرج  دوب  هدنز  ات  رگید  هاش  لیفلا ،» باحـصاب  کبر  لعف  فیکرت 
(2) .دیامن عیسو  دور  یم  دابآ 

ات دادـن  هزاجا  هک  دوب  اهدیهـش  خیـش  ینایتشآ و  ینک ، یلعالم  يزاریـش ، يازریم  نوچ  يرایـشوه  هاگآ و  ناملاع  دوجو  کش ، یب 
تسد نارودزم  قیرط  زا  دناوتب  برغ 
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هاگ نـالوج  هیکرت  رگا  .دـنک  یلمع  ناریا  رد  ار  دوخ  يرامعتـسا  ياـه  تساوخ  ناـخ ، مکلم  هدازدـنوخآ و  دـننام  شا  هدـنهدناشن 
هاتوک يا  هراشا  راتشون ، نیا  نایاپ  رد  ور ، نیازا  .دوب  هرهب  یب  ذوفنرپ  هاگآ و  ياملع  دوجو  زا  دیدرگ ، اه  تسیرالوکس  اه و  یبرغ 

عبنم هب  دنناوت  یم  املع  هناهاگآ  روضح  شالت و  زا  رت  شیب  عالطا  يارب  نادـنم  هقالع  .تشاد  میهاوخ  ینک  یلعالم  ياه  تیلاعف  هب 
.دننک هعجارم  هنیمز ، نیا  رد  ناوارف  ياه 

ق) 1306 ه .   ) ینک یلع  الم  جاح 

ملعم دزن  هب  دوخ  ناوارف  شالت  اب  تسخن  .دـمآ  اـیند  هب  نارهت  عباوت  زا  نک ، ياتـسور  رد  ق  لاس 1230 ه .  رد  ینک  یلع  الم  جاـح 
، يدنچ زا  سپ  .دومن  تیبدا  تیبرع و  مولع  رد  دورو  رد  تخس  يرارصا  دیدرگ و  زاین  یب  يو  زا  یتدم  كدنا  رد  هتفر و   [ بتکم ]
رهاوج و بحاص  تمدـخ  رد  ار  یعرـش  مولع  كاپ ، كاخ  نآ  تنوکـس  ضیف  زا  تفای و  قیفوت  تاـیلاع  تاـبتع  رد  يراوج  مه  هب 

راگدای هب  دوخ  زا  دـنمدوس ، ییاه  هتـشون  تخادرپ و  لوصا  ثحابم  شراگن  هب  درک و  لـیمکت  لیـصحت و  يراـصنا  یـضترم  خـیش 
: تسا ریز  رارق  هب  يو  راثآ  .تشاذگ 

؛ لوصا رد  يا  هلاسر  . 1

؛ تراهط رد  یباتک  . 2

؛ زامن رد  یباتک  . 3

؛ عیب رد  یباتک  . 4

(1) .تشون ار  نآ  لاس 1259  رد  هک  لئاسرلا  صیخلت  حرش  رد  لئالّدلا  قیقحت  باتک  . 5

رد املع  تاناکما  تیدودحم  دعاسمان و  طیارـش  دوجو  اب  تسناوت  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ینک  یلعالم  جاح  یـسایس  كولـس  راتفر و 
سور و تردق  ود  رطخ  یلو  دراذگ ، راشف  تحت  دنک و  دودحم  يرترثؤم  روط  هب  ار  اهراجاق  مکاح ، هاگتسد  ربارب 
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تردق زومآدـنپ و  هاگ  صاخ و  یتسایـس  زا  يوریپ  هب  ار  ناشیا  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  ناریا ، رد  اهنآ  هدـننک  درخ  تباقر  سیلگنا و 
لباقم رد  ار  تلود  تردق  ات  دیـشوک  یم  لاح ، نامه  رد  يو  .درک  راچان  یجراخ  تردق  ود  نآ  ربارب  رد  ناریا  تلود  هب  ندیـشخب 

یم عیمطت  ای  لافغا  هاش  نیدلارصان  صخش  ای  روما و  نارازگراک  هاگره  .دنک  متس  عفر  مدرم ، زا  ناوت  دح  رد  دنک و  دودحم  مدرم 
راذگاو ناگناگیب  هب  دـش ) یم  هدرمـش  مدرم  تیمکاح  لالقتـسا و  زا  ییزج  تقیقح  رد  هک   ) ار ناریا  تلم  تورث  زا  یـشخب  دـش و 

هک دروآ  یم  راشف  هاش  هب  يردق  هب  يو  .دوب  ینک  یلعالم  نآ  زا  يّدـج  تکرح  ضارتعا و  يادـص  نیرت  مهم  نیتسخن و  درک ، یم 
همان رد  موحرم  نآ  داد و  خر  نینچ  رتیور »  » اب ناریا  دادرارق  دروم  رد  هک  نانچ  درک ؛ یم  راداو  همان  زاـیتما  اـی  دادرارق  وغل  هب  ار  يو 
وغل رب  دنک و  یم  شهوکن  تخـس  ار  هاش  تسوا ، یحور  تردق  تراسج و  تیعطاق و  یـسایس و  شنیب  زا  یکاح  هک  ینّحللادیدش 

.دراشف یم  ياپ  زایتما 

تیناحور تیعجرم و  رد  یخیرات  يا  ههرب  زا  هک  تسا  یمهم  یخیرات  دنـس  هاـش ، هب  ینک  هّللا  تیآ  هناـهاگآ  زیمآ و  ضارتعا  هماـن 
.دنک یم  تیاکح  هعیش 

هعجاف و قمع  هک  دوب  ینک  یلعـالم  اـهنت  دـندوب ، هدروخ  ار  ناـخ  مکلم  ياهراعـش  بیرف  حول ، هداـس  یهورگ  هک  ناـمز  نیمه  رد 
تیبرت اـه و  هناـخ  شوـمارف  دـشر  هک  دوـب  هتفاـیرد  یبوـخ  هب  یعیـش  دـهتجم  نـیا  .دـید  یم  ار  يرکف  زرط  نـینچ  فدـه  خـنرس و 

یم ار  هلودلا  قوثو  دادرارق  دروآ ؛ یم  راب  هب  ار  يرون ) دیهش  خیش  تداهش  زور   ) ق بجر 1327 ه .  هعقاو 13  ماجنارس  شناگتفای ،
راب هب  يروتاتکید  ماجنارس  هدرک و  دراو  ناریا  تسایـس  هنحـص  هب  ار  وا  نوچ  اهدص  یماما و  فیرـش  یغورف و  ناخاضر و  دزاس و 

.درک زاغآ  ار  يدیدش  تیلاعف  كانرطخ ، تعدب  نیا  زا  يریگولج  رد  تیعطاق  اب  زاغآ  نامه  زا  ینک  موحرم  ور ، نیا  زا  .دروآ  یم 

: دنک یم  دزشوگ  نینچ  ار  وا  هناخ  شومارف  دیاقع و  مکلم و  رطخ  هاش ، نیدلارصان  هب  نّحللادیدش  يا  همان  رد  ناشیا 

ای دوش  كرابم  رطاخ  دنسپ  دننک ، ضرع  تسا  مزال  املع  ریغ  املع و  رب   
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صخـش هک  مینک  یم  ضرع  نامیا  لها  مومع  هکلب  نایوگاعد ، ام  همه  کلذ  یلع  ًءانب  دنیاین ، ای  دنیارب  نآ  حالـصا  ماقم  رد  دوشن ،
تکلمم کُلم و  ماظتنا  تنطلـس و  تلود و  زا  تلاکو  تیحالـص  هجو ، چـیه  هب  .میا  هتـسناد  تلود  نید و  نمـشد  ام  ار  ناخ  مکلم 

تلود نید و  هب  یلک  تنایخ  تسا ، هدش  رما  نیا  ثعاب  سکره  دشاب و  بقلم  بطاخم و  یکلملا  ماظن  بقل  باطخ و  هب  هک  درادـن 
زاربا هفالخلاراد  هک  هتـشذگن  ینامز  تدـم  .تسا  هداد  تلود  گرزب  ياـهراکرد  هلخادـم  ار  یناـج  نمـشد  نینچ  هک  تسا  هدومن 

تلود و کـلم و  بحاـصت  لاـیخ  رد  هدبعـش  ریوزت و  نیا  هب  دوـب و  هداد  بـیترت  یـشومارف  سلجم  هدوـمن و  يداـیز  ياـه  هدـبعش 
ناج لام و  مامت  ماقم  رد  رگید  ياـپ  رد  کـی  ره  هک  يدـهع  مه  یتهج و  کـی  تاـساوم و  مازلا  دوب و  تلم  بهذـم و  لالحمـضا 

تکرح تضهن و  بابسا  عیمج  تصرف و  طورش و  يارجا  تقو  رد  دنـشاب و  رظان  رـضاح و  همه  دروآرب ، يزاوآ  یکی  ات  دتـسیاب و 
هتفرن كرابم  هرطاخ  زا  ایوگ  .دـنربب  دـنریگب و  دـنهاوخب ، هچره  دـنزاتب و  دـشاب ، هکره  ریغ  رب  دـنوش و  رو  هلمح  هعفد  کی  یگمه 

...تفای رودص  ناشیا  جارخا  عفد و  رب  ...نآ  هنئمطم  هکلب  هلمتحم ، هجیتن  هناخ و  شومارف  تاشرازگ  لصاح  دشاب 

ناناملـسم مالـسا و  زرم  دح و  ظفح  صوصخ  رد  يو  هک  تفگ  راوگرزب  ملاع  نآ  ياه  شالت  اهراک و  عومجم  دروم  رد  ناوت  یم 
تیناحور رب  میظع  یقح  شتازرابم  خـیرات  رد  هدوب و  ناریا  تـالوحت  خـیرات  رد  دنلبرـس  قفوم و  رگـشالت ، یملاـع  ناریا ، روشک  و 

.تسا هتشاد  هعیش 
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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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