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)١(
 زا ))ق ٨٩٨ - ٨١٧(( يماج نمحرلادبع نيدلارون انالوم ترضح

 قحب  اروا هك ،تسا ناتسناغفا شنادو تايبدا ريخا ردق نابات ناگراتس
: تفگ ناوت  ددعتم داعبا ياراد گرزب ياهتيصخش زا

 ريمض يفاص يفوصو اناوتو لحفم يرعاشو ليلج يدنمشناد يو
 اويش يراگن رثن و اناد يبيدا ورحبتم هفسلفو تمكح رد و ريصب يبرمو
.دوب

 ردو ،هديسر يبلق فياطل و نطاب هيفصت هب قارشاو نافرع هار زا
 تلزنمب اه رابرد و رادتقا بابراو  مدرم فلتخم تاقبطاب يروشحم هجيتن
 ام شهوژپ و ثحب دروم اجنيرد هك ،دوب هداهن ياپ يعامتجا يركفم

.تس وا ينافرع ةشيدنا فرص
 گنهرف و رنهو شناد هاگ يلجت هك تاره رهش رد مهن نرق رد يماج

 .تسيزيم ،دوب رصع نآ يرادمكح و تسايس گرزب زكرمو  ايسآةشيدنا و
 دوخ لامكو جورع هطقن هب نيمزرس نيا فياوط تيكولم ماظن تقوني رد
 او تفاتيم يتيگ رب  اجنيزا،رنه سناسنر باتفآو  دوب هديسر
 و هديدرونار هدص نيدنچ لحارم،مالسا يايندرد مه ينافرعةشيدن
 و بترم يركف ماظن كي هغبصب ،ناسارخو دادغب فوصت بتاكمرد
. دوب هدمآرد طبضنم
 – مالسا ملاع رد فوصت هداعلا قوف تيبوبحم و عيرس راشتنا هرابرد
 رغجو يداصتقا و يحورو يسايس نوگانوگ لماوع ناسارخ اصوصخمو
 ريثأت زا و داد دياب تيمها  دوخ درومب ار يكيره هك ،تسا  دوجوم ييايفا
 ياسرف ناور ياه راشف زا  هكيناسنا يارب يلو ،تساك ديابن نآ شزرا و
 يعامتجا ياهداسف نارگ ياه رابزا وا شودو دشاب  هتسخ تايحلا عزانت
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 هدوسرف راوخ مدآ نآ ريگناهج ياهشرويو يلادويف ياهشكمشك و
 هانپ لد هاگنانيمطا مرح هب هك،تسا دوجوم نيا زج يي هراچ ايآ،دوشيم
 ،قشع نمي هب ايو ،درب

؟ دنيشنب ))لك حلص((  يونيم هشوگب
 مدرك لك حلص نينوكب قشع نميز
         ! نك اش امت يتسود  امزو شاب مصخ وت

))ظفاح((                                             
  يتسدب يتس د  زا اهتردق شدرگ ةرود ناسارخ رد يماج دلوت مايا

  ناج نافوط متفه نرق رد هك ناسارخ .تسارگيد نامدودب يي هداوناخزاو
 نآ روميت ريما متشه نرق رخاوا رد ،دوب  هديد ار ناي زيگنچ مشخ رابوا
 ايسآ مظعارب يلهد و  لوبناتسا ات دنقرمسزا ،دنمورين يوج راكيپ درم
 ضرقنم ار اهلسن و ناريو ار اهرهش ،دومن دوخ ناروتس مس لاماپار
.دينادرگ

 ناريوو لاماپردقنآار ناسارخ ندمتمو رومعم دالب ناي زيگنچ
 رد ودنامن يرثا يرومعمزا تاره رهشرد :يوره يفيس لوقب هك ،دنتخاس
 رمك تاره يزاسزاب هب فيسلا ةيقب نارايعو  نارالاس نوچ ق ٦٣٥ هنس
 كتوك هاجنپ رد مدنگ نم هس يدرم ره ،دوب هتشابنا اهيلوج نوچ( دنتسب

 ود فيرشو عيضو زادرف ره رگيد لاسو داد بآاههاچ زاو درك عرز كاخ
 ،دنتشادرب هبنپ عافترا نوچ.دندركيمراي دشار نيمز و دنديشكيم غوج ود
 1ناتسناغفااب هبنپ نم تسيب هراوتشپاب كيرهاروره ارروانتدرم تسيب
٣)دندروا تنقهد تاوداو ٢لابن دزا رد احنا زا ات ،دنداتسرف

 زكرم وايسآ مظعم رهش نآ تاره يناريو كچوك هنومن كي نيا
 لوقب ،ناي زيگنچ كانلوه شروي زا شيپ هك ،تسا   نايروغ يروتارپما
 و ءامكح ريهامج و ءالضف رباك ا و ءاملع لضاف((دوجو هب جارس جاهنم
.٤دوب )) هتسارآ ءاغلب ريهاشم

 ببسب ،نيوزق نارمكحو روميت دنزرف هاشناريم ق ٨٠١ هنسرد
 نامز هردان(( كيره هك وا سلجم نافيرحوديدرگردپ ظيغ دروم ،يشايع
 داتساو يكخاك دمحم نيدلا سمش انالوم هدننام ))دندوب نارود هبوجع او
 يقيسومداتسا هدنيوگ نموملا دبعو يدوع بيبح و ييان نيدلا بطق
 نادساح لوقب هك ،دارن ييحي هجاوخو يگنچ ريشدرا داتساو طاطخو
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٥.دندمآ لتقب  ،دندوب هدومن  بيغ رت يهانمو يهالمب ار هدازهش ،زامغ

 نآ مدرمو ايسآ د الب هك يناريوو بيهن و راتشك زا دوب يلاثم دنچ نيا
 هشوگ كي تريصب بابراو نالدبحاص يارب رگا لاح نينچرد ،دنديد
 و هتسراو نادرم ياه هاقناخ راوج رد انامه ،دشاب يقاب نانيمطاو تحار
 و رادركو قيارط متشه و متفه نرقرد هك ،دوب دهاوخ دنم هرف نالدنشور
 ترضحو دوب هديسر هماع لوبق جورع ةورذب ،نافراع هورگ نيا راجنه
 تيصوصخ نيا مات لثمم هك ،دمآ دوجوب يطيحم نينچ رد مه يماج
. دوب دوخ راگزور يونعم

 و شرتسگ لامكب ناسارخ رد يمالسا مولع ،رصع نيمه ليبق رد
 بتارم نرق تشه تدم رد تالوقنم ،دوب هديسر دوخ تيعماج و يانهپ

  هارزا زين تالوقعم و هتفاي يقطنم ماجسنا و بيترتو  اشنا و الماو طبض
 يرتعماج و لمكا وحن هب يقرش  نادنمشناد راكتباو قيقحت و همج رت
 ملع( يفسلف و ينيد ركف جازتما زا يتح و دوب هديدرگ فينصتو فيلات
 نت كي هك،تشاد دوجو يصاخ ينيب ناهجو ييارگ درخ و اهنپاب زين )مالك
 رهام نامز نيع ردو لوقعمو لوقنم عماج دياب يماج دننام يدنمشناد
.دشاب يسانشادخ و نافرع ةشيدنا هب انشآ و يردو يبرع بدا

 نيا همه ردو دوب نوگ هنوگ داعبا نينچ ياراد يتيصخش يماج
 يتراهمو يتسد ،درمش ناوت مهن نرق )يشناد ةيامرس( ارنآ هك يي اهشناد
 نرق نيا خيراترد رگا نيرب انب و تشاد راشرس يقوذ و يقيقحتو يرظنو
 ،مينكوجتسجار)رصعلا ناسل(و نامز نيتسار هدنيامنو ناشخرد هرهچ كي
.دوب دهاوخن يماج زا رتعماج ورتهب

 ،تسيماج )ينافرعدعب(اهنتام يو اكجنكو شهوژپدروماجنيارد نوچ
 شيپ ،يسانشادخ هار رد شش وكو يتسرپادخ هشيدنا هك تسناددياب سپ
 بتاكم ردو نوگانوگ لحارم هب ،مالسا يايند رد ار نرق ٨ تدم يماجزا
 دنه يفسلف ياه هشيدنا زا يياه طلخ نآرد هك ،دوب هدوميپ ناف رعو ركف
 يلو .ديد ناوت نهك  نانويو هيردنكسا نيون ينوطالف بتكمو ناسارخو
 ناسارخ رد  يدنبشقن تقيرط عويش وانب نامز ،متشه نرق
 ٧٩١ – ٧١٧(  يراخب دنبشقن دمحم نيدلاواهب هجاوخ تسدربرهنلاءاروامو
 نيزاوم اب هك يياه طلخزا ،رودقملا يتح ار نافرع برشم هك ،تسا )ق
 رد يماج ات شناديرمو دومن هيفصت تشادن يشزاس )تنسو نآرق(يمالسا
 قابطنا روخ رد ،قيقحت يانبمرب ار هچنآ و دندروآ لمعب غيلب يعس راك ني
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. دندومرف لوبقو حيضوت دنديد
 مدرم هماعو هعماج زا ازيرگ و نيشن هيواز كشخ  نادهاز زا يماج

و )نمحن ارد تولخ( دوخ تقيرط لوصارد هيرارحا  نايدنبشقن دوخ ،دوبن
 اب"راي اب لدو راكرد تسد" فورعم هلوقم قباطمو٦دنتشاد)نطوردرفس(
. دندش يم روشحم نارگناوتو نايرابرد ات ناز رواشكو نايرازابزا مدرم

 هك ،دندوب لياق يرشب هعماجرد ار يتلاسر دوخ يارب هفياط نيا
  گرزب خويش زا  يكي الثم .دوب ))ص(( يوبن تايح زا لماك يديلقت
 هب نمرگا ،ادخبدنگوس(تفگيم)ق ٩٩٤ افوتم(يهوگنگ سودقلادبع دنه
٧)متشگ يمن زاب نيمزبزگره ،مديسريم جارعم يلاع هجرد نآ

 دنلب ماقم زا ار يفوص يهاگآدوخ هك،تسا هن ايفوص ينيب ناهج نيا
 رمث تيقالخ هبنجايندب صربمايپ تشگزاب اريز ،دزاس يمادج يربمايپ
 يلو ،دوش يم عناق  هنمطم سفن ينورد شمارآ هب يفوص ،دراد يشخب
 خيرات نايرجات دوشيم دراو نامز و ناهج رد و ددرگيم زاب احنا زا  ربمايپ
. دنيرفايب تسبولطم يايازم ياراد هك ار ينيون ناهج و دنا درگب ار

 رد مه ،دراد يوريپ يربمايپ تلاسر هب هراب نيرد يماج تقيرط
  ياه تيعقاو هرابرد مهو دشوكيم سفن ةيكزتو يصخش ياياجس يتسود
 شالتو دنكيم ركف دباي امنووشن  هعماحنآرد دياب هك يگنهرفو هعماج ينيع
. تسا ناي دنبشقن يعامتجا يوكين صياصخ زا يكي نياو ،دزرو يم

: درك دياب هعلاطم رظن هس زا ار يماج تيصخش داعبا
 يواحو لامكو مامتب دوخ رصع ياهشناد ياراد و ملاع يماج  :لوا

.يمالكو يمالسا بهاذمو ننسو  نآرق بلاطم رب
.نافرعو قارشا دماحم هب فوصوم فراعو يفوص يماج :مود
 لوحت خيراتو هفسالف راكفاو كلاسم هب علطموركفم يماج :موس

. يناسنا يركف
 هتشونو راثآرد ،نوگانوگ داعبا ياراد تيصخش نينچ تشادرظن رد اب

  سنئاسو  هفسلفو قارشاو نيد نارد هك ،ميباي يمار يبلاطم ،يماج ياه
 يلجتم رتبوخوا رظن يانفرژ و يرکف غوبن نآزاو ،دنوشيم يقالتم مهاب
 يرصتخم رظن يماج يركف و هقباس رب همانشهوژپ نيرد امو ددرگيم
ميزادرپ يم  هراب نارد وا  تاحيضوت هب نآزا دعبو  هتخادنا

 )٢( 
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لاوحا رارمتساو تكرح

 Heraclite تيلك اريه مانب يدرمگرزب ،نانوي يناتساب يامكح زا
  )م ق( مشش نرقرخاوا رد،ريغص يايسآ سوسيفا لها زا))سوطيلقره((
 رد هتسناد زيچ ره لصا ار يتابث يب و ييايوپو يرارقيب هك ،تشاد دوجو
 يزيچبار  ايندو دركيم ييوج هرانك مدرم زاورارصاروما يرادياپ ان
 ٨.دندرمش يم Pessimist نيبدب و نايرگ ميكحاروا نيرب انب .تفرگيمن
 نرق شش ينانوي دنمشناد ركف رد  ارنآ غ ارس هك ينيب ناهج  هنوگنيا
 ناركفم زا يكي هشيدنا رد ،دعب لاس رازه كي ،ميباي يم  داليم زا شيپ
رصم هي ردنكسا فراع فوسليفPlotinنيطولف ينعي داليمزا دعب موس نرق
 دوب هديورگ Panthesm دوجو تدحو هب هك ،ميباي يم زين )م ٢٧٠ افوتم(
    مسج:تفگيمو تسناديم )دحا( لك أدبم  وترپ زا يناضيف ار دوجو ملاعو

Corps هک تسيتروص تسا تيدحا تاذ وترپ نيرت فيعض و نيرخآ هك  
 دوجو ةيام هك تستروص نامه  ماسجا تقيقح .تسا هتفرگ رارق هدام رد
 ةدنريذپ هك ،تسا ينيعتم ريغ هوق نامه )يلويه( هدامو تس اهنآ

 انبو تسنآ يمدع هبنج هدامو مسج  ي دوجو هبنج تروصو تستروص
 مياد هك تسنيا ،تسا  مدعو دوجو نيب  بذبذم ينامسج ملاع نيا نيرب
. ن دوب هن تسا ندش عقاو رد و دشاب يم ليدبتو  رييغت رد

: ترثك هيام نآو بيعو صقنو يتشزو يدبو يتروص يب ينعي هدام
Puliralete لامك و يكينزا ترابع تروص هك نانچمه .دشاب يم 

٩.تسا  Uniteتدحوو

رخاتم دنمشناد ار نيطولف يمياد رييغت مهبم ةراشا نيا
 Duree تدم هب )م ١٩٤١ -١٨٥٩  Bergson(        نسگرب هسنارف

 ناسنا هب صوصخم هك،تسلاوحرارمتسا ناز ادارم  هك،هدركريبعت
 ناهج هك تفگ ديابودراد تيمومع نآ روماو  ناهج هيلك هب هكلب،تسين
. دراد لوحتو رييغتو تكرح ينعي ،تسارمتسم

 هك ،تسين نآ تكرح تقيقح اما ،يقيقح تسي رما تكرح نيا
 ،تكرح تقيقح ،دهديم ناشن يناكم  طاقن هب تبسن ار كرحتم عضاوم
 همه و تسا رييغت همه ،نسگرب  رظن ردو تسا تيفيكو تلاحرييغت

 لاقتنا هكلب ،تسين يزيچ لاقتنا تكرحو تسا  تكرحو تسا تكرح
 نآ لصا  تكرح هك ،تسا لاوحا  رارمتسا دوخ زين هدامو تسا لاح
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١٠. دشاب

 رتشيبو تشاد  هقباس زين يمالسا  ناركفم نيب ،ينيب ناهج خنس نيا
  هلزتعم ماما  ماظن لوقب هك ديوگ يرعشا ،دندوب هديورگ نآ هب ١١هرعاشا
 روصت  لباق وا لوقب نوكسو  دنا تكرح رد ايشا همه )ق ٢٣١ افوتم(
 تكرح و هتسناد  يدباو يلز او يرورض ار  دامتعا تكرح يو .تسين
١٢.دناديم يناكمب يناكم زا ار  هلقن
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ميظع نآرق رد      

 هن ،هتفاي لوزن فرش متفه نرق  لياوا رد هك ينامسآ باتك نيا
  يناگدنز  باتك هكلب .يعيبط مولع زا هنو تسا فوصتو هفسلف باتك
 نآ و يناهج نيا تداعسو يسانش دوخو يتسرپادخ هارب ناسنا يامنه ارو
 يتاراشا  زين يرشب لوحت ريس  يركف  قيمع لياسم هب هك ،تسين اهج
. دراد

 انردق نحنو :هكدراد تياده هعقاو ةروس )٦٢ - ٦٠ هيآ( نآرق رد
 ال ام يف  مكئشننو مكلاثما لدبن نا يلع نيقوبسمب نحن امو توملا مكنيب
 ميدرك هزادنا  امو((  .نوركذت ال ولف ،يلوالا ةاشنلا متملع دقلو .نوملعت
 کنا رب :نتسج ناوت ام شيپ زا هک مينآ هن امو ميتسينو يگرم امش نايم
 ديتسناد هك يتس ردب ديناد هن هچنآ ردنا ارامش ميرادبوامش دننام مينک لدب
١٣))؟ ديريگ دنپ هن ارچ ،نيتسخن زا نديرفآ

 تمام اذاء ناسنالا لوقيو :تسا نينچ ٦٧- ٦٦ هيآ ميرم هروس رد
 كي ملو لبق نم هنقلخانا ناسنالاركذيالوا؟ ايح جرخا فوسل

 ،مشاب هدرم نمك تقو  نآ :مدرم ديوگيم و(... مهن رشحنل كبروف،ايش
 شيپ اروا ميديرف ايب امك :مدرم درادن داي  ؟ هدنز  ارم دنرا نوريب ماحنارس
١٤؟ يزيچ چيه  دوبنو

 يف تنك دقل .ديهشو قياس اهعم سفن لك تءاجو :ق هروس ٢٢ هيآ
 ينت ره ديايبو(.ديدح مويلا كرصبف ،كءاطغ كنع انفشكف اذه نم ةلفغ
 ). نيزا يتلفغردنا يدوب هك يتسر دبو .يهاوگو يي هدننار نآابار
١٥" .تسا زيتزورما وت ييانيب )سپ( وت شش وپ وت زا ميتشادرب

 و لاثما لدبت و نآ هداعا و قلخ ءادتبا زا ميظع نآرق رد  روط نياب
 )١٠سنوي( "هدبعي مث قلخلا ودبي نآ " :هتفر رکذ راب ١٥ زا شيب ديدج قلخ
.١٦ "نآ دنادرگ زاب سپ .نديرفآ دنک زاغآ يو هک تسا تسار" :ينعي

  :دراد رارق رگيدكي لباقم رد ديدج قلخو لوا قلخ رگيد ةيآرد
 لب ؟ نيتسخن شنيرف آب ميدنام رد  اي ميدنامب ايآ ؟ لوالا قلخلاب انييعفا

 شنيرفآ ني زا ،دنا نامگ رد ناشيا هكلب" :ديدج قلخ نم سبل يف مه
.١٧"ون
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 رد هك ١٨دنا هدرك همج رت دنا يششوپ رد ار سبل يف يفسن ريسفت رد
 هب نياو )٩/٢٧٩( تسا كشو  رما سابتلاو نظ طالتخا:رارسالا فشك
 ركف بابرا رظن فالتخا دروم ،ميدق نام ز زا هك يماهباو يگديشوپ
 نمحر هروس ٢٩ ةيآ رد هچنآ امو .تسا هراشا تسا هتفرگ رارق شنادو
 )وه( ريمض هك  ،تسنارب نارسفم قافتا ،هدمآ )ناش يف وه م وي لك(
 هخسن ريسفت همجرت رد ١٩تسيراك رد وا زور ره ينعي ،تسا هللا  هب دياع
 نينچ فيرش ةيآ نيا همج رت ،تسين مولعم نآ فلوم هک جربيمک يطخ
 افوتم(يزار رخف ماماو ٢١.ديا ون يراك لجو زع يادخ زا يزور  ره :تسا

  :دومرف دنديسرپ  نأش  ةراب رد صربمايپ ترضح زا هك دسيونيم )ق ٦٠٦
 لقع داشرا رد21.ءاشي نم عضيو ءاشي نم عفريو ابرك جرخيو  ابنذ رفغي
 ٩٨٢  افوتم( دوعسلا يبا ريسفت هب روهشم ميركلا باتكلا ايازم يلا ميلسلا

 يلاعت هناف تسا ينأشردوا تاقوا زا  يتقو رهرد  ينعي موي لك:ديوگ )ق
  ابنذ رفغي نا  هنأش نم ثيدحلا يفو نيرخآ ينفيو اصاخشا ئـشني لازيال
٢٢.نيرخآ  عضيو  اموق عفري و ابرك  جرفيو

 ينهددزادنا مشچ ،دش ركذ هلاقم نيرد هكيا هفيرش تايآ  نينچمه
 يسك نيتسخن)ق ٢٥٥ افوتم(ظحاج،دوشك مالسا فوسليفرباربرد يي هزات
 يناگدنز طيحم يلكروطت اي ترجاهمرثارب تاناويحرد هكي ريغت هب هك ،دوب

. درك هراشا دوش يم لصاح
 شرتسگ ار ظح اج تايرظن )٤ نرق(  افصلا ناوخا ناگ هدنسيون

 هک تسا مالسا رکفم نيتسخن ) ق ٤٢١ افوتم( هيوکسم نبا يلو ،دنداد
 - ديايب هچنانچ - يخلب انال وم.داد يديدجو نشور هيرظن هراب نيرد
 شيپو ،درب يدام ناهجزارتالاب يليخار يناسنا يحور ياقترا ةلسلس
 فيطل راعش ارداررظن نيمه )ق ٥٤٥ افوتم( يونزغ ييانس ترضحوزا

: دوب هداد ياج نينچ دوخ
 تسيا هم يور چيهب هر نيردنا
 تسياب ندرك  تسينز و درگ تسين

غابون ني رد نالقاع تفص
غارچ شيپ ،تسند رك ون هنهك

))هقيدح((                                   
 لدبت و لوحت نيا هك ديآ يم  رب  ديدج مويلا  كرصبف  نومضم زا 
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  دشخب يم تدح ار يناسنا شنيبو دراد مه يياقترا هجيتن  لاوحا
 تلفغ باوخ زا اروا  و دناس ريم ينيب فرژو هاگن تقد هب ار فراعو
 تانئاك قياقح ات ،دراد يمربوا مشچزا يكيراتو افخ هدرپو دزاسيم راديب
 زا دعبو نوكس هب  ييانس هك ،تس اجنيزاو،دنك كرد  رودقملا يتحار
 )) ندركون هنهك(( هبار ناسناو  هدرك هيصوت نداتسيا زاب هب يتسين
. تسا هدومرف ينومنهر

  هبار قلخ٢٣رمالاو قلخلا هلالا ريسفت رد يمالسا ناركفم  نينچمه
 ينعم نيدب .دنا هدرک ريبعت ندومن هارو  هيجوت ينعمب ار رماو نديرفآ ينعم
 تيادهو  هدننك هيجوت يورين زا و تسا يهيجوت حور یساسا تيهام هک
 ديدج قلخ و لاثما ددجت رد نيرب انبو دريگيم همشچرس ادخ هدنهد
 ا دوجوم اقترا و )مشچ ت دح( يرگنف رژو يبايه ار يوسب يتفرشيپ

 دوجو(رما هلحرمو )تدمو هدام ديق رد شياديپ( قلخ  هلحرمرد هك ،تس
.٢٤ددرگيم روصتم ود ره )يياقترا يونعم

 همج رت نيرتميدق زا  هميرك تايآ ظفللا تحتةمجرت رد :تشاد داي
 زا نايناماس رصع رد هك هدش سابتقا يربطريسفت زا ديجم نآرق يرد
.تسا هتفرگ تروص ناسارخ ياملع فرط

)٤(

يبرع نب نيدلا ييحم ربكا خيش
م ١٢٤٠ ق ٦٣٨ افوتم

 و روانهپ لايخو ركف اب هك تسمالسا يفوص فوسليف ني رت روهشم
 يگتسويپو دوجو ةلئسم ينعي يربك هيضق يفطاعو يحور قيمع ساسحا

 رارق ليوات ةب هتخيمآوزومرم ثحب دروم )هللا( بجاو اب ار )ملاع( نكمم
 تشاد ينالوط قباوس يناسنا ركف خيراترد هك-اردوجولا ةدحو بهذمو داد
 هك ،ديشخب يياورو جاور دوخ  ناوارف تافيلات ةليسوب ،مالسا ملاع رد -
. تفگ ناوت يركف بتكم نيا ناراذگ  داينبزا اروا

 ريباعت رد ًادعبو )) تاضويف(( مانب نيطولف هفسلف رد هچنآ اما
 قح هطبار ةراب رد )) تالزنت(( مانب )ق ٨٣٢ – ٧٦٧(  يليبج ميركلادبع
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 هيبشتو يزمر نابزب يبرع نبا راثآ رد ،هدمآ ترثك و تدحو اي قلخ و
  لصا ار يهلا يتاذ يقيقح دوجو هك هدش نايب ضماغ زاجمو ليثمتو
 ملاع قلخ و ،درامشيم تانكمم نايعا رهظم ار شا يفاضا دوجو و دناديم
 دصقمو تسا ديدج شياديپو   موادم لوحتو رمتسم ريغت رد هراومه رهاظ
 نيا  دزن .تسين نيعم نامز رد نآ ثادحاو  مدع زا ملاع  داجيا وا

 ،ينا ره رد  هك ،تسا يهلا لازيال مياد وت رپ يلجت زا ترابع قلخ ،فراع
  ماود و ترثك دوجواب يلو ،دنكيم روهظ دجنگن رامشب هك يياهت روصب
 رهرد  دناودخ هك دننيب يم فشك لها هك :ديوگ يو ٢٥درادن يراركت
 ةدنرب ةديدج  و قلخ ةدنشخب يلجت رهو تسين رركتم هك ،دراد يلجت سفن

  هكيلاح رد  ددرگيم يناف يي يلجت اب دوجوم ره سپ ،تسا قباس قلخ
 .تسين تيم ءانف ينعمب گرم نيرب انب.٢٦دشخب  يماقب اروا رگيد يلجت
 يارجم رد رگيد تروصب يتروص زاو رگيد يلاحب يلاح زا وا لاقتنا هكلب
.٢٧دشاب رگيد ياقب نمضتم ييانف رهو تسا يمياد لوحتو ريغت

 رهرد وا و تسا شنيرفآ يناشفا  وترپ رد هتسويپ ينامحر يلجت سپ
  هچن او تسين يرشب ريس ليطعت گرم نيرب انب و دراد  هناگادج يئاش ينآ
: هك دوب هتفگ لديب

 تسام بيع راد هدرــپ لديب درــك لگ رـــگا ماـــش
 تسا تمحر  ))راك ديدجت رد((  ،ديدنخ رگا حبص

 ار  گرم نيرب انبو ،تسا ديدج قلخ نيمه ،تمحر ديدجت نيا
: تفگ ورني زا لابقا همالع و تشادنپ ناوتن يدبا قلطم يانفو ليطعت

 ميوگ وـتاــب  نــموـم درم ناشــن
 تسوا بل رب مسبت ديآ گرم وچ

)٥(
يخلب نيدلا لالج انالوم

 هناگي ،يمور هب روهشم نيدلا لالج انالوم خلب راگ دنوادخ
 ةلئسم وا ينيب ناهجو يفطاع هزوح رد هك تسا يياناوت رعاشو فراع
 ان تسي زيچ شرظن زا ملاعو  هتشاد ياج دوجو،ييايوپو تكرح
 موهفمود يتسينو يتسهودراد شرتسگرد يور هراومه هك يهانتم
 ،دوش يم رهاظ تانئاك رد تارييغت ةمه اهنآ ضراعت زا هك ،دنداضتم
 يتروص نتفر هكلب ،تسين)يضحم مدع(وارظنرد )مدع =( يتسين
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 ينعي دوجو نآ زابو  )دوجو =( رگيد يتروص ن دمآ و ) مدع =( تسا
  يتروصب ار دوخ ياج و دوش يم  مودعم هرابود ،هدش رهاظ تروص
 ار يتسه  كيتكلايد هك ،تس اهتروص  ليدبت نيا و دهديم رگيد
: ديوگ هچنانچ٢٨دنكيم  نايامن دوخرد

ون  ماد  و ون غاب ،ون ماشو ون زور
 تس انغ ونو يشوخ ون ،ون  ةشيدنا سفن ره
؟ دوريم اجك هنهك ؟ دسريم اجكز ون
 تسا اهتنم يب ملاع ،رظن يارو هنرگ
كيلو دي امن هتسب ،تسوج نآ وچ ملاع
٢٩؟ تسا اجك زا نيا ون ون ،دسريمو دوريم

 ار هروكفم نيمه يهجو نيرتهب هب يونعم  يونثم رد نينچمه
: تسا هديناجنگ نينچ

      اــــمو ايـند دوش يم وـــن سفـن رـه
اقب ردنا ندش ون زا ربخيب
 تس دمآ لكشرمتسم يزيتز نآ

تسدب ينابنجزيت شكررشنوچ
زاســب يـنابنـجـب ار شـتآ خاـش
 زارد سب ديامن شتآ رظن رد
عنص يزيت زا تدـم يزارد نـيا
٣٠عنص يزيگنا شتآ ديامن يم

  ))ناور نكاس(( تاملك هب انالوم ريبعت هب  يلماكت شيوپ نيا
: دوش يم حيرصت  هنوگني ابو  هديدرگ هدافا

منم هك ناشن يبو گنريب هچ هآ
منم هـك نانـچ ارـم منيبـب هـك
نـكاس نـم ناور نيا دوش يك
٣١منم هك "ناور نكاس"نينچنيا

 زا )هلضاف ةنيدم( دابآ ناوخا سس ؤم يم رهج  ييحم نب بطق
 نينچ-تس انالوم ةروكفم حراش هك - مهن نرق رخاوا نافراع
 يي هرذ چيه و تستكرحرد مامت ناهج هك ديناد نينچ(( ... :دسيونيم
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 ،هدش تسه هك تعاس نازا هكالا ،يرثلا تحت ات كلف زارف زا تسين
)) .درادن مارآ و تسا شبنج رد هتسويپ دوش تسين هك تعاس نآ ات

٣٢

 يمياد شبنجو ييايوپ ةرابرد انالوم هك يئ هشيدنا خنس نيااب
 نامتخاسو هدوب لياق زينار لماكت بتارم ناسنا يارب ،دراد ءايشا

 باطخلا لصف ييايژولايزيف مهو يلقعو يحور ظاحلزاارناسنا ينونك
 لماكت بتارم زا يكي گرم هك ،دناديم يتخانش تسيز لماكت رد
 ئشالتو لالحنا اب ناسنا تيرومام هك تسا لمتحم ان رايسيب و دشاب
 لامكابار لماكت بتارم تايبا نيرد انالوم .دسرب  ناياپب شندب

: دهديم حرش ييوكين و تحارص
 داــمــج ميلـق اــب لوا هدـــمآ
 داتفوا يتابن رد يدامج زو
 درــك رــمــع يتابن ردنا اهلاس
 دربن زادروان د اي يدامج ز و
 داتفو ا  ناويحب نوچ يتابن زو
... داي چيه يتابن لاح ش دم ان
            شيناسنا يوس يناويح زازاب
شيناد هك يقلاخ  نآ دشكيم
            تفر ميلقا ات ميلقا نينچمه
 تفزو اناد و لقاع نونكادشات
            تسين داي شنيلو ا ياهلقع
 تسيندرك لوحت شلقع نيازا مه
 بلطو صرحرپ لقع نيزدهرات

٣٣بجعلاوب دنيب لقع  نارازهدص

 يگدنزار ندرم كيو ديوگ نينچار بلطم نيمهرگيد ياج
: دنادرگيد

 مدش يمانو مدرم يدامج زا
مدز رس ناويحب مدرم امن زو
               مدش مدآ و يناويحزا مدرم
 مدش مك ندرمز يك؟ مسرت هچ سپ 

رشب زا مريمب رگيد يي هلمح
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رپو لاب كيالم زا مرارب ات
 وجو نتسج مدياب مه كلم زا

 ههج و الا كـلاـه ئيش لك
  موش نابرق كلم زا  رگيد راب
٣٤موـش نآ دـيان مهو  ردنا هچنا

 عاونا لسلست هب يتراشا ،تايبا هنوگ نيرد ابلاغ انالوم هچ رگا
 ار لاس  اهن ويلم يژولايب رظن زا راك   نياو دراد نآ ياقترا ريسو
  نامز نيا هك تسناد دياب يلو،مييوگ ينامز دعب ارنآ هك دريگيم ربرد
  ددجت هك تسا يلاعت قح نامز هكلب ،تسين  تايناحور و تاينامسج
.٣٥دشاب وا هطقن هكيدبا و لزا ،دريذپن ددعت و

 تكرح  رارمتساو ناور يوج هب انالومرظنديدج قلخ ةلأسمرداما
 ةثداح ناونعب گرم هكنيا ،دناديم ون يگدنز ار ندرم هك ،هدش ريبعت
 رتكد لوقب ،درادن يگدنز اس موهفمو ينعم  چيه يتخانش تسيز
 نامدرم رد هك ،تسيمور كي هب جاتحم زورما ناهج((  يدنه لابقا
٣٦)). دنكرتزيتار يگدنز يارب قوش شتآو دزيگنا ربارديما

 يم نيب زيت هديد يمدآ هب ،ددجم قلخ ،نآرق  ميلعت رب انب
 ات ،دوريم شيپ هب  هشيمه يمدآ)٢٢ ق( ديدج مويلا كرصبف دنشخب
  دنك تفايرد يدودحم ان تيعقاوو تقيقح زا يي هزات ياهقا رشا
 قارشا هدنريذپ فرظ و )٢٩ نمحرلا( تسيراكرد يزور ره ادخو
 و ،دازآ  ego نم  كيزا يلمعره ،تسين لعفنم فرظ كي اهنت،قح
 يارب  يرتشيب ياهتصرف ،بيترت نيابو دنكيم داجيا يي هزات عض
٣٧.دوش يم هداما قالخ يلجت

 هك ،تسين اياپ يب ةدنياز عبنم ،هشيدنا يورين  يم دآ  داهن رد
 ديدج تعجرو  گرمو كرحت و   عاونا  لسلست نيا كرد ءادبم انالوم
 اب ار دصقم نياو درادن يناياپ نآ ييانهپ هك ،دناد "لقع" نيمه ار
:دزاس يم نشور نينچ هلثما

   لقع يادوس رد تساه ملاع  هچات
رشــب لـقـع دوـب ناـياـپ يـب رــحب 

 باذعرحب نيردناام تروــص
يملاع رهاظو تسن اهنپ لقع



 لوا لصف۱٥

                                                     لوا لصف                               ١٦

 لوا لصف۱۷

ناد    هشـيـب زا ريـش  وــچ ينـعـمزا  تروــص
تساخ هشيدــنا زا زاوآ و نــخس نيا  

فيطل يديد نخس جوم نوچ كيل
تخاتب هشيدـنا  جوــــــم شنادز نوچ
نورب دمآ يتروص يبزا تروص
تسيتعجرو گرم  هظحل ره ارت سپ
ام و ايند دوش   يم ون سفن ره
دسريم ون ون يوج نوچمه رمع
تسا هدمآ لكش  رمتسم يزيت ز نآ

زاسب ينابنجب ار شتا خاش
 عنص یزيت زا تدم يزارد نيا

 نمض رد ار يونعم دنمج را بلاطم هك  ،تسا انالوم نيقلت صياصخ زا
 ديامنيم نايب شوگرخو ريشو شومو غرم نابزب ،زيگنا تربع ياهناتساد
 شناد تلقو هشيدنا يياسران هب ،يرگن فرژ ياه هشيدنا نيا ناياپ ردو
: هك  ديامنيم لاهتبا نيرفا شناد هاگردبو فارتعا

 تسه هچناو ايشاز تسنوك رد  هچنآ
 تسه هك تلاح رهب ارناج امناو

 مهللا هك هدوب نابز ردو هراومه ارن افراع هك تسيي اعد  نامه نياو
 قياقح شالت رد  رگا مه يزورما  تيرشبو  ،يهامك ءايشالا قياقح انرا

. دشاب  هشيدنا نيمه  لسلست ،تسنادرگ رس يملع
  يبرع نبآزا دعب - تسا راوشد مهنآ كرد هك - هنايفوص ةروكفم نيا

  ريما نب دومحم هك تشاد جاور  هفوصتم نارعاش نيب ردو يخلب انالوم
: تفگيم  تحارص نياب )ق ٧٢٩ افوتم( يدم ويرف  نيمي

دوجو يارحصب هميخ مدع متك  زا مدز
 تفرو  مدرك يرفس  يتابن هب  يدامجزو
 دوب يناويحب عبط ششك مين زا دعب

 تف رو مدرك يرذگ يو زا ي و هب مديسر نوچ
 افصب ناسنا هنيس  فدص رد نآ زا دعب
 تفرو مدرك يرهگ ار دوخ يتسه هرطق 
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 ار يسدق  ةعموص ن ازا سپ  كيالم اي
 تفرو مدرك يرظن  وكينو  متشگرب  درگ
نيمي نبا يلو مدرب وا يوس هر نيا زادعب
٣٩تفرو مدرك يرگد  كرتو  متشگوا همه

: تسا هديناجنگ نينچ يتيبرد ار رظن نيمه رگيد  يرعاش
 ميوشيم مگ ندز  ناگژم ره دنچ ره هگن نوچ
 دنكيم اديپ زاب ارام راديد ترسح

: ديوگ لديب
 تفرن ناكما زاس زا لديب  يون
 اهداجيا ديدجت  هنهك دشن

 )٦(
ديدج قلخ ةلئسمو يماج ترضح

 انالوم ،يونزغ  يئانس دننام يماج ناورشيپ ،دش هتفگ  هكيروط
 ياهب نارگراثآرگيدو  مكحلا صوصفرد يبرع نباو  نخس ورعش رد يخلب

 نوماريپ رد ،تحارص هب  مه يرابو تاراشاو يزمر  نابز اب يهاگ ،دوخ
 مالك زا سبتقم نآ رثكا هك فلتخم  ريباعت هب لاثما لدبت اي ديدج قلخ
: دنا هدنار نخس  تسا ديجم هللا

 ميهاربا نيدلارخف رونخس يافرعزا يكي يماج زا  شيپ هكنادب
 نيدلا ردص رومان فراعزا ار  مكحلا صوصف قياقح هك ٤٠يقارع هب روهشم
 :يماج لوقب هک تشون تاعمل مانب يباتک،دوب هدينش٤١يوين وق دمحم
 يانمت هب يماج ترضح يلو .))دندوب هديشک نآ رب در مقر ،ديلقت لها ((
  ق ٨٨٦  هنسرد تاعمللا ةعشا مانب نارب يحرش ،يياون ريش يلع ريما
 و حيضوت هب يهجو نيرتهب هبو درك لح ارنآ تامهبمو تالكشم هك تشون
 نآره رد رهاظم فالتخا نايبرد مجنپ هعمل باتك نيرد تخاد رپ نآ ليوأت
 يدوجو  ياه يلجترد بوبحم :نيطولف ناضيف  هيرظن قباطم هك تسا
 هل يلجتم رگيد تروصب يلجتره ،ديامن رگيد يور هظحل ره ،يدوهشو
 رياغمرگيد يتروص یاضاقت يدادعتسا رهو دشخب يم يرگيد دادعتساار
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 نآ بسحب روصو تسا شيازفارد تادادعتسا لازيال سپ .دنكيم رتشيپ
: شيامن رد

 مد ره وا لامج  ديامن يم نوـگ رگـيد يور  هنيئآ رـه رد
 مدا تروصب ديارب هـــگ اوــــح توسكب دــيآرد هــــگ

 هنيئآ كي رد زگ ره و تسين راركت يلجت رد هك تسا اجنيزا
 اديپ تروص كيب  هنيئآ و دردو ديامنن يور  رابود تروص كيب
:دياين

 تشاد يور نارازه دص شلامج نوچ
رگد يراديد هرذره رد دوب

 رهو  هنوگچ سدقا  ضيف  هكني رد ،يماج تاعلاطمو هبرجت هجيتن
 نيا  نوماريپ رد زينو دنكيم يناشفاوترپ لباوق  دادعتسا قباطم يي هحمل
 هيآ نيا هرس سدقديزيوبا  :ديوگ هك تسنيا  ديدجرشحو لاوحا ليدبت  هيآ
 نم :تفگ ودزب هرعن ٤٢ًادفو  نمحرلا يلا نيقتملا رشحن موي هك دينشب
 مسا يلا رابجلا مسا نم :تفگ دينشب يرگيد ؟ رشحي نيا يلا هدنع نوكي
٤٣.ميحرلا يلا راهقلا نمو نمحرلا

 -يمالسا هتشذگ ناركفم دننام – ار رشحو ليدبت نيا هجيتن يماج
 ديزيوب اد ارم هچنانچ رگا اما :ديوگو دناديم ناسنا يلماكت ريس نامه زاب
 هدش كلهتسم يمسم رد ينعي تسوا كيدزن هك سكنآ هك ،دشاب نآ
 دياب نانچ باوج ؟ دننكرشح اجك  اريو، هتشذگ ءامسا هبترم ز او تسا

 رارکت هن رگا و تسين تياهن ار هناحبس قح  تايلجت بتارم هك :تفگ
 زا دعب رگم هك دوب دناوتن تايلجت بتارم زا هبترم چيه سپ ،ديآ مزال يلجت
٤٤دننك رشح نياب هبترم  ن ازا اريو سپ ،دشابن رگيد ةبترم نآ

 و تايلجت وترپ رد هك يناسنا لماكت هلسلس نيا املع يندز بر
 جتنم مه يمدآ شناد ياقترا هب يماج رظن رد  ،هدمآ دوجوب يسدق ضويف
 دشاب اي وپ وزاتشيپ دوخ ملع رد هراومه يناسنا ع ون دياب هك ددرگيم
:ديوگ يو ،درادن  يتياهنو ناياپ يمدآ شناد  بتارمو

 دبعرم تسا ملع مزلتسم ييلجت ره،تسين تياهنار تايلجت نوچ"
 بطاخم مرج ال ،دشابن هياغاريو ملع سپ، يلجتم قحبار هل يلجتم
 يندز بر لقرماب يملعره لوصحزادعب ،لاقملاوا لاحلا ناسلب ددرگيم
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 تسا هللا يلاريس تياهن هك بتارم لواب هك يارلا باحصاو .املع
 دارم تياغب دش لصاح ضرغو دندش لصاو نوچ هك دنرادنپ ... دنديسر
 لوصولا قيرط لزانم ! تاهيه ،دنتشگ هدنسب  نوعج رت هيلا هبو دنديسر
 تافصو نويش هكاريز .نيدبالادبا عطقنت الا تسا هللا يف ريس بتارم هك
 :تسا يهانتم ريغ تسنآ بسحب تايلجت هك،يهلا

 منيب يلايخ هديد ردوت ز مد ره
 منيب يلامج هزات  نديدره رد

اشاح،رركم تين وت هولج نوچ
٤٥منيب يلالم لدب وت نديد زك

 :حياول
 ٣٣رب لمتشم ًحياول مانب  تسيباتك ار يماج ترضح نيا رب هوالع

 تاكن ،حياول نيرد ،حيصفو زغن تايعاب راب اسرو يوق يرثن اب ،هحيال
 قلخ هرابرد هك هدمآراصتخا لامكرد ينابرديحوتو نافرعو فوصت يساسا

: ديوگ نينچ يبرع نبا صوصف يبيعش صف ءاكتا هب"لاثما لادبت"ديدج
 تقيقح هك دحاو نيع رد هعمتجم ضارعا زا تسترابع ملاع((

  ينآره رد .ثانالاو سافنالا عم  ددرگيم ددجتمو لدابتم نآو تسا يتسه
 ينعم زا ملاع لها رثكاو ،ديآ يم دوجوب نآ لثمو دوريم مدعب ملاع
: هناحبس لاق امكدنلفاغ

 ني رب يسك رظن بابرازا و ))ديدج قلخ نم سبل يف مه لب((
 ثيح تسا ضارعا هك ملاع يازجا رد هرعاشا رگم تسا هدشن علطم
 رگم تسين هئازجا عمجب ملاع سپ  ...نينامز يقبيال ضارعالا :اولاق
 دنا هدش عمج  دحاو نيع رد هك ،سافنالا عم هلدبتم  هددجتم ضارعا
  سبلتم يوب اهنآ لاثما و دن وش يم لياز نيع  نيا زا ينا ره ردو
 درادنپ يم ودتفا يم طلغ رد لاثما بقاعت هطساوب رظان سپ ،دندرگيم
: رمتسم دحاو تسيرما  نآ هك

 هدنيازفا هنو هدنـهاـك هـن تسي رــحــب
 هدنياو  هدنوروارب ج اوما

تسا جاوما نيمه زا ترابع وـچ  ملاع
 هدنياپ نارود هكلب نامزود دوبن

  و هناحبس قح ترضح هك ،دننيب يم دوهشو  فشك بابرا اما
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 راركت الصاوا يلجتر دو ،رگيد يلجت هب تسا يلجتم يسفن ره رد يلاعت
 رهرد  هكلب ددرگيمن يلجتم ناشكيو نيعت كيب نآود  رد ينعي ،تسين
 يلجتم رگيد ناشب ينا ره ردو  ،دوش يم رهاظ رگيد نيعتب يسفن
 .ددرگيم

: يعابر
يناشكيرد نآود تسين نايع هـك يتسه
ينآره دنك هولج رگد ناشرد
    ))نأش يف وه م وي لك(( زوجب  هتكن نيا
ين  اهرب قح مالك زا تدياب رگ 

 يضعب ،هلباقتم تسيي امسا ار قح ترضح هك تسنآ نيرد  رس و
 ،هن زياج يكي چيهرب ليطعتو دنراك رد ًامياد همهو ،هيرهق يضعب و هيفطل
 عافت ر او طي ارش لوصح ةطساوب ،هيناكما قياقح زا يتقيقح نوچ  سپ
 هضافا يو ربو٤٦دبايرد ار وا هينامحر تمحر ،ددرگ دوجو دعتسم ،عناوم
 نيعتم تقيقح نآ ماكحاو راثآو سبلت هطساوب دوجو رهاظو دنك دوجو
 ببسب نآ زا دعب ،نيعت  نآ بسحب دوش يلجتم و صاخ ينييعتب ددرگ
 يروص ترثك راثآو تانيعت لالحمضا يضتقم هك يتقيقح ،تيدح ا رهق
 ينيعتو ددرگ لحمضم رهقب يناث نارد و ددرگ خلسنم نيعت ن ازا ،تسا
 چيهرد سپ .هللا ءاشام يلا اذكه و لصاح هينامحر تمحررب  رگيد
 لثم يرگيدو دور مدعب يملاع ينآ ره رد و دوشن عقاو يلجت كيب ،نآود
 يم لاوحا بسانتو لاثما بقاعت تهجب بوجحم اما،ديآ دوجوب نآ
: لاونم كيرب هيلاوتم هنم زا رد و تسلاح كي رب ملاع دوجو هك،دنرادنپ

      دودو دــــنوادـــخ يــه ز ! هللا ناحــبس
 دوجو تمحر و مركو لضف عمجتسم
       مدعـب يناــهـــــج درـب يسفـن رــــه رد
 دوجوب مدنامه ،نآ  وچ يرگد  درآ 
      دشخــــب يم ادــخ هچرگ  ،اطـع ع اوـنا
 دشخب يم ادج يي  هيطعو  مسا ره 
              ار مــلاـع تقـيقـح يــنارــه  رد
 ٤٧.دشخب يم اقب يكي ،انف مسا كي 
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 رد و دراد ينالوط ةقباس قرش ةفسلف رد ينيب ناهج هنوگ نيا
 زيچ چيه ييادوب ةفسلف رب انب تسا رکفت و لطأت نيمزرس هک ناتسودنه
 دنام يمن يقاب هباشتم لاحو عضو کي هظحل ود يا رب صخشم و نيعم
 ،تسا )يرود گرم( Sansaraاراسنس ات تايح جاوما زا لکشتم ناهج
 ريغ ،هدننک بيکرت أيشا ةيلک ،دشابيم دروخرب و تکرح رد بترم هک
 دوجو و تاذ يني Satتاس يکي تسا دوجوم تکرح ود و دنتسه يمياد
 Stayoويتس يرگيد و دراد کچوک يازجا يدام يلسلست شبنج هک
 .دوش يم ليکشت تايح ود ره شزيمآ زا هک ينالقع ضحم يتسه ينعي
 ر يديلپ گرم و تايح هک تسا يرود لسلست نيا رد ناسنا تاحن هار
 ١٢ يرود لسلست نيا .دوش يم )انف (اناورين لخاد و درب يم نيب زاا
 ،بيبست ةرود هدزاود ينعي دنناوخيم »تايح خرچ « ارنآ هک دراد هرياد
 شتايح ناياپ هدنز دوجو کي گرم و ددرگيم يپ رد يپ يگدنز ةقلح
 ره رد تسا نيون يگدنز زاغآ وا )مرک (لمع زا يتمسق هکلب تسين
 نادب صخشم هک يلامعا مسجتو دنزيم رود تايح خرچ ،يگدنز ةرود
 ار تايح ةرود ره هک ،دوش يم يدعب يگدنز ببس دزاي يم تسد
 کي جومت هک تسبآ جاوما دننام رمع )روسمس وتشپ رد (دنيوگ راسنس
 ،دياميپ يم جومت لاح رد ار ينالوط يتفاسم هک ات دوش يم رگيد ءزج
 راسنس نامه گرزب هرياد رد اهجوم همه ةعومجم و رمع کي جوم ره
.تسا

 يو يکي دنا ادخ دوجوب لياق هک Asukaناودنه يرکف بتاکم رد
 اي )درف رهوج (هيلصا تارذ هيضرفب دقتعم هک تسا )صلاخ (هکيشيش
 تارذ بيکرت زا ترابع ار أيشا هيلک و تسا يمتا ةيضرف حالطصاب
 9هدانک ،دنناديم يياوه ،يرون ،يبآ ،يکاخ :يئرم ريغ و يدبا يازجتيال
 رظن نيا غلبم تسا )م ،ق ٣٠٠ دودح (ارتس هکيشيش يو فنصم هک
 هک دنا هديد نوچ يدعب نيرضم يلو ،درب يمن ادخ زا يمان يو تسا
 يتيثمب ،دنناوتيمن هدروآدوجوب ار يمظنم يايند دوخ يدوخب ازجتيال تارذ
 هب مه اديو بتک و هدروآ رد مظن تحت ار اهنآ هک ،دنا هدش لياق يدزيا

 چيه :ديوگ هدانک .دنا هدرک لوبق ارتيهولاو هدوب لباق هيلوا للعلا هلع
 و لکش رييغت فلتخم ةنمزا رد دنچ ره ،دوريمن نيب زا تقوچيه زيچ
 اهنآ رد دوجو تارذ هک دنتسه يفرظ ود ناکم و نامز .دهدب تلاح
 ةمدقم (تسا هدام مياد شزير نيمه زا ترابع تقلخو دوش يم هتخير
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.)م ١٩٦١ نارهت عبط ينيئان اضر و دنچارات رتکد ملقب داشيناپوا
 روهظ زا لبق ناتسودنه نادنمشناد راکفا ةعومجم هک داشيناپوا رد

 ،تاذ نا زا زيچ همه :ديوگ نينچ تسا )م ،ق (جنپ نرق دودح رد ادوب
 زا هچنانچ ،ددرگيم وحم وا رد رابرازه و دوش يم رهاظ راب رازه نارازه
 هس للعلا هلع نيرب انب ...ددرگيم وحم وا رد و دوشيم رهاظ بابح ايرد
 هرقف داشيناپوا( )اوشيت (انف ،)نشب (اقبا )امهرب (داجيا :دراد رهظم

 يسراف مجرتم هوکش اراد هک )٤٠٠ ديب نبرهتازا اکيلوج تهکنپا ١٨-١٧
 اب ار نيموس و ليفارسا اب ار نيميود و ليئربج اب ار نيلوا داشيناپوا

.تسا هداد قيبطت ليئارزع

)٧(

رهوج رد تكرح

 هتسويپو ماظن كي لخاد رد نوگانوگ رامش يب تادوجوم يتيگ نيرد
 تقيقح تفايرد يارب ،ميمان يم ملاع ارنآ ام هك  دنراد دوجو  رگيد كيب
: تسناد دياب ار زيچ راهچ ملاع

 هتسويپ مهب ار اوق عاونا ياراد تادوجوم نيا هك يتيشم ايآ :لوا
؟ تسيچ ؟ تسه هتخاس

؟دراد يتياهن ؟ تسا ردقچ ملاع نيا تعسو  :مود
؟ د وب ده اوخ يك هب اتو هدش اديپ يك زا ملاع نيا :موس
 روهظ هنوگچ  نوگانوگ روص نياب و هدش اديپ هچزا  ملاع نيا :مراهچ

؟ تسا هدرك
 خساپ زا يلو  ،دندرك ركف لاس نارازه ،تيرشب ناياناد و هفسالف

: دنتفگرخآردودندنامرد يهامك تقيقح تفايرد و اهلاوس نيا
 نم شناد ديسر اجني دبات
.منادان هك يمه منادب هك

  هار رد ارواو تخومآ رشب هبار اهزيچ اسب وجتسج و اه شالت نيا يلو
 كردو  يشناد هريخذ اب رشب هك ات درب شيپ دوخ ياه ينتسنادان تفايرد
 مولعمو درك رفس  رود ياه هرايس هبو تفاگش ار  اضف نطب زورما قياقح
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 دهاوخ شيپ  اهاجك ات  ،دوخ ينادان هب فرتعم دوجوم نيا ادرف هك تسين
  ار رارمتساو تكرح  ،ميدق  نادنمشناد يخرب هك :دش هتفگ الاب رد ؟ تفر
 هك  دنيوگيم يلمع نيهاربو يضاير رظن زا الاحو ،دندوب هتسناد ملاع  أدبم
 دوش يم اديپ اوه رد  رازه ٢٠ ات ١٦ تعرسب  هك تسا يتكرح  زاوآ  الثم
 كي نيا ،مييوگ ))ندينش (( ارنآ هك دنكيم ساسحا ار تكرح نآ شوگ و
 ،هكردم  تادوجوم رياسو اوه ،رون  نينچمه  الا و تسا كچوك  حيضوت
. دنفلتخم تعرسرد هك تسا  يياهتكرحزا ترابع

 تشگرب هك دهديم ناشن ديآ يم تسدب شيامزآو  هبرجت زا هك ملع
 نآ هك ديوگب دناوتيمن ملع يلو ،تستكرح هب يعيبط تاقولخم مامت
 لقع  مكح هك هفسلف اما ؟ دنيآ يم دوجوب يزيچ هچر دو هنوگچ تاكرح
 ،ديامن روصت ار ييرم ريغ فيطل رهوج عون کي دناوتيم تسا ينهذ ضرفو
 ،دشابن ماسجا شياجنگ زا عن ام نآ دوج وو ،هتشاد دوجو  اج همه رد هك
 يو ،دشابن مسجو هدام تافص يارادو رت فيطل رون زا بتارمب يلو
  عاوناو تستكرح رد  هراومهو دراد تياهن يب عاجتراو زازتها تيلباق
 ،زلف((  تادوجوم مامت زا هاگ ره .دوش يم دراو نارب  فلتخم تاكرح
 هك تفاي ديهاوخ دييامن هيزجتو ديريگب هعطق كي هريغو )) ناويح ،هايگ
  هبجومو هبلاس هتيسيرتكلا هب ريبعت هك يرون ي اه هناد اهنآ  ةمه لصا
 ةزادنا  هجيتن رد يرون ياه هناد نيا .دشابيم دنيامنيم )نوتورپو نورتكلا(
٤٨تسا هدش اديپ  رامشيب  نوگانوگ  تكرح زا  يصوصخم

 مئاق(نكممو ) تاذل اب ( مئاق بجاو هبار دوجوم هك هفسالف يامدق
 نيتسخن تلع تفص طقف ار بوجو ،دندومن يم ميسقت )ريغلاب
 )يتسه دح( تيهام و )يتسه (دوجووزجودزا بكرمار نكمم ،دنتسناديم
 ،دوب ضرعو رهوج مسقودزا ترابع مه تيهام هك ،دندوب هتفگ
 رگ او ،ناكمو نامز زا هتسراوو  هنهربو لقتسم دوب يتيهام درجمرهوج
 مسق  جنپ هلمج هك يدنتفگ يدام رهوج ارنآ ،تشاد ينيعم  نامز و ناكم
: رهوج

 و تافص(ضرع هلوقم هنو مسج ،تروص ،يلويه ،سفن ،لقع
 طقفودوشيمن عقاورهوجرد يجيردترييغت ينعي تكرح هك)تيهام ضراوع
٤٩.دوش يم هديد تكرح)نيا ،عضو ،فيك،مك(ضرع ةلوقم راهچرد

: اردص الم
 ١٠٥٩ افوتم(، نيهلا أتملا ردص هب روهشم يزاريش ميهاربا نب دمحم
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   فوسليف مهو ملاع مه و فراع مه هك 17 نرق فوسليف )م ١٦٤٩ ق
 وطسرا لاوقا فالخ رب ،تسا روهشم وا ةعبرا  رافسا باتكو دوب
 لئاق-دنتسناديم يفسلف صوصن زارصع نيمه ات ارنآ هك – شناوريپو
 ،يدوبن تكرحرد ءايشارهوجرگاو تسا تكرحرد ءايشا رهوج هكدش
 ملاعدوجوو تسا دوجو ددجت تكرح،يدشن عقاو تكرحاهنآ ضارعارد
 رد و ددرگيمدوبان و دوش يم دوجومًاجيردتو تسا ددجتمو لايس ،تعيبط
.تسا ظوفحم شتيصخشو تدحو لاح نيع

 هك  يعيبط رهاوج ددجت هي رظن ربديكاترد نوكسو تكرح ثحبرد يو
 بهذم ثدحا نيا هچ رگا :ديوگ دنا  ينيمز و يوامس مارجا موقم
  نيتسخن ميكح يلو ،دنا هدوبن نارب،ميدق  أمكح زا يكي چيه هك ،تسيون

 لابجلا يرتو ،ديامرف ديجم نآرقرد تسا امكحلا قدصا هك يلاعتدنوادخ
 هنا ييش لك نقتا يذلا هللا عنص .باحسلاارمرمت يهو ةدماج اهبسحت
٥١)٨٨ لمنلا( نولعفت امب ريبخ

 أشن ن او ٥٢ديدج قلخ نم سبل يف مه لب تايآ نآرقرد نينچمه
 هراشا  بلطم ني اب رگيد  تايآ اسبو  ٥٣ديدج قلخب تايو  مكبهذن
: تسا نينچ نآ حرش هك ديامنيم

 رما يو هكيلاحرد ،دراد يددجتم لايس تعيبط :ينامسجرهوج ره
 ،تسا دسجب حور تبسن دننام  نآ تبسن هك تماقمب ياراد رمتسم تباث
 للحتردًادبا شندب تعيبط يلو تسيق اب شدرجت ببسب يناسنا حور ا ريز
 لاصتالا يلع وا لاثمادوروابو هدوب يقاب  شتاذ ،تسناليسو نابوذو
.تسا ددجتم

 قلخ نم سبل يف مه لب دننكيمن سحار لاثما ددجت نيا تاقولخم
 ينامز يعضو يدام دوجو اب أيشا يعيبط روص  لاوحا مامت يلو ،ديدج
 يلقع دوجو اريز ،تسين تاذب رقتسم يجيردت نآ ندوبو دنا ددجتم دوخ
 دوجو نيا يلو ،تسيقاب ادخ ملعرد ًادباو ًالزا نآ هينوطالفا  ةقرافم روصو
 هتسباو يلاعت هللا ءاقب هب هكلب تسين اهنآ دوخ يسفن ءاقب هب قلعتم
٥٤تسا

 هب ييايسآ يارعش ةنايفوص نانخسو تايبدارد ينافرع بلطم نيا
 ،نيونرشح،رهاظمددجت ،سبلو علخ ،لاثماددجت ،ديدج قلخ تاريبعت
 يمالسا  نافراع اريز ،تسا هتشگ لخاد هريغو دقن  تمايقو لاثم ابقاعت
 نينامز يقبيال ضرعلا هيلك قباطم هك دنناد ضارعا هعومجمار ملاع
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 .تسا لدبت رد هراومه
 رد تکرح هک-ار يي وطسرا  ةفسلف داينب شرظن نيا اب يزاريش ردص

: تفرگ هجيتن دنچ دوخ  ةيرظن  نيزاو دز مهرب -دنتسناديم لاحماررهوج
. تسا اضقن او ددجت رد هظحل ره و ثداح ملاع - فلا

 یم يقاب هتشگ درجم ًادعب و دوشيم ثداح ندب اب ناسنا حور - ب
. دنام

.تينامسج داعم -ج
 تسا مدعب هتخيمآو لايسو ددجتمو ريغتم ،تعيبط ملاع دوجو -د

 نآ هطساوبو ده ديمن خر يرييغت نارد هك ،دراد مه تباث تقيقح كي يلو
 طابترا تسا ريذپان رييغتو قلطمو تباث هك ملاع لك ءادبمب ،تباث تقيقح
. دباييم

٥٥:تسماسجا تكرح رادقم :نامز  ـه

 يماج ترضح هك يقارشا نادنمشنادو نافراع رظن بابد بلدوب نيا
 يودسربدوجو تيعقاو ةدهاشمب هكيسكو تسارظن نيا ناحراشزا يكي
 نآرق نآ عبنم هك - نيدو فوصتو هفسلف احنارد هك ،دتسيا يم يفقومب
 هتشذگ روطس رد ام و دنوش يم عقاو رگي دكي تازاومب - تسا ميظع
 تسا مأوت  ليوأت اب يهاگ و ريباعت  فالتخابولو – ار براقت نيا  يياجات
 رد ار ديدج سنئاس فقوم هك هديسر نآ تبون نونكاو ميداد ناشن –
 يارب نآ كرد  هچ رگا ،ميزاس  نشور زين ،دوجو قلغم ةلسم نيا  نوماريپ
 مه ام ريباعت اجنيرد  دياشو تسا راوشد دنتسين سنئاس لها  هكيناسك
. دشابن يملع و اسر

)٨(

مراهچ دعبو تيبسن ةيرظن

Albertنيتشنيا تربلا  Einstein )نيرتگرزب )م١٩٥٥ – ١٨٧٩ 
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 ةيرظن راب نيتسخن هك م ١٩٢٢ لبون هزياج هدنربو رصاعم نادسنياس
 گرزب دنمشناد ،داد  يملع راشتناو بيترت م ١٩٢٠ هنسرد ار تيبسن
 تباث يضاير  نيهارباب اردوخرظن هك ،دوب يئاضف هسدنهو هيلاع تايضاير
 اهزيچ هاوخ ،مييامن يم ام هك يياهتواضقو ماكحا هيلك " :تفگيمو دومن يم
 ناهربو يملع لالدتسا اب هك يئاياضق هاوخو مينكيم كاردا سحاب  هكيي
 هب تبسنو امب تبسن ينعي ". تسا يبسن همه ،ميناسريم تابثا هب يضاير
 تلاحب تبسنو ميتسه نارد هك يطيحم هب تبسنو ميراد هك يلقعو سح
 يم هك تسا روطنآروبزم ماكحاو اهتواضق ،ميشاب يم دجاو هك يتكرح
 هكيزيچ نامهرد،رگيد تلاحاب ،رگيد طيحمردرگيد يسك رگا يلو ،مييامن
 ابام هچنآو درك دهاوخ تواضق رگيدروط دنك تواضق ميا هدرك تواضقام
 تباث رگيدروط يضاير ناهرب ابوا  يارب، ميا هدومن  تباث يضاير ناهرب

 يم ام شوگو ميي وگ رون ارنا هك دنيب يم يزيچ ام مشچ الثم .دش دهاوخ
 شوگو مشچب تبسن طقف  كاردا نيا يلو ،مييوگ يم توص ارنآ هكدونش
 رگا هنرو .تسا ربتعم ميراد هك تلاح نيردو ميتسه هك يطيحم ني ردو ام
 نيمه سپ .دشاب هدش هتخاس يرگيد زرط وا شوگو مشچ هك دشاب يسك
. درك دهاوخ كرد  رگيد روط ميا هدرك كرد ام هك انيع ار توصو رون

 زاگ زا ماسجا  هيلكو توصو رون هك ،دنا هدرك تباث  كيزف ياملع
 هك يصوصخم هزادنا  اب تكرحو تسين يزيچ تكرح زج ،دماجو عيامو
 ،دنكيم كرد ))رون(( مانب ارنآ مشچو  ))توص(( مانب ارنآ شوگ ،دسريم
 و دنزيچ  كيود ره ساملاو لاغز ملع دزن ،هماشو هقياذ هوق تسا نينچمه
 هك تسااجنيزا ،تسا توافتم ناشتا رذ شاعتراو تكرح ةزادنا طقف
 كارداو ممهف يم ملاعب عجار هچنآ:ديوگيم يلكروطب تيبسن هديقع
 عجار هچو ايشا داعباب عجار هچ ،مييامن يم تابثا يملعدعاوق ابو مينكيم
 ن امز نيارب انب .تسا يبسن همه اهنآ ينامز هلصاف ايو يكيدزنو يرودب
 .ددرگيم فلتخم لحمو عقوم فالتخابو تسا يبسنودره  مه ناكمو
 ناكم هچرهو تسارتكيدزن ناكمزارت ينالوطرترود ناكمرد نامزالثم
 هك دنا عيسو فرظ ود ناكمو نامز ،درگيم رت هاتوك هقيقد ،دوش  رتكيدزن
 نيتشينا يلو .تسين نوريب فرظ ود نيازا زيچ چيه سوسحم ناهجرد
 هك دناديم تفص ود ارنآ هكلب ،هتسنادن ماسجا فورظ ار  ناكمو نامز
 .ناكم هنو تسا نام ز هن دشابن مسجرگا ،دنوشيم عازتنا مسج تلاحودزا

. ددرگيم ضورفم ناكمو نامز ،دوش يم اديپ مسج هكنيمه
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 انفرژ )ضرع(انهپ،)لوط( انزارد :تشاددعب هس يسديلقا ياضف
 يارب الوا هك درك تباث يضاير نيهارب اب تيبسن هديقع نكيل )قمع(
 مه ار ن امز دياب روبزم دعب هسرب هوالع ،زيچ ره يناكم عضوم نييعت
 نآ يعطق عضوم ،دادتما راهچةليسوبو ميهد تلاخد يمراهچ دعب دننام
 صاخش اب تبسنو تسا يبسن ناكمدننام مه نامزو مييامن نييعتارزيچ
 دنكيم باسح رود ناكم زا هك يسكب تبسن .ددرگيم طلتخم هنكماو
. تسا رت هاتوك ديامنيم باسح كيدزن ناكم زا هك يسك رظن رد و رتدنلب

 تيبسن هيرظن ،يدوبن تكرح رگاو ،تسا تكرحب طوبرم  هيرظن نيا
 هدام لاعفاو هدام زا ترابع ار ءاضف تيبسن ءاملع .يتشادن يدروم
 تكرح رگا و تسا تكرحربوا ساسا هكلب تسين نكاس هدامو دنناديم
 هك تسا يتكرح زا ترابع يدوجوم رهو هثداحرهو  تسمدع ملاع ،دشابن
 ارف ار ينامز و دنكيم لاغشا ار يتفاسم تكرح رهوديآيم ديدپ هدام رد
 ارودره  نامزو تفاسمدياب يزيچره عضوم نييعت يارباذهل .دريگيم
٥٦.دروا باسحب

 نودبو دراد يئ هتسبرس  ةديچيپ و زارد ثحابم ،تيبسن ةيرظن نوچ
 نيرب انب ،تساراوشد نآ كرد سنئاس قيلاغمو يلاع تايضاير كرد
 نيب نآ رارمتساو تكرح ماود ةلسمرد هك يركف كارتشا هب اجنيرد

   هزورما كيزف و تايضاير نادنمشناد اب ميدق  نويقارشاو يمالسا نايفوص
 ارنآ و هدش تفتلم رهوجرد تكرحرب نيتشينازا شيپ اردصالمو هدش عقاو
 هك مييوگيمو هدرك هراشا هدادرارقدوخ يقارشاو يناور قيقحترددوخراك
 ةلأسم زا هفلتخم هنمزارد رشب نارظن بحاص يئوجزابو يريگ هجيتن

.تسا هدوب نوگانوگ راكفا و عاونا اب لماكتريسو دوجورد تكرح
 و هداد رارق ناسنا يونعمو يناحور ياه شبنج ةليسوارنآ نويقارشا

: هك دنا هداد حرش ))دولآ رارسا(( زومر و ينافرع ريباعت هب
 نارگيد ثيدح رد ديآ هتفگ ناربلد رس هك دشاب نآ رتش وخ
 هك-هراكناوپوزتنرولو يكسوكنموا نامدق شيپو نيتشينااما

 -دن زهجم دوخ يارگ سنئاس كيتكلايدابو يدام يايند نادنمشناد
 مولع تفرشيپ يارب،يزورما ناهج يدام تالعافتو تالوحت ملاعرد
 مزلتسم يلوحتو يتكرحره يماج هتفگ هب هك،دنا  هتفرگ راك نآ زا يعيبط
. ًامهف ينقزراو املع يندز بر  هك دشاب نتسناد شيازفا
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يماج ينافرع ةشيدنا بابل بل
لزغ كيرد

 نادنمتدارا زاو يماجرصاعم خرومو دنمشناد هك يرازفسا نيدلا نيعم
 لقن نينچ - تسا راگزور بئاجع زا هك-ار شتافو ناتساد ،تسوا
: دنكيم

 لحم نيدب قاروا نيا ريرحت هك يتقورد :هكنآ... عياقو بئاجع زاو
 دش روطسم هرس سدق دمحا  مالسالا خيش ترضح تافو خيرات هك ،ديسر
 دوب هئام نامثو نيعستو نامث هنس مارحلا مرحم رشع نماث هعمجلا موي هك
 هللا حور يماج نمحرلادبع نيدلا رون انالوم يهانپ قياقح ترضح ...
 ار ... كبر يلا يعجرا هنمطملا سفنلا اهتيا اي قدص يعاد ... هحور
 ناور هتسب مارحا و ديشوپ نفكو درك لسغ ،هدومن تباجا نانز كيبل
: يماج انالومل تشگ

 تاذ تدحو قتت رد ناهن وت تافص يا
 تافصو ءامسا ةدرپ زا وت تاذ  رگ هولج
؟ ميئ وج نوچ ناشن وت زا ،تهج راتف رگام
 تاهج ز نوريب وت لالجا هدرپ ارس يا
مرحب ييادص ،داتفا رد وت يادن زا

 تافرع لهاز ،كيبل هرعن تساخ
؟ اجك قشع ئنش اچ ؟ اجك دهز برشم
تارف بذع نيو ،دمآ جاجا حلم يكي نآ
 دينش  ميناوت هك يماشم ميرادن ام
 تاحفن تلصو نشلگ زا دسر مدره هنرو
 ملگو  بآ نانچ تخيمآ رد ياق وب
 تافو يوب نم لگ زا تافو دعبدهد هك
: ديسيونب وا تبرت رسب يماج درم
 ٥٧.تامف قشعلا هب لح نم تضور هذه
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 ،دشاب يماج ترضح ياه هدورس نيرتسپاوزا دياب هك لزغ نيرد
 ينافرع عيسو بلاطم رصتخم يادارب مات تردقو نخس و هشيدنا يگتخپ
  )) تامف قشعلا هب لح نم ةضور هذه(( ريخا عرصم زا و تسا  راديدپ
  هملك هك ينعم نيدب ،ديآ يم تسدبزين شتافو خيرات مهبم هيمقلاب
 يدجبا شزرا رگاو تسامعم موقم لصا ١٤٠٢ = لمج باسحب تضور
 ٨٩٨ يقاب ،مييامن قيرفت ينعي لح نازا ار ٥٠٨ =٤٧٠ قشع +٣٨ لح
 هنايم يايسآ بداو شناد ةتسجرب تيصخش نيا تافو لاس هك دنام يم
 .تسا

 ادخو أفرع هشيدنا يساسا بلاطم ياراد يماج ينافرع لزغ نيا
 ةشيدنا كردو  يياسانش زا رتالاب ارادخ تاذ هك،تسيمالسا ناتسرپ
 امسا هب  اروا طقفو دنتسناديم )) تاذ تدحو(( هدرپ رد هديشوپو  يرشب
 يم يهلا تافصو امسا رهظم ار ملاع مامتو دنتخانش يم شتافصو
 هدرك تئشن يسردم ينيطولف ون ناضيف هيرظن زا هديقع نيا ،دندرمش
 زونه هك لوا" هك دندوب هتفايرد هدهاشمو فشك هب مه يمالسا يافرعو
 تدحو توطسرد ود رهو دوب جردنم تيدحاو و نوطب رد  روهظ مكح
 نوطبوروهظو فصوو تعنو مسرو مساو تيرغو تينيع مان ،جمدنم
 تينطابو تيرهاظ ناشنو .يفتنم ناكما و بوجو  تدحوو ترثكو
 اردوخ هك تساوخ تيوه بيغ هناختولخ دهاش ،يفتخم تيرخاو تيلواو
 لوا سپ ،دوب تدحو تفصب درك هك يي هولج لوا .دنك هولج دوخرب
 عيمج لصا هك دوب يتدحو تشگ رهاظ تيوه بيغ زا هك يتنيعت
 ٥٩"... تستايلباق

 ناسنا ندوب تهج راتفرگ ،يرگيفوصو قارش ا يساسا رگيد ةلأسم
  د وجو ناضيفو تاذ يگناگي نتسناد زا دعب هكنادب ،تسا ناكم ينعي
 :دشاب مسق هس رب ديحوت )) دحا تافصو امسا رهاظم((

. نانموم هماع يلوق ديحوت لوا
.صاوخ يملع ديحوت مود
. يلمع ديحوت موس

 هب يماج هكنامزو ناكم نتخانشرب تسفوقوم يملع ديحوتو
 يراب تاذ لالجا هدرپ ارس هكنياو .دنكريبعت نآ زا ))تاهج راتفرگ((
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 ديسرابخا اب دتفا رياغم تسا))نامز + ناكم(( تاهج زا نوريب يلاعت
  يتزعب يلاعت هللا لوقي :كلام نب سنا تياورب تسا هلمحنا زا هك ملاع
.ملظم هبلقو دحا هنجلا لخدي ال يناكم عافتراو ..... يلالجو

 .تايناحور ناكم مود .تاينامسج ناكم :تسا مسق هس ناكم سپ
 تاينامسج ينعي ناكما ملاعو تاهج زا رترب هك يلاعت هللا ناكم موس
٥٩.تسا تايناحورو

 امسا ياه هولجار ملاعودرب يپ لاعتمدزياديحوت هب ناسنا هكنيازا سپ
 تانئاك هدنرورپايآ هك،ديآيم شيپ))تيبوبرةلأسم،درمش شتافصو
؟تسيك

 ار هلئسم نيا ؟ شرورپ ةلآ اي تسا هدنرورپ شدوخ تعيبط ايآ
 تسلا  هك نآرق  ةيآ زا و دهد تبسن تستاهجز نوريب هكيتاذ هب زاب يماج
شرورپ هك،ديامن يم ريبعت هنارعاش يبدا نابزب ٦٠يلباولاق  ؟ مكبرب
 داتفاردوت يادنزا تسا صوصخم يلاعت وا ةناگي تاذب مه))تيبوبر((

.....مرحب ييادص
 نادهاز ينعي نويرشقو رهاظ لها هك تشاد يگدنز يرصع رد يماج

 لياسم قمع هبو دنا هدوب يراط هماع راكفارب ،قشعو قوذزا يلاخ كشخ
 قشع نآ لباقمرد و قلطم دهز يو .دندرب يمن يپ ديجاومو قوذو ديحوت
 هدوتس لزغ نيرد اراوگ لالز بآو )خلت كمن( جاجا حلم ينآرقريباعت هبار
 يونعمو يدام ليطعتو دومج تلاح ار راكاير نابصعتم كشخ دهز و
 تكرح ،قشع هكيلاحرد .تسيگدنلابو شبنجو تكرحزا يلاخ هكدناديم
 مدره ملاعو دنكيم عوبن سدقا ضيف زا هك،تسا ييايوپو تيلاعفو
 ينديزو لاصتالا يلع لصو تاحفنو  تساديدج قلخو ددجتم تلاحرد
 ميناوت هك يماشم ميرادن ام (( :ديوگيم سوسف لامك رد يماج اما .تسا

 دافتسم تيب  نيزاو تسيراسو يراج هراومه سدقا ضيف يلو "دينش
 قلطم مدع ار گرم مه ،گرم تاحمل ةناتسآ رد يماج هك ،ددرگيم
 ددجت نيا كرد زا برشم كشخ نادهاز و مدرم ةماع هچ رگا .تسناديمن
 لصو نشلگ زا مد ره(( هك دنتشادن يماشم و دندوب مورحم كرحت و
 دعب اريز ،درك لابقتسا يشوخب ار گرم يو ))دونشب ييازفا ناج تاحفن
 يناگدنزب ار وا قشعو داديم ))ييافو(( يوب يو لگ  و بآ مه تافو زا

.ديناشك يم ديواج
 رد ))ديدج قلخ(( نوماريپ رد اردوخ دصقم ،اويش تيب نيرد يماج
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 يتاحفن لصو نشلگ زا هك يماشم "نتشادن و هدناچيپ يبدا فيطل تارابع
 لاثما ددجت ساسحاو كرد مدع زا يزمر تسيريبعت" دنك بسك ار
 د وخ يو رظن رد .تسيراج يناسنا بلط ينوزف شناد يوسب هك يتكرحو
 هك تسا هدش هديرفآ نانچ ،دوخ یيرم ريغ كرحت اب تقلخ هاگتسد نيا
 ينوزف لماكت هار رد تانئاك شناد ةيامرس رب يون شنيرفآ رهو ينآ رهرد
: دسيونيم يو ديآ يم

 ملع اما ،تسين يراع ملع تفصزا تادوجوم زا يدرف چيه
:تسهجودب

 بسحب هكنآ يرگيدو .دنيوگيم ملعارنآ فرع بسحب هكنآ يكي
 ةلوقم زا تقيقح بابرا شيپ ،مسق ود رهو .دنيوگ يمن ملع ارنآ ،فرع
. تسا ملع

 رد هناحبسار قح يتاذ ملع تيارس ،دننكيم هدهاشم ناشيا هكاريز
  اروا فرع بسحب هك الثم تسبآ يناث ليبق ز او .تسا دوجوم عيمج
 يدنلبزا .يتسپو يدنلب نايم دنكيم زيمت هك مينيب يم اما .دنراديمن ملاع
 مسج لخاد رد نينچمهو ددرگيم يراج يتسپ بناجبو دنكيم لودع
 درذگيم و دنكيم بيترت ار فثاكتم مسج رهاظو  دنكيم ذوفن لخلختم
. كلذ ريغ يلا

 مدعو لباق تيلباق ياضتقم رب يو نايرج تسا ملع تيصاخ زا سپ
٦١..... نآ اب تفلاخم

 رهو يلثم ددجت  رهاب ينآ ره رد لدبحاص فراع هك ميتسناد نونكا
 دوخ شنادو قشع لماكت رب ،تسا نيون شناد مزلتسم هك ينيون رشح
 رودب يليخ كشخ دهز برشم زا هك تسا قشع ينشاچ نياو ديازفا يم
 يلو .دريم يم حور زا ندب هيلختو گرم هثداح اب يفاج دهاز .تسا

 دونش يماشخب ناج تاحفن شلصو نشلگ زا يگرم ره رد هاگآ لد فراع
 تسا مارآ انو هدنيوجو كرحتم ،لازيال عبنم زا ضيف بسكرد مه  زونهو
: هك

لد مارآ تدش  ات ! هدب ناج يتفگ هكيا
زونه ممارا تسين ،مدرپس شي امغيب ناج
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1

:لوا لصف ذخأمو يشاوح

 دنديمان يم ناتسناغفا دنس يايرد ات ار ينونك ناتسناغفا يقرش يشاوح تقون ارد -١
)تاره همان خيرات :ديرگنب(

. دشاب يشك  هبلقو اگ دارم دياش :لابند زا رد-٢

١١١ تاره ةمانخيرات :يوره يفيس-٣

١/٣٦١ يرصان تاقبط-٤

٣/١٤٣ يحيصف لمجمو ٥٧٦ نيدعس علطم :يدنقرمس قازرلادبع-٥

ش ١٣٤٣ لباك رد يبيبح عبط٧  ناگج اوخ ةقيرط ةتشر رس :يماج-٦

  روهال عبط )١٢٤ يسيلگنا نتم(  مالسا رد ينيد ركف يايح ا :لابقا دمحم رتكد-٧
. م ١٩٧٧

١/٥ اپورا رد  تمكح ريس :يغورف يلع دمحم-٨

١/٧١ باتك نيمه-٩

٣/٢٧٩ باتك نيمه-۱۰

 سسوم )ق ٣٢٤ – ٢٦١( يرعشا ليعامسا نب يلع نسحلاوبا هب دنبوسنم :هرعاشا-١١
. يمالسا تايهلا رد ننست مالك ملع

٢/٦ نييمالسالا تالاقم :يرعشا يلع-١٢

)ظفاح(
)متخ(

 )ش ٣٦٠ هلبنس هنيم لامج ،لباك(                                       
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 ش ١٣٤٤ نارهت رد  ييامغي بيبح عبط ٧/١٧٩٨ يربط ريسفت ةمج رت --١٣

٤/٩٦٤ يربط-١٤

.٧/١٧٤٢يِِربط-١٥

 ٣/٦٦٥ يربط-١٦

ش ١٣٣٩ نارهت عبط ٢٧٢ /٩ رارسالا فشك :يذبيم-١٧

ش ١٣٥٤ نارهت ٢/٧٤٩ يفسن-١٨

٩/٤٠٣ فشك-١٩

ش ١٣٤٩ نارهت عبط ٣٢٩ /٢ جربميك يطخ هخسن-٢٠

ق ١٣٢٤ هرهاق عبط ٨/١٩  ريبكلا ريسفتلا-٢١

٨/٢٩ ريبك ريسفت شماه-٢٢

.٥٤ فارعالا ،نارق-٢٣

١٢١ ينيد ركف ء ايحا :لابقا-٢٤

م ١٩٤٦ هرهاق عبط ٤٣ مكحلا صوصف همدقم :يفيفع ءالعلاوبا روتكد-٢٥

.١٢٦ هيبلق تمكح صف ،صوصف حرش :يفيفع-٢٦

.٢٣٣ ص ١٨ صف رب حرش :يفيفع-٢٧

 ،تايبدا ةدكشناد هلجم:انالوم ينيب ناهجرد هتكندنچ:ينكدك يعيفشروتكد-٢٨
. ١٣٥٣ تشهب يدرا،نارهت

 نارهت عبط ١/٢٦٩ ريبك ناويد-٢٩

٧١ لوا رتفد ،يونثم-۳۰

م ١٩٥٩ هرقنا عبط ٤٢٦ /١ نيفراعلا بقانم :يكالفا دمحا-٣١

ش ١٣٣٩ نارهت پاچ ،دعبب ١٣٣ بطق هللادبع بيتاكم-٣٢
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 لوا لصف۳٥

. ٢٧٤ ص ٤ رتفد يونثم-٣٣

٢٠٠ ص ٣ رتفد يونثم-٣٤

21 ص لباک يطخ هخسن .نامزلا ةفرعم يف ناكمالا ةياغ :يونشا دومحم-٣٥

. دعبب ١٤٠ ينيد ركف ءايحا :لابقا-٣٦

.١٤٢ باتك نيمه-٣٧

٣٨ لوا رتفد يونثم-٣٨

٢٩٧ يماج ات يدعس زا :نوارب د راودا-٣٩

ق٦٨٠ افوتم 7 نرق نافراعو ءارعش زا ينادمه يقارع ميهاربا نيدلرخف-٤٠

ق٦٧٣  افوتم روهشم  فلومو فراع يوينوق قاحسا نب دمحم نيدلا ردص-٤١

.٨٥ ميرم  ،نآرق-٤٢

. لباك يطخ ب ٧٥ قرو ١٢ هعمل :تاعمللا هعشا-٤٣

فلا ٣٩ قرو ١٢ هعمل يطخ ًهعشا-٤٤

.٥٢ قرو هعشا-٤٥

  تستمحر راچود ددرگيم زاباج ره هديد ـ تستمح ر راهب شوج نمحنا ات نمچ زا-٤٦
))لديب((

ش ١٣٣٦ نارهت عبط ٥١ ص ٤٢ هحيال ،يماج حياول-٤٧

ش۱۳۴۶ نارهت عبط،دعبب۳۰ برغو قرش فوفسلیفود لشيا یلع نيسح-٤٨

۳۹ باتک نيمه-٤۹

 باتک نيمه-٥٠

 .هعبرالا هيلقعلا رافسالا يف هيلاعتملا همكحلا  ۱ ج  ،دعبب ٢١٤ هعبرا رافسا :اردص الم-٥١
 عبط
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۱۵ ق ، نآرق-٥٢

١٩ ميهاربا، نارق -٥٣

۲۳۱ /۱ دافسا :اردصالم-٥٤

.١٤٣ برغو قرش فوسليف ود :دشار-٥٥

. برغو قرش فوسليف ود باتك فلتخم دراوم زا صيخلت -٥٦

 عبط ۲۳۵ /۲ تاره ةنيدم فاصوا یف تانجلا تاضور : یرازفسا نيعم-٥٧
.ق۱۳۲۳۰ دنکشات عبط ۸۶ یماج ناويد،نارهت

٣ ص لباك  يطخ ،امن ناهج ماج :يبرغم نيريش دمحم-٥٨

 يونشا هكنيا .دعبب ١٠ لباك يطخ ،نامزلا ةفرعم يف ناكمالا ةياغ :يونشا دومحم-٥٩
؟تسين  ينونك تيبسن هيرظنو نامز مراهچ دعب هب يماهلا ايا ،هدرمش مسق هسرب ارناكم

۱۷۲ فارعالا ،نآرق-٦٠

.٦۹ ص ۳۰ هحيال :حياول -٦۱



 مود لصف         ۳٦

مود لصف

ىماج تقيرط
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)۱(

رصع ةعلاطم

 شمارآ نامز ،ناسارخو هنايم يايسآ خيرات رد يرجه مهن نرق
 ينيد و يعامتجا يدابم زا يخربو مزيلدويف يگتخپو جضنو يبسن
. تسيركفو

 ،نايزيگنچو زيگنچ يامغي ،ميتفگ هچنانچ متفه نرق لياوا رد
 تفاقثو تيندم شياديپ رثا رد  هك ار نيمزرس نيا مدرم يناگدنز ينابم
 يوق رصانعو ديشاپ مه زا دوب هدمآ دوجوب يناسارخو يبرع طلتخم
 حالطصاو تغل  نارازهو تخاس ليخد ناردنا ًارسق زين ار يراتات
 موسرو بادآ. تخيمآ رد هريغو وتپو يبرعو يرد ياهنابزب  يلوغم
. تفاي جاور رصع نآ زات شيپ لاجرو رابرد زا يلوغم ترشاعم

 ار يتلود نيناوق تلزنم،وا ياه كيليبو يزيگنچ گرزب هماناس اي
 طيحم رد ،يشحو همين راوخن وخ نايراتات نرق ود  تدمرد يلو. تفرگ
 ناسارخو رهنلا ءاروام  رومعم ياهرهشو هنايم يايسآ هتسياشو ندمتم
  يگنهرفو يبداو  ينيد ينابم ابو هدش بذهم )ينونك ناريا( قارعو
.دنتفاي  يئانشآ نيمزرس نيا يندمو

 ،دوب دنمورين ردقنآ  ناسارخ ندمتو شيكو گنهرف ناينب تقونيرد
 لحو بذج دوخ رد ناشيا راكف او لاجراب ار يراتات ياه هدروارف هك
.دومن

 دوجوب  رورپ رنهو بذهمو نيدتم يناهاشد اپ ،زيگنچ موس لسن رد
 رابرد و  دندوب يناسارخ الماك نيد و ركفو گنهرف رظن زا هك ،دندمآ

 بادا هاگش رورپ )ينونك ناريا( قارع يصاقا ات دنقرمس زا ناشيا ياه
 همه نيا  زكرم هك ،تشگ ييايسآ كرتشم  گنهرفو راكفاو اه رنهو
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. دوب ناسارخ
 هلالس نيمه زا ،زيگنچ روهظ  زا دعب لاس داتفهو دصكي الثم

 امغيو يزيرنوخ رد دنچ ره يلوغم حتاف نيا .درك جورخ روميت ،داژنو
 ركشل و يماظن تاليكشتو تشادن دوخ فالسا زا يمك تسد يرگ
 رد يلو ،تفرگيم تروص يزيگنچ لوصاو هيحور نامه اب وا ياه يشك
  بادآ ابو دوب يناسارخ الماك دوخ يناگدنز خنسو شيكو گنهرف و ركف
 هتفاي يلحم گنر شرابرد و دركيم يگدنز يناسارخ يمالسا موسر و
.دوب

 قلطم هطلس تحترد ،هنايم يايسآ مدرم هماع تاقبط تاقوا نيرد 
 مزيلادويفو دنتسيزيم ناشيا نايرابردو ءارماو يلوغم ناگدازهشو نالادويف
 قلطم هطلسو يركشل كانلوهددشت.تشاد ينارمكح يدنمورينو يوق
 هدرشف ار مدرم حور ،شفالخاوزيگنچروهظ نامهزا راتات نارادركشل
. دنتسج يم ار يهاگ هانپ نيرب انبو ،دوب

 ؟ دشاب تسناوتيم هچ هاگ هانپ نيا
 ينيد و يعامتجا فلتخم  يعاود ،تسام ةعلاطم  ريز هكيرصع رد

 ابو هدوب طلسم نيمز  رس نيا مدرم تايح رب يسايسو يركفو يحور و
 جوزمم هلمج نآزا و دندركيم يگنهآ مه دنمورين نارادمكح قلطم ةطلس
 فشقت و دهز و قارشا ةفسلفو يمالسا نيد راكفا زا يبذاجو فيطل
 تاقبط يدادبتسا هطلسو يسايس عضو زا هك يلحم صياصخو يدنه
 نآ نماد نوچو  يدنتفگ ))فوصت ((ارنآو تشاد دوجو ،دوب هداز همكاح
 لغم نانعلا قلطم ناياو رنامرف يتحو دوب كاپ يويند ياهشيالآورابغزا

 رفمو هاگ هانپ تسناوتيم نيرب انب،دنديديم ناسحتساو لوبق رظنب ارنا مه
 هدمآ هوتسب يعامتجا عاض وا ترودك زا هكينايوج ادخ و هديدمتس مد رم
. دشاب ،دندوب

)٢(
قيارط شياديپ

 خيرات مهم لياسم زا يكي ،يعامتجا ةمظنا شياديپ ةفسلف ةعلاطم
 ،دنا هدرب يپ تقيقح نيدب رشب نادنمشناد نونكا و تسيعامتجا مولعو
 و تسا تلم نآ تاليامتو تاجايتحا هداز يتلم ره تاماظنو نيناوق هك
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 رييغت هعماج كي تاليامتو  تاجايتحا رد  هكيتقو ات نوبول واتسوگ لوقب
 سيماونو داد دهاوخن يور يرييغت اهنآ تاماظن رد ،دوشن اديپ يليدبتو
 مه يعامتجا لماكت ،تسنآ تحت رد هيح تادوجوم لماكت هك يتاماظنو
1 دوب دهاوخ هژيو  نامه رب

 يگدنز ياهيدنمزاينو يخيراتو يعامتجا لماوعو طيحمو داژن هچنانچ
 قرط قيلخترد للع نيمه ،دنراد يوقو مات تلاخد همظنا شياديپ رد
 يمالك لياسمرد هچنانچو دنا رثوم زين يناسنا عماوج يحورو يلقعو يركف
 يحور ريس رد،هدما دوجوب فلتخمراودارد لحنو قرف ناناملسم نيب رد
 يلا ريس دعاوق يكيره  هك ،هدش داجيا كولسرد  يياه هقيرط زين يتوهالو
. دنا هداد  جاور و بيت رت دوخ نامزو رصع ترورض قباطمار  هللا

 سافنا ددعب يلاعت هللا يلا قرطلا((  نافراع لوقب  هچرگا
 هديشوك نايفوص یاه هقيرط زا يكي ره ناسسوم يلو هدوب ))تاقولخملا
 و دنهد بيترت ينس ا دصقم نيا يارب ار يصاخ طباوضو لوصا هك ،دنا

 يفالتخ ا و تسا هدوب هللا يلا لصوم هك ،دنا يياه هقيرط يامنها ر همه
 زا يمالسا ياه روشك رساترس رد قيرط نيا و دنرادن هياغو دصقم رد
 هتفاي جاورو بيترت مدرم يحور جايتحا قباطم ،لاگنب و نيچ ات برغملا
 و لدجرب ينبم يمالك ياه هقرف فالتخا دننام نآ ينيب فالتخا يلو ،دنا
  رتكيدزن  يه ار ،دنا هديشوك همه هكلب ،تسين يفسلفو يقطنم  لالدتسا
 دوصقم لزنمب رتبايماكو  رتدوز ار كلاس ات ،دنيامن ا ديپ قح هب لصومو
 :دنا روهشم رايسب هچنا فوصت ياه هقيرط نيا زا و دنناسر

ـ ه ٥٦١-٤٧١( يناليج رداقلادبع خيش هب بوسنم يرداق تقيرط
 يتشچ يزجس نسح نيدلا نيعم هجاوخ هب بوسنم يتشچ تقيرطو )ق
 يلذاش هللادبع نب يلع هب بوسنم يلذاش تقيرطو )ق ٦٣٢ يفوتم(
 نب دمحم مالسالا ةجح هب بوسنم يلازغ تقيرط و )ق ٦٥٦-٥٩٣(
 باهش خيش هب بوسنم يتولخ تقيرطو )ق٥٠٥ – ٤٥٠( يلازغ دمحم
 هب بوسنم يئاهب تقيرطو )ق ٦٣٢ دادغب رد يفوتم( يد رو رهس نيدلا

 هب بوسنم يوربك تقيرطو )ق ٦٥٦ دودح يفوتم( يناتلم نيدلاواهب خيش
 خيش هب بوسنم يندم تقيرطو )ق ٦١٨ يفوتم( يربك نيدلا محن خيش
 ديس هب بوسنم ينادمه تقيرطو )ق ٥٩٤يفوتم( يبرغم نسح نب بيعش
 دمحا ديس هب بوسنم يعافر تقيرطو )ق٧٨٦ يفوتم( ينادمه يلع
  هب دنه رد اهنت اهنآ ددع هك فوصت قرط رگيد و ) ق ٥٧٨ – ٥١٢( يعافر
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 ةقيرط و  داشرالا بطق رد يكراصح هللاريقف ديس هكيروطو ديسريم ١٤
  هباشم تابيت رتو راكذا ،قرط نيا بلغا ،هداد حرش هريغو داشرالا
. دنا هتشاد يكرتشمو

)٣(

 تقيرط     شياديپ تامدقم
يدنبشقن

 مانب يئ هديدپ يمالسا نيتسخن نورقو يوبن رصع رد هچ رگا
 ياضر بلطو دهز هك نآ يدابمزا يخرب يلو ،دوبن دوجوم ))فوصت((
  ينآرق صوصن رد ،دشاب قولخم شمارآو ادخ شتسرپ يارب يگدنز و يهلا
 لامعا مامت ردار  لادتعا أدبم هراومه مالسا اما .تشاد دوجو يوبن تنسو
 زا  زيرگو تينابه ر زاو فشقت و دهز رد طارفا زاو  هتشاد ظوحلم
 :دوم رفيم )ص( مالسا  ربمايپ ترضحو دوب هدرك يهن يگدنز و تشيعم
 او موصا ينكلو مكاقتا و هللا مكاشخال ينا هللاوو...اهطاسوا رومالا ريخ
 نيا هك،ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ءاسنلا جوزتا ودقرا و يلصاورطف
 تياور لامعا رد  داصتقا بابرد هريغو ملسمو يراخب ار حيحص ثيداحا

2.دنا هدرك

 ون بتاكم زا ينارصن تينابهر حور اب قارشا هفسلف هكيتقو نامه زا
 يمالسا فوصت رد قرش زا يدنه تينابهر و برغ زا هيردنكسا ينوطالف
 ميلاعت يفانم هك هديدپ نيا عفر  ددص رد ققحم نايفوص ،ديناود هشير
 نياو دننك ضارعا يلكب ايند زا مدرم هك دنتشاذگنو دندمآرب دوب يمالسا

 هچنانچ  ،دندوب هدرك هزاغآ يرجه  مجنپ نرق دودح زا ناسارخ رد ار  راك
 يايلوازا يكي ،رزاگ هللادبع دمحم هك  ،ديوگ يوره يراصنا مالسالا خيش
 لدرد  وا نانخسو  يتفگ وكين نخس ايند كرت رد ،تاره تمارك بحاص
 كالمازاودنتشادب ايند زا تسد نامدرم رايسب هك،يدرك رثا  ردقنآ نايوره
.دندمآ نوريب دوخ

 نايفوص زا دوخ هك - تاره يلاو لهذوب هللادبعوب هجاوخ تقوني رد
  تاره مدرمو دوب هدين ارذگ يلبش تمدخ رد ار لاس راهچو دوب ققحم
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 دركيم رهش قلخ راميت زور  و بش مه وا و دنتشاديم دوخ ردپ تلزنمب اروا
 زا  ترورض بسح ار  رزاگ  هللادبع دمحم ،برشم يفوص يلاو نيا –
 ياج يلاوحب رهش زا تفر  ديابب (( :تفگو درك ليسگ نوريب تاره رهش
3.)) .دراديم نايز ار نامدرم وت نخس يك ! نك

 ،نايراتات يامغي كانلوه عياجف هك ،دراد قلعت ينامزب تياكح نيا
 ثداوح نيا نديد زا دعب یلو .دوب هتشکار ناسارخ مدرم ةدنزو لاعف حور
 هک ،دوب هدوزفا ردقنآ يفنم فوصتو اوزناو ایند کرت هب ليم،زادگناج
 زاينار یرثوم رايسب مرافيرو یدج حالصا کي يتسرپادخ قيارط و فوصت
  زا ار مدرم هك ،دندوب عاضوا تفتلم مالسا ققحم نايفوص و تشاد
 نوناك هكدنارذگنو دنندارگ زاب قلطم تينابهر و ايند ةنايلاغ ضارعا
 مورحم تنسو نآرق عابتا تاكرب زا ايو ددرگ د رس ناشيا يتايح تيلاعف
. دننام

 رد هعلاطمو قيقحت ،ناسارخ يركفو يحور و يعامتجا خيرات رد
 هب نآ قيقد ةعلاطم  نودب تسلاحمو دراد  ناوارف تيمها ،فوصت رصنع
 بدا رد اريز .تخادرپ يخيرات ثداوح للع فشكو عاضوا ليلحت
 دياقعو فوصت رصنع ،مدرم يعامتجا سيماون رثكاو تسايسو  گنهرفو
 دولوم ،فوصت ياه هقيرط رثكاو تشاد مامت تلاخد نايفوص راكفاو
 يونعمو يدام ياهيدنمزاينو يركفو يحور ثداوحو يعامتجا لماوع
 للع هلسلس نيرد زين يدنبشقن هقيرط شياديپ و دننام  نآ مدرم
 رصع ترورض هك تسيا هثداح يركف ياه هديدپو يعامتجا ياهلولعمو
 و يناسارخ يلكب هك تسيا هقيرطو تسا هدروآ دوجوب ارنآ ،طيحمو نامزو
. تسا نيمز رس نيا يعامتجا  جازمو ترورضو ركف دولوم

Ignaz رهيزدلوگ سانگا  Goldziher  سانش قرش ناققحم زا يكي 
 لكشب يعامتجا همظنا  زا يكي دننام مه فوصت هك تسفرتعم اپورا

 ٧٧٠ ق ١٥٠ يلاوح زا و درك لكشت مدرم يلمع تايحرد ،فياوطو قيارط
 فشقت و دهزت هب اههاگناخو عماوص رد نايفوص تاعامج هك ،دوب م
 دهزت رصانعدب ال ،عامتجا زا يشاحتو اوزناو فاكتعا  نيرد هك ،دنتخادرپ
4تشاد تلاخد ينوطالفونو يحيسم  هنبهر و يدنه

  ود زا فشقتو دهزت رد ولغو هغلابم نيا داقن ثاحب نيمه لوقب
 ولغ هك ،يدبعت هيحان زا تسخن :دوب هدرك روهظ يمالسا فوصترد هيحان
 لامهاو قلطم لكوت تروصب هك يقلخ هيحان زا رگيد ود .دشاب راكذارد



                                                             مود لصف                                  ٤۱

 مود لصف         ٤۲

                                                             مود لصف                                  ٤۳

 زا يكيو تشگ راديدپ))لساغلا يدي نيب تيملاك(( هدارا بلسو ايند يلك
 ابلق لخدت الف ءامسلا نم لزنتل همكحلا نا" :تفگيم هفياط نيا نيبوسنم
5"دغلا مه هيف

 له ذوب دننام( نايفوص دوخ يتح  دهزت رد هغلابم هك لاح نينچ رد
 درسو هدنشك نايرج نيا زا  ،تاحن ركف رد ار ) تاره يلاو ناگوي ره ردپ
 ناسارخو ايسآ بلق رد يدنبشقن تقيرط،دوب هدرك ماود مه اهنرقو هتخادنا
 دمآ شيپ هنوگچ يحورو يركف نايرج نيا اب هك ديد دياب نونكاو .دمآ ديدپ
؟ درك

 )٤(
يدنبشقن تقيرط

 نيكر نكرو وريپ  ،هيفوص جورم ياه هقيرط رد يماج ترضح
 دمحم نب دمحم نيدلاواهب هجاوخ نآ سسوم هك ،تسيدنبشقن تقيرط
. دوب )حر(دنبشقن هاش هب روهشم يراخب

 يخسرف كي )دعبام نافراع رصق( ناودنه كشك ياتسور رد يو
 هسو نيتم ار يليم كي سامس هب يگلاس ١٨ نسردو دمآ دوجوب اراخب
 يسامس اباب دمحم هجاوخ رضحم  زا احنآردو دش هداتسرف اراخب يليم
 )) دنا هدوب يسيلوا  ناشيا تقيقح بسحب(( يماج لوقبو دومن هضافتسا
 يوبن تيانع رجح رد  يريپ اي يريغ هطساو يب ،ينرق سيوا دننام ينعي
  قلاخلادبع هجاوخ هلودلا ءالع تيناحور  زا تيبرت و 6هديد شرورپ
 اباب دمحم هجاوخ هکيماگنه و .دنا هتفاي )ق ٥٧٥ يفوتم( يناودجغ
 تفالخ دنسمرباردنبشقن نيدلا ءاهب هجاوخ  ،دنا هتفر ناهج زا يسامس
 زادعبودنا هدش لهأتمو هتفر دنقرمسب احن ازا ناشياو هتشاذگ يقاب شيوخ
 زا يكي هك )ق ٧٧٢ يفوتم( يراخوس لالكريما ديسرظن تحترد نيا

 فراع اب لاس تفه تدمو  هديد شرورپ فسن رد دوب يسامس يافلخ
. دنا هدوب روشحم لالك ريما يافلخ  زا يكي  يركوير

 هتخادرپ مدرم يئامنهرب ،لحارم نيا ندنارذگ زا دعب دنبشقن ت رضح
 نب نيسح ريما و هدومن هريغو دابياتو روپاشنو دادغب هب مه يياهرفس و
7.دنا هديد سخ رسو تاره  رد ار يروغ نيدلا ثايغ

 دوخ دلوم رد و تسا ق ٧٩١ لوالا عيبر 3 هبنشود زور ناشيا تافو 
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8.دنا نوفدم  اراخب نافراع كشك

 رد  نوارب فورعم ققحم ؟ دنتفگ دنبشقن ارچار وا هكنيا  هرابرد
: ديوگ ) 142 ص( ناشيورد ةلاسر

 مولع ريظن يب ريواصت وا اريز تسا painter شاقن ينعمب هملك نيا هك
 تراولها هك هيعملا حاتفم باتك بحاص ريبعت نيااما .يدرك يشاقنار يهلا

Ahlwardt لقن نآ يطخ هخسن زا ٢١٨٨ ربمن نلرب هناخ بتك تسرهف رد 
: ديوگ هك تسا هنايفوص يليخ دنبشقن مان هرابرد ،هدومن

 ترضحو 9"لد ردنا  يقيقح لامك تروص هدننك اقلا ينعي دنبشقن "
: تفگ هك دراد بلطم نيمهب  يتراشا مه يماج

 دندز يحطبو برثي رد هك هكس
 دندز اراخب  هب رخآ تب ون
 دنم هرهب دشن هكس نآ طخ زا

 دنبشقن   هش شقن يب لد زج
)رارحالا ةفحت(

: يعابر نيرد  رتحيرص  روطب اي 
      دـنـناد نادـنـم درد قشـع مـغ رس
دنناد نادنسپدوخو ناشنم شوخ ين
      ن دش شقن يب يوسب ناوت شقن زا
دنـناد نادبنشقن،بيرغ شقـن نـيو

 ار يديدج شوقن ،يمالسا فوصت هعومجم رد :دنبشقن تروص رهب
 جنك ذ ا ار فوصت و دوزفا ناكمو نامز و طيحم ترورض قباطم
 ورازاب و عامتجا رضحم هب ،هدنر ارف  نانيشن هشوگ  عماوصو اههاگناخ
 ناسنا كاكفنالا ليحتسم تدحو رد ارنآو ديناشك هماع تاقبطو  رابرد
. قباطم ناكمو نامز جازم اب دوب يتقيرط نوچو ،دومن ليخد طيحمو

 نارب انب ،هدش تاعارم ن ارد عامتجا لايماو اه هتساوخو يناگدن زو
 جاور ناسارخ مامت رد  رهنلاءارو ام ينعي دوخ هاگشياديپ زا يمك تدم رد
 ةنطنطاررقفوديسر لوبناتساودنه يصاقا ات نآ يانهپو تعسو يتحو تفاي

: يماج لوقبو  داد يهشنهاش
 يهلاديبع هرقف هبكوك   يهشنهاش تبون ناهجب دز

)رارحالا ةفحت(
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 )٥(
تقيرط نيا يلوبقم للع

 يلوغم فياوط يكولم ميژر يرجه مهنو متشه نرق مود فصن رد
  وخ تيندم اب ناسارخ نيمزرس رد نآ  ناگدازهش .دوب هديسر دوخ جورعب
 رد .دنتفاي ناسارخ يمالسا شنادو گنهرف زا  يي هرهبو ،دنتفرگ
 ياه رهشو دش هدرورپ تعنصو گنهرفو بداو  ملع  ناشيا ياهرابرد
  ورنهو  ندمتو دندش دابآ زاب  نايراتات نك ناريو يامغيزا دعب ناسارخ
 روپاشنو تارهو اراخبو دنق رمس  هلمحن ازا هك ،تفاي هزات يگدنز گنهرف
 مدرم يگدنز لاهن هك طيحم نينچ رد  .دوب يگنهرف و يرنه مهم  زكارم
 يم يگتسياشو تيندم ياراوگ ميسنو تفاي يم ز اب  يگزات هديدمتس
 مالسا يقيقح حور اب هك ،رارف هفسلفو يلاغ فوصت يحور قيارط ،ديزو
 لايماو طيحم يعامتجا جازم اب ،تشادن يشزاس مه لامعا رد ءاضتقاو
 مرافير ناهاوخ عامتجا تعيبطو دمآ يمن راگزاس مدرم تاقبط نوزفا زور
 ار ناكمو رصع ياضتقاو يعيبط ليم نيا دنبشقن ترضح. دوب يحالصاو
 تسد يلكب يونعمو يحور يناگدنز زا مدرم هكنيا ياربو دومرف كرد
 ي اه هتساوخ  ابو دوب يعيبط سيماون نيا اب ميالم هكار يتقيرط ،دنرادربن
.داد يلا ورو بيترت دمآ يم راگزاس مدرم يدامو يحور

              )٦(      
لامعا باحم لصا

 لوصازا ،لادتعا ظفح و لامعا رد داصتقا ،ميتفگ رتشيپ هچنانچ
 ايندو  نيد نيبناج تياعر )ص( ربمايپ ترضح و دوب مالسا نيد يساسا
. دوب هدومرف نيقلت دوخ ناوريپ هب ار

 ايندلا كرت نم مك ريخ سيل (( هك دنك تياور ار يثيدح هبيتق نبا
 املا زينو 10"هذهو هذه نم ذخا نم  مكريخ  نكلو ،ايندلل ةرخآلو ةرخالل
: دسيونيم يدرو

 هتشامگ )ص( لوسر ترضح تمدخب باحصا زا يكي يرفس رد هك
 ندناوخ هب ندمآ دورف ماگنهو هيعدا توالت هب يراوس تاقوا رد يلو .دش
 ار شدوخ هكاروخو رتشا فلع ايآ :ديسرپ لوسر ترضح  .دوب لوغشم زامن
 ربمايپ ترضح !ام همه :دنداد باوج رگيد باحصا ؟ دزاس يم هدامآ هك
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11! دي رتهب وزا امش همه سپ :دومرف )ص(

 لوا  ةرود لامعا رد داصتقاو يلادتعا يناگدنز  زا لاثم ود نيا
 رد يقالخاو يدبعت روما يدعب ياه هغلابم زا  ار يرياظن امو دوب مالسا
. ميا هدرك ركذ مه نايفوص نيب

 هكنآ دوجو ابو دنتشاد رظنرد ار هغلابمو طارفا بتارم نيا نايدنبشقن
 مه ار لامعا باحم هب لمع لصا يلو ،دندرمش مهم ار هبقارمو ادخ ركذ
. دندرك تياعر زين ار نامز  ياضتقاو باجياو دندركن شومارف

 هدرك تياور ءايلوالا ةيلح رد ميعنوبا هك تسا يثيدح  أدبم نيا لصا
 :يدومرف اعد نيح رد )ص( دمحم ترضح هك

 لصا نياو 12))... لامع الا نم كباحمل قيفوتلا كلأسا ينا مهللا ((
 نب دمحم انالوم  دنداد رارق شيوخ تقيرط يانبم نايدنبشقن ار ليصا
 تاملك رد )ق ٩٢١ يفوتم( يدنقرمس يضاق هب روهشم نيدلا ناهرب
 شيوخ تقيرط رد ار لامعا باحم يو هك ديوگ رارحا هجاوخ تاماقمو
:داديم حرش نينچ

 مهحاورا هللا سدق ناگجاوخ ةداوناخ ناشيورد ةقيرط هك دندومرفيم
 باحم هب تقو ره رد هك دنراديم ن ارب فورصم ،تمه يگمه هك تسنآ
. دننكيم نآ تستقو نآ ياضتقم هچنآ ينعي ،دنشاب لوغشم لامعا

 تقو نارد نازا مها هك ،دنيامنيم لاغشا يتقو هبقارمو ركذب الثم
 تمدخب هچنانچ رگا.دسر يناملسم لدب يتحار هك يتمدخ زا دشابن
 ميدقت هبقارم و ركذب ار تمدخ نآ ،دسريم يلدب يتحار ناشيا تنوعمو
. دننك

 اما .تسا قيالخ سافنا ددعب هناحبس قحب هار هك :دنا هتفگ هچنانچ
 هروثام هيعدا زا !يناسر يناملسم لدب يتحار هك :تسنآاهه ار نيرتهب
 هيسدق سافنا زا هكدندومرفيمو....كلامعا باحمب ينقفو مهللا :تسا

: هك تسا يناودجغ قلاخلادبع هجاوخ ناهج هجاوخ ترضح
! ياشكار تبحص ردو دنب تولخ رد
 13! ياشكار يرايرد و دنب يخيش رد

 هيحور نازا هك ناي دنبشقن رظن رد لامعا باحم حرش تسنيا
 هجاوخ راتفگ ني زاو تساديپ يعامتجا دناستو برشم تعسو و حماست
 ار لمع نامه ،وكين ياهرادرك رد نايدنبشقن هك ،ديآ يم نشور رارحا
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 دناسر يرگيدب ار يتحارو ،ه دوبن يدرف نآ عفن هك ،دنتشاد يم مدقم
.دشاب ديفم يعامتجا رظنزاو

 )٧(

نايدنبشقن رظن رد تولخ

 فوصت مهم وزج ميدق نامز زا ،تولخو مدرم زا عاطقناو تلزع
 دباعم ،نآ روهظ نراقمو مالسا زا لبق نامزرد و دوب ناضاترم لامعاو
 نايمابو اسيپاكو نامغلو هده رد ييادوب ريغصو ريبك بهذم روهشم رايسب
 ضاترم بهار رفن  نارازه هك ،تشاد دوجو ناسارخ طاقن رگيدو خلبو
 ركفت هبو هديزگ تولخ نار اسهوك ياه هراغمو دباعم  ةينبآ رد  يئادوب
 رد ينيچرياز گنست – نويه هك ،دنتخادرپ يم هدام  يراو ام رد  لمأتو
- يس( ر د شيوخ يد رگناهجو تحايس ماگنه  يرجه مهن لاس دودح
.دراد اه ركذ ن ازا يبرغ ياه روشك ياهتشاد داي ينعي )يك -وي

 فوصتو يحور ةيفصت مهم نكر ميدق ةنمزازا ،عاطقناو تلزع يراب
 يرهاظو يسح عون ود ربار تولخ مه يمالسا نايفوصو دوشيم هدرمش
 تشاد يصاخ ننسو بادآود ره هك ،دندوب هدومن شخب ينطاب اي يونعمو
 ياربو 14ديسريم مات درجتو هللا يوس امزا تبيغو حالطصا  هب نآ تبقاعو
 نرق رد ،دشكن يحيسمو يدنه  ياوزناو قلطم  تينابهرب لغش نيا هكنيا

 لغش ،دوخ هرشع لاغشا ةلمج زا يرداق تقيرط نايفوص يرجه مشش
 و نايدنبشقن ار حالطصا نيمه هك دنتشاد ررقم هولجلا يف هولخلا ار مود
 دندرمش شيوخ تقيرط مهمو زج ))نمحنا رد تولخ(( مانب نايتولخ
  ،اونمهو هارمه مدرم  اب يگدنز رد كلاس فراع هك ،دوب نيا نازا دصقمو
 دنبشقن ترضحو دهرب تعمسو اير تمهت زا ات ،دشاب ادخ اب لد رد يلو
:دومرفيم

  ،تفآ ترهش ردو تسا ترهش تولخ رد  .تسا تبحصام تقيرط
15.تبحص رد تيعمجو تسا  تيعمج رد تيريخ

 ناتسناغفا يافرعزادومحم نب نامثع نب يخرچ بوقعي انالوم
: ديوگ هتفر ناهج زا ق ٨٣٨ ةنسرد هك دنبشقن ترضح ميقتسم ناديرمو
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 نيسح نيدلازعم كلم توعد هب ،جحرفس زا دعب دنبشقن هجاوخ
: تفگ هاشداپ نيا لاوس كي خساپردو دمآ تارهب يروغ

 نوچ  ،قحب  نطاب هبو دنشاب قلخب رهاظب ،ام تقيرط ناشيورد
 قح ! يرآ :تفگ دنبشقن ترضح  ؟ دهد تسد نينچ ،ديسرپوزا هاشداپ
16.هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلتال لاجر :ديامرفيم يلاعت

 زا يشان ،نمحنا رد تولخاي تولج رد تولخ ينافرع حالطصا 
 اب ار كلاس هك ،دوب يحور برشم رد يعامتجا ساسحا كي شزيمآ
 كي رد و هدينارذگ دوخ زا  اروا و  داديم يگتسويپو طبر يناسنا عامتجا
 يدنبشقن تقيرط دنچ رهو دومن يم لصو يعامتجا فدهو يلك موهفم
 اريز .تشاد يراوتسا يمالسا ميدق يدابم رب ًالصا يلو ،دوب رخأتم ًانامز
 هجوت ،ايند زا ضارعا مدع دوجو  اب يمالسا نيتسخن  نورق  ناناملسم
 تماقتساو فورعمب رماو داهج ردو  ،يدندرك ظفح ادخ اب اردوخ رطاخ
 ،يدنديشوك هراومه ،حلاصو ديفم هرشاعم كي  نتخاسو يعامتجا طباور
 رصع ناناملسم هك :ديوگ داشرالا بطق رد هللاريقف ديس يكراصح فراعو
 ناهارمگ داشراو هللا ةملك يالع اب يرهاظو يسح تولخ ياجب ،يوبن
 دومحم  نيدلازعو 17.يدنتخاد رپ نيد  ماكحارشنو داهجو تعيرش ميلعتو
 يرما تولخ هك دنكيم حيرصت هيادهلا حابصمرد ق ٧٣٥ يفوتم يناشاك
 مه 18تسا هدوبن تنس تبحص زج )ص( لوسر راگزور ردو تسا ثدحم
 عفانم ياربار نمحنا رد تولخ يدنبشقن تقيرط رد هك  تسور نيا زا
 يظفاح دمحم هجاوخ ترضح ار ماقم نياو ،دنا هداد حيجرت عامتجا
 دنبشقن هجاوخ تاملك هيسدق  ةلاسر رد اسراپ هجاوخ هب  روهشم يراخب

: هدرك حرش نينچ
 ارناشياو دندرك لمع تصخ رب يضعب :تسعاونارب هللا لها هقيرط ((

 لمع تميزعب يضعبو .دوخ دوجو هن  دوب قلخ عفن تصخر زا دوصقم
 لها لامك راهظا ... دوخ دوجو هن دوب قلخ عفن زين ناشيا دوصقمو دندرك
 يم نارگيد تعفنم يارب زا ار يتسه راب .تسا قلخ دوجو تيب رت هللا
1))...ديشك دياب

 لامعا نينچ رياظن زين يمالس ا ميدق نايفوص رادرك رد هچ رگا
 راب هك دندوب هداهن نيرب اردوخ تقيرط ةدولاش نايدنبشقن يلو ،تساديپ
1
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 اب يعامتجا عفانم نيمأت ياربو دنديشك يم نارگيد تعفنم ياربار يتسه
 عامتجا  مالآ زا ات ،دنتخيمآ يم زين رابرد و صاوخ يتحو هماع تاقبط
 ،ايسآ كلامم رد تقيرط نيا ريظن يبو ميظع عويش تلع دياشو دنهاكب
 هتفاي شيوخ يعامتجا حلاصمو يگدنز اب ميالم ارنآ مدرم هك ،دشاب نيمه
. دندوب

 )٨(
  هثالث تازيمم

 هوجو و مينك هعلاطم نآ لخاد زا ار وا دياب زيچ ره يياسانش ىارب
ّ هس رب ار ىدنبشقن تقيرط قيقدت نينچ اب و ميمهفب شرياظن زا ارنآ زايتما
:ميبىم راوتسا ىوق هدولا

ًالمعو ًاتديقع تعيرش ماكحاو تنسو هللا باتك زا لماك عابتا -١
.نتفرگ ار يلدتعم فقوم دوهش تدحو ودوجو تدحو لياسم رد -٢
.تقيرط و كولس يلمع روتسد و ناينب بيت رت -٣
 ميقتسم دشرم هك رارحا هللاديبع هجاوخ ترضح ار نيتسخن أدبم ود

: دهديم حرش نينچ اسراپ هجاوخ تارقف باتك رد ،تسيماج ترضح
 و فلس تعباتمو تنسو باتك بجومب هديقع حيحصت زا دعب ((

 فرص نيرد ا ردوخ تمه يگمه دياب مارحو لالح زا ماكحا ملع نتسناد
 تارضح دقتعمو دياين عنام قح داي زا زيچ چيه اروا لد هك ،دنك
 يهاگآ ماود ينعي تيدوبع ماود و تعامجو تنس لها داقتعا ،ناگجاوخ
 نايسنو ... يريغ دوجوب  روعش تمحازم يب هناحبس قح بانجب تسا

)) ... هناحبس قح رون دوجو دوهشب دوخ
 لوصو و قيقحت لامك ماقم ،نايدنبشقن رظن رد دوهش ةبترم نيا

 تريصب شياشكو قيقحت هبتارم يط زا دعب هك تسنافرع يلاع ةجردب
 دوجو دوهشمر د" رارحا هجاوخ لوقبو دسريم وحص جارعمب ركس عفرو
 نيرد نايدنبشقن نيرب انب و " . دنزاسيم شومارف ار دوخ دوجو ،قحرون
 رذح حطشو  ركس بابرا زا و دنرادرب مدق طايتحا اب ريسلاريسع بتارم
 فراع و دنرب شيپ مأوت تعيرش ماكحا اب ار نافرعو فوصتو دنيوج
 قلغم ةلئسم رد ار نايدنبشقن فقوم ،رارحا هللاديبع هجاوخ  يدنبشقن
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:دزاس يم نشور نينچ  نيديحوت
 تيهولاو دش دازآ هناحبس قح ريغ فرصت تمحازم زا لد نوچ"

 قح تافص تايلجت دوهشب ماقم ني رد ،تساخرب تريصب شيپ زا يرگيد
 سپ زا يتاذ يلجت زا ،هتفاي تاحن دوخ ريغو دوخ فاصوا دوهش زا هناحبس
" .دوش دنم هرهب تافص تايلجت هدرپ

 )يطخ ،اسراپ هجاوخ تارقف(

 عابتا هرابرد ،هيدنبشقن تقيرط  ناياوشيپ دوخ لاوقازا هچنآ تسنيا
 تسلوقنم دوهش ماقمب نديسرو نيديحوت هلأسم قيقحتو تنسو باتك
 فوصتربتعم نوتمزا يكي هك "تاقيقحت"دوخ مهم باتكرد اسراپ هجاوخو
: هك هدرك هصالخ تيب نيرد  ار بتارم نيا مامت ،تسا تقيرطو

ينك دهجرا نكيلو يوشن وا وت
 دزيخرب یي وت وتز رك يسرب يياج

)٩٠ قرو يطخ تاقيقحت(

 )٩(
هناگ ه دزاي هيسدق تاملك

نآ ياه ينشوراب 

: يدنبشقن تقيرط يلمع روتسد و ناينب حرش هب ميوريم نونكا
 نيكلاس يارب ار يصاخ لزانمو تاماقم ،فوصت قيارط زا يضعب رد

 تولخو هبقارمو ركذ رد  ار يصوصخم بادآو هتشاد ررقم اه هقيرط نامه
 لغش هد يرداق تقيرط الثم .دنا هدرك بيترت نايفوص تاررقم رگيد و
 نك ةولصو خيش هب بلق طبرو ركذ طورش يتشچ تقيرط ردو تشاد
 هدهاجمو دهز  و تضاير رد يلوصا مه نايلذاشو .دوب ررقم هريغو نوكيف
 توالت و روبق كيدزن تماقا و ارحص هب جورخو مون ليلقتو موص ترثكو
 هيعدا و هيدر رطاوخ عفد و تابثاو يفن ركذو رحبلا بزح ءاعد و نآرق
 ركذو انف ملاع هبترمر د تابثاو يفن ركذ هيلازغ تقي رطو دنتشاد يصاخ
 باحصاو دندوب هدرك ررقم هضبق ملاعرد وه ركذو هبذج هبترم رد تاذ مسا

 تاذ مسا يفخ ركذ تاداعو موسر و تاسلاجم زا يلخت اب هيتولخ تقيرط
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 بادا اب هك ،دنتخانش يم ناسنا سفن تفرعم رد ار هعبس سوفن بتارم و
 لغش هن هب نايراطشو .دنديسريم هلماك  سفن متفه هبترمب رخالاب هصاخ
 رياس ناوريپ كلذك و .دندوب لياق يددعتم تابرض هب تاذ مسا ركذ ردو
 يلاعتوا اب لوصو وادخ تخانشو ركذ و كولس رد يئ هژيو ياه ه ار ،قرط
 دوخ باتك هس رد هللاريقف ديس  يكراصح يدابا لالج فراع هك دنا هتشاد
 ءافيتسا اب ارنا ليصفت هيبيغ تاحوتفو داشرالا هقيرط و داشرالا بطق
.دنا هدروآ ءاصقتساو

 قلاخلادبع هجاوخ ترارقم زا ار روتسد تشه نايدنبشقن اما
:هك دنتفرگ يناودجغ

 مد رد شوه-١
 مدق رد رظن-٢
نطو رد رفس-٣
 نمحنا رد تولخ-٤
درك داي-٥
 تشگ زاب-٦
 تشادهگن-٧
دشاب ،تشاد داي-٨

 هك ،دوزفا نارب دنبشقن نيدلاواهب هجاوخ ار  رگيد ءادبم هس  يلو
19.تسا يددع فوقو  و يبلق فوقو و ينامز فوقو

 ترضح دشرم يرغشاك نيدلادعس انالوم هسيفن سافنا هلاسر رد
 دراو هيسدق تاملك نيا حرش رد يليصفت )ق ٨٦٠ يفوتم( يماج
 :دوش يم هدروآ اجني رد نآ ةصالخ هك تسا
 دشاب روضح رس زا هك دي اب ديآ يم رب هك يسفن  :مد رد شوه-١

. دباين  ار تلفغو
 ات ،دنك ياپ تشپ رد رظن ،ندمآ و نتفر  رد كلاس : مدق رد رظن-٢

. دتفا هن دياب يمن هك يياجب و دوشن هدنگارپ وا رظن
 يرشب تافص زا ،دشاب يرشب تعيبط رد دياب رفس  :نطو رد رفس-٣

.هيضرم تافصب همومذم تافصزا و يكلم تافصب
.دشاب قح اب شنطاب  و قلخ نايم رد شرهاظ :نمحنا رد تولخ-٤
.بلقو نابزب تلفغ نودب ًامياد  ركذ راركت :درك  داي-٥
  و ييوت نم دوصقم دنوادخ :دنيوگ يركذ ره بقع رد :تشگزاب-٦
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. وت ياضر
 تارطخ زا نهذ ولخو نتشادهگن رايغا روطخ زا ار لد :تشادهگن-٧

. سفن ثيداحاو
 توصو فرح سابل زا درجم ،يهلا بانجب لد هج وت  :تشاد داي-٨

 بطق 20.دشابن نكمم متا ءانف نودب هك تاهج عيمج زا درجمو
یطخ،کولس رد یماج تايعابر حرشب٥٦٢ داشرالا

 لامو تفص نام ز ره رد هك ندوب دوخ لاوما فقاو :ينامز فوقو-٩
.رافغتسا اي تسا ركش بجوم ؟ تسيچ وا

 و هناحبس قحب رضاح نتفگ ركذ نامز رد ركاذ لد :يبلق فوقو-١٠
 فراعم یطخ هعومجمرد،هسيفن سافنا 21.دشاب روكذم دجاو
 نافرع رد ريتاسد هنوگنيا هک دنامن هتفگان.دعبب۲۹ قرو هيدنبشقن

 رد لبق لاس رازه تفه دودحرد ًالثم .دراد نهک قباوس قرش
 تسا دوجوم داشيناپ وا مانب يباتک ناودنه رکفت و نيد و هفسلف
 سدقم تايبدا بيترت ماتتخا و داليم زا لبق نرق جنپ هرود هب هک
 نارهت زا ردان تيرما تهکنپا تمسقرد .دراد قلعت نايدنه يديو
 تاذ هب لوصو و کولس همزال زيچ شش هک هدمآ ۶ـ۱ تاريقفديب
 ساوح طبض :اهراتيرپ )۱( دنمان گوج شش ارنآ هک تسا قلطم
 )۳(.صاخ زيچ کي هب نتسب روصت :نايهد )۲(. نوردب نوريب زا
 کي هب نتسب لد :تانراهد)۴(. سفن سبح یلوغشم : مايانارپ

 و قارغتسا :يهدامس)۶(.لماک نيقي :کرت)۵(.صاخ زيچ
 نارهت عبط ۴۵۰ و۲۵۵ هوکشاراد همجرت داشيناپ وا( ندشوحمورد

۱۹۶۱(.

 هچنآ و دراد مات تهابش يدنبشقن تقيرطريتاسداب گوج لصا شش نيا
 د یسراف نابر صاخريباعتاب و هدرک ردقم يناودجغ قلاخلادبع ترضح
 سافنا ددعب هللا يلا قرطلا هک .دراد ميدق یأدبم یناسنا فراعمرد،هدروآ
.قیالخلا

یطخ۲۰۵ قرو،رارحا هجاوخ ريقف
 22.يبلق ركذ رد قاط ددع تاعارم  :يددع فوقو-١
۵۶۲داشرالا بطق یطخ۲۰۵ قرو،رارحا هجاوخ ريقف-٢
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 رد نايدنبشقن ار قح هار كولسو تقيرط ءادبم  هدزاي نيا
 دنيوگ ينشور هد ارنآ هك ،دنناسر رسب رگيد زيچ هد ينشور
 هجاوخ ملكلا عماج ةمدقمرد ارنآ اسراپ هجاوخ ترضحو
:ديوگ نينچو تسا هداد حرش يناودجغ قلاخلادبع

 هراچرون هدزا تاماقم يطرد ار كلاس يدنبشقن تقيرطرد
: دوبن

 رون مراهچ .ديحوت رون ميس .مالسارون مود .ناميا رون لوا
 زاب رون متفه .درك داي رون مشش .تياده رون مجنپ .تفرعم
 .خيش رون مهد .تشاد داي رون مهن ،تشادهگن رون متشه .تشگ
 رد يدنبشقن تقيرط يلمع يدابم و لوصا زا هچنآ دوب نيا 23"

.دش هدروآ راصتخا تياهنابو هداتفا روكذم ناشيا بتك

 )١٠(

يدنبشقن تقيرط رد يماج ترضح ماقم
 و روثنم راثآ ردو ،دراد خماش يماقم نايدنبشقن هفياط رد يماج

 زا يكيو هدرك حيضوتو حرش ار تقيرط نيا ضماوغ زا اسب شيوخ موظنم
.دوب هقيرط نيا ناياوشيپ لاوقا ناحراش و ناگدنسيون

 لوا :دراد يديرم تبسن دنبشقن ترضح هب هليسو ودب يماج ترضح
 زا راطع دمحم نيدلا ءالع زا شوماخ نيدلا ماظن زا يرغشاك نيدلادعس زا

 .دنبشقن نيدلاواهب هجاوخ هفياطلا خيش
24.دنبشقن هجاوخ زا يخرچ بوقعي زا ،رارحا هللاديبع هجاوخ زا :مود

 گرزب ناياوشيپ زا رارحا هجاوخو يرغشاك دعس ترضحو ادارمود و
 شتافوو  ق ٨٠٦ ناضمر رارحا هجاوخ دلوت هك دندوب دوخ رصع يحور
 ءاروام رد هك تسا صخش نامه نياو 25.تسا ق ٨٩٥ لوالا عيبر خلس
 ردو تفاتش شن ديدب راب راهچ يماجو تشاد هناهاش يلالجو ترهش  رهنلا
 هدما يهاش يابق رد رقف وا ريبدتبو دوب هناكولم هنطنط ياراد رقف سابل
:دوب
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 دمآ يهاش يابق ردنا رقف وچ
 دمآ يهللاديبع ريبدتب

 يماج ترضح ،يدنبشقن تقيرط نابوسنم و ناگ دنسيون رثكا لوقب
 ةليسوبو  هدرك بسك وزا ار هيدنبشقن تقيرطو  دوب هفياط نيا مودخم
 زا يكي الثم .تسا هديسر ناگ هدنيآو نارگيدب لسلسم وا ميقتسم ناديرم
 هللاريقف هاش ترضح ،ميتفگ هچنانچ هلسلس نيا فورعم نافلومو ناياوشيپ

 ةقيرطو دننوفدم روپ راكشرد هك يلادبا هاشدمحا  دارمو رصاعم يكراصح
 دنس داشرالا بطق رد ،هتفاي جاور  دنسو ناتسناغفا رد و زا هيدنبشقن

 هداز رهاوخ نيما دمحم انالوم هب هليسو  شش هب ار دوخ يدنبشقن تقيرط
 و دمحم نيدلا ءالع زاوا و  دمحا نيدلا ثايغ زا وا هك ،دناسريم يماج
 ار يماج ترضح ام نيرب انبو 26.دوب هدرك هضافتسا يماج ترضح زاوا
. ميناوتيم هدرمش مه ناتسناغفا مدرم يناحور ناياوشيپ زا يكي

)١١(

يدنبشقن تقيرط نيب يماج فقوم
يدوجو ديحوتو 

 يدوهش ديحوت ركفب نايدنبشقن هك ميدرك هراشا هقباس ثاحبا رد
 حراش ،تدحو لياسم رد يماج ترضح نوچ ،يدوجو ديحوت هن دندوب
 فقو نآ حورشو وا تايعابر رثكاو تسا يبرعلا نبا راثآ تسدربز و ردتقم
 يم هديد ضحم يدوجو يفوص كيرظن  يداب ردو تسا ثحابم نيمه
 تقيرط يوريپوا هنوگچ هك ،ديآ يم دراو يلاكشا اجني رد سپ دوش
 ناياوشيپ  هكيلاح رد ؟ هدروا مهارف دوجو تدحو راكفا اب ار يدنبشقن
.))تسوا همه((  هن دندوب ))تسو زا همه(( هب لياق هيدنبشقن

 يماج راكفا و راثآ رد عبتتم ره رطاخرب امتح هك تسا يلاوس نيا
 نآ لقان و حراش يماج هك ار دوجو ديحوت  ركف قيفلتو  قيبطتو درذگيم
.دباي يم رد لكشم نايدنبشقن هيور  اب هدوب

 نايدنبشقنو هدوب تقيرط نيا ملسم داتسا يماج ترضح هكيلاح رد
 هللاريقف هاشو  يوتت مشاه دمحم خيشو يتفم رداقلادبع خيش دننام ققحم
 انالوم ةليسوب هيدنبشقن خياشماب ا ردوخ باستنا ةلسلس هريغو يكراصح
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 داوم دوجواب و دنناديم هتسويپ شا هداز ره اوخ نيما دمحم انالومو يماج
 ا دوجوم دوجو ديحوت باب نم يماج ترضح راعشاو راثآ رد  يناوا رف
 عبتم يدارم و ملسم يدشرم  يدنبشقن ناوريپ دزن رد يو مه زاب ،تس
.تسا

 ار نيتدحو بعشتو كاكفنا خيراتام هك تسا ني رد هلضعم نيا لح
 اب مدقتم نايفوص هك مينيببو مييامن هعلاطم تقد اب نايفوص بتكرد
 توق دننام ناشيا بتكرد و دنا هديچيپ ديحوت لياسم حرش رد هكيدوجو
 يملس دمحم نمحرلا دبعوبا هيفوصلا تاقبط و يكم بلاط وبا بولقلا
 و يونزغ يريوجه بوجحملا فشك و يريشق  ةلاسرو جارس رصن وب عمللاو
 هللادبع هجاوخ تاره ريپ اصوصخمو تسا دراو ديحوت رد يثحابم نارگيد
 عاونا و هداد حرش ار ديحوت لياسم اهراب دوخ ةيفوصلا تاقبط رد يراصنا
  ديحوتو ديرجت ديحوتو رارسا ديحوت و صالخا ديحوت  ياهمانب ارنآ فلتخم
 نيريش ينايباب هريغو  دهاوشو موسر و صاخو يقيقحو  يديلقت
 نيدلازع زينو دراد يصاخ فيرعت يو دزن يكي ره هك ،تسا هدروآدنمدوسو
 رب ينبم هك هيادهلا حابصم باتكرد  ق ٧٣٥ يفوتم يناشاك دومحم
 رمع نيدلا باهش خيش يدرو رهس  تقيرط سسوم فراعملا فراوع
 يهلا و يلاحو يملعو يناميا ةعب را ماسقاب ار ديحوت ،تسا ق ٦٣٢ يفوتم
 ر ون يلاح ديحوت ءاشنم يلو ،تسا يداع نا لوا مسقود هك ،هدرك ميسقت
 يفخ كرشو  دوش يفتنم تيرشب موسر زا يرثكا نادب هك هدوب هدهاشم
27.تسين رگيد هبترم ار يمدا ديحوت رد هبترم نيا يارو و ،ددرگ عفترم

  دراو مدقتم نايفوص راثا رد هك ،ديحوت يدنب هقبطو ميسقت نيا زا
  نينچو  تسين دوهشم دوهشو دوجو ديحوت نيب يصاخ زايتماو قرف ،تسا
 نيب ،دشاب عنامو عماج هك يقرف زين يماج رصع ات هك ،ديآ يم رظنب
 ،تفاي مهد نرق زادعب ةنم زارد  هك يتحارص و ترهش نيا اب نيديحوت
 .دشاب هتشادن دوجو

 لباك خيرات  نمحنا رد  هك  هيدنبشقن فراعم ياهبنارگ ةعومجم رد
 دشرم هك ي رغشاك  نيدلادعس ترضح هيسدق  تاملك زا ،تسادوجوم
 نيديحوت نيب ار يفقوم هك ،تسلوقنم تاملك  نيا ،تسا يماج ميقتسم
: دهديم ناشن

 رب هچ ،تسين روصتم راكنا ،فرص ديحوت ةظحالم تقو رد هكنادب"
 زين لطاب " هتار وهظ ضعب هناف ،هروط يف لطابلا ركنت ال " هدومرف بسح
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 هچ .درادن دوجو  ًالصا ريغ هك ببس ن ازا .تسا يهلا لالج روهظ وترپ زا
 ،ًاقلطم تسا تيريغ مهو و  شيامن يفان ،يقيقح روكذم ركذ رد يهتنم
 ترابع نآو دشابن روعش مه شدوخ رسو لاح ورکذ زا و دوجو دوب زا هکلب
: تسبرقو لاصو لامك زا

سبو تسنيا لامك وش مگ دوخز وت
سبو تسنيا لاصو الصا نامه وت

 رصانع زا ناشيا دوجو هك جراخ رد دوجوم يضعب ،دنا مسق ود ءايشا
 ،تادوجوم عيمجو ،نهذردنا دوجوم رگيد يضعبو دشاب هتفاي بيكرت هعبرا

 .تسيمدع يرابتعا رماوا نيعت ،يجراخ دوجوم هاوخو ينهذ دوجوم هاوخ
 نيا هك يتقو سپ ....تسا هدرك روهظ رهظم نارد هك تسا قح تقيقحبو
 و ركف رد هچرهو نك هدهاشم نآرد قح ،ينيب جراخرد  ار هچ ره يتسناد
  ار نيعتو تروص .ندوب دهاوخ ينيعتو يتروص ارنا هتبلا ،ديآرد وت لايخ
 هاوخ و هديدنسپ هاوخ دوخ یاه ركفو اهلايخروص همهرد ار قحو ،نكرود
 هكلب ،تسا مياق قحب مه وت ركف نيا دوجو هكنادبو نك هدهاشم هديدنسپان
 لاح نيرد ميادو تسا هدرك روهظ صوصخم نيعت نياب هك تسا قح نيع
28....تسا نيمه هجوت هك شاب

 دوخ تارقف رد يماج رگيد مودخمو دشرم رارحا هللاديبع هجاوخ
:ديوگ

 تقيقحب ،هناحبس قح دوهشب ،هناحبس قح نود ام زا تبيغ نامز((
 رشبمو تس انف همدقم ينعم نيا روهظ .تسا دوجو دوهشو لوصو نامز
 روضح هك تسنادب تقيقح تداعس لينو ..... تداعس حبص ريشاتب تسا
 ريغبو دوخب روضح زا دناد رگ بياغو زاين يب اروا ،هناحبسوا روضحب هدنب

.... ييش لك نع كبيغيو كينفي نا يغبني ،كيلع هدوهش كدوهش :دوخ
 دوجوب روعش تمحازم يب تسا يتاذ دوهش ،لصو زا دوصقم

 29))....يترثك
: دننك فيرعت نينچ ار ديحوت هيدنبشقن يافرع
 هب يهاگآ زاوا ديرجتو لد صيلخت وگب  ؟ تسيچ ديح وت دنسرپ رگا "

 ملع زا لد يصالخ وگب ؟تسيچ تدحو دنسرپ رگا و ،هناحبس قح ريغ
30" .هناحبس قح ريغ دوجوب

 رصع ات يدنبشقن نيتسخن ناياوشيپ هك تفگ ناوتن تروص نينچ رد
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 يتايرظن هكلب ،دنا هدوب لياق نيتدحو نشور زايتماو  نيب قرف هب يماج
 مه نايدنبشقن و تشاد دوجو ميدق زا نآ ياهيدنب هقبطو ديحوت ةرابرد
 يتدمو  درادن دوجو ًالصا ريغ هك دنتفگيم يهاگ ،تشذگالاب رد هكيروط
 ترثك دوج و هب روعش  تمحازم يب قح دوهشو نيعتو تروص يفن هب مه
 هكيتقو ات ،دنا هدوب لياق تسيمدع  اهنآ نيعت هكي رهاظم رد قح روهظو
 شدادجا هك ،ديسر )ق ١٠٣٤ – ٩٧١( يدنهرس يلباك دمحا خيش هب تبون
 هضافتسا يلباك هللاب يقاب دمحم هجاوخ زا شدوخ و هدوب لباك بارحن زا

.دوب هدرك
 هك ،تسا يدنه رس روهشمو دنه فورعم نايدنبشقن زا خيش نيا

 رد شناوريپ مامت وزا دعب هك ،دوشك ار ديدج يبتكم يدنبشقن تقيرطرد
 همه دزن عبتمو ملسم يركفو دنتف ريذپ اروا يأر ناسارخو ناتسودنه
 يسرد باتك،هتفاي رشن اهراب ميخضدلج نيدنچرد هكوا تابوتكمو تشگ
.ديدرگ زين رگيد قيارط ناوريپ يتحو نايدنبشقن يندناوخو

ً الماك يدوجوديحوتردوا لاوقاو يبرع نباراثآرب هكنيا ابدمحا خيش
 اردوجو تدحو،دراد اوتحازينرگيد قيارط نايفوصراكفا ربو هدركروبع
 هكدراد هديقعو هتشادنپ هيئاطسفوس بهذم هنيعبو هيفوص تاطلاخمزا
 ،ديآ يم اديپ يدوجو تدحو ركف ما زاغآرد و تسا ركسرب ركف نيا يانبم
 لامك يدوجو ديحوت زا يقرت نياو ،دنكيم اقترا ماقم نيزا يفوص هكات
 هبو درذگيم " تسوا همه "زاو دسريم يدوهش ديحوت تبت رمب هك تسوا

31.دسريم "تس وزا همه" دمحا خيش راتخم ترابع

 ار تسوزا همهو دوهش بتكم ،يدنهرس مث يلباك دمحا خيش يراب
 دهديم بيذهتو حرش ،تاطلخو بياوش زا هيفصتو هنادهتجم هيوراب
 رد ،تشاد يرشبو يناهج يگنر ميدق فوصت رد هك  ار ديحوت ثحبمو
 رد شناوريپ لاوقا هك ،دزيريم توبن ضويفو يدمحم عرش رهاوظ بلاق
 زاو دشاب هتشادن تعيرش رهاوظ اب يتفلاخم يندا مه هبذجو قوذ ملاع
.دنشاب هتفاي هانپ دوهش وحص هب نايدوجو ركس

 يمالسا فوصت رد دوهشو دوجو حلطصم ريباعت هك تسين يكش
 )٤٣٠ ص( هيادهلا حابصم رد يناشاك دومحم لوقب يتحو تشاد يقباوس
 ودرب بوبحم هبوا ياقبو بحم دوجو  يانف زادعب بوبحم هب بحم لاصتا
 رد بوبحم هب بحم رس لوصو ينعي يدوهش لاصتا نآ لوا هك :دوب مسق
 تافصب تاذ لوصو ينعي يدوجو لاصتا نآزا دعبو دوب هدهاشم ماقم
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.دندناوخيم هللا يفريس ارنآو دوبن تياهن ارنآ بتارم هك دمآ يم بوبحم
 رس فراع يلو ،دوب رت دنلب دوهش زا دوجو تبترم ايوگ لاح نينچ رد

 ديحوتو داد قيفوت يوبن جاهنمو تعيرش رهاظ اب ار بتارم نيا يدنه
  ةبترم رد نآزا دعب فراع هك ،دناوخ يرذگو يروبع تبترم ار يدوجو
 تعيرش هب لمع طقف اجنيرد وا لوقبو دريگيم رارق دوهش نانيمطاو نوكس
 زاو دسريم مامتو  لماكوحص هب ركس ز او دشاب شراك رادم صالخا و
.ديامن يم هرانتسا توبن ةاكشم

 ،دعب ام نايفوص ار))تسوزا(( همهو يدنهرس دوهش ركف بتكم
 تارابع نيابارنآ يكراصح هللاريقف هاشو  دنتشادنپ عبتموراتخم تقيرط
:دنكيم حيضوت

 عيمج رد دوخ تالامكب هك تسا قلطم دوجو نامه ناشيادزن ((
 عيمج رد ،دوخ تاذ دحرد ناشيا دزن دوجو نآ .تسا هدومن روهظ بتارم
 راوطاب كلذ عمو تسا هزنم وارعم  ،دحو لكشو تارابتعاو اه تبسن

 نيع ار لظ نوچ ناشياو .تسا هدومرف روهظ دحو لكشب و هدومن هولج
 لصا نيع لظ هكنآ لاحو دنا هديدرگ لياق تسوا همهب دنناديم لصا
 روهظ همه نيا هك دنيوگ هك تسنآ دوجو ديحوت رد  كين لوقو ... تسين
 ردو تسا  هدومن روهظ بتارم عيمج رد هك تسي دوجو نامهو تسوا تا
 هك ار تافصو ،تسوا همهنيا هكنآ هن ،تسا هديدرگ رهاظ ددعتمءايارم
 همه نآ ،دنتسين يلاعت قح تارضح تافص نآ،دنناد يم ملع هب عجار
 لالظو سوكع ،ملع هناخرد هك ،تافص نآ لاثمو هبشو دنا تافص لالظ
 ديحوت نياو دنا هديدرگ تانكمم قياقح ،هتشگ رهاظ هيمدع ءايارم رد اهنآ
 32" .تسادوهش رد قيقحت يور زا

 وا ناوريپ و يدنهرس فراع تانايب رد هك يتحاضو و تحارص نيا اب
 يلك كاكفنا هب لياق  ،نايدنبشقن يتحو نايفوص ءامدق ،تسا دوجوم
 رس راتخم هك ))تسو زا همه(( ريبعتو  دندوبن دوجو و  دوهش نيبتكم
 دراو هيفوص ديجاوم راعشا رد هك ))تسوا همه(( لباقم رد ،تسا يدنه
 تقيرط يوريپ دوجو اب يماج ترضح نيرب انب و تشادن جاور ،دوب
 يراتفگ ،امدق بأد رب ،هفياط نيا ناربهر هب لماك تديقعو يدنبشقن
 راكفاو يبرع نبا راثآ ريصبو اناد حراش و دراد صلاخ نايدوجو هب هباشم
 هيندم تاحوتف 33صف رب ار صن(( يدنهرس فراع هكيلاح رد ،تسوا
 زا يو يوريپ طايتحا لامكزا نياو "دهديم حيجرت 34هيكم تاحوتفربار
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.تسيعرش ماكحاو صن رهاظ
 مارتحا لامكابار تعيرش،يماج ترضحدوخو يدنبشقن ناربهر نوچ

 نيربانب،دوب ناشيا تمه ههجو تقيرطو تعيرش هقفاومودندركيم يوريپ
 لامعتساو هيدوجو لاوقاو بتك ليصفتو حرش هك تفگدياب
 دنتسناد يمن تعيرشاب يفانمار ناشيا فياطلو تاحلطصموريباعت
 تباث يفقوم هيدوجو ريباعتو شيوخ تقيرط نيب يماج ترضحدوخو
 تقيرط اب سناجتمو ميالم يعضوار راكفا نامه تسناوتيمو تشاد
.دهد تعيرشو

 يوب هك تسا دوجوم يبلاطم و ريباعت يماج ترضح راعشاو بتك رد
 رظن زا ارنآ رهاظ لها ءاملع زا يخربو دسريم ماشمب نآ زا يدوجو ديحوت

 تاضقلا يضاق  يئازوكلا دمحا الم دنخّا هچنانچ،دنا هديدنسپ هن عرش
 هتشاگن بلاطم نيا حرش رد ار هقراف هلاسر ق ١٢٤٠ دودحرد راهدنك
 يراهدنك ققحم هللا بيبح همالع يلو .تسا هتخات دوجو ديحوت لهاربو
 هدومن هناملاع قيبطتو همكاحم نيديحوت لها نيب ))هقراب هعمش(( هلاسر رد
: ديوگ يو ،تسا هدرك عافد يماج ترضح ياهراتفگ زا اصوصخمو

: هك هرس سدق يماج نمحرلادبع يولوم هيعابر يكي((
 تسوا همه هرمهو نيشنمهو هياسمه
 تسوا همه هش سلط او ادگ قلد اب
: عمج هناخناهنو قرف نمحنارد
تسوا همه هللاب مث تسوا همه هللاب

 رهاظمو لالظو سوكع همه هك دهاوخيم ينعم نيا نآزاو  دناوخيم
 قوذو  دريگيم تذل ينعم نيدبو دنيوا سدقا ترضح لامكو لامج ايارمو
  دارياو ددرگن قح ال يو هب يناصقن و يررض دباي يمرد توالحو
 ماعنالاك ماوع رضحم رد ملكت نيا هكنآ رگم ،دوشن دراو يورب يضارتعاو
 هقدنزو داحلا هنتف رد عوقو رطخ هنظم ار ناشيا تاملك نآ عامس هك دشاب
 يناكم هتكن رهو يتقو نخس ره يرآ ،دشاب هقح تعيرش رد داقتعا داسفو
...... دراد

: ديوگيم رگيد ياج هيلا مظعم بانجو
لازي مل رون سكع ؟ مد آ تسيك
لازيال رحب جوم ؟ ملاع تسيچ
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برع و مالسا ندمت 1
١/٢٨ لوسرلا ثيداحا يلا لوصولا ريسيت  2
١٩٤٦ هرهاق عبط ١٤٥ يبرع همج رت ،مالسا رد تعيرش و هديقع. لباك عبط ٥١١ هيفوصلا تاقبط 3
 هصالخ تلاوحب ١٣٤ باتك نيمه١٩٤٥ هرهاق عبط ١٤٥ يبرع همج رت ،مالسا رد تعيرش و هديقع 4
  ٣/١٤٨ يبحم رثالا
  ٣/١٤٨ يبحم رثالا هصالخ تلاوحب ١٣٤ باتك نيمه١٩٤٦ 5
١٤ تاحفن :يماج 6
ح436 يسيلگنا نابزب يمالسا فراعملا هرياد رصتخم 7
٣/٨٧ ريسلا بيب 8
.٤٣٦ هرياد رصتخم 9

٣٧٥ رابخالا نويع 10
     ق ١٣١٩ هرهاق عبط ١٥٣ هوبنلا مالعا 11
60  ريغصلا عماج 12

 عاطقنا رون زا دشاب يك ار سكع
)٣٧(  ))... لاصفنا رحب زا دشاب نوچ ار جوم

 تقيرط نيب اردوخ تباثوراوتسا فقوم يماج ترضح جهن نيدب
 لها دويق زا ار ديحوت ةلأسمو هدرك ظفح دوجوديحوت راكفاو تعيرشو
 هكيلاح ر د ،تسا هداد تشاد قباس رد هكيي يرشبو يناهج ينشاچ ،رهاظ
 نودبو هتشاد مارتحا ماتو لماك تياعراب زين ار تعيرشو تقيرط بادآ
 ،نيرش تبحص ةبذاج اب ،درتسگ يخيش طاسباي و دنيشن تولخرد هكنيا

 وا تابتاكم زاو تسا هدرك ييامنهر دوصقم لزنم رسب ار ادخ هار ناكلاس
 لكاشم لصفو لح هبو دوب روشحم مدرم اب هراومه هك تسمولعم
 تقيرط شياتسرد يو دوخو تخادرپ يم نانارمكحو  مدرم يعامتجا
: ديوگ يدنبشقن

دنن ارالاس هلفاق بجع هيدنبشقن
 ار هلفاق مرحب ناهنپ هر زادنرب هك
ناش تبحص هبذاج هر كلاس لد زا
 ار هلچ ركفو تولخ هسوسو درب يم

 )لباك ،هنيم لامج .ش ١٣٤٣ برقع ٣ هعمج ماش(
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.  لباك يلم فيشرا يطخ نيفراعلا هلسلس 13
.دعبب ٥٥٥ داشرالا بطق :هللاريقف 14
٢٤٨ تاحفن :يماج 15
. يطخ هيسنا هلاسر :يخرچ ق 16
٥٥٦ داشرالا بط 17
١٦٠ حابصم 18
٦٧ قرو خيرات نمحنا يطخ هيسدق هلاسر :اسراپ19
یطخ ملکلا عماج 20
یطخ ملکلا عماج 21
یطخ ملکلا عماج 22
۵۶۲داشرالا بطق 23
یطخ ملکلا عماج 24
۵۵۶ داشرالا بطق 25
 یطخ رارصا هجاوخ تاعقاو 26
۲۲حابصم۵۵۸،داشرالا بطق 27
۲۲حابصم 28
۱۳۹ قرو هيدنبشقن فراعم هعومجم 29
۱۰۶باتک نيمه۲۰۱باتک نيمه 30
.هريغو۳۶ ص مود رتفد و۸۳ و۸۱ و۱۵ ص،ارتفد یدنهرسدمحا خيش تابوتکم۱۰۶باتک نيمه 31
 هللا ريقف هاش.هريغو۳۶ ص مود رتفد و۸۳ و۸۱ و۱۵ ص،ارتفد یدنهرسدمحا خيش تابوتکم 32
.روهال عبط۲۴۴ تابوتکم،

.روهال عبط۲۴۴ تابوتکم، هللا ريقف هاش 33
.تسا یبرع نباروهشمراثآ زا مکحلا صوصف 34

)یطخ(هقراي هعمش : هللا بيبح یراهدنق ققحم ۳۷

 مود لصف         ٦۰
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موس لـصـف

 رد يماج ركف يلجت
لاسباو نامالس
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)۱(

 ترضح گنروا تفه رد ،تايونثم نيرتكچوك زا لاسباو نامالس
 سدسم لمر رحب تافح ازم رد ،تيب ١١٣٠ زا شيب هك ،تسيماج
1:دوش يم زاغآ تيب نيدبو دراد ))نلعاف نتالعاف نتالعاف((

 ناقشاع ناج هزات تدايب يا
ناقشاع نابز ،رت تفطل باز

 اي رثن ةليسوب يسايسو يتمكحو يعامتجاو يقالخا بلاطم نيقلت
 و تشاد جاور رشب نيبرد ميدق نامز زا تاياكحو صصق نمض ردو مظن
 تمكحرب نآ يانبم هك تفاي ناوتيم ار اهناتساد نينچ يتلم ره تايبدا رد
 تاياكح نمضرد ار يديفمو دنمدوس يدابمو هدوب يقالخا تانيقلتو
 تيركسنس رد الصا هك،هنمدو هليلك دننام،دنشاب هدروآرد پسچلدو نيريش
 هب مهو دمآ رد يرد نابز و يبرعو يولهپ هب نازا دعبو دوب ))هرتنت هچنپ((
.دراد اه همجرت رگيد ةنسلا رثكا

 ينانوي نآ لصا ،تسمولعم هك يياجات لاسباو نامالس ناتساد اما
 تفالخ دهع رد ينانوي بتك مج ارتو مولع لاقتنا رصع رد هك 2،دوب
 فلتخم روصب مجعو برع تايبدا ردو دمارد يبرعب ينانوي زا نايسابع
 يماج ترضح فرط زا هك تسا نيمه نآ يبدا لكش نيرخاو تفرگ ياج
.دش هداد نآ هب گنروا تفه رد
1

2 
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: ناتساد نيا يبرع ياه همج رت
 برع خروم و بيبط يدابع قاحسا نب نينح ديز وبا يبرع همجرت١

.)ق ٢٦٠ – ١٩٤(
 يخلب ميكح انيس نب هللادبع نب نيسح يلعوبا يبرع همجرت_١

)ق ٤٣٨ – ٣٧٠(
 – ٤٩٤( يسلدنا ليفط نبا هب روهشم دمحم ركبوبا يبرع همج رت-٢

 )ق ٥٨١
 هك ،ديآ يم رب يماج ترضح يرد موظنم ناتساد ةلباقم ةعلاطم زا

 يلو ،هتشاد رظن رد ار قاحسا نب نينح تياور ،شيوخ باتك مظن رد يو
 مكحو تاياكح مزال عقاوم رد  و دروآ دراو ار يعونت ناتساد لقنرد
 رصع قوذ قباطم هليسو نيدب ار بلاطمو درك هفاضا ار يعورفو اهزردناو
 يهاگو هداد فوصتو نافرع ينشاچو تخاس رتبلاجو رتنشور شيوخ
. تسا هديناجنگ نارد مه ار يويبرتو يقالخاو يعامتجا بلاطم

 بونج ات لوبناتسا زا ،دوب يناهج درم دوخ رصع رد يماج ترضح
 نادنمشنادو هسردمو ملع لها ،تشاد ذوفنو ترهش  رهنلاءاروامو دنه
 بابرا ياههاقناخو نايفوصو يناحور ياه هقلح ردو يدنتشاد يمارگ اروا

 تدارا راهظا واب مه تسايس لهاو  نايرابرد .يتشاد  ذوفن افصو تقيرط
 شنادو رنهو بدا هاگشرورپ هك ناسارخ تنطلس زكرم رد يو .يدنديزرو
 نيطالس ياهرابرد اب يو طباور يلو د ركيم يگدنز تاره ينعي دوب
 نيمهو تشاد نايرج افصو صولخ لامك رد دنهو ناريا رابرد و ينامثع
 نوزوا نب گيب بوقعي نمكرت هاشداپ مانب ار لاسباو نامالس يونثم
 ابيد رد هك هتشاد ءادها )ق ٨٩٦ – ٨٨٤( زيربت ناطلس ولنيوق قا نسح
:ديوگ نآ ةچ

 تسه هك يرادناهج نآ بوقعي هاش
 تسپ كالفا هورذ شولع  اب

)٣١٥ ص مود گنروا(
 نادنمشناد هجوت دروم برغو قرش رد هراومه باتك نيا يرد نتم

 يسيلگنا هب  ارنآ )م ١٨٨٣ – ١٨٠٩( دلارج زتيف سيلگنا يمان رعاشو دوب
:ديوگ يو ،درك رشن  ١٨٥٦ هنسردو موظنم

 يقالخا رظن زا هكلب ،تسا بلاج دوخ يدوخب اهنت هن تياكح نيا "
 هك ينوگانوگ ريذپلد و بلاج رايسب تاكن .دشابيم هجوت ناياش زين هجيتنو
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 يقالخا يناعمو دزاسيم رتابيز و رنتشور  ارنآ ،هديدرگ ركذ ناتساد نمض
 رايسب ترهش ياراد رگا تسين ديعبو ...... دهديم ميلعت ار يرايسب

".دوش
 ،تشاد يهقفو يبداو يلقع مولع رد هك يتبت رمولع دوجو اب يماج

 زاوا ينيب ناهجو داهن يم مدق يداتساو يراوتسا اب زين قارشاو تقيرط رد
 نامالس ناتساد مظنرد نيرب انبو تسا ليامتم هداملا ءاروامو ينعم هب هدام
 عاونا بابرا هب دياقع رثا هك قاحسا نب نينح تياور يور زا لاسباو
 دهديم قارشاو نافرع ةغبص نادب يماج ،تسيراط نارب نانوي يجولاتيمو
 نامالس هكيماگنه ًالثم .دشخب يم قباطت رصعةيحور ابار ناتسادو
 هب نامالس ردپ ،دنوش قرغ اتدنزادنا يمايرد هبار نتشيوخودره لاسباو
 ريبعت نياو ،دهد تاحنار لاسبا هكدهديم نامرف ))بآ تيناحور((
 ود نيا دوخ يونثمرد يماج اما .))سونيكوا((رحب عونلا بر هب تسيياميا
 دناشن يم شتآ نازوس بيهل نيبرد رحب ياهنافوط ياجب ار هتخابلد
 هك دناديم ))قارشاو قوذ بابرا (( نادرم تمه زا مه ار نامالس تاحنو
:

دوب لاح نآ فقاو يناهن هش
 د وب لاسبا نتشك رب شتمه
 تشامگ تمه نتشيوخ دارم رب

تشاذگ ار نامالسو اروا تخوس
بيصن نادرم زا دراد نادرم راك
 بيرغ نادرم تمه زا نيا تسين

)٣٥٥ ،مود گنروا(
 اهدورد زا دعب )هرهز( قشعو لامج عونلا ةبر ناتساد رگيد ةلحرم رد

 هك ات ،درب يم دوخ زا اروا و ديامنيم يور نامالس هب ،نيعب را ياه زامنو
 يماج .دروآ يور يدم رس لامج هب و ديادزب شرطاخ زا لاسبا شقن
 يناف نسح ربار يقاب نسحو هديناشك ناف رعب ار نخس زاب عقوم نيرد
: ديوگو دهديم حيج رت يناف رب ار ديواج شيعو

تسشب وا ريمض زا لاسبا شقن
 تسرد دش يورب  هرهز يور رهم
 ديرب ينافزاو ديد يقاب نسح



موس لصف                                     ٦٤

موس لصف                                                     ٦٥

موس لصف                                     ٦٦

ديزگرب يناف زا ار يقاب شيع

) ٣٦٠ ص مود گنروا(
 نيا نتشون هب تسيت اراشا ،قاحسا نب نينح ناتساد ناياپرد

 حاولارب ))نانوي ي ريطاسا عاونا بابرا(( هرايس تفه ةيعدا اب ناتساد
 زا نآ ندوشكو نارب اهم ره يانبو نامالس ردپ روگ رد نآ نداهنو نيميس
 هدرك فذح ار يريطاسا تمسق نآ مامت يماج هك ،وطسراو ردنكسا فرط
 متخ ناتسادزومر ليوأتو نامالس هب هاش داپ ياياصو هبار هصق نآ ياجبو
 هبو هتفرگ يسوط ققحم تاراشا حرش زا مه ار اه ليوات نياو  ،دنكيم
:ديوگ و دروآ يمرد يرد مظن

      يـي هصق رـه تروص ردـنا دشاـب
 يي هصح ينعم زار ناينب هد رخ
        تستوام لاقو ليق ين ضرغ ناز
 تستو ام لاحرس فشك هكلـب

)٣٦٢ ص مود گنروا(
 نينچ يرد نابزب و هدومن يوريپ يسوط ققحم زا مه هرهز ليوأت رد

 :ديارسيم
        دنلب تالامك هرهز نآ تسيچ
 دنمجرا ناج دوش وا لاصو زك
        دوـش يـنارون لقع لامج ناز
دوـــش يناسـنا كلـم هاــشداپ

                                     )۲(
 يبدا جضنو يگتخپو لامك ياه هرود يماج رصع زا شيپ يرد رعش

 يونثمو لزغ ،يحادمو ييارس هديصق رب هوالعو دوب هدرك يرپس اردوخ
 يزاس ناتسادو ينيدو يفسلف بلاطم مظنو هنايفوصو يقالخا يرعاشو
. تشاد مامت  عويش  هريغو

 راك  ندروّا دوجوب ار يون زيچ و ندش ركتبم ًافاصنا ،يرصع نينچرد
 ار هداج نيا ،ريس كبسو مدق زيت  ناد ر ونهر و زا شيپ اريز  ،دوبن يناسا

 و هدروآ دوجوب رصع نيازا شيپ ،دوب نكمم هچناو دندوب هديبوك تخس
.دوب هدمآ مهارف يرعاش عاوناو تمكحو بدا رد يياهبنارگ رياخذ

 يماظن حلاص وريپ گنروا تفه مانب دوخ ةعبس تايونثم رد يماج
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 يئوگتسار و فاصنا لامك اب هك،تسيولهد مث يخلب ورسخ ريماو يوجنگ
 نينچو ديامن يم فارتعا نخس گرزب داتسا ود  نآ ياضف رد اردوخ ماقم
: ديوگ

      داتسا ود نيا زا شيپ هك دنـچ ره
داينب دنلب نخس كلم رد
       دـنداشــك ناـبز يرود هتـكـن رد
دندادب ناردنا نخس داد
       زـير رهــگ نآ جنگ وچ هجنگ زا
زيرركش نيا يطوطوچدنهزو
       گـنـس رد شقن ،مظنز هدنك نآ
 گنر شتعنص نسحب هداد نيو
        مـتسـبـيـب اـضـق زا رـمــك مهـنم
 متسشن اپ داب ةقان رب
        سپ ناشرامـش زا ما هدـناـم رـگ
 سب ناشرابغ نم هرهچ رب
        تس رابـغ نآ م دوــجو ريـسكا
 تسا راثن نا م زاين قرف رــب

)٧٦٠ نونجمو يليل ،مشش گنروا(                                        
 داتسا  ود نآ يوريپ ماقم فرتعم ناسارخ داتسا دوخ نوچ يراب

 مه بدا ناداقنو ناسانش نخس ،هتسب ناشيا ))ياضقرد رمك(( تسا
 ماقم هكينرق رد يلو ،دنا هداد رارق ناشيا بقع رد فص نارد اروا

  داسک نامزو دييارگ يتسپ هب نايراتات هنتف زا دعب يسراف مالكو يرونخس
 سفن هبو تشاد مرگ ار نوناك نيا زاب يماج ترضح ،دوب نخس رازاب
:ديوگ دوخ يو  داد هزادنا يب قنورو هزات يناج ارنآ دوخ يياحيسم
      نهك خاك نيرد ات دــش اهرمــــع
نخس دوع رب هتسب مظن رات
      منزيـم يـياوـن وـن زا ناـمز رـه
 منزيم ييارج ام يريدز مد
      دشـن رـخآ اوــن نــياو رـمــع تـفر
 دشن رخا ارج ام نيو،ناج تساك
         زونـهو تشگ مخ  گنچ  نوـچ نــــم تشپ
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زورب ات مدوع زاسرد يبش ره
       راگزور هدركو تــــس زاـساـن د وـع
راد هشعر يريپ زار برطم تسد
         ؟دوب نوچ نوزوم دوــع نـــيا همـغــن
؟دوب نوچ نوناقب برطم تسد
        منكشـب شو ار دوع نـيا دــش تـقو
منگفا شتآ رد شوخ يوب رهب

  ندز شــتآ ار دوع دـشاــــب ماــــخ
 ندز شتآ ماخ دوع رد دوب شوخ
       ماـخد وع نـيا دوش ناشفا رطع هك وب
                                                                           ماشم وبشوخدوش نآ ز ار نيدو لقع
)٣١٨ مود گنروا(                                                                 

 يماج نارد هك ،تسا لاسباو نامالس ناتساد زاغآ زا تايبا  نيا
 زور يريپ ماشو ))دنزيم ني ريد يارج ام زا مد (( هك تسف رتعم دوخ
  راد هشعر يريپ زا برطم تسد(( و  هتشاد هريت اروا يناگدنز نشور
 دياب هك ،هداد ماجسناو بيت رت يفقو رب ار نهك ناتساد يو يلو  ))تسا
 ماشمب نآ تهگن رد نيدو  لقع تاكنو  دوش ناشفارطع ماخ دوع نيا
. دسر

 ياج لاسباو نامالس يونثمرد هك يناسل تقالط و مالك تحاصف اب
 مه زونه هك تسا  يياهدنپو حياصن و يعامتجا دياوف يواح دراد
: الثم ديآ يم راكب يعامتجا يگدنزرد

   ))هلضاف هنيدم(( ةيرظن يباراف ات نوطالفا رصع زا ميدق نامز رد )١(
 تسدب يعامتجا هرادا نآ بجومب هك ،دش هدرمش تسايس هقيرط ني رتهب
 يامكح ردو دننك يعس نارگيد بيذهت رد ات ،دشاب لضافاو  نادنمشناد
 لها ءارآ باتك عوضوم ني رب )ق ٣٣٩ – ٢٥٩( يباراف رصنوبا يمالسا
 هدرمش يبرع نابز رد يفسلف بتك تاهم ازا هك تشون ار هلضافلا هنيدملا

  هجوب نآ يقيبطت هبنج هك تسا راوتسا هيضيف  هفسلف ساسا رب و هدش
 زين يماج ترضح3تيلضفو تلادع رب ينبم تسيرشب هعماج ندروآ

: دناد يم مأوت شناداب ار تسايس

 ميكح دوخ سفنب دوبن نوچ هاش
 مـــي دنوراي شدوبن يميكح اي



موس لصف                                                     ٦۷

موس لصف                                     ٦۸

موس لصف                                                     ٦۹

 تـــسا داينب دوب ار شكلم رصق
 تس رد وا مكح نوناق دتف مك

 هك ،تسا لدعو يرگ داد ،ساساو ناينب ار يرادكلمو تسايس
 عم يقبيالو رفكلا عم يقبي كلملا :دنتفگيم نينچ نيا زين يمالسا نيركفم
: دهديم حرش نينچ لاسباو نامالسرد  ار بلطم نيا يماجو ملظلا

 نيب رود نآ تسا هتفگ شوخ  يئ هتكن
 نيد هن مياق ار كلم دراد لدع
هرف ديآ لدعب وك يشيك رفك
 هب رادنيد ملاظ زا ،ار كلم

       : يادـــــــخ ،ربمغيپ دواد اـب تفگ
 !ياركين يا يوـگـباردوـخ تماك
         دــنروآ ناــهاشداـپ نوچ مجع زك
        دنرـــب مك يكين هب ناشيا زـج مان
       ناش نـيد يتسرپ شتآ دوب هچ رگ
 ناــش نييآ يتــسارو لدـع دوــب
      دوـب رومعـم ناهـج ناشـيز اهـنرـق
دوب رود اياـعر زا ملـظ تملـظ
          يگد وسرف مغز غراف ناگ دنب
 يگدوسآ ناش لدع زا دنتشاد
)٣٢٦ مود گنروا(                               

 زين رصع نارادمامز يامنهر يارب يسايس بلاطم ياقلا رد يماج
 رد  ار اهزردناو اهدنپاسب ،هدروآ تسدب ار ييادتقم ماقم نوچو تسا ريلد
 نونكا يتحو رصع نآ نارادناهج يارب ًانيقي  هك  ،هديناجنگ ناتساد نيا

: الثم ،تسيبوخ يامنهر مه
: تسا تلصخ راهچ يرادمامز ةمزال طورشم زا

 زيخراچ يي اشداپ طرش تسه
زيندوج ،تعاجش ،تفعو تمكح
 تسين راي تلصخ راچ نيا اب هك ره
 تسين رادروخ رب كلم سورع زا
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)٣٥٤ مود گنروا(                            
 تسايسرد هك تسنآ برخم ينادانو يرادكلم مزاول زا يكي يياناد

: دنرامگ تكلمم روما رب ار صصخت اب هديزرو صاخشا زين زورما
ندش لماك رد كاخ دوب شوخ
 ندش لدبحاص نامرف ةدنب
جازـم رد دتفا يـناداـن زـك هنخر
جالع يياناد و اناد زا دب اي
                                                                              

)٣٥٩ مود گنروا(
 روز نتشادرب ينبم يرادمامز ماقم ندروآ تسدب يماج رصع رد

 زا هك ار يسكره يو يلو ،دوب ينادناخ ثاريمو يصخش ياه دادعتساو
: ديوگو دناديمن نآ روخ رد دسريم ماقم نيدب روز و ثرا هار

تسا هيامرس شوخ هچ يهاش رسفا
؟ تسا هياپ يلاع هچ يناطلس تخت
 تسين هيامرس نآ هب قيال يرس ره
 تسين هياپ نيا ةتسياش مدق ره
ار هياپ نيا دزس يياپ ،اس خرچ
 ار هيامرس نآ يقرف ،اسرف شرع

)٣٦٠ مود گنروا(                              
 ،نينوخ ياهبالقنا نديدو ناوارف براجت زا دعب رشب هك دنامن هتفگان

 باختنا لياسوب ار هعماج نايامنهرو ناورشيپ هك ،ديسر هجيتن نيدب
.دننادن هيامرس نآ قيال يرس رهو دنرامگ  روما سأر رد كيتاركوميد

 انب ،دوريمن شيپ صخش كي ركفو راكو يارب يرادناهج روما نوچ
 يماج ارنآ تافص هك تسمزال يريزو و راگ ددم ،رادمامز يارب نيرب

: دهديم صيخشت نينچ
ريزگ ار ناهاش تسين ناريزو زا
ريزو دياب نيماو  اناد كيل 
 مامـت ار كـلامـم لاوــحا دناد
ماظن نسحا تروص رب دهد ات
نيــما هش لامو كلم ردنا دشاب
نيمك دوخ قح ريغ رب درو ان
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 مشـحو هاش تمسق دشاب هچناز
مك هن ،د ريگ نوزف ين تيعر زا
يادــخ قلـخ همـه اـب ينابرهم
 يادگو نيكسم لاحرب يقفشم
شير هنيس ره هن مهرم وا فطل
شيك ملظرهزا شك هسيكوارهق

 رهو تسين هراچ عالطا نتفرگ زا تسايسو يرادناهج روما رد
 هاگآ تيعرو يعار يمومع عاضوا زا دياب  رادم تلود راديب رادمامز
. دشاب

 نيما دمتعم صاخشا هبار هفيظو نيا ميدق دهع زا ناتسناغفارد
 نوكسو لوا  ةرسك هب ))ءاهنا(( ارنآ نايونزغ رصع رد دندرپس يم يقتمو
 ربخم ينعمو نزو رب يهنم نآ لعاف هك ،يدنتفگ غالبا ينعمب مود
 تافصو رما نيا ترورض رد يماج  ،دوب ربخ ةدنناسرو هدنهد عالطاو
: ديوگ نآ

    ياپب وــس ره ارت دياب يــي يهنم
ياركينو زرو قدصو نيب تسار
     همه زا ناهنـپوت اب دناــسرات
 همه زا ناسحاو ملظ ناتساد

 زا زين مدرم ةماع لاوحا شيتفتو نامولظم ملظتو ضيارع ندينش
 دياب دشاب يكاش يسك مه يريزو زا رگا يتح ،تسي رادمامز مزاول

: ديوگ  يماج ،ديسروا دادب ًاصخش
 ريفـــن ردـــنا رـيزو زا دــشاب هكــنآ
ريزو اب نگفيم اروا شسرپ
 ار لاـح نآ نـك شيـتـفـت دوخب مه
 ار لابقا ةياپ يلاع زاس

 زين ،ريبدتو هرادا ناگ هتشامگو تكلمم روما ناراد راك باختنارد
 ءوس ةليسوو دنشاب يفاك انامن يفاك مدرم اسب هنرو ،درك دياب مامت تقد
 و مدرم قوقح عايض بجوم هك دنروآ يم مهارف ار  هرادا ءوسو مهافت
: دنوش ينك هابت ياه يناريو
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دنـكيـم تـيافـك وـت رـهـب هــكـنآ
دنكيم تيالو و رهش رب ملظ
     تســندرـك تياعس ،ين تيافك نآ

تسندروآ مهب خزود ةميه
             تسيــن رود يوزا و يرآ تسيفاك
 تسيود ار دوخ هد رخآ دنكوك
دوب رـف او نينـچ نوـچ يفاـك ظـح
 دوب رفاك ،دنك نايغطوا  سفن
 دنـك نيـئآ ملـظ هـك رـه هـتوك هصق
دنك نيد كرت ،تايند يپز و
           يرـتـناداــن يوز يـتيـگ رد تـسيـن
يرب نادان تلصخ زا دروخن سك
 مامــت ار دوــخ يـيـندو نــيد راــك
مالسلا و نگفيم نايانادب زج

 نانعلا قلطم روطب مدرمرب ءاشيام لاعف ناياورنامرف هك ينامز رد
 يماج ، دنتخاس يم روهقمو رخسم روزب ار نامدرمو دنتشاد ينارمكح
 مدرم اب هك تشاد دوجو تاره رد ريخ يامنه رو تسودناسنا درم
 راوخ مغو ناگ ديدمتس هانپو عوجر  هراومهو تسيز يم قلخ نيبردو
. دوب ناروآ روز و  نارگمتس حصان يامنهرو نادنمتسم

 ريما عقرم زا شدوخ طخب هك يي هعق رو همان ٥٤٠ هعومجم رد
 نيدلا ماصع يوروش ناتسكبزا دنمشناد ميظنتو يعسب يياون ريشيلع
 نيا مامت ،هدش رشنو يساكع م ١٩٨٢ لاس رد دنكشات رد فيابن وراه
 و  ملع لها شراپسرد هك تسا رصع  رادتقا بابراو ناريزو مانب بيتاكم
 هبار نارادمامز هجوتو هدش هتشون نامولظم اي نادنمزاينو ناشيو رد
 كي ثيحب اروا هك ،تسا هتشاد لوذبم دنمزاين ناناسناو مدرم شرورپ
. دنكيم يفرعم مدرم نيب روشحم و قلخ اب نابرهمو تسودناسنا درف

 اتو هدوب مادقم هراومه هعفنملا ماعو هيريخ روما شراپسر د يو
 نينچ هعومجم نيا ٣٦٠ همان ًالثم .تسا هدوبن غراف راك نيازا هتسناوت
: تسا

 هكنآ ضورعم زاين ضرع زا دعب  :يماج نمحرلادبع ريقفلا ((
 لوغشم دوب دهاوخ ناشيا مولعم هك يضوح ترامعب ،رضخ هجاوخ تمدخ
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 الاحو دنا هدوب هدرك نآ رذن هتشاد يم قلعت ناشيدب هك يتاهجو دندوب هدش
 ،هدومرف تيانع هكنآ سامتلا .دنيامن يم هقياضم باب نآ رد نايناويد
 هك دتفين ريخأت رد ترامع نآو دنناوت افو دوخ رذن هب هك دنزاس يعون
 دهاوخ ناهج رد تداعس تلود دايد زا بجوم تاريخ نيا لاثما كشال
.۴  مالسلاو  دوب

 رظنب يهاگ  ار يماج لاسباو نامالس ،ينونك نانيب ۳فرژو ناداقن 
 يجنس نخسو يبدا ينيب فرژ نياو دنا هديد زين يريگ هدرخو يداقتنا

 تعسو اب ارنآ ديابو تسا رضاح رصع ينيب عقاو زا يشانو ديفم يراك
 رصع هراومه يبدا ياهشواكو يداقن نيرد اما. تفريذپ  ارادمو  ردص
 نآ مدرم ياه هتساوخو  اهيدنم زايناب ار نامزنآ يعامتجا ةيحورو يماج
.تشاد دياب رظنرد

 نامز و يبسن نوكسو شمارآ هرود يرجه مهن نرق رد يماج رصع
 دنمورين ةطلس اب روميت هكنازا دعبو هدوب گنهرف و تيندم يدابم  هيمنت
 رتمك يو فالخا نامز رد ،دوب هدرك حتف لوبناتسا ات يلهد زا دوخ يماظن
 روميت اريز ،دنشكب يمارآ هب ار يسفن دنتسناوت مدرمو  دمآ ديدپ يشمارا
 هد رورپ ناسارخ يعامتجا عضو و ينيد دياقعو گنهرف ر د يو فالخاو
 اب توافتم راسيب يگنهرف هيحان زا ناشيا تينهذ نيرب انبو ،دندوب هدش
. دوبن رگيد  مدرم  يعامتجا نوئشو ندمتو ركف خنس

 و ناگدازهشو يروميت ناهاش ،تقونآ يتاقبطو يعامتجا نامزاس رد
 رارق قلطم ناياو رنامرف ثيحب  عامتجا تاقبط مامت سأر رد  رابرد يارما
 هرادا ار مدرم ،دنتساوخيم هكيروط ،دوخ يماظن يورين اب و هتشاد
 لصفو لحر د قلطم رايتخ ا و دندركيم بوكرس ار دوخ نافلاخمو
.دنا هتشاد يتلود دياوع   رگيدو  تايلام  يروآ مهارفو مدرم تاردقم

 ذوفن مدرم هعماجرد زين فوصت لهاو نايناحور هقبط رصع نيمه رد
 ناز رواشكو هبسك ينعي مدرم هماع نيب ردو  هدوب اراد  ار مامت تهاجوو
 زا مهو دندوب هدروآ تسدب ار  ييامنهر ماقم  نارو رپ مادو هفرح لهاو
 رثؤم يعامتجا نوئش مامتو بادآ و دياقعو ندمتو ركفت خنس رد ور نيا
.دنا هدوب

 دمآ دوجوب يناگدنز زرطو يعامتجا طيحم  نينچ رد يماج ترضح
 زور درمو درك بسك ارنآ رثكا ،دوب رسيم زورما يناگدنز  نامزاس رد هچنآو
 رصاعم عامتجا ردو دوب يفوصو رعاش ،دوب ملاع يو  ،دمارب دوخ راگ
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 هصاخ و هماع اروا نخس .دوب ربتعمو   هيجو و لوقلا ذفان يدرم شيوخ
  مكح عيضو و عيفر تاقبط رب يشيورد و   رقف سابل ردو دندينش يم
 يعامتجاو يقالخا نيقلتو حالصاو قح غيلبت مامز ،لاح نيع ردو  دناريم
 هناگيب كلامم ناهاش يتح و تشاد فكب مه ار مدرم قلخو حور ةيفصتو
 ))هاگتسد تالامك هانپ داشرا(( اروا مه قارعو زيربت يارماو ينامثعو دنه
.دندركيم باطخ

 شيوخ رصع لامكو مامتو قحب رادومن تقيقح رد يماج تاذ سپ
 ركفتو يناگدنز هنك هب ،هماع تاقبط ياه هبلكو هاقناخ ات رابرد زا.تسا
 نامالس نآ رد هك – يو باتك ره نيرب انبو .تسا انشآ همه گنهرفو
 دنمشناد ،فوصت ،ييالم ،يياوشيپ حور ةدنيامن -تسا لماش زين لاسباو

 هن يلو ،دوب يفوص مهو سردم ملاع يو.تسوا يراد مدرمو يدشرمو ي
. قلخ زا  زيرگو تينابهر ةيواز رد نيشن هشوگ يفوص

 ليثمتو اهناتساد و تاياكح عاونا مظنو گنروا تفه هعلاطم زا
 بتك نيرد يتايح دمآ راك نانخسو يعامتجاو  ينافرع بلاطمرد اهدنپو
 نايب تردقردو دوب دوخ رصع ماقم يلاع  رونخس يماج هك تساديپ
 نابز يارعش متاخ ،يگدنزب نخسو رعش نتخاس كيدزنو فيطل يناعمو
 رعش توسكرد ار يبلاطم ات ،تسا  هديشوك يو .دوش يم هدرمش يرد
 عامتجا مالآ زاو  دروخب مدرم دردب  يعامتجا يگدنز ر د هك دروايب
 تسيي امنهر و نيقلتو هدافاو يدنمدوس رب شرنهو مالك يانبمو.دهاكب
:دسانش يم نينچ  ار رعش يو

        لد همشـچ رــس ز تسيـبا رـعــش
لگب هدولآ هدش همشچ رس
        دوـش كاپ لگز همشچ رس هنرگ
 دوش كان لگ هك ،باز بجع هچ
       يـيگ دوــسآ نخــس رد تدـياـب
ييگ دولآ رهز لد نك كاپ
       كاـن هلـغشـم ةلـحرـم نـيرد اـت
كاپ لد زا ترهگ دزيخ كاپ
       دــنوـش وت كاـخ همه ناز ابكاپ

 دنوش وت كاپ رهوگ نزاخ
        دننـك وـت راـيد فوـط نايـسدـق

 دننك وت راثن رون هفحت
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)٤٦٧ راربالا هحبس ،يماج تايلك(          
 زا هتساخربو  كاپ  رهوگ« ار رعش يماج ترضح هكيلاح نينچ رد

 دننام اردوخ رنهو نخس ،كانباتو هدنياز ةحيرق يورين هبو درادنپ كاپ لد
 اردوخ يرونخس يورينو دراديم هضرع عامتجا هب سيفنو دمآ راك يعاتم
 ةحيرق جاوم رحب زا هك دشوكيم ،درب يم راكب مدرم دوسو ييامنهر يارب

 روخ رد شعاتمو ديامن عامتجا ليامح راثن ار يكانبات ياه رهوگ شيوخ
.دشاب دنمجراو  رت هدنزرا زور نآ رازاب

:دوش يم هدروآ يوسياقم يلاثم بلطم نيا نتخاس نشور يارب
 ناتساد ،يوجنگ يماظن نخس داتسا نيريشو   ورسخ يونثم رد

 جاتنتساو هتشاد نايب هنارعاش  يوريناب ارو رسخ دوخ ردپ هيوريش نتشك
 هك«رادياپان ناهج ييافو يبو راگزور شهوكن زج ،هعجاف نيا زا مه رعاش
 هيماگنه و تسين يزيچ«تسا قرش تايبد ا رد لمعتسم راسيب عوضوم
 نيدب ار رظنم يكانتربع يماظن ،دوش يم هتشك هيوريش تسدب ورسخ
:دهديم متخ ليثمت

ديـشروـخ وـچ ينيب ينبلگ هتفگــش
ديما هداد ار ناهج يزبس رسب
 تـسمرــس ودنـت  يرـبا هگان ديارب
 تسد رد غيت نيحاير زيرن وخب
يـگرـگـت دراـب ورــف يتخـس نادب
يگربو خاش دنامن نبلگ نازك
 رادـيـب هتـفـخ ناـبـغاـب ددرـگوـچ
 رازلگ هن دنيب لگ هن ،ردنا غابب

           دزيرن نوخ لگ مغ زك ييوـگ هچ
دزيرن نوچ يبالگ ،دزير لگ وچ

)٣٥٤ نيريشو ورسخ ،هسمخ(
 توقو يداتسارب هك، تسا يلايخو هنارعاش تياهن يماظن ليثمت نيا

 دروخ يمنام  دردب يناگدنز و عامتجا رد يلو ،دراد تلالد رعاش لايخروص
 اما .رعش يارب تسيرعشو ديامنيم نيقلت ار يگدنز زا يرازيب ورارفو
 زاو هدينادرگ هعماجو مدرم عافتنا دوخرد ار ناتساد نيمه يماج ترضح
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: دنكيم يريگ هجيتن نآ تافاكمو لمع ناديم رد نآ
درــــك زـيورـپ ئزابـناـك نكـهوــك
درك زيگنا روش نيريش رد يور
شـلد ليـم دوـخ يوـس نيريش ديد
شليام ينا د هكنآ مكحب دش
            تـخورف نازوس شتآ ،قشع تريغ
 تخوسب ار ورسخ نيكست نمرخ
رـهد لازاـــت يا هـليـح يلاـح درـك
رهز داهرف رغاس ردنا تخير
سوـهرـــپ يناـج هراچيـب نآ تـفر
سبو زيورپ نيمه نيريشاب دنام
    داهن نيئآ نيمه مه شك نيك خرچ  
داهن نيك غيت هيوريش فكرد

  رود تخاس نيريشز شمخز كيبات  
 رود تخادنا شترشع ريرسزو

: ناتساد نيزا يماج يزودنا تربعو يريگ هجيتن
      تــسدمآ تافآ باـبرا رب هـچ رـه
تس دمآ تافاكم رهب زا رسكي
   ارـت دـيآ شيـپ كيـنات نـك كين

ارت دياس رفن دـباـــت نكــــم دب 
)٣٥٢ مود گنروا، لاسباو نامالس (                                          

 ردو دهديم اهناتسادب يماج ترضح هك يگربو خاشو يعرف ليثامت رد
 دنپ رد نآ تياكح ره ،دنكيم نيمضت ار يتاياكح هصق نايرج نمض

 ينافرعو يقالخا بلاطم زا يكي نيقلتو يزودنا تربعو يزومآ
  ار يماج هك ،يعامتجاو يقالخا يرعاش زا تسيبوخ ةنومنو تسيندناوخ
 .دهديم رارق يدعسو يولومو ييانس راطقرد

 ،دوشيم نايب ناسنا ماقم تمظعو رظنم يدنلب تياكح ني رد الثم
:درادهگن نارك رب يعامتجا ياهيگدولّا زا ار دوخ دياب هك

تـسشـن اـــيرد بــلرـب سوــسوم نآ
تس دبا برقت رهب دنكات
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         راـــمو يـهاــمزا رـــپ يــياـيرد دــيد
رازه ردنارازه شگنچرخو رغچ
 هانــــشرد يــبآ ناـــغرــم فرـط رـه
هاوخ توقايرد رعق زا نز هطوغ
روـناـج نــيدنـچ هك يياـيرد تـفـگ
رد ماشو حبصب يوردنا ددرگ
                یور و تسد ميوشب یوزکدزس يک
یوشتسش نیز دوخ تسد نونکا متسش
يـمزــمز ناســب مـهاوـخ يا همشچ 
يمرحمان ره تسد يو زا هتوك
 ناــگدوــلآ زا هدوــلآ دــش هچـناـك
 ناگدولاپ رگج يو زا دنغراف

)٣٣٣ مود گنروا – لاسباو نامالس(
 اروا مشچ زاو دزاس يم هجاوم هاكناج تارطخاب ارناسنا صرح يهاگ

 :دنكيم شوما رف ار هدراو ياه بيسآ و ددنب يم
          شرداـم ،هچب هاـــبور اـــب تـفـگ
شربهر دمآ هويم غابب نوچ
           گبت يناوتب هك ،روخ نادنچ هويم
گس بيسآز نتفاي يراگتسر
             ار هويم منيب وچرداـم يا :تفــگ
 ار هويش نيا تسب راك منا وت يك
         دوـش مـشوـهد هدرپ هويـم صرـح
 دوش مشومارـف گس دنزـگ زو

                                                                                                 
)٣٤٦ لاسباو نامالس – ٢ گنروا(

 زاو درب يم تلذ ضيضح هبار فيرش ناسنا يسفن لايماو تاوهش 
:دناشن يم يتسپ ةلب زمب ))يعامتجا ياوقت(( سدق ضاير

 زارـــف رــس رادـجات نآ سورخ اب
زامن تقو  رد تفگ نذؤم نآ

          وـــتوــچ دــسانشن  تقو اناد چيه
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 وتوچ دس ارهن تقو تاوف زو
         ! يارـس ناتـسد يا ،يياناد نينچ اب
ياج تسياب يمه تشرع رگنك
          دنلـب هـياـپ ارـم لوا  دوـب :تفــگ
دنگف يتسپ نيدب مسفن توهش
          يـمتـشذگب شـتوهـــشو سفنز رگ
؟ يمتشگ يك هلبزمره رت رد
          يـم دوب مرـحـم سدـق ضاـير رد
يمدوب مدمه شرع سورخ اب

)٣٤٧ لاسباو نامالس – ٢ گنروا(
:ديامرف يياميپ هداب زا بانتجا رد

         شوگو تسمشچ  ار تاناويح  هلمج
شوهو لقع نيا دوب ناسنا ةصاـخ
         !دنمـشوه يا ، يم تسشوه نمشد
دنسپ مـك نمشد بولغمار تسود
         رايـع لـماــك رز نـمرخ دـصود اـب
راـگزور دشورـف را شوه وج  مين
         دروخ نوخ يرمع هك رتهب نآ درخب
درخو شوه وج مين نآ درخ ات

                                                                                                            
)٣٣١ مود گنروا(

)ش ١٣٤٢ ولد کي هنيم لامج ،لباك (                
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موس لصف ذخأمو يشاوح

)یطخ( هقراب هعمش، هللا بيبح یراهدنق ققحم    
 طسوت ندنل رد نآ مدقا عبط هك هدش عبط كلامم اسب رد اهراب باتك نيا-١

 تروص هيقرش ةنسلا بتك نمحنا فرط زا م ١٨٥٠ هنسرد رنوكلاف ،فيا
 زارف رس رداقلادبع يعس هب يبمب رد ١٩١٦ هنسرد نآ حقنم نتم زابو تفرگ
 اپورا ياهنابز زا يخرب هب مهو پاچ ناريا رد اهراب نيا زا دعب و تسا
. تسا هدش همجرت يكرتو

  هديدرگ فيحصت يبرعرد نآ ينانوي لصا زا بلاغ نظب لاسباو  نامالس  مان-٢
  هدام زا ارنآ يماج دوخ يلو .تسينانوي مه هصق رگيد ناناولهپ ياهمانو
  :هك هتسناد يبرع تمالس

         دنتفاـي تمالــس شبيـع رـهز نوـچ
 دنتفاگشب وا مان تمالس زا

وا مادنا و نت ،تفآ زا ملاس       
 وا مان نامالس دما نامساز

 حرش رد يسوط همالع .درادن يتقباطم يزات نابز دعاوق اب زين قاقتشا نيا اما
 ار )هرسكب( لاعفا باب لاسباو دناد یياج اي تخرد مان ار  نامالس )٣/٣٦٤( تاراشا
 دشاب يتخرد مان مه برعلا ناسلرد هك ،دسيونيم ميرحتو عنم ينعمب لسب هدام زا
)ق ١٣٠٣ قالوب ١٥/١٨٩(

 توريب رد نآ يوسنارف همجرت اب وكسنوي ةيناسنا عياور هعومجمرد باتك نيا-١
 نيرتهب هك ،تسا هدش پاچ هسنارف يملع ةسسوم مامتها هب ١٩٨٠ هنسرد
 ققحم ار هلضاف هنيدم بلطم نيعو تسباتك نيا يداقتنا و يقيقحت پاچ
.تسا هدرك فاطتقا زين )٢٤٦ ص( يرصان قالخا رد يسوط

 ٧٦ ص ،يياون ريش يلع عقرم زا يماج نمحرلادبع سيون تسد ياه همان-٢
 .م ١٩٨٢ دنكشات عبط


