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دنتشگرب مالسا  نماد  هب  هک  نانآ 

باتک تاصخشم 

دنتشگرب مالسا  نماد  هب  هک  نانآ  ناونع :
يرهاظم رذوبا  هدنروآدیدپ :

هنامز هیرشن :
61 هیرشن : هرامش 

1386 لاس :
7 هام :

71 65 ـ  هحفص : دادعت 
یسراف نابز :

مالسا نماد  هب  تیئاهب  ناگبخن  تشگزاب  عوضوم :

همدقم

ییاج ات  یقلت  نیا  نکیل  تسا ، هتـشاد  دوجو  هراومه  هک  دومن  یقلت  يداع  يرما  ناوتب  دـیاش  ار  ینایرج  ره  راداوه  ياهورین  دورف  زارف و 
زارف زا  ثحب  عوضوم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگن ، يروحم  يدیلک و  ياههرهم  هجوتم  هک  دشابیم  نایرج  نآ  تیعضو  نییبت  يوگخساپ 
دروم رد  هک  يرما  دباییم ؛ رییغت  نیـشیپ ) نایعدم  ناربهار و   ) ناگبخن تشگزاب  هقرف و  یگدننک  عانقا  نادـقف  هب  راداوه  ياهورین  دورف  و 
خیرات رد  زیگناتربع  بلاج و  رایسب  ياههدیدپ  زا  تسا . هدمآرب  اهنآ  دهاوش  یـسررب  هب  رـضاح  يهلاقم  هداتفا و  قافتا  تیئاهب  تیباب و 

ییاههنومن ریز ، شهوژپ  رد  تسا . مالـسا  نماد  هب  هقرف  ود  نیا  لوا  زارت  ياهتیـصخش  ناگبخن و  تشگزاب  يرادـیب و  تیئاهب ، تیباب و 
تسا . هدش  یسررب  تیئاهب ، تیلزا و  نآ : روهشم  يهخاش  ود  تیباب و  رد  هظحالم  روخ  رد  هدیدپ  نیا  زا 

تیباب زا  یلزا  یباب و  ناگبخن  تشگزاب 

هلمج زا  باب ) روهظ  نامز  رد  دهـشم  میقم  صخاش  نایناحور  زا  و  دزی ، رد  ییاسحا  دمحا  خیـش  نابزیم  درگاش و   ) يدزی قلاخلادـبع  الم 
خیـش يهعلق  رد  نایباب  يهلئاغ  ربهر  و  باـب ، دـمحم  یلع  روهـشم  ناوریپ  زا   ) ياهیورـشب نیـسح  ـالم  ياـهفیرعت  رثا  رب  هک  دوب  یناـسک 

الم راجاق ، هاشدـمحم  هب  شبوتکم  ماغیپ  رد  باـب  هک  دوب  هیاـپ  نادـب  ناـیباب  ناـیم  رد  شماـقم  و  [ 1  ] دیورگ باب  هب  ناردـنزام ) یـسربط 
قلاخلادبع الم  نیمه  یئاهب ، یباب و  عبانم  حیرـصت  هب  اما ، [ 2 . ] درک یفرعم  شیوخ  تیباب  تابثا  هاش و  اب  وگ  تفگ و  يارب  ار  قلاخلادـبع 

نآ اب  تشگرب و  تیباب  زا  تسا ، هدـش  تیمئاق »  » یعدـم هداهن و  رتارف  جـع )  ) رـصع ماما  تیباب »  » ياعدا زا  ار  اپ  باـب ، دـیمهف  هک  یناـمز 
نیـسحالم ياوـغا  اـب  هک  يرگید  درف  [ . 3 . ] دــندنادرگرب يور  باـب  تعباـتم  زا  وا ، زا  تـیعبت  هـب  زین ، ناـیباب  زا  یعمج  درک و  تفلاـخم 
يهتــشون هـب   ) زین وا  اـما  دــندوب ، هیباـب  ناـگرزب  زا  شردارب ) و   ) دوـخ هـک  دوـب ، یتاره  یقت  دــمحم  ـالم  دــیورگ ، باـب  هـب  ياهیورــشب 

. درک تمادن  راهظا  شیوخ  لمع  زا  تشگرب و  تیباب  زا  اهدعب  هاش ) نیدلارـصان  دهع  رد  مولع  ریزو  نونفلاراد و  سیئر  هنطلـسلاداضتعا ،
زا زین  ياهیورـشب  رگا  هک  دـنکیم  تیوقت  ار  سدـح  نیا  دـهاوش ، نئارق و  ياهراپ  دوجو  زین  ياهیورـشب  نیـسح  ـالم  دوخ  دروم  رد  [ . 4]

تلاسر تیمئاق و   ) باب دـمحم  یلع  يهزات  يواعد  دربیم و  رد  هب  ناج  یـسربط  يهعلق  رد  یتلود  ياوق  اب  زیرگ  گـنج و  نینوخ  نارحب 
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رب یـسربط ) خیـش  يهعلق  رد   ) ياهیورـشب مامتها  دـیربیم . تیباب  باب و  زا  یتاره ) قلاخلادـبع و   ) شناتـسود نوچمه  دینـشیم ، ار  و )...
زا و  نامزلابحاص ،» ای   » راعـش اب  یتلود  ياوق  هب  شنارای  وا و  یماظن  ياهشروی  نآ ، میلاعت  جیورت  یمالـسا و  تاررقم  ماکحا و  تیاعر 
هب حیرصت  و  [ 5  ] تشدب تشد  رد  ءاهب  یلعنیـسح  نیعلاهرق و  طسوت  مالـسا  ياغلا  مالعا  اب  شعطاق  يدـج و  تفلاخم  راهظا  رتمهم ، همه 
رد مهم و  ياهتکن  هب  دندهاوش . نئارق و  نیا  يهلمج  زا  [ 6 «، ] مدومنیم رفیک  ریشمش  اب  ار  اجنآ  باحصا  مدوب  تشدب  رد  نم  رگا  : » هکنیا
الم تاغیلبت  زا  یـشان  باب ، صخـش  هب  يدزی  قلاخلادـبع  نامیا  دـمآ ، قوف  رد  هک  هنوگ  نآ  میهدیم : هجوت  هنیمز  نیا  رد  هظحـالم  روخ 

مامـضنا زا  درک . درط  ادیدش  ار  باب  دـش ، علطم  تیمئاق »  » رب ینبم  باب  يهزات  ياعدا  زا  هک  ینامز  قلاخلادـبع ، دوب و  ياهیورـشب  نیـسح 
« باب  » وا هکنیا  و  يزاریش ، دمحم  یلع  تیباب »  » زا طقف  قلاخلادبع ، دزن  ياهیورشب ، هک  دیآیمرب  ینشور  هب  یخیرات ، ملسم  بلطم  ود  نیا 

قلاخلادبع رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز ، رتشیب . يزیچ  هن  دوب و  هتفگ  نخس  تسا ، جع )  ) هللا هیقب  ترضح  راهطا و  همئا  ملع  يهزاورد  و 
يهروس ریـسفت  ریظن  باب  يهیلوا  راثآ  رد  هک  نانچ   ) تفرگیم هرانک  وا  زا  زاغآ  نامه  زا  دراد ، يرتـالاب  يواـعد  دـمحم  یلع  دـیمهفیم 

دای موصعم  ماما  نیرخآ  ناونع  هب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دـمحم  ترـضح  زا  احیرـص  نایباب ، ربهر  هک  دوشیم  هدـید  تارک  هب  زین  فسوی 
نوچ ینئارق  هب  مضنم  قوـف ، تاـکن  [ 7 (. ] تسا هدرک  دادـملق  وا ، هار  ییادـف  و  ناـشیا ، هـب  هتـسویپ  هتـسب و  يدرف  طـقف  ار  دوـخ  هدرک و 

ياهیورشب دوخ  هک  دنزیم  نماد  ایوق  ار  هنامگ  نیا  تشدب ، رد  هیباب  نارـس  زا  یعمج  طسوت  مالـسا  ياغلا  ویرانـس  اب  ياهیورـشب  تفلاخم 
رـصع ماما  صاخ  بیان  و  باب »  » زا رتارف  يدرف  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  دوب ) هتفرگ  باـبلا » باـب   » ناونع دـمحم ، یلع  بناـج  زا  هک   ) زین

ناردنزام یـسربط  خیـش  يهعلق  رد  یتلود  ياوق  ربارب  رد  شنارای  يو و  يهناریلد  ياهيزاب  ناج  همه  نآ  عقاو ، رد  تشاگنایمن و  جع ) )
، نآ زا  دوخ  »ي  اهیـشارت نید  تیناقح !  » تابثا يارب  نآ ، زا  رتمهم  و  ییامن » مولظم   » يارب دننکیم و  راختفا  نادـب  نایئاهب ، نایباب و  هک  )

نایعیـش دوهعم  نامز ، ماما  هار  رد  هکلب  نآ ،)» اب  لباقت  رد  مالـسا و  زا  ادج   » ینییآ يانعم  هب   ) تیباب کلـسم  هار  رد  هن  دنربیم ) رفاو  هرهب 
حرطم ترضح  نآ  صاخ » بیان   » ناونع هب  طقف  نایم ، نیا  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  دش و  ماجنا  يرکـسعلا ،) نسحلانبا  هجح  ترـضح  )
نیشناج و  ءاهب ، یلعنیـسح  تخـسرس  بیقر  ردارب و   ) لزا حبـص  ییحی  هک  تسا  یـسک  يدابآ ، تلود  ییحی  ازریم  رتشیب . يزیچ  هن  دوب و 

زا يدابآتلود  ییحی  ینیع ، نادهاش  شرازگ  هب  اما  دـیزگرب . یلزا ) يهخاش   ) نایباب رب  تسایر  دوخ و  ینیـشناج  هب  ار  يو  باب ) یمـسر 
. دز نایاپ  نالطب و  رهم  یلزا ، يهقرف  یناشیپ  رب  عقاو ، رد  راک ، نیا  اب  دـناوخارف و  نایعیـش  نییآ  زا  تعباتم  هب  ار  ناـیلزا  تشگرب و  تیباـب 

يدـنفا سابع  لوق  هب  تسج و  يربت  باب  نییآ  زا  زین  رـصم ) پاچ   ) امنهرهچ نابز  یـسراف  يهمانزور  رد  ياهلاقم  یط  يداـبآ  تلود  [ 8]
[ . 9 . ] درمش باب  دمحم  یلع  زا  يرب » يراع و   » ار دوخ  نایئاهب ) ياوشیپ  )

تیئاهب زا  یئاهب  ناگبخن  تشگزاب 

هراشا

هدوب هراومه  گرزب  ياـهشزیر  اـب  ناربهر ) گرم  زا  سپ  هژیو  هب   ) شیوخ خـیرات  رد  هراومه  زین  تیئاـهب ، ینعی  تیباـب ، رگید  يهخاـش 
غلبم هدنـسیون و  نیرتگرزب   ) یناـگیاپلگ لـضفلاوبا  ازریم  تمادـن  يهراـبرد  هک  ییاهثیدـح  فرح و  زا  هچناـنچ  هنیمز ، نیا  رد  تـسا .

گرم زا  سپ  یگرزب  نارحب  [ 10  ] دراد دوجو  تیئاهب  زا  رمع  رخاوا  رد  یئاهب ) روهـشم  رعاش   ) یناهفـصا یهدس  میعن  ازریم  زین  و  یئاهب )
ياوشیپ زا  هک   ) یئاهب روهشم  ناغلبم  ناگدنـسیون و  زا  یهجوت  روخ  رد  رامـش  نآ  یپ  رد  داد و  خر  تیئاهب  رد  ق ) . 1340  ) يدنفا سابع 

ازریم وکین ، نسح  ازریم  يدـعب ،) یتیآ   ) هراوآ نیـسحلادبع  ریظن  دـناهدرک ) ریدـقت  ددـعتم  ياهحول  نآ ، هب  هتـسباو  تالیکـشت  تیئاهب و 
يربت هقرف  نیا  زا  یحبـص ) هللا  لضف   ) يدـنفا سابع  رـس  مرحم  صوصخم و  بتاـک  یتح  و  ناریا ، سدـق  مناـخ  ياهغارم ، داـصتقا  حـلاص 

«، وکین يهفـسلف  «، » لیحلا فشک   » ياهمان اب  ناشدنمـشزرا  یندـناوخ و  راثآ  هک  دـندز ، تسد  باتک  شراـگن  هب  نآ ، دـض  رب  دنتـسج و 
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ياهشهوژپ قیقحت و  هب  نادـنمهقالع  رایتخا  رد  و ... نایئاهب » ینطو  ینید و  تانایخ  فشک  رد  يرادـیب  اـی  ظاـقیا  «، » یحبـص تارطاـخ  »
هک ياهنوگ  هب  تفای ، همادا  زین  مود  يولهپ  نامز  رد  کلـسم ، نیا  زا  یئاهب  ناگبخن  يربت  هبنت و  يهلأسم  دراد . رارق  هلاـض  قرف  يهراـبرد 

رابخا هک  دنتـسج  يربت  اهکلـسم  نیا  زا  تیئاهب  تیباب و  ياـههقرف  هب  ناگتـسباو  زا  يداـیز  رامـش  روفو  هب  و 1350  ياهههد 1340  رد 
ای ناـغلبم  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  ییاـههرهچ  هتـسج ، يربـت  دارفا  نیا  نیب  رد  تفاـییم . ساـکعنا  تاـعوبطم  رد  ارمتـسم  نآ  هب  طوبرم 

، افـش هللا  ناما  يدوعـسم ، بیدا  هب  روهـشم  يزردوگ  سابع  مالغ  ریظن  دندشیم ، بوسحم  ناریا  رد  تیئاهب  لفحم  لوا  زارت  نارازگراک 
یفرعم نانآ  زا  نت  هس  لیذ  رد  یئاهب ، رـصبتسم  ناگبخن  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ . 11 (. ] هدازیمارهب  ) یمارهب نسح  ینامحر و  هللا  حیـسم 

دناهدش .

( قباس هراوآ   ) یتیآ نیسحلادبع 

دزی عباوت  زا  تفت  رهـش  رد  رـصاعم ، راگن  هماـنزور  خروم و  رعاـش ، بیدا ، ش ،) . 1332 ق -  . 1287  ) یتفت یتیآ  نیـسحلادبع  ناورداش 
زا سپ  دـیدرگ و  لوغـشم  يوزوح  ینید و  مولع  يریگارف  هب  یناوـج  رد  [ 12 ، ] تسا هتـشون  دوخ  هچنآ  يهیاپ  رب  دوشگ . ناهج  هب  هدـید 
هب ار  دوخ  ياهباتک  زا  یـضعب  دـندرتسگ و  ماد  يو  يارب  نایئاهب  تشگ . دراو  ربنم  بارحم و  راک  هب  تیناحور ، توسک  اب  ردـپ ، گرم 
هب ار  يو  لحم ، ناذـفنتم  ناـیناحور و  زا  ياهدـع  هک  دـش  ببـس  رما ، نیمه  دـنک و  هعلاـطم  اـت  دـنداهن  وا  راـیتخا  رد  فلتخم  ياههلیـسو 

كرت ار  شیوخ  هاگداز  دیدرگ  راچان  وا  تخاس و  هدنکارپ  يو  درگ  زا  ار  نیدتم  مدرم  ماهتا ، نیا  عویش  دنزاس . مهتم  تیئاهب  هب  شیارگ 
لیلد هب  تسویپ و  ناـیئاهب  هب  نیـسحلادبع  بیترت ، نیا  هب  دـندناوخارف . دوخ  يهگرج  هب  ار  وا  دـندوشگ و  شوغآ  ناـیئاهب  ـالباقتم  دـنک .

هک یبقل  « ) هراوآ  » ناونع اب  لاس  تسیب  زا  شیب  تفرگ و  رارق  نانآ  مهم  ناغلبم  يهگرج  رد  تعرـس  هب  ملق ، ناـیب و  يورین  زا  يدـنمهرهب 
یقوش نیـشناج : هون و  يدـنفا و  سابع   ) نآ نایاوشیپ  ریدـقت  نیـسحت و  زا  درک و  تمدـخ  هلاض  يهقرف  هب  [ 13 ( ] داد وا  هب  يدـنفا  سابع 

خیراوت زا  هک  تسا  هیردلا » بکاوکلا   » باتک دلج  ود  شراگن  تیئاهب ، هب  یتیآ  مهم  تامدـخ  هلمج  زا  [ . 14 . ] تشگ رادروخرب  يدنفا )
امئاد لاس  تدم 22  هب  نایئاهب ، نایم  رد  روضح  مایا  نیـسپاو  ات  يو  باتک ، نیا  رد  وا  دوخ  يهتـشون  هب  دوشیم . هدرمـش  نایئاهب  روهـشم 

هب راب  کی  تاماش ، نیطـسلف و  هیروس ، ینامثع ، زاقفق ، ناریا ، رد  راب  دنچ  تسا : هدرک  رفـس  ناهج  فارطا  هب  تیئاهب  کلـسم  غیلبت  يارب 
قرـش و رد  نایئاهب  تماقا  زکارم  زا  هیرق  رهـش و  تسیود  ابیرقت  هتفر و  اپورا  هب  يرفـس  نینچمه  برع . دالب  رثکا  رـصم و  زین  ناتـسکرت و 
زا يرایسب  تشونور  ای  لصا  هتشاد و  شزیمآ  طالتخا و  دیدج  میدق و  نایئاهب  زا  يدایز  دادعت  اب  اهترفاسم  نیا  رد  تسا . هدید  ار  برغ 
رد یخیراـت » ریغ  یخیراـت و  روما  زا  يرما  رتـمک  ، » عومجم رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدرک  هعلاـطم  هدـهاشم و  ار  هقرف  نیا  حاولا  بتک و 

ياوشیپ يدـنفا ، سابع  اب  تفر و  نیطـسلف ) رد   ) اـفیح هب  زین  یتبون  هراوآ ، [ . 15 .« ] دشاب هدـنام  هدیـشوپ   » يو رب  هک  هدوب  تیئاهب  عوضوم 
یبهذـم ياههبنج  زا  ، » ءاهب یلعنیـسح  شردـپ ،» وا و  يوعد  نـالطب  هب  : » دوخ لوق  هب  هک  دوب  اـجنآ  رد  و  درک ، تبحاـصم  رادـید و  هقرف ،

. درادن هضرع  يارب  يزیچ  تسا ) زور  دنسپ  دروم  ياهراعش  زا  دیلقت  هک   ) هدنبیرف ياهراعـش  ياهراپ  زج  هقرف ، نیا  هک  دیمهف  دش و  هاگآ »
فالخ رب   ) نیمز برغم  رد  ءاهب  کلـسم  ندرکن  ذوفن  زا  شعـالطا  و  يدـنفا ) ساـبع  نیـشناج  هون و   ) یقوش لاـح  داـسف  زا  يو  یهاـگآ 

نیا  » هک دیناسر  نیقی »  » نیا هب  ار  وا  درک و  رتنشور  وا  يارب  ینید  ثیح  زا  ار  کلسم  نیا  ساسا  یچوپ  یتسس و  هقرف ) تاغیلبت  اهاعدا و 
تنایخ رثا  زا  دناهدومن  یهجوت  یلیلق  هدع  یهاگ  رگا  دناهتـشادن و  برغ  ناهج  رد  يذوفن  هدـش ، یبهذـم  ياهغورد  رب  فطع  مه  غورد 
ياشفا هب  فظوم  لوئـسم و  نادجو ، ادخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دوب  اجنیا  و  رگید ،» زیچ  هن  تسا  ناگناگیب  تسایـس  يهجیتن  تارـضح و 

تافیرحت اهغورد و  لیلد  هب  ار  هیردـلا ، بکاوکلا  دوخ : نیـشیپ  باتک  روظنم  نیدـب  درک و  ساـسحا  هلاـض  يهقرف  ياـهیهابت  ملاـظم و 
« لیحلا فشک   » مان اب  يدیدج  باتک  نیا ، زا  رتمهم  [ 16  ] و درمش ، یخیرات  رابتعا  شزرا و  دقاف  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  يرایـسب  یخیرات 

ناشرهم زا  لد  متخانـش ، تسایـس  لالقتـسا و  ثیح  زا  مه  بهذم و  ثیح  زا  مه  ناریا ، نئاخ  ار  ءاهبلادبع  نوچ  : » تشون تیئاهب  دض  رب 
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منادـجو هکنیا  يارب  مدـینادرگ ، دوخ  نمـشد  ار  بصعتم  یئاـهب  رفن  رازه  دـنچ  هتخادـنا ، يرگید  رطخ  تمحز و  رد  ار  دوخ  متخادرپب و 
بتک ياغلا  اب  اذـل  منارذـگب . توکـس  هب  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  دـننام  مرذـگب و  هدرکن  ءاغلا  ار  دوخ  هقباس  تاـفلؤم  هک  تشاذـگن 
قیاقح متخادرپب و  دوب  هدنامن  نوصم  ناشدوخ  تافرـصت  زا  مه  نآ  مدوب و  هتـشاگن  هیردـلا » بکاوک   » مان هب  ناشیا  خـیرات  رد  هک  هقباس 
فشک  » ياج ياج  رد  یتیآ  [ . 17 !« ] متخاس رشتنم  لیحلا » فشک   » باتک دلج  ود  رد  مدوب  هتفای  لاس  تسیب  تدم  رد  هک  ار  ياههبـشیب 

نارس تافارحنا  زا  و  فقاو ، تیئاهب  يهدرپ  تشپ  رارسا  هب  اجیردت  هنوگچ  هک  هداد  حیضوت  لیصفت  هب  نادکمن ،» : » شاهلجم زین  و  لیحلا »
هب  ) درادرب و تسد  کلـسم  نیا  زا  وا  هک  تسا  هدـش  ببـس  همه  نیا  هتـشگ و  هاگآ  الماک  اهنآ  تـالایخ  اههشیدـنا و  یچوپ  هقرف و  نیا 

نیدرورف 1307) پاچ   ) لیحلافشک دلج  نیمود  يور  رب  يو  [ 18 . ] دیامن اشفا  ار  نانآ  ياهيژک  ملاظم و  نایئاهب ) دـیدهت  راشف و  مغر 
رگا هناخ  یب  باوج ! هن  دیآرب  ینشور  هن  باب  نیز  باب  ییوج و  اهب  باب  زا  ینشور  رگ  تسا : هدرک  جرد  هدورـس ، دوخ  هک  ار ، ریز  رعش 

رب شدنتسم  حیرص و  ياهيرگاشفا  اصوصخ  و  تیئاهب ، زا  یتیآ  لودع  بآ  رب  يزاس و  هناخ  لیـس  هب  هک  هب  نآز  بارخ  هناخ  يا  ینامب 
ینکارپ و تمهت  يزوت ، هنیک  يهیام  تخیگنارب و  تدـش  هب  ار  هقرف  نیا  نالاعف  نارـس و  مشخ  نآ ، نالماع  ناـیناب و  کلـسم و  نیا  دـض 

هدـهاشم يو  يهرابرد  یتیآ ) نیـشیپ  حدام  و  يدـنفا ، سابع  نیـشناج   ) يدـنفا یقوش  مـالک  رد  نآ  يهنومن  هک  دـش  وا  هب  ناـنآ  یـشاحف 
اب وا  زا  يو ، هب  باطخ  یحول  رد  شیوخ ) گرم  زا  شیپ  لاس  کی   ) يدنفا سابع  نوچ  یـصخش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  [ 19 . ] دوشیم

لیلجت يو  زا  زاـغآ  رد  تشذـگ -  هک  ناـنچ  زین -  یقوش  دوخ  یتح  و  [ 20  ] دوب هدرک  دای  یهبالا » هللا  ءاـهب  هیلع  هراوآ  ترـضح   » ناونع
هراشا هک  تفرگ  رارق  یئاهب  ياهتسیرورت  راک  روتسد  رد  هقرف ، نارس  يوس  زا  زین  يو  رورت  یتح  یتیآ  ياهيرگاشفا  یپ  رد  دوب . هدرک 

نارس تیهام  ياشفا  تیئاهب و  زا  یتیآ  لودع  زا  سپ  هقرف  ياضعا  هک  ار  ییاهتراسخ  یتح  اهنیهوت و  اهراشف ، حرش  هارمه  رما ، نیا  هب 
دیـشخبن و يدوس  اهدیدهت  اهراشف و  نیا  هک  هتبلا  دـص  و  [ 21 ، ] دش علطم  دـناوخ و  يو  دوخ  باتک  رد  دـیاب  دـناهتخاس  دراو  يو  هب  نآ 

مومع رایتخا  رد  دیدرگ و  رشتنم  ش  رد 1306 و 1307 . نآ ، نارس  دسافم  ملاظم و  ياشفا  و  تیئاهب ، کلسم  دقن  رد  یتیآ  روهشم  باتک 
رییغت یتیآ  هب  هراوآ  زا  ار  شمان  مالـسا ، ناماد  هب  تشگزاب  زا  سپ  یتفت ، نیـسحلادبع  دش . پاچ  دـیدجت  اهراب  زین  اهدـعب  تفرگ و  رارق 

يهتـشر سیردت  هب  دزی  سرادم  زین  نارهت و  ياهناتـسریبد  رد  نادـکمن ،»  » تادـلجم نوچ  يراثآ  لیحلا و  فشک  فیلأت  رانک  رد  داد و 
تشذگرد . ش  رد 1332 . اتیاهن  دیدرگ و  لوغشم  تایبدا 

یحبص هللا  لضف 

، رصاعم ریهش  اناوت و  يوگ  ناتساد  نارنخس و  هدنـسیون ، رگـشهوژپ ، ش ،) یفوتم 1341 . « ) یحبص  » هب روهـشم  يدتهم ، هللا  لضف  موحرم 
اب يرود  يدـنواشیوخ  و  دـندشیم ، بوسحم  ءاـبحا » يامدـق  زا   » هک درک  زاـب  هدـید  ياهناـخ  رد  وا  دوـشگ . ناـهج  هب  هدـید  ناـشاک  رد 
ار نایئاهب  بتک  ظفح و  ار  ءاهب  راثآ  حاولا و  تشاذگ ، اپ  نادناخ  نامه  هار  رد  زین  وا  اعبط  [ 22 ، ] دنتشاد تیئاهب ) سسؤم   ) ءاهب یلعنیسح 

قـشع رد  زین  یتدم  [ 24 . ] تفر ناجیابرذآ  ناـجنز و  نیوزق ، نوچ  ییاهرهـش  هب  کلـسم  نیا  غیلبت  يارب  سپـس  [ 23 . ] درک هعلاطم  اـمامت 
رفس [ 25 . ] دش لوغشم  تیئاهب  ناغلبم  رگید  يدنفا و  سابع  حاولا  زا  يرادرب  هخسن  هب  درک و  تماقا  يرازت ) يروتارپما  تقو  ورملق   ) دابآ

اب کلسم  نیا  لوا  زارت  ناغلبم  یتح  نایئاهب و  راتفر  ءوس  زا  هچنآ  لیلد  هب   ) رفـس نیا  رد  شهاگدید  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  هس  يو  ریخا 
هب دنام و  ياج  رب  رما » لصا   » هب يو  داقتعا » نامیا و   » هتبلا اما  دیدرگ ، تسـس  یمک  تیئاهب  هب  تبـسن  درک ) هدهاشم  مدرم  زین  رگیدکی و 

، تشاد ءاهبلادبع  اب  رادید  هب  یحبص  هک  يرایـسب  قایتشا  [ . 26 . ] دش افیح  یهار  تیئاهب ) ياوشیپ   ) يدنفا سابع  ءاهبلادـبع  رادـید  قوش 
هدرک عطق  هدینـش و  لبق  زا  ار  هچنآ  نوچ  ، » شدوخ لوق  هب  تفریذپ . يدرـس  نتفای ، تدش  ياج  هب  يدنفا ، اب  يو  رادـید  نیتسخن  زا  سپ 

افیح رد  یحبـص  تماقا  زا  يدنچ  [ 27 «! ] تسا سک  نیا  ءاهبلادبع  منک  رواب  متـساوخیمن  هکنیا  لثم  مدش و  هدرـسفا  یمک  مدیدن ، مدوب 
سابع هارمه  اهرفس  رد  وا  درک . شیوخ  رارسا  مرحم  دیزگرب و  دوخ  صوصخم  بتاک  یشنم و  ناونع  هب  ار  وا  يدنفا  سابع  هک  تشذگن 
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يولهپ هشیمه   » ار وا  اـهترفاسم  رد  درکیم و  هجوت  ادـیدش  يو  هب  زین  ءاهبلادـبع  تشاد . يو  اـب  یکیدزن  رایـسب  تابـسانم  دوب و  يدـنفا 
همه طوبغم  ار  وت  نم  تبحم  روفو  : » دوب هتفگ  یحبـص  هب  دوخ  هک  نادـنچ  دربیم ، دوخ » اـب   » تفریم اـج » ره  و   » دادیم ياـج » شیوـخ 

زیربت و نیوزق ، رد  تشگرب و  ناریا  هب  افیح  زا  وا  ور  نیا  زا  درک ، ناریا  رد  تیئاهب  غیلبت  رومأم  ءاهبلادـبع  ار  یحبـص  [ . 28 .« ] تسا هدرک 
رتخد شردام : شالت  اب   ) يدنفا یقوش  تشذگرد و  ءاهبلادبع  هک  دوب  هتـشذگن  افیح  كرت  زا  يدـنچ  تفای . لاغتـشا  راک  نیا  هب  نادـمه 

يهمانتیـصو دروـم  رد  هک  ییاهثیدـح  فرح و  زا  هتـشذگ  هچ ، دوـبن . یحبـص  دـنیاشوخ  رما  نـیا  دز . هـیکت  يو  ياـج  رب  ءاهبلادـبع )
ياهزات ياهيریگرد  اهباعـشنا و  هب  رما  نیمه  دوب و  اهنابز  رـس  رب  شرداـم ) یقوش و  يوس  زا  هدـش  حرطم   ) يدـنفا ساـبع  هب  بوسنم 

ار یحبـص  نیـشیپ ، ياهلمأت  تادهاشم و  هارمه  اهدادخر ، نیا  دوب . هاگآ  الماک  یقوش  یقالخا  لیاذر  زا  یحبـص  دیماجنا ، نایئاهب  نایم 
راب نیا  اما  مدمآ ، نارهط  هب  نیوزق  زا  : » درک نوگرگد  تشاد ، نیوزق و .... نایئاهب  نایم  رد  هک  يراذـگ  تشگ و  ناریا و  هب  تشگزاب  رد 
درگ مدناوخیمن و  ار  دمحا  حول  مدوب . هدش  لدـتعم  يردـق  متـشادن . ار  نیـشیپ  روش  قباس و  شورخ  شروج و  نآ  دوب . نوگرگد  ملاح 

يارب غیلبت  قاتـشم  هک  ار  یناـناوج  غیلبت ، ياـج  هب  وا  کـنیا  [ 29 ...« ] متفریمن رابجا  مکح  هب  زج  اـبحا  لـفاحم  رد  مدـیدرگیمن و  زاـمن 
عیـشت شوغآ  هب  تیئاهب  زا  هک  قباس ) هراوآ   ) یتیآ نیـسحلادبع  اب  وا  انثا  نیا  رد  دندرگزاب . هار  نایم  زا  هک  درکیم  داشرا  دـندوب  تیئاهب 
یمامت دنتشاذگن و  هدوسآ  ار  وا  یئاهب  لفاحم  اما  دیشخب . تعرـس  تدش و  تیئاهب  زا  يو  يرود  رب  رما  نیا  درک و  تاقالم  دوب  هتـشگرب 

. درک رداـص  ار  يو  ریفکت  درط و  مکح  ش  رد 1307 . ناریا  تیئاهب  لفحم  زین  ماجنارـس  دندرکیم و  لرتنک  ار  يو  ياهراتفر  اهرادـید و 
رد ياهناخ  دیدرگ  ریزگان  دش و  هدـنار  ردـپ  يهناخ  زا  يو  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دـنداد ، رازآ  ادـیدش  ار  یحبـص  نایئاهب  رما ، نیا  یپ  رد 

باتک  » ياهمان هب  باـتک  ود  راـشتنا  شراـگن و  هب  ار  یحبـص  ماجنارـس  اـهلمعلاسکع ، اـهلمع و  یلاوت  دـنک . هیهت  دوخ  يارب  جـلگنس 
، اـهيراکایر یتاـغیلبت و  ياهدـنفرت  حرـش  نمـض  اـهنآ  رد  هک  تخاـس  راداو  ش ) . 1335 « ) ردــپ ماـیپ   » و ش ) راـشتنا 1312 . « ) یحبص
ار نآ  راکـشآ  تاضقانت  کلـسم و  نیا  یلاشوپ  تیهام  تیئاهب ، نارـس  يداصتقا  یقالخا و  ياهداسف  و  اـهییامن ، مولظم  اـهيزاسرهاظ ،

گنهرف بدا و  هب  انـشآ  دنمـشناد و  يدرف  هک  یحبـص -  تسا . هتفگ  زاب  ییاویـش  هب  ار  هلاض  يهقرف  زا  دوخ  ندـیرب  لیالد  هدرک و  اـشفا 
هب فلتخم  سرادم  رد  دمآرد و  گنهرف  ترازو  مادختسا  هب  رد 1312  اوزنا ، ياهرود  زا  سپ  دوب -  ملق  نایب و  تردق  ياراد  و  یـسراف ،

يارب ییوگ  ناتـساد  همانرب و  يارجا  ویدار ، سیـسأت  هزات  نامزاس  رد  لاـس 1319  رد  نینچمه  [ 30 . ] درک مادقا  یـسراف  تایبدا  سیردت 
هبذاج یحبـص  ییویدار  ياههمانرب  داد . ماجنا  ییاناوت  اب  ار  تیلوئـسم  نیا  لاس  تسیب  زا  شیب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  ناناوجون  ناکدوک و 

ياهناتساد يروآدرگ  يهنیمز  رد  نینچمه  يو  دوشیم . يرادهگن  ویدار  ویشرآ  رد  زونه  شمرگ  يادص  تشاد و  یـصاخ  تیبوبحم  و 
« یناـسنا موـلع  هفـسلف و  یناریا  نمجنا   » تیوـضع هب  تبـسانم  نیمه  هـب  تـشاد و  رفاو  یمهـس  زین  روـشک  رـسارس  زا  یناریا  کـیروکلوف 

هدـش همجرت  یـسور  یکچ و  یناملآ ، هلمج : زا  یجراخ ، ياهنابز  هب  اضعب  هدـش و  پاچ  دـیدجت  اهراب  وا  نوگاـنوگ  تاـفیلأت  دـمآرد .
[ . 32 . ] دیشک كاخ  باقن  رد  يور  هلودلاریهظ  هاگمارآ  رد  تشذگرد و  نارهت  رد  نابآ 1341  رد 17  یحبص  [ . 31 . ] تسا

يدوعسم بیدا 

ناغلبم زا  يدـنچ  هک  تسا  رـصاعم  زاـتمم  اـناوت و  نارعاـش  ناـبیدا و  زا  يدوعـسم ،» بیدا   » هب روهـشم  يدرجورب  يزردوگ  ساـبع  مـالغ 
اب تسج و  يربت  تیئاهب  زا  اتیاهن  یلو  دندرکیم ، رداص  ریدقت  حول  شیارب  نآ  نارـس  دوب و  تیئاهب  يهلاض  يهقرف  سانـشرس  روهـشم و 

دوب درجورب  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  نادرگاش  زا  یناوج ، رد  بیدا ، دراذـگ . هقرف  لد  رب  ینتفایان  مایتلا  گرزب و  یغاد  لـمع ، نیا 
ممعم وا  تسد  هب  درب و  هرهب  ناشیا  رـضحم  زا  ثیدـح  و  لاجر ، لوصا ، هقف و  وحن ، فرـص و  نوگانوگ  مولع  رد  لاـس  هدزناـپ  دودـح  و 

زا یـضعب  سپـس  تفاـی . لاغتـشا  مدرم  ییاـمنهار  داـشرا و  هب  درجورب  فارطا  رد  ماـمت  لاـس  هدزاود  تدـم  هـب  يو  نآ  زا  سپ  دـیدرگ .
نارهت هب  درک و  كرت  ار  دوخ  هاگداز  هجیتن  رد  دنار و  هلاض  يهقرف  يوس  هب  هتـساوخان ، روط  هب  ار  يو  هرظتنم ، ریغ  ثداوح  اهدـماشیپ و 
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[33 « ] یئاهب تناید  هب  یلامجا  رظن   » سرد زین  و  قالخا » سرد   » مهدزاود مهدزای و  ياهسالک  رد  سیردت  هب  اهلاس  رهش ، نیا  رد  دمآ .
ناریا فلتخم  طاقن  هب  يددـعتم  یغیلبت  ياهرفـس  و  دوب ، يرما  تامولعم  دـییزت  هنجل  يوس  زا  تیئاهب  یبدا  نمجنا  وضع  تشاد ، لاغتـشا 
دروم تشاد و  ینزیار  تسلاجم و  یئاهب  ناغلبم  اب  هللا ، تاـحفن  رـشن  يهنجل  يوس  زا  هدـش  لیکـشت  تاـسلج  رد  رما ، نیا  رب  نوزفا  دومن .

زا شیوخ ، يهتفگ  هب  نیا  دوجو  اب  دوب . ینیما و ... يولع ، سابع  دیـس  يرواخ ، قارـشا  دـیمحلادبع  ینادزی ، دـمحا  نوچ  یناـسک  مارتحا 
( دوب هدرک  بوسنم  مییوگب  رتهب  ای  هدنار  هورگ  نآ  تمـس  هب  هتـساوخان  ار  وا  ءوس ، عیاقو  زا  یـضعب  فداصت  نراقت و  هک   ) رما ودب  نامه 

تادابع اذـل  دوب . رما  نیا  رب  دـیزم  هقرف  نیا  ناغلبم  نارـس و  یقالخا  يرکف و  ياـهیتشلپ  يژک و  درکیم و  لـمأت  کلـسم ، نیا  راـک  رد 
یتسس هب  الماک  هکنیا  ات  دیشخب  تدش  ار  تیئاهب  کلسم  يهرابرد  شیوخ  تاعلاطم  زین  ش  لاس 1338 . زا  درکن و  كرت  ار  شایمالسا 

هناتخبشوخ هکنیا  ات  دوب ، يو  يهدیقع  زاربا  زا  عنام  لماوع ، رگید  روضح و  مرش  یتدم  لاح  نیع  رد  دش . فقاو  کلـسم  نآ  يداینبیب  و 
ریظن  ) ناریا مهم  ياـملع  دزن  اتحارـص  هقرف ، ياهدـیدهت  اـهراشف و  مغر  هـب  دریگب و  هلـصاف  تیئاـهب  زا  امـسر  دـش  قـفوم  لاـس 1354  رد 

الم دنوخآ  يدزی ، يرئاح  یضترم  خیش  جاح  یناگیاپلگ ، اضردمحم  دیـس  یـشعرم ، یفجن  نیدلاباهـش  یفـسلف ، یقت  دمحم  ناموحرم 
ییابطابط یضاق  یلعدمحم  دیس  يزاریش ، هللادبع  دیس  بیغتسد ، نیسحلادبع  دیـس  یتالحم  نیدلاءاهب  خیـش  جاح  ینادمه ، یلع  موصعم 

...( دهشم و نارهت ،  ) فلتخم ياهرهش  رد  مدرم  يهدرتسگ  تاعامتجا  رد  ینارنخـس  داریا  اب  دیوج و  يرازیب  یلاشوپ  کلـسم  نیا  زا  و )...
هک ار  ياهدش  لافغا  ناناملسم  ترپار  مدوب ، هقرف  رد  هک  رخاوا  نیا  : » تسا هتفگ  دوخ  بیدا  دزاس . دراو  تیئاهب  رکیپ  هب  کلهم  ياهبرض 

يور نانآ  مدادیم و  دـندرکیم  هزرابم  نایئاهب  اب  هک  یمالـسا  ياههورگ  هب  دادیم  نم  تسد  هب  ناـنآ  رد  يرگیئاـهب  تیبثت  يارب  لـفحم 
زا ناشن  هک  درکیم  زرد  نم  زا  ینانخـس  یئاهب ، لفاحم  رد  هاگ  نینچمه ، دندنادرگیمرب . مالـسا  هب  ار  اهنآ  درک و  راک  ناگدـش  لافغا 

هکنیا ناونع  هب  ناگمه -  دش و  هدناوخ  ءاهب  یلعنیسح  زا  يرعش  لفاحم ، زا  یکی  رد  يزور  هلمج  زا  دوب . کلـسم  نیا  هب  نم  يداقتعایب 
نف لها  هک  اهامـش  : » تفگ سلجم  رد  یمناخ  دـندرک . فیرعت  مامت  بات  بآ و  اـب  نآ  زا  تسا -  راـکهاش » ، » یبدا ظاـحل  هب  رعـش ، نیا 

، رعش نیا  زا  فیرعت  رد  زین  نم  هک  دوب  نیا  شنامگ  و  دهدب !» رظن  يدوعـسم  بیدا  بانج  دیراذگب  درادن ، یـشزرا  ناتقیدصت  دنتـسین و 
يدایز تازایتما  هللا  ءاهب  ترـضح  متفگ : دـش ، شوگ  هچراـپکی  نم  ياـهفیرعت  ندینـش  يارب  هک  سلجم  دراذـگ . مهاوخ  ماـمت  گـنس 

نم فرح  زا  مناخ ، نآ  هژیو  هب  راضح ، درادن . ینادنچ  یبدا  شزرا  رعش  نیا  هک : مدوزفا  دنتفگیمن و  رعش  ناشیا  شاک  يا  اما  دناهتشاد ،
مه يرعاش  هب  وت  میراد ، لوبق  ییادـخ  هب  ار  وا  ام  يدوعـسم ، ياـقآ  : » تفگ ماـمت  یتحاراـن  اـب  مناـخ  نآ  دـندش و  تحاراـن  روب و  رایـسب 

يرادن !؟» شلوبق 
دنراذگب ».... رانک  یغیلبت  ياهتیلوئسم  زا  هنامرتحم  ارم  هک  دوب  هدش  ببس  نانخس  هنوگ  نیا 

اهلد درد  اهناتـساد و  دناهتـشاد  يو  اب  يربت ، زا  سپ  تیئاهب ) لفحم  روتـسد  هب   ) هقرف ياـضعا  زا  ياهدـع  هک  يرازآ  راـتفر و  زا  بیدا ،
تفگ و زا  ار  هقرف  ياضعا  یئاهب ، لفحم  دندرک و  نم  هب  يدایز  ياهیشاحف  ابتک  اهافـش و  اهنآ  ارجام ، نآ  زا  سپ  : » تسا هتفگ  دراد و 

سابعمالغ اب  راهنز ، راـهنز ، دوب : هدرک  راـطخا  هک  دـمآ  لیئارـسا ) رد  عقاو   ) لدـعلا تیب  زا  ییاـههمان  درک و  عونمم  تدـش  هب  نم  اـب  وگ 
هب ار  امش  تسا و  كانرطخ ) رام   ) نابعث مس  وا  نانخس  هک  دوشن ، لصاح  یسامت  مالک و  مالـس و  يدوعـسم ، بیدا  هب  فورعم  يزردوگ 

يزادناریت ام  يهناخ  هب  یتح  دوب ، هتفاین  رارقتـسا  الماک  نیون  مظن  زونه  دوب و  شاشتغا  رهـش  رد  هک  بالقنا  لیاوا  رد  دناسریم ! تکاله 
رود زا  هک  ار  هدنب  نوچ  تسا ، هتسکش  ناشیاپ  تسد و  اهنیا  زا  رفن  هدزناپ  هد  ادخ ، لضف  زا  مه  نونکات  دیازفایم : زنط  هب  سپس  دندرک .

بیـسآ ناشیاپ  تسد و  دـنتفایم و  بآ  يوج  رد  هک  تسا  همیـسارس  نادـنچ  هاگ  ناـشزیرگ ، و  دـنزیرگیم ، دـننزیم و  داـیرف  دـننیبیم 
دنیبیم »!

هک تسا  هتـشون  اهنآ  کلـسم  ندوب  یلاشوپ  هلاض و  يهقرف  نارـس  ياهتنایخ  دـسافم و  ياشفا  رد  دـلج ، هس  رد  زین  روطق  یباتک  بیدا 
ياهروشک دولوم  مسینویهص ، نوچمه  ار ، تیئاهب  وا  تسا . ناتـسود  تسد  رد  نآ  ددعتم  ياههخـسن  دراد و  مان  هنایخلا » ردغلا و  فشک  »
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، انمض دنراد . روشک  رد  ار  هناگیب  مجنپ  نوتس  مکح  تیئاهب ، تالیکـشت  نارـس  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  سیلگنا ) هژیو  هب   ) يرامعتـسا
روتـسد هب  يولهپ ، تنطلـس  اب  تفلاخم  مرج  هب  ياهلاس 1352 و 1353  رد  رتخد ) کی  رـسپ و  ود   ) يدوعـسم بیدا  نادـنزرف  زا  نت  هس 

تیب اب  ع ،)  ) یلع نانمؤمریما  حدم  رد  وا  يهماکچ  دراد و  دـنلب  یتسد  بدا ، رعـش و  رد  يدوعـسم  بیدا  دناهدیـسر . تداهـش  هب  كاواس 
لوا يهبتر  زئاح  نارهت ، یبدا  نمجنا  رد  هاش  نامز  رجنخ ،»! نامسآ  مارهب  فک  زا  داتف  فک /  هب  راقفلاوذ  تفرگب  وچ  داهج  یپ   » دیصقلا
نأش هب  ریط  قدـنخ و  یتفـال و  تلزنم و  ثیدـح  رـشب  ریخ  شادـخ  لوسر  دـناوخ  هک  یلع  لاـمک  جوا  زاـبهاش  نیهم  دوب ؟ هک  یلع  دـش :

زا ياهن  ربخ  رگم  رورس ؟ دیـس و  تسیک  ناهج  هب  یلع  زجب  دادضالا ؟ عماج  تسیک  ناهج  هب  یلع  زجب  ردفـص ؟ ردیح  نأش  زجب  تسیک ،
هچ رپس  دومن  ار  هنیـس  الب ، ریت  شیپ  هب  صالخا  رـس  زا  تفخ و  وا  رتسب  هب  یلع  ربمغیپ  راپـسهر  دـشب  راـغ  يوس  هب  نوچ  هک  تیبملا ، هلیل 
رد نآ  دـنک  هک  لـیلی ؟ سراـف  دـنکفارد  كاـخ  هب  سک  هچ  رتشگنا ؟ دادـب  لـئاس  هب  عوکر  رد  هک  تسا ؟ رارف  ریغ  رارک  هکرعم  هب  سک 
وه ادخ  فوخ  هریت ز  ماش  هب  ربنم ؟ رب  دورس  ینولـس  هک  یلع  زجب  دینـش ؟ هک  یلع ، زجب  سک ، زا  فشک  ول  ياون  ربیخ ؟ يهعلق  نیگنس ز 

داهج یپ  رـسفا ؟ دوخ  قرف  هب  وا  داهن  لدـع  ناسچ ز  نیبب  ناوخب و  ار  تامحم  هدـیدح  ورب  روسقلا  وه  ودـع  گنج  هب  مزر  زور  هب  ءاکبلا 
يهیاس ریز  شدوب  نامـسآ  هک  يدوعـسم »  » عبط زان  نانچ  جوا  هتفرگ  رجنخ ...! نامـسآ  مارهب  فک  زا  داـتف  فک  هب  راـقفلاوذ  تفرگب  وچ 
تماعز کیربت  ناشیا و  ياثر  رد  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  لاـحترا  زا  سپ  هک  درک  داـی  وا  یتیب  لـهچ  هماـکچ  زا  دـیاب  هنیمز ، نیمه  رد  رپهش !

ینیمخ ادـخ  حور  تسا ... هتفرگ  رگید  قنور  بان  مالـسا  تسا  هتفرگ  رـس  زا  یگدـنز  هراـبود  ناریا  تسا : هدورـس  بـالقنا  ینونک  ربهر 
دوب مود  ربهر  فیرش  مان  تسا  هتفرگ  رضخا  دنگ  ياروام  ات  شربکا  هللا  تبالص  رپ  دایرف  تسا  هتفرگ  ربمیپ  میقتسم  هار  وک  ریبک  يهدازآ 
ریظن  ) هیاـسمه ياـهروشک  یتـح  ناریا و  ياـبدا  رب  يدوعـسم  بیدا  یبدا  يـالاو  تیعقوم  تسا ... هتفرگ  رثوک  یقاـس  بسن ز  مه  وا  یلع 
هجوت گرزب ، یسودرف  حدم  رد  وا  یتیب  رعش 114  دننکیم . دای  نیمز » قرشم  میکح   » ناونع اب  يو  زا  اضعب  تسا و  راکـشآ  ناسکیجات )

هتفای رشن  همجرت و  روشک  نآ  نابز  هب  هسنارف  روشک  رد  وا  تدحو » يادن   » يهماکچ و  [ 34 ، ] هدرک بلج  دوخ  هب  ار  ناتسکیجات  هاگشناد 
ترـضح هب  اجتلارد  تیئاهب و  زا  تشگزاب  تبـسانم  هب  هک  يو  راعـشا  زا  یـضعب  رکذ  زا  تسا  غیرد  بیدا ، عبط  توق  هب  هراـشا  رد  تسا .

ناونع اب  ياهماکچ  رد  يو  میرذگرد . هدرک ، رشتنم  زورون 1355  رد  ياهوزج  یط  يزورون » يهیده   » ناونع اب  هدورس و  جع )  ) رصع یلو 
هنادرم ز نامیا  يهجنپ  رس  هب  دنوادخ  فطل  زا  مدیرب  هارمگ  مدرم  زا  دوخ  دنویپ  مدیسر  تسار  هر  هب  هللا  هنملا  تسا : هدورـس  دیما » لخن  »

متـسکش كرـش  سفق  درجت ، گنـس  اب  مدیون  صالخا  ملاع  زا  دـسر  مد  ره  لد  يهنیآ  ایر  گنز  زا  دـش  كاپ  ات  مدـیرد  ماهوا  هدرپ  مه 
تفـص لاجد  يهقرف  زا  مدیما  لخن  قح  تمحر  زا  روراب  دش  تمالم  سأی و  مغ و  لاس  شـش  هد و  زا  دعب  مدیرپ  دیحوت  ملاع  يوس  دازآ 

يا مدید  وچ  هدنـشخرد  رون  نآ  لد ، مشچ  اب  یهلا  دنمرفظ  شیج  رب  هدش  قحلم  مدیمر  دـنچ  شور  گرگ  زا  تفـص  وهآ  يرارف  هتـشگ 
نم وت  نابحم  دزن  رد  مهایـس  يور  ناشو ، لاجد  رد  رب  رگ  مدـیرخ  وت  رهم  مداد و  لد  مداد و  ناـج  قلطم  يداـه  نید ، ربهر  قح ، تجح 
نم قح -  رب  يدـهم  يا  وت -  فطل  زا  مدـیرف  عبط  مه  مراـب و  رهگ  کـلک  مه  يداد  وت  فطل ، زا  ماهدـنامرد ، زجاـع و  نم  مدیفـس  يور 

بیدا مدیعـس  تخب  رگم  هار  نیا  ربـهر  دـش  مشیوخ  هناـگیب ز  وـت  رهم  زا  مايدوعـسم  مدـیحو  مظن ، رد  دـحاو و  نخـس ، کـلم  رد  نکلا 
نتم هک  تخاس  رشتنم  یئاهب » نازیزع  ناناوج و  ناردام ، ناردپ ،  » هب باطخ  ياهوزج  نمهب 1354  رد  تیئاهب ، زا  يربت  زا  سپ  يدوعسم ،

تسا : هدمآ  لیذ  رد  نآ 

یئاهب نازیزع  ناناوج و  ناردام ، ناردپ ،

بوـخ ارم  دـیتسه  هـک  تیئاـهب  زا  یحطــس  ره  رد  امــش  مـنکیم . وزرآ  مـسج  حور و  رد  تمالــس »  » یباـیهار و رد  تیقفوـم »  » ناـتیارب
مهدزاود مهدزای و  ياـهسالک  سیردـت  یتسرپرـس و  تسپ  رد  ارم  دـیاهدرک ، تکرـش  قـالخا  سرد  ياـهسالک  رد  رگا  دیـسانشیم :

، دیـشاب هدـمآ  یلامجا » رظن   » سرد سالک  هب  يرتالاب  حطـس  رد  رگا  دـیاهدید . هدزاود  جـنپ و  هیحان  صوصخ  هب  نارهط ، فلتخم  یحاون 
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هک دیتسه ، یئاهب  سانشرس  ناغلبم  زا  رگا  دیاهدید . ماهدوب ، بوصنم  یتسرپرس  هب  يرما  تامولعم  دییزت  يهنجل  فرط  زا  هک  ارم  زین  اجنآ 
مه اب  دوب ، هدش  سیسات  هللا  تاحفن  رـشن  يهنجل  فرط  زا  هک  نیغلبم  تاسلج  رد  اهلاس  هک  اریز  دیـسانشیم ، ارم  رتشیب  رتبوخ و  یلیخ 

[35  ] يدـتبم نم ، یغیلبت  تویب  هب  اهراب  اـمتح  دـیتسه ، غیلبت  هب  دـنمهقالع  یئاـهب  رگا  میاهتـشاد . تروشم  ثحب و  تساـخرب و  تسـشن و 
طابترا تایبدا ، هب  هقالع  اب  دـیتسه و  تیئاهب  رد  یفیلأـت  بحاـص  رگا  دـیاهدرک . يرازگـساپس  وا  داـشرا  رطاـخ  هب  نم  زا  اهدـعب  هدروآ و 

لاس 41 هام  ریت  مهدزناش  رد  نآ  يهسلج  نیلوا  هک  یبدا ، نمجنا  تاسلج  رد  ارم  امتح  دیراد ، يرما  تامولعم  دییزت  يهنجل  اب  یتالیکشت 
هب لقاال  دیـسانشیم . بوخ  یلیخ  ارم  دیتسه ، یناتـسرهش  رگا  دیاهدش . انـشآ  نم  اب  نمجنا  نیا  ياهثحب  رد  هدید و  دـش ، لیکـشت  [ 36]

، ناـسارخ دـالب  نادـهاز ، مب ، هیئاـضر ، ناـمرک ، ناهفـصا ، دزی ، نوـچ  ییاهرهـش  رد  نم  زا  هک  ياهنامیمـص  مرگ و  ياهییاریذـپ  رطاـخ 
ارم ناماس  نآ  هب  مایغیلبت  ياهتیرومأم  تهج  هب  هتـشاد و  ییانـشآ  نم  اب  هدروآ ، لمع  هب  هریغ  ناگرگ و  تشد  ناردـنزام ، ناتـسزوخ ،

«، يولع سابع   » نوچ ینیغلبم  ثحاـبم  نیـشنمه و  یئاـهب ، يهعماـج  سانـشرس  فورعم و  غلبم  يدوعـسم ، بیدا  نم : دیـسانشیم . بوخ 
يدوعسم بیدا  وت  رگا  هک  دیسرپب  دیهاوخیم  دبال  میوگیم . نخس  امش  اب  کنیا  و ... يرواخ » قارـشا  «، » ریذپان انف  «، » ضیف یلعدمحم  »

و هللا » ءابحا   » ار ءاهب ] یلعنیـسح   ] مدـق لامج  ناگدـنب  ام  ارچ  یتفگن و  یهبا  هللا  ارچ  درادـن ؟ یئاهب  تیحت  تاهمان  زاغآ  ارچ  سپ  یتسه ،
تاحفن رشان  «، » لیلج سفن  «، » هدنزارب مداخ   » باقلا اب  نم  زا  اهراب  لفحم  هک  نامه  يدوعـسم ، بیدا  نم  يرآ  يدناوخن ؟ نمحرلا » ءاما  »

. دـینیبب هاتوک  تشاددای  نیمه  يالهبال  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  دـیناوتیم  هک  هدرک -  داـی  نآ  ریظن  اـههد  و  یناـحور » قفاوم و  راـی  «، » هللا
، هدمآ مهارف  اسرفتقاط  تالکـشم  اهجـنر و  زا  سپ  هک  مدـیاقع  ییاهن  لصاح  رد  مراودـیما  هتـشون و  نخـس  هب  هناقفـشم  امـش  اب  نونکا 

منامیشپ : » هک منکیم  مالعا  احیرص  کنیا  ناریا ، نایئاهب  نایم  رد  سانـشرس  ياهرهچ  اب  يرما و  ناشخرد  قباوس  یمامت  اب  نم  دیـشیدنیب !
هب هکنیا  زا  ماهدوب ، یئاهب  ار  رمع  زا  زارد  ینایلاس  هکنیا  زا  تسا و  لولم  هتشذگ ، هچنآ  زا  مرطاخ  فسأتم .» تخس  شیوخ  يهتشذگرب  و 

ییاهبنارگ قیاقح  نینچ  هب  ماجنارس  هکنیا  زا  ملاحـشوخ  و  منامیـشپ . ماهتـشاذگ ، اپریز  ار  ناهج  نیا  رد  ياهدنزرا  قیاقح  تیئاهب ، رطاخ 
هک تسین . هدـنزارب  يرگید  تماق  رب  وا ، زا  سپ  تلاسر  يهماج  تسا و  ص )  ) دـمحم ترـضح  ادـخ  ربماـیپ  نیرخآ  هک : ماهدروآ  ناـمیا 

يهداز ادـخ ، یلو  هک  دروآیم ، ناغمرا  هب  ار  ناهج  ود  ره  تداعـس  نآ ، يوریپ  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  اهنت  میرک » نآرق   » ادـخ باتک 
تـسود يا  وت  و  دـیامن . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  تسوا  هارب  مشچ  اـیند  هک  تسا  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  يدـه  يهمئا  كاـپ 

رب یگدنز  لوفا  يهماگنه  رد  ارم  زیچ  هچ  هدرک ؟ نوگرگد  ارم  زیچ  هچ  هک : شیدنیب  يآ و  دوخ  هب  یناوخیم ، ار  هتـشون  نیا  هک  يزیزع 
ایآ موش ؟ اریذـپ  دوخ  رب  ار  يرکف  ینوگرگد  نیا  تارطخ  یمامت  ات  هداد  تردـق  نم  هب  زیچ  هچ  مهن ؟ ماـگ  يرگید  هار  هب  اـت  هتـشاد  نآ 

ناهاوخ رگا  مدوب ، ماقم  ناونع و  یپ  رد  رگا  مدوب ، لاـنم  لاـم و  يوجتـسج  رد  رگا  نم  کـی !؟ مادـک  ماـقم ...؟»  » اـی و  ترهـش » «، » لوپ »
يرگید زیچ  يهنشت  نم  اما  درکیم ! میارب  ماهدنزرا  تامدخ  رطاخ  هب  تیئاهب  متساوخیم ، هچ  ره  رگا  هصالخ  و  مدوب ، هوکـش  تکوش و 

. تشاد دـهاوخ  ار  يربهار  ناوت  تیئاهب ، هک  دوب  ناـنچ  مناـمگ  ادـتبا  لـالج . هوکـش و  ماـمت  اـب  یتقیقح  تشاد ؛ ماـن  تقیقح »  » هک مدوب 
لفحم ياهيرازگـساپس  مراتفگ  دـهاش  متفرگ . هدـهع  رب  ار  تیئاهب  غیلبت  هفیظو » ساسحا   » ناونع هب  مدیـشک ، تمحز  هناـصلخم  اـهلاس 

نیا هب  هاـگ  چـیه  دـشیمن و  فـقوتم  هاـگ  چـیه  نم  رگـشواک  حور  نکیل  و  هدـمآرب ، ریدـقت  ماـقم  رد  نم  تاـمحز  زا  اـهراب  هـک  تـسا 
رد مهاوخیمن  هچ  رگا  مدیـسر . دوصقم  هگلزنم  هب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  دوصقم  دـهاش  ماجنارـس  هکنآ  ات  مدوبن ، شوخلد  اههمانریدـقت 

، تسا لقتسم  ياهباتک  اههوزج و  دنمزاین  دوخ  مراد و  ناوارف  نخس  هک  اریز  مروآ ، نایم  هب  تیئاهب  نالطب  لیالد  زا  نخس  رصتخم ، نیا 
دورف رـس  قیدـصت ، هراـشا  اـب  مدوب ، لوغـشم  هللا  رما  غیلبت  هب  حالطـصا  هب  هک  ماـگنه  نآ  نم ، یغیلبت  تویب  رد  زورید  اـت  هک  امـش  يا  اـما 

هک مدوب  وگغورد  رگا  دیدوب ؛ یغیلبت  تاسلج  رد  هاگآ  ناناملسم  اب  نم  ياههلداجم  اهثحب و  دهاش  یتح  زورید  ات  هک  امش  دیدروآیم ،
ارم دیتشونیم و  همان  میارب  رود  ياههار  زا  دیدرکیم و  قیدصت  ار  مزور  نآ  ارچ  امش  تسا و  هوای  لطاب و  تاغیلبت  اهفرح و  نآ  يهمه 

و تقیقح » نامـسآ  دیـشروخ  «، » هللارما یمیمـص  مداخ  «، » تیاده نامـسآ  عطاس  مجن  «، » یناث نیـسحالم  «، » یناسنا ملاع  گرزب  درمدار  »
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.... دیهد ارف  شوگ  هدـیدناهج ، يریپ  مایپ  هناردـپ و  دـنپ  هب  منخـس ، هب  دـیاب  کنیا  هک  میوگتـسار  رگا  و  دـیدناوخیم !؟ نآ  ریظن  اهدـص 
ایآ اما  هن ! زیاج  مالک ، مالس و  دیناوخن و  ار  يدوعسم » بیدا   » يهتشون هک  داد  دنهاوخ  روتسد  امـش  هب  تافایـض  رد  يدوز  هب  هک  منادیم 

دهاوـخن نآ  رب  درادیم ، او  تقیقح  يرحت  هب  ار  امـش  تسا و  هتفهن  ییوـج  قـح  رهوـگ  ناـتحور ، قاـمعا  رد  هک  ار  امـش  هیـصوت ، نیمه 
يرما رابخا  يهیرـشن  رد  هک  دش  زاغآ  اجنآ  زا  مدوخ  یبایهار  عورـش  هک  مراد  دای  هب  دینک ؟ زاغآ  ار  ناتیـسررب  قیقحت و  هزات  هک  تشاد 

، قیقحت ناونع  تحت  هریغ ... یمالـسا و  تاـغیلبت  ناوـنع  هب  یتحاراـن  سوـفن  طاـقن ، یـضعب  رد  هک  تسا  هدـش  هظحـالم  اریخا  : » مدـناوخ
تاعالطا هدومن و  هجوت  يرما  فراعم  بتک و  بلغا  هب  سوفن  نیا  هک  تسا  ملـسم  دنیامنیم ... هریغ  هثحابم و  سلاجم  لیکـشت  ياضاقت 

رد تسا  هدش  اضاقت  مهناکرا  هللادیـش  هیلحم  هیناحور  يهسدقم  لفحم  زا  دـناهدرک ... لصاح  هکرابم  لئاسر  بتک و  تاجردـنم  زا  یفاک 
اب ارچ  هک  مدیـشیدنایم  دوخ  اـب  نم  و  هرامش 2 و 3 .) لاـس 1344 ، « ) دـنیامرف يراددوخ  ههجاوم  هنوگ  ره  زا  تقد و ... اـقیقد  دروم  نیا 
!؟ تفرگ سامت  دـیابن  دـناهدرک  لصاح  نآ  تاجردـنم  زا  یفاک  تاعالطا  هدومن و  هجوت  يرما  فراعم  بتک و  بلغا  هب  هک  یعلطم  دارفا 
قح رب  تیئاهب  رگا  ایآ  درک ؟ مورحم  ناشیا  اب  ییورایور  ههجاوم و  ای  هرظانم و  ثحب و  زا  ار  دوخ  دـیابیم  هک  دـنیوگیم  هچ  ناشیا  رگم 

: میناوخیم شنآرق  رد  ربمایپ ، نابز  زا  هک  یمالـسا  دـینیزگرب .» ار  شنیرتهب  دیونـشب و  ار  فلتخم  لاوقا  : » تفگیمن مالـسا  دـننامه  دوب ،
رب دارفا ، نیا  هک  دـش  رتنشور  هتکن  نیا  يدـعب  ياـهوج  سرپ و  اهیـسررب و  رد  میناوـخیم .» قـح  هب  هناـهاگآ  ار  مدرم  مـناوریپ  نـم و  »

تیناقح هک  دیشک  اجنادب  راک  ماجنارس  و  تسا ، هدوب  قداص  الماک  لفحم  نخس  دروم ، نیا  رد  هتـشاد و  هطاحا  یمالـسا  يرما و  فراعم 
ادیدش متفایم  نآ  دای  هب  تقو  ره  هک  لفحم  رگید  ياهراک  زا  دـیدرگ . راکـشآ  میارب  باتفآ  ییانـشور  دـننامه  تیئاهب  نالطب  مالـسا و 

ارم دهد و  هولج  مهم  ارم  یمالـسا  تیعقوم  هک  دیـشوکیم  لفحم  مدوب ، هدش  یئاهب  هزات  هک  یماگنه  نآ  هک  تسا  نآ  موشیم ، بجعتم 
رگید مدرکیم . دومناو  نینچ  لفحم  تائاقلا  تاروتـسد و  ریثأـت  تحت  یهاـگ  زین  دوخ  یتح  دـنک . یفرعم  ربارب  یمالـسا ، نادنمـشناد  اـب 

هک يدـح  هب  هدرک  بورـضم  ارم  نییآ ، شور و  رییغت  تهج  هب  ناناملـسم  هک  میوگب  هداد  رارق  هناـهب  ار  میاـپ  یگتـسکش  تفگیم  هکنآ 
ناـجلخ منهذ  رد  هراومه  تـالاؤس  نیا  اهدـعب  دوب ! هدـید  بیـسآ  یکدوـک  نارود  زا  نم  ياـپ  هکنیا  زا  لـفاغ  تسا . هدـید  بیـسآ  میاـپ 
نایئاهب دشوکیم  ارچ  دنکیم ؟ ششوک  دوخ  نداد  ناشن  قح  يارب  یقطنم  ریغ  حیحصان و  لیاسو  نیا  هب  تیئاهب  ارچ  یتسار  هک  درکیم 

هک يوحن  هب  منک ، زاغآ  ار  هبناج  همه  قیمع و  قیقحت  کی  اـت  دـش  هنیمز  اـهنآ  دـنریگن . ساـمت  يرما  فراـعم  هب  انـشآ  علطم و  دارفا  اـب 
مدیـشوک هکنیا  نآ  تشاد و  تلع  کی  اهنت  اهنت و  وا ، زا  تناعتـسا  ادخ و  هب  یعقاو  نامیا  زا  سپ  تیئاهب ، زا  نم  تشگرب  تفگ  ناوتیم 

گنر یتنیز و  ياـههوزج  هب  مدـناوخ . تاـعفد  هب  تقد و  هب  مدرک و  وجتـسج  ار  رما  یلـصا  ياـهباتک  مشاـب . تقیقح  یعقاو  يرحتم  اـت 
رکف هب  نارگید  دـننامه  هدز و  لوـگ  ارم  دنتـسناوتن  هاـگ  چـیه  متـشاد ، تیئاـهب  رد  هـک  ینیواـنع  بـتارم و  مدرکن . تعاـنق  هدـش  نـغور 
نینچ نیا  و  مدوبن ، نادرگیور  زین  علطم  دارفا  اب  سامت  زا  لاح  نیع  رد  و  دزاس ، لفاغ  ادخ  دوخ و  دای  زا  دزادنیب و  يدام  ياهيرادربهرهب 

نم تسا و  نکمم  زین  یبایهار  اما  دنیاطخلا ، زیاج  مالـسا ، راوگرزب  كاپ و  ناموصعم  زج  همه ، اهناسنا  هتبلا  متفای . هار  ماجنارـس  هک  دش 
نیغلبم و هدـنبیرف  نانخـس  بیرف  یهاوخب  هک  مادام  اما  یـشاب ، هتفایرد  ار  هاگآ  يریپ  مایپ  زیزع ، تسود  وت  ات  مداد  ار  مراک  یلامجا  حرش 
هب هاگ  چیه  هک  نادب  يروخب ، ار  هژت و ... غاب  ياهسنارفنک  تالافتحا و  تافایض و  ددعتم و  تانجل  یتالیکـشت و  نیوانع  رهاوظ و  لوگ 
هک لطاب ، رب  یگتخاس و  يهقرف  نارازه  ناوریپ  دننامه  هک  یشیدنایمن  هاگ  چیه  زیزع  يهدنناوخ  وت  ایآ  یتسار  ياهتفاین ! هار  عقاو  موهفم 

یـشاب یناسنا  اهنویلیم  زا  مه  وت  یـشاب ؟ هتـشاذگ  مدق  باوصان  قیرط  رد  مه  وت  تسا  نکمم  دنروخیم ، مشچ  هب  ایند  رانک  هشوگ و  رد 
نامز نارذگ  هک  ریپ » يردپ   » مان هب  نم  هداهناو !؟ فدص  نورد  هتفـسان  نانچمه  ار  رهوگ  هدـیرخ و  لعل  ياج  هب  ار  هرهمرخ ]  ] فزخ هک 

رد یتح  هک  یناـحور  يراـگزومآ  ماـن  هب  هدـناشن ، شتیئاـهب  رد  یتـح  هک  یناـحور  يراـگزومآ  ماـن  هب  هدـناشن ، شاهرهچ  رب  دـیپس  درگ 
یتقو میرک ، نآرق  يهدومرف  هب  هک  مزور  نآ  نارگن  نم  منارگن . زیزع  نایئاهب  امـش  يارب  زوسلد ، یبرم  ماـن  هب  هدوب ، قداـص  زین  شتیئاـهب 

بر : » هک دیرآرب  نابز  تسا ، قح  دناهتفگ  ادخ  نیتسار  ناربمیپ  هچنآ  هک  دـینیبب  دوش و  ادـیوه  ناتمـشچ  يولج  رگید ، ناهج  رد  قیاقح 
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رید رگید  اما  مهد .) ماجنا  مدوب  هدرک  كرت  هک  ار  هچنآ  اهیکین  زا  ات  نادرگرب  ار  نم  ایادـخ  « ) تکرت امیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  نوعجرا 
هدنیآ زا  نم  يرآ ، تسا !» نانخـس  نیا  يهدنیوگ  طقف  وا  اریز  تسا ، نینچ  هن  « ) اهلئاق وه  هملک  اهنا  الک  : » دـنیوگب امـش  هب  دـشاب و  هدـش 

هب نم  دیرادرب . تلفغ  نارگ  هاگراب  زا  رس  دیونـشب و  ار  ناتقفـشم  حصان  زیزع و  رای  ریپ و  غلبم  دنپ  دییایب  رادمیب . مکانـساره و  امـش  يارب 
امش هب  لفحم  نامز  نآ  ات  دیاش  درک و  مهاوخ  رشن  عبط و  ناگمه  یهاگآ  يارب  هتبثم  كرادم  اب  هارمه  ار  دوخ  لصفم  لاح  حرش  يدوز 

يادخ لدع  هاگشیپ  رد  ماهدرک و  امـش  اب  تجح  مامتا  هک  ملاحـشوخ  اما  دینکن ، هعلاطم  ار  [ 37  ] هیران قاروا  نیا  هک  دشاب  هدرک  هیـصوت 
چیه دندماین ، دوخ  هب  هک  نانآ  متـشاذگ و  نانیا  رایتخا  رد  ار  مدوخ  يارب  هدـش  راکـشآ  تقیقح  ماجنارـس ، نم  هک  تفگ  مهاوخ  گرزب 

رکاـش و یـسب  ار  ادـخ  باـب  نـیا  زا  مناملــسم و  کـنیا  یئاـهب ، يهعماـج  غـلبم  گرزب  يدوعــسم ،» بـیدا   » نـم يرآ ، دـنرادن . يرذـع 
مالسلاهیلع یلع  زا  زیزع ، ناماما  «، » منادیم ادخ  ناروآ  مایپ  هورگ  زا  درف  نیرخآ  ار  مالـسا  ربمایپ  «، » ملئاق ار  مالـسا  يادخ  . » مرازگـساپس

ماما لصفالب  دـنزرف  تایـصوصخ  رگید  روهظ و  تبیغ ، تایح ، تماما ، «، » مدـقتعم لد  ناج و  هب  ار  مالـسلاهیلع ، يرگـسع  نسح  ماما  اـت 
نیا و  منادیم .» یتقیقح  ره  زا  يراع  ار  شنایاوشیپ  هتـسنادن ، نید  ار  تیئاهب  تیباب و  «، » مراد رواب  ار  جع  نسحلا  نب  دـمحم  ماما  مهدزای 

رب مدوب و  هرذ  وچ  متسر  مغ  ود  درد  دیق  زا  هک  رکـش  رازه  تسا : رگهولج  مراعـشا  بلاق  رد  هک  تسا  نم  دوجو  تارذ  یمامت  زا  يدایرف 
هب ناج  دیلپ ز  ناتریـس  لاجد  ز  هدـیرب ، عمط  متـسد  مرک ، زا  قشع ، هر  رـضخ  تفرگ  راز  مدوب  هداتف  تلالـض  راسهاچ  هب  متـسویپ  باتفآ 

( میوگ ار  ناتباوج  هک  ات  مدیناوخب  « ) مکل بجتسا  ینوعدا  : » هدومرف هک  يراگدرورپ  تسا : نانچ  مدیما  متسب  رمک  نامز  بحاص  تمدخ 
ات مشوکیم  مه  نم  و  تفریذپ . دهاوخ  ارم  دیاشخبیم ،) ار  ناهانگ  مامت  يادخ  « ) اعیمج بونذـلا  رفغی  هللا  نا  : » هدومرف هک  يدـنوادخ  و 

سویأـم ادـخ  تمحر  زا  « ) هللا همحر  نم  اوطنقت  ـال  : » تسا هدوـمرف  يادـخ  هک  منک ، اههتـشذگ  ناربـج  رمع ، زا  هدـنام  زور  دـنچ  نیا  رد 
زا یهوبنا  يارب  هک  یماگنه  هتشون ، نیا  رد  هدش  صخشم  ياهزور  زا  یکی  رد  دیونـشب ، زین  اروضح  ارم  نخـس  دیهاوخیم  رگا  دیـشابن .)

تائاقلا رثا  رب  تسا  نکمم  هک  لد  هداـس  ناـیئاهب  زا  هتـسد  نآ  يارب  اـجنیا  رد  و  دـییامن . مزارفارـس  تفگ ، نخـس  مهاوخ  رهـش  نیا  مدرم 
نخـس يهصالخ  هک  منکیم  ضرع  دنوش ، روذعم  نم  يدعب  ياههتـشون  ندناوخ  تاسلج و  نیا  هب  ندمآ  زا  یئاهب ، تالیکـشت  لفحم و 
تـسار هر  هب  يهنملا هللا  مدروآ : ریز  یتیب  ود  رد  هک  تسا  نیمه  يدـعب  بتک  تاوزج و  رد  نآ و  هباـشم  یلفاـحم  سلاـجم و  نیا  رد  نم 

ار ناگمه  قیفوت  دـیزم  مدـیرد  ماهوا  يهدرپ  مه  هنادرم ز  نامیا  توق  اـب  يدـنوادخ  فطل  زا  مدـیرب  هارمگ  مدرم  زا  دوخ  دـنویپ  مدیـسر 
[. « 38  ] راهچ هاجنپ و  هام  نمهب  متشه  يدوعسم ،» بیدا   » يزردوگ سابع  مالغ  مدنموزرآ .

یقرواپ

ص 35. ییاون ، نیسحلادبع  تاقیلعت  باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  172 ؛ صص 171 -  ج 3 ، قحلا ، روهظ  یناردنزام ، لضاف  كر : [ 1]
ص 303. یلعا ،... دهع  نانفا ، مساقلاوبا  كر : [ 2]
.174 صص 173 -  نامه ، یناردنزام ، لضاف  [ 3]

ص 34. نامه ، هنطلسلا ، داضتعا  [ 4]
صص 129 و 130. ج 1 ، هیردلا ، بکاوکلا  كر : هراوآ ، نیسحلادبع  كر : [ 5]

.110 صص 109 -  ج 3 ، نامه ، یناردنزام ، لضاف  [ 6]
 - صص 368 ج 5 ، راثآلارارـسا ، یئاهب ،) روهـشم  يهدنـسیون  غلبم و   ) یناردنزام لضاف  هب : دیرگنب  هنیمز ، نیا  رد  باب  تارابع  يارب  [ 7]

. دعب هب  ص 163 و 185  نایئاهب ،»  » باتک رد  یفجن  رقاب  دمحم  دیس  موحرم  عتمم  ثحب  زین  و  370 ؛
اضرمالغ تاراهظا  362 ؛ صص 360 -  ، 9 چ 1366 ، ناریا ، تاراشتنا  نارهت ، ریبک ، ریما  ناخ  یقت  ازریم  یگدنز  یکم ، نیـسح  كر : [ 8]

ص 505. نامه ، نانفا ، مساقلاوبا  363 ؛ صص 362 -  نامه ، یناردنزام ، لضاف  زین : و  هاگآ .
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.363 صص 362 -  نامه ، یناردنزام ، لضاف  [ 9]
.147 صص 145 -  ج 1 ، چ 7 ، لیحلا ، فشک  یتیآ ، نیسحلادبع  كر : [ 10]

تشون ار  ( 1350 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، « ) ولاپ نس  زا  ياهمان   » یندناوخ باتک  تیئاهب ، کلـسم  زا  تشگرب  رد  افـش  هللا  ناما  [ 11]
اریخا هک  درک  فیلأت  کلسم  نیا  نالاعف  نارس و  تیهام  ياشفا  تیئاهب و  ساسا  نالطب  رد  ار  تسار » هار   » باتک زین  ینامحر  هللا  حیسم  و 

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ( 1385 لافنا ، مق ،  ) مدقم يدسا  اضرمالغ  خیش  جاح  يهتشون  تشهب ،» يوس  هب  شیپ   » باتک نمض  رد 
.216 صص 213 -  ریت 46 ، لاس 20 ، امغی ، یتیآ ،» موحرم  زا  یلاوحا  حرش  [ » 12]

فـشک یتیآ ، نیـسحلادبع  كر : وا  زا  لیلجت  رد  و  یهبالا » هللا  ءاهب  هیلع  هراوآ  ترـضح   » هب باـطخ  يدـنفا  ساـبع  طختـسد  يارب  [ 13]
یحبـص هللا  لضف  يرگیئاهب ، يرگیباب و  يهراـبرد  یحبـص  تارطاـخ  يدـتهم ، یحبـص  هللالـضف  ص 199 ؛ ج 3 ، چ 4 ، نامه ، لـیحلا ،

ص 152. نامه ، يدتهم ،
ج عیدب ،  134 يرما ، تاعوبطم  هسسؤم  ءاهبلادبع ، بیتاکم  كر : هراوآ  زا  لیلجت  رد  یقوش  يدنفا و  سابع  حاولا  تاراهظا و  يارب  [ 14]

ص 50. ج 2 ، چ 4 ، ، 143 صص 142 -  ج 1 ، چ 7 ، نامه ، لیحلا ، فشک  یتیآ ، نیسحلادبع  ص 8 ، ، 8
ص 335. ج 2 ، نامه ، هیردلا ، بکاوکلا  یتیآ ، نیسحلادبع  [ 15]

اب ار  نآ  یخیراـت  داوم  تسا و  هدـنب  ياـشنا  هک  هیردـلا ، بکاوک  دـلج  ود  : » تسا هتـشون  شیوـخ  تشاـگن  دوـخ  يهمانیگدـنز  رد  [ 16]
ناوتیمن نآ  زا  یخیرات  يهدافتـسا  اعطق  منادیمن و  ربتعم  ار  نآ  مدوخ  اذهل  دـناهداد ، هیئاهب  ياسؤر  بلقت  فرـصت و  فالتخا و  نارازه 

عبط عقوم  رد  مباتک  زا  مدوب  هتشون  ار  شرت  لماک  مه  نم  هتشون و  دوخ  بتک  رد  نوارب  دراودا  دننام  یتح  هک  ياهملسم  لئاسم  هچ ، درک .
زا یلاوحا  حرـش  : » كر دناهداد ». رارق  نآ  نیـشناج  ار  هیلعج  تاریبعت  هدـشیم و  مامت  ناشررـض  هب  اریز  دـناهدرک ؛ فذـح  رـصم  رد  نآ 

ص 215. نامه ، یتیآ ،» موحرم 

.314 صص 213 -  نامه ، [ 17]
ص 61. پاچ 4 ، ج 3 ، نامه ، لیحلا ، فشک  یتیآ ، نیسحلادبع  [ 18]

صص 138 و 160. قرش ،... ءابحا  نرق  حول  هللا ، رما  یلو  ترضح  هکرابم  تاعیقوت  كر : [ 19]
ص 99. ج 3 ، چ 4 ، نامه ، لیحلا ، فشک  یتیآ ، نیسحلادبع  كر : يدنفا  سابع  طخ  هب  حول  نیا  يهدهاشم  يارب  [ 20]

ص 125. ج 3 ، چ 4 ، 164 ؛ صص 163 -  ج 2 ، چ 4 ، ص 65 ؛ ج 1 ، چ 7 ، نامه ، كر : [ 21]
ص 122. ، 1384 ملع ، رشن  نارهت ، نایفوتسم ، ریما  یلع  مامتها  هب  طوقس ، طاطحنا و  تارطاخ  یحبص ، يدتهم  هللا  لضف  [ 22]

. اج نامه  [ 23]
ص 23. نامه ، [ 24]

ص 149. نامه ، [ 25]

ص 177. نامه ، [ 26]

ص 181. نامه ، [ 27]

ص 221. نامه ، [ 28]

ص 252. نامه ، [ 29]
ص 975. ج 6 ، ، 1382 رصاعم ، گنهرف  نارهت ، ناریا ، رصاعم  نارگشهوژپ  داحتا ، گنشوه  [ 30]

.826 صص 825 -  ش 8 و 9 ، لاس 5 ، باتک ، يامنهار  [ 31]
. اج نامه  [ 32]
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رد و  بوسحم ، هقرف  نیا  مهم  نوتم  زا  هک  تسا ، ینادزی  دمحا  یئاهب : روهـشم  غلبم  يهتـشون  یئاهب ،» خـیرات  هب  یلامجا  رظن   » باتک [ 33]
. دوشیم سیردت  نانآ  قالخا  سرد  ياهسالک 

. تسا هدش  جرد  زین  ناریا ) پاچ   ) هنزور هلجم  رد  روبزم ، رعش  [ 34]
. دناهداتفا تیئاهب  ماد  هب  هزات  هک  ناملسم  دارفا  [ 35]

. دربیم راک  هب  تیئاهب  هب  داقتنا  يواح  ياهباتک  يهرابرد  تیئاهب  لفحم  هک  يریبعت  [ 36]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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