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هرونم هنیدم  هب  نایباهو  موجه 

باتک تاصخشم 

موجه روآدیدپ :  مان  ناونع و  ربکایلع  روپيدهم ، هسانشرس :  بویا  اشاپيربص ، هسانـشرس :   18590-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
.153 ص 135 -  ناتسمز 1382 :) ، ) جـح ش 46 تاقیم  هلاقم ، :  اشنم  ربکایلع  روپيدـهم ، بویا  اشاپيربص ، هرونم  هنیدـم  هب  ناـیباهو 

نادیم رگفیصوت :  ناینامثع  رگفیصوت :  اههلحم  رگفیصوت :  ایفارغج  رگفیصوت :  خیرات  رگفیصوت :  هنیدم  رگفیـصوت :  هیباهو  رگفیـصوت : 
زیزعلادبعنبدوعس رگفیصوت :  يرامعم  رگفیصوت :  هخانم 

مجرتم همدقم 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  عقاو  دجن  نیمزرـس  زا  هَْنیَیُع »  » رهـش رد  باهولادبع ،» نب  دّمحم  ، » تیباّهو بتکم  راذـگهیاپ 
هّکم و هب  لیـصحت  همادا  يارب  هاگنآ  تفرگارف ، شردپ  تمدخ  رد  لبنح  دمحا  بهذـم  ساسا  رب  ار  هقف  دـیاقع و  ثیدـح ، ریـسفت ، مولع 

نآ زا  دـنوریم و  ربماـیپ  ربـق  تراـیز  هب  ناناملـسم  ارچ  هک  دوشگ  داـقتنا  هب  ناـبز  هک  دوـب  اـجنامه  رد  درک و  ترفاـسم  هنیدـم  هب  سپس 
هک تفر  دجن  ورملق  زا  هَلَْمیَرُح »  » هب دعب  یتّدم  دش . قشمد  هرصب و  یهار  هاگنآ  تشگزاب ، دجن  هب  سپـس  دنیوجیم !؟ تعافـش  ترـضح 
نبا  » و هّیمیت » نبا   » راکفا ریثأت  تحت  داد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناناملـسم  راتفر  لامعا و  زین  اجنآ  رد  يو  دوب . هدش  لقتنم  اجنآ  هب  شردـپ 

8 ص : نایباهو ، خیرات  ناحلاص  ناربمایپ و  روبق  زارف  رب  هاگراب  دبنگ و  نتخاس  تعافش و  لّسوت ، روبق ، ریمعت  روبق ، ترایز  اب  هّیزوج » مّیق 
يرگید هورگ  يرادفرط و  هب  یهورگ  دش ؛ هقطنم  رد  يریگرد  بجوم  نامز ، جیار  ننـس  بادآ و  اب  وا  تفلاخم  دیزرو . تفلاخم  تّدشب 
یـضاق راگزور  نآ  رد  باّهولادبع  دوب . باهولادبع  شردـپ  تشارفارب  ار  وا  اب  تفلاخم  ملع  هک  یـسک  لّوا  دنتـساخرب . وا  اب  تفلاخم  هب 

تـشذگرد زا  سپ  دربن . شیپ  زا  يراک  شرـسپ  دوب  تایح  دیق  رد  وا  هک  یعقوم  ات  اذل  دمآیم و  رامـشب  هقطنم  نآ  هتـسجرب  ملاع  رهش و 
يریظنیب تبالص  اب  باهولادبع » نب  نامیلـس  خیـش  : » شردارب تخادرپ . دوخ  یفارحنا  راکفا  غیلبت  هب  وا  هک  دوب  لاس 1153 ه -. هب  ردپ -

یلع ّدرلا  یف  ۀّیهلإلا  ۀقرحملا  قعاوصلا  - » 1 زا : تساترابع  هکتشون  يو  ّدر  رد  دنمشزرا  باتک  ود  داتـسیا و  وا  یفارحناراکفا  ربارب  رد 
وا ناـفلاخم  نارادوـه و  نیب  هـک  یناوارف  ياـهيریگرد  لاـبند  هـب  باّهولادـبع .» نـب  دّـمحم  یلع  ّدرلا  یف  باـطخلا  لـصف  - » 2 هیباّهولا »
لآ ياین  « ) دوعـس نب  دمحم   » هّیعرد ریما  اب  رهـش  نیا  رد  دـش و  هّیعرد »  » یهار اجنآ  زا  وا  دـنار و  شنوریب  رهـش  زا  هنیَیُع »  » ریما تفرگرد ،

يربمایپ يوعد  تساخرب و  اجنآ  زا  باّذـک » هملیـسم   » هک تسا  یّلحم  نامه  هّیعرد  درک . داجیا  کیدزن  طـباور  هدومن ، تاـقالم  دوعس ،)
راکفا و شرتسگ  رد  ات  تشاذـگ ، باهولادـبع  نب  دّـمحم  رایتخا  رد  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  دوعـس  نبا  دروآ . راـب  هب  عیاـجف  همهنآ  درک و 

تاحفـص نیا  رد  تسویپ ، عوقو  هب  نارود  نآ  رد  تّیباهو  نییآ  شرتسگ  هار  رد  هک  یتایانج  حرـش  تفگ  دیاب  دـنک . شالت  دوخ  دـیاقع 
هظحل هب  هظحل  شرازگ  تروص  هب  ار  اهتیانج  نیا  زا  ياهشوگ  اهنت  تسامـش ، دیدشیپ  رد  هک  یباتک   9 ص : نایباهو ، خیرات  دجنگیمن .

نیا رد  تسا ! هتفای  ماجنا  مالـسا » هرهچ  زا  ییادزكرـش   » و مالـسا » هب  توعد   » ناونع اب  اهتیانج  نیا  همه  هک  تسا  بلاج  دنکیم . وگزاب 
دّمحم دیوشیم . انشآ  برعلاةریزج  قطانم  رگید  نیفیرش و  نیمرح  رد  هانپیب  ناکدوک  نانز و  تراغ  لتق و  زا  یکانتشحو  رامآ  اب  باتک 

هب وا ، نییآ  شریذپ  مدع  مرج  هب  هانگیب  درف  نارازه  دـنام . یقاب  نانچمه  وا  ياهتعدـب  یلو  تشذـگرد  لاس 1206 ه . هب  باهولادبع  نب 
، مخ ریدغ  زور  هتسجخ  رد  دندش ! نامناخیب  هانگیب  نز  درم و  نارازه  هرخألاب  دش و  قیرح  همعط  هناشاک  هناخ و  نارازه  دندیـسر . لتق 
. دـندرک ماع  لتق  ار  نارواجم  نارئاز و  زا  نت  رازه  هس  زا  شیب  دـندز . نوخیبش  اـّلعم  يـالبرک  هب  لدگنـس  ناـیباّهو  ق . لاس 1216 ه . رد 
، دوب یتمیق  بوچ  زا  هک  ار ، رهاظم » نب  بیبح   » فیرش ربق  قودنص  دندرب ! امغی  هب  ار  رّهطم  مرح  سیافن  همهو  دنتسکش  ار  سّدقمحیرض 

نوچ یلو  دندرب  هلمح  فرـشا  فجن  هب  لاس 1222 ه . هب  دندرک ! تسرد  هوهق  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ناویا  رد  دنتـسکش و 
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رهـش هب  هدرک ، اهر  ار  فجن  اذل  دندربن و  شیپ  زا  يراک  دندوب ، عافد  هدامآ  گنفت  پوت و  اب  اطغلا  فشاک  موحرم  نامرف  هب  فجن  یلاها 
كاخ اب  مدهنم و  ار  تلاسر  نادناخ  هب  طوبرم  روبق  همه  دندرک و  ناریو  ار  عیقب  هّمئا  روبق  لاّوش 1344 ه . متشه  زور  دندروآ . يور  هّلح 

دجـسم دروم  رد  ام  ياوتف  : » دنتـشون تحارـص  اب  دوعـس  نبا  شـسرپ  خساپ  رد  یباّهو  ياملع  حالطـصا  هب  زا  نت  هدراهچ  دندرک . ناسکی 
میداد اوتف  اهیضفار  دروم  رد  و  !« » دنک بارخ  ناشنامدرم  رـس  رب   10 ص : نایباهو ، خیرات  ار  اهنآ  ناطلس  هک  تسا  نآ  دیـشروبا  هزمح و 

هنادرمناوجان ياهریگعضوم  نیا  زا  « 1  ...!« » درادب زاب  ناشلطاب  بهذم  رئاعش  راهظا  زا  دنک و  روبجم  مالسا  شریذپ  هب  ار  اهنآ  ناطلس  هک 
نیا اب  نّنست  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  هکلب  تسا ، یّنـس  ياملع  شریذپ  دروم  اهنآ  دیاقع  هک  دوشن  رّوصت  نینچ  نایعیـش ، ربارب  رد  نایباّهو 

نب دّمحم  تشون ، باتک  وا  لطاب  راکفا  ّدر  رد  هیمیت » نبا   » دهع رد  هک  ینـس  دنمـشناد  لّوا  دنـشابیم . فلاخم  تّدـش  هب  یفارحنا  دـیاقع 
. تفای راشتنا  هیمیت » نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀّیضرملا  ۀلاقملا  : » ناونع اب  شباتک  هک  دوب  ق ). ياّفوتم 763 ه . ، ) یکلام یئانخأ  رکب  یبا  نب  دّمحم 
ار مانألا » ریخ  ةرایز  یف  ماقسلا  ءافش   » هک تسا  هّیمیت  نبا  رصاعم  رگید  ق ). ياّفوتم 756 ه .  ) ماش ةاضقلا  یضاق  یعفاش ، یکبُس  نیدلایقت 

مان باتک  لهچ  زا  نیّیباّهولا » ۀـلهجو  یبّنلا  یلا  لـسوتلا   » باـتک رد  همّظعم  هّکم  گرزب  ياـملع  زا  قوزرم  نب  دـماحوبا  تشون . وا  ّدر  رد 
لها سانـشرس  ياههرهچ  نیا  زا  یکی  دناهدرک . فیلأت  يو  دیاقع  ّدر  رد  باهولادبع  نب  دّـمحم  اب  رـصاعم  تّنـس  لها  ياملع  هک  دربیم 

تفالخ دـهع  رد  ّتنـس  لها  یبهذـم  یـسایس و  هتـسجرب  ياـههرهچ  زا  هک  تسا ، دنمـشزرا  رثا  نیا  فلؤم  يربص » بّویا  پیترـس   » تّنس
ناشیا دنمـشزرا  راثآ  رب  ناـمز  نآ  ناـگرزب  ياـهظیرقت  زا  ار  وا  يـالاو  رایـسب  ریظن و  مک  تّیعقوم   11 ص : نایباهو ، خـیرات  دوب . ینامثع 

« هّکم تآرم   » باتک رب  ینامثع  دهع  خیاشم  نایتفُم و  ناریزو ، نایماظن ، نارعاش ، ناریبد ، نابیدا ، زا  نت  دادعت 29  دروآ . تسد  هب  ناوتیم 
«1 . » تسا جراخ  راتفگ  نیا  هلصوح  زا  اهنآ ، زا  ییاههنومن  لقن  هک  دناهدوتس ، ار  وا  يدنلب  رایسب  تارابع  اب  هتشون ، ظیرقت  ناشیا 

همدقم

خیراـت  » ناونع اـب  زاـجح ، هکراـبم  هقطنم  رد  لاـس 1222 ه . ياهدادـیور  صوـصخ  رد  منآ ، نتـشون  ریرحت و  ددـص  رد  کـنیا  هک  هچنآ 
ار دوخ  فرحنم  نییآ  تیباّهو  هکنیا  هب  رظن  یلو  دـشابیم ، ماجرف  ات  زاغآ  زا  نایباّهو  ياهتیانج  رگنایب  هچرگ  هتـشون  نیا  تسا . ناـیباّهو »
. دننکیمن سکعنم  هطمارق  بیرغ  بیجع و  ثداوح  هرابرد  ار  ّبقرتم  يرورـض  تامولعم  دـناهداهن ، داینب  هَطِمارَق »  » هتخیر ورف  ياههیاپ  رب 
رد هک  دوش  وگتفگ  یساّبع  يافلخ  زا  هّدع  نآ  تشذگرس  زا  هدرشف  روط  هب  نآ ، رد  هک  متسه  ياهمّدقم  میدقت  زا  ریزگان  رذگهر  نیا  زا 

و هطمارق »  » هب موسوم  رگنایغط  زواجتم و  ياههورگ  شیادیپ  ّتیفیک  زا  دـندرکیم و  تموکح  یمالـسا  کلامم  رب  هطمارق ، شیادـیپ  ماّیا 
، نایباهو خیرات  طوقس  یبیشارس  رد  یساّبع  تلود  هطمارق ، بهذم  شیادیپ  ماگنه  هب  میوگب . نخس  هصالخ  روطب  اهنآ  یبهذم  تاداقتعا 

دوخ هرطیـس  هعـسوت  ددـص  رد  ییارَمالاریما » : » ياعّدا اب  هک  دروخیم  مقر  یناـیاورنامرف  تسد  هب  مدرم  تشونرـس  تشاد و  رارق   14 ص :
رــس رد  یبلطلالقتــسا  راـکفا  فارطا - تاـیالو  رد  هاوـخ  دادــغب ، هفـالخلاراد  تاـیالو  رد  هاوـخ  ناـیلاو - هـمه  ساـسا  نـیا  رب  دــندوب .

، رادوریگ نیا  رد  دندوب . هدش  ریـس  یگدنز  زا  هدیـسر و  بل  هب  مدرم  ناج  نارادمامز ، ناوارف  ياهیتلادعیب  ملظ و  رثا  رد  دـندنارورپیم .
ناـمهم ناونع  هب  فیطق »  » فارـشا ناـیعا و  زا  یکی  یلعی ،  نب  یلع   » لزنم هب  لاس 289 ه ). هب  « ) هیورکذ نب  ییحی   » مان هب  راّدـغ  يدـحلم 
ترضح نآ  روهظ  ماّیا  ندشکیدزن  زا  یّصاخ  تنطیـش  اب  درک و  یّفرعم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترـضح  هداتـسرف  ار  دوخ  دش و  دراو 
حولهداس دارفا  زا  یهورگ  دـناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  فیطق  یلاـها  هسیـسد ، هلیح و  اـب  وا   15 ص : نایباهو ، خـیرات  « 1 . » تفگ نخس 

هب دوخ  هاگنآ  دروآرد ، دوخ  لطاب  نییآ  هب  ار  یتبانج » یباّنج  مارهب  نب  نیسح  ، » لیابق ياسؤر  نایم  زا  يو  داد . بیرف  ار  نیرحب  فیطق و 
دومناو هدـش ، رهاظ  رگید  رابکی  یلو  دیـشک ، ازارد  هب  ینالوط  سب  یتّدـم  هیورکذ  نب  ییحی  يافتخا  هچ  رگ  دـیزخ . افتخا  اوزنا و  هشوگ 

«1  » هچقآ قناد  راهچ  مهرد و  شش  غلبم  ناگدنورگ  زا  کی  ره  زا  هک  هتفای  تّیرومأم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  فرط  زا  هک  درک 
رد داد و  هئارا  مالـسلا  هیلع  ماما  سیونتـسد  ناونع  هب  یلعج  همان  کی  اعّدا ، نیا  تاـبثا  يارب  وا  دـناسرب . ترـضح  نآ  هب  هدومن ، تفاـیرد 
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هب يرگید  یلعج  همان  دـش و  رهاـظ  رگید  راـبکی  هیورکذ  نب  ییحی  دـش . دـیدپان  مه  زاـب  هدروآ ، درگ  يرامـشیب  ياـهلوپ  هلیح ، نآ  وترپ 
نیدـب و  دـننک . میلـست  وا  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  ناشیکمه  دوب : هدـش  رما  نآ  رد  هک  داد  هئارا  مالـسلا » هیلع  ماـما  فیرـش  عیقوت   » ناونع
هتوتیب یباّنج  دیعـس  وبا  هناخ  رد  یبش  ماـّیا  نیا  رد  « 1 . » دزودنیب رامش   16 ص : نایباهو ، خیرات  زا  نوریب  ییایـشا  لاوما و  تسناوت  هلیـسو 

ینیدیب و زا  هلیـسو  نیا  هب  و  دومن ! میلـست  يو  هب  ار  شرـسمه  یّتـح  دروآ ، لـمع  هب  میرکت  لـیلجت و  وا  زا  هداـعلاقوف  دیعـس  وبا  درک و 
یلاها نایم  رد  وا ، هب  شیوخ  رسمه  میلست  قیرط  زا  هحابا » : » بتکم زاربا  دیعـس و  وبا  هداعلاقوف  مارتحا  نیا  تشادرب . هدرپ  دوخ  یتریغیب 

زا جراخ  هب  نیرحب  دودح  زا  ناوارف  يراوخ  ّتلذ و  اب  داتفا و  ماد  هب  تموکح  فرط  زا  هیورکذ  نب  ییحی  دش و  ناوارف  يوگتفگ  بجوم 
حلاصان دارفا  زا  یهورگ  داد و  رـشن  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  لطاب  بهذم  درک و  هنخر  بالک  ینب  هلیبق  رد  یتّدم  زا  سپ  يو  دش . درط  زرم 

هب هاـگنآ  تفاـی . ياهرطیـس  طّلـست و  ماـش  یلاوح  رد  دروآ و  درگ  یهاپـس  اـهنآ  يراـی  اـب  ماجنارـس  دومن . زارمه  دوخ  اـب  ار  بـالک  ینب 
رد وا  هیامورف  ناوریپ  داهن . ياپ  تواسق  تواقـش و  جوا  هب  یهابت ، داسف و  ملظ و  رد  دیزای و  تسد  ناناملـسم  سیماون  کته  يزیرنوخ و 

یماگنه بلاغ و  یهاگ  اهیریگرد  نیا  رد  دنتخادرپ . دربن  هب  دشیم ، لیـسگ  اهنآ  يوس  هب  هک  ینایهاپـس  اب  دندش و  هدـنکارپ  ماش  فارطا 
. دندومن ماع  لتق  دنداهن  مدـق  اجره  دـندرک . بذـج  ار  يرتشیب  ياهورین  هدـش ، مسقنم  فلتخم  ياههورگ  هب  اهنآ  سپـس  دـندش . بولغم 
. دنتـشاذگن یقاب  شک  سفن  رفن  کی  یّتح  دـندنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  يرفن  رازهتسیب  هورگ  کی  دـندرب ، هلمح  جاّـجح  هلفاـق  هب  راـبکی 
هب رایـسب  شـالت  اـب  دـش ، دـهاوخ  وا  ریگناـبیرگ  اـهتیانج  نیا  لـمعلاسکع  هک  درک  ساـسحا  یتـقو  دیعـس  وبا   17 ص : ناـیباهو ، خـیرات 

کلسم شریذپ  زا  هک  ار  يدارفا  همه  دروآ و  نوریب  نایـساّبع  تسد  زا  ار  فیطق  هقطنم  هطمارق ، يراکمه  اب  تخادرپ و  هاپـس  يروآدرگ 
هب ار  تناها  نامیا ، لها  دروم  رد  درک . تراغ  لتق و  ار  نآ  یلاوح  نیرحب و  یلاها  هاگنآ  دومن . ماع  لتق  دـندیزرو  عانتما  هحاـبا  داـحلا و 

دندش هحابا  داحلا و  هگرج  دراو  هک  یناسک  رب  درک و  هنخر  نآ  یلاوح  هرـصب و  رد  هاگنآ  دراد ! مرـش  نآ  نایب  زا  نابز  هک  دیناسر  ییاج 
هب وا  داد . يور  یساّبع » هَّللاب  ردتقم   » دهع رد  زیگنا  فسا  هعجاف  نیا  داد . شرتسگ  ار  هحابا  دیلپ  نییآ  هریاد  زور  هب  زور  دنار و  تموکح 

دعیس وبا  نکیل  تشاد  لیسگ  يونغ » رمع  نب  ساّبع   » ِیهدنامرف تحت  ار  يرکشل  دیعـس ، وبا  يودرا  نتخاس  قّرفتم  يارب  دوخ  ماخ  لایخ 
، دینارذگ غیت  هبل  زا  ار  هاپـس  دارفا  همه  ساّبع ، زج  تفرگ و  تراسا  هب  هاپـس  دارفا  زا  رفن  اب 700  ار  رمع  نب  سابع  وا  دـمآ . بلاغ  اهنآ  رب 
هب هک  میتسه  یفک  رب  ناج  نازابرـس  ام  میدرگنابایب ، درون و  ارحـص  اهیطمرق »  » ام ساّبع ، يا  تفگ : هداد ، رارق  بطاخم  ار  ساّبع  هاـگنآ 

يوس هب  دروآ و  درگ  اجکی  ار  دوخ  نایرکشل  همه  یـساّبع  تلود  رگا  میتسین . ییاشگ  روشک  ددص  رد  میزرویم و  تعانق  كدنا  يزیچ 
. دناهدومزآ ار  اهالب  عاونا  نم  يودرا  دش ! میهاوخ  هریچ  اهنآ  همه  رب  دربن  نیلّوا  رد  هک  منکیم  دای  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دراد ، لیـسگ  ام 

ياهکاروخ عاونا  اب  دنربیم و  رسهب  شیاسآ  یتحار و  لامک  رد  دادغب  رکـشل  یلو  دناهدرک ، مارح  دوخ  رب  ار  ییوجشیاسآ  یبلط و  هافر 
ام ربارب  رد  دنناوتیمن  زگره  اهنآ  اذـل  دـناهدرک و  تداع  هدوسآ  یگدـنز  هب  هفیلخ  هیاس  ریز  رد  دـناهتفرگوخ و  اراوگ  ياهماعط  ذـیذل و 
هب هدمآ ، نوریب  دوخ  هاگشیاسآ  زا  ام  اب  ییور  رد  ور  دصق  هب  امش  نایهاپس  رگا   18 ص : نایباهو ، خیرات  دنزیخرب . دربن  هب  ام  اب  دنتسیاب و 

دندوب و نابایب  ياههچروم  دادعت  هب  هک  دادغب ، يودرا  نیمه  دنراپـسیم . ناج  هداتفا ، نوریب  بآ  زا  ِیهام  دـننامه  دـنراذگب ، ماگ  اهنابایب 
نم ياعّدم  تابثا  يارب  دندش ؛ دوبان  وحم و  ییورایور  هیلوا  تاظحل  رد  دنتـشگ و  ناوت  باتیب و  دادـغب ، زا  تکرح  تاعاس  نیتسخن  رد 
نم دوش ، لیسگ  ام  يوس  هب  دروآ ، مهاوخ  مهارف  نم  هک  ییودرا  تازیهجت  زا  رتشیب  یتازیهجت  اب  نآ ، زا  رتریلد  ییودرا  رگا  تسا . یفاک 
رارق ناشیانگنت  رد  یکیراب  هگنت  رد  متخاـس ، هدرزآ  هتـسخ و  اـًلماک  ار  اـهنآ  هکنآ  زا  سپ  منکیم و  ینیـشن  بقع  ییوراـیور ، زاـغآ  رد 

دیوش و فرصنم  نم  اب  يریگرد  زا  هک  تسا  نآ  رتهنالقاع  سپ  میآیمرب . ناشهمه  ِسپ  زا  مدنبیم و  اهنآ  رب  ار  تشگزاب  هار  مهدیم و 
مک و نودـب  ار  اهنآ  يراپـسب و  رطاـخ  هب  ار  نانخـس  نیا  اـت  متـشذگ  وت  نوخ  زا  نم  ساـّبع ، يا  دـینکن . فلت  تهجیب  ار  دوخ  ناـیهاپس 

دادغب هب  يونغ  رمع  نب  سابع  تشادرب . شهار  رس  زا  ار  رفس  عناوم  درک و  اهر  ار  وا  هاگنآ  دیعس  وبا  ینک . نایب  هفیلخ  روضح  رد  تساک 
دش بارطضا  سرت و  راچد  شرازگ  نیا  ندینش  زا  ردتقم  تفگزاب و  یساّبع  هَّللاب  ردتقم  يارب  لیصفت  هب  ار  دیعس  وبا  تاراهظا  هتشگزاب ،
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رد هطمارق  رگلالخا  هورگ  یتقو  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  سپ  هکنیا  ات  درواین ! نابز  رب  ار  هطمارق  ماجرفدب  هورگ  مان  یّتح  زارد  سب  یتّدم  و 
. تخاس ناشیرپ  ار  اهنآ  تختیاپ ، زا  یمّظنم  یماظتنا  يورین  مازعا  اـب  دـنتخادرپ ، بوشآ  اولب و  داـجیا  هب  دـندرک و  ییاـمندوخ  هفوک  رهش 

امغی هب  ار  ناشلاوما  تخاتیم و  ادخ  هناخ  جاّجح  رب  نانچمه  دوب ، هدش  تواقـش  تواسق و  هدرکرـس  هک  دیعـس ، وبا  رـسپ  رهاط  وبا  نکیل 
هب هک  ار  یهاپـس  ره  تشادیم و  اور  یتشز  ياـهتناها  دیـشکیم ،  19 ص : نایباهو ، خـیرات  ناـشریجنز  هب  هکینادرم  ناـنز و  رب  دربیم و 

یهدـنامرف هب  هدـنمزر ، رازهیـس  زا  لّکـشتم  يراّرج  رکـشل  رگیدراـب  ردـتقم  رذـگهر ، نیا  زا  درکیم . راـمورات  دـشیم  لیـسگ  شیوس 
هب یکیپ  دـش ، کـیدزن  رهاـطوبا  هورگ  هب  جاّـسلا  یبا  نب  فسوی  هک  یماـگنه  تشاد . لیـسگ  رهاـطوبا  يوس  هب  جاّـسلایبا » نب  فـسوی  »

داهنن یعقو  اهرادشه  اههیصوت و  نیا  هب  رهاط  وبا  دناوخارف . هفیلخ  زا  تعاطا  هب  ار  وا  شتارفن  ینوزف  ندرک  دزـشوگ  اب  داتـسرف و  شیوس 
تفگ و ار  نیا  تسب »! مهاوخ  بانط  کی  هب  گس  نیا  اب  درک و  مهاوخ  ریگتسد  ار  وا  ادرف  وگب : فسوی  هب  : » تفگ فسوی  هداتـسرف  هب  و 

هتفگ هک  هنوگنامه  دعب ، زور  دنار . دوخ  شیپ  زا  ار  فسوی  هداتسرف  دومن و  تراشا  دوب  هدش  هتسب  خیم  هب  رداچ  لخدم  رد  هک  یگـس  هب 
زا نت  دصیس  اب  دربن ، نیا  رد  يزوریپ  زا  سپ  رهاطوبا  دیشک . دنب  هب  درک و  ریگتـسد  شناهارمه  زا  یهورگ  اب  ار  جاّسلایبانبفسوی  دوب ،

رامورات ار  دادغب  زا  یلاسرا  رکشل  ود  درک و  فّرصت  روز  هب  ار  دادغب  هفالخلاراد  هب  لصّتم  رابنا »  » رهش تشذگ و  تارف  رهن  زا  اهیطمرق ،
شیپ زا  شیب  ار  رابنا  یلاها  ناشیرپ  ياهلد  ات  دـنارذگ ، ریـشمش  هبل  زا  دـندوب ، شتراسا  رد  هک  ار  شناـهارمه  فسوی و  هاـگنآ  تخاـس .

نیمزرـس هکرابم  یحاون  رب  هاگنآ  درک و  نییعت  جارخ  الط  کی  هنالاس  رابنا  یلاها  زا  کی  ره  يارب  وا  دـیامن . بارطـضا  تشحو و  راـچد 
هانگیب ناسنا  رازهیـس  نوخ  اب  ار  نآ  نیمز  دراذـگ ، مارحلا  دجـسم  هب  ياپ  یتقو  درب . موجه  همّظعم  هّکم  يوس  هب  تفای و  ّطلـست  زاجح 

هب هبعک  لخاد  رد  هک  ار  یعمج  یّتح   20 ص : نایباهو ، خیرات  و  دنتشاد ! نت  هب  مارحا  هماج  اهنآ  زا  يرایـسب  هکیلاح  رد  تخاس . نیگنر 
رجح . » تخاس ناسکی  كاخ  اب  ار  سّدقم  رهش  نآ  هکم ، هوکـش  اب  ياهنامتخاس  زا  يرایـسب  دینارذگ . غیت  هبل  زا  زین  دندوب ، هتـسشن  تسب 
هبعک فیرـش  نکر  زا  دوسألا  رجح  ندنک  زا  رهاط  وبا  فده  درک . لمح  رَجَه » « ؛ دوخ سأّرلا  طقـسم  هب  دنک و  هبعک  راوید  زا  ار  دوسألا »
هناخ جح  ریـسم  زا  هک  ار  یتاضویف  دشکب و  يداسک  هب  ار  ادخ  هناخ  قنور  رپ  ضیف و  رپ  رازاب  هک  دوب  نیا  رجه ، نیمزرـس  هب  نآ  لاقتنا  و 

داهن و مان  هرجهلا » راد   » ار نآ  داهن و  داینب  رجه  رد  ینومیمان  نامتخاس  تهج  نیمه  هب  دـیامن . ریزارـس  رجه  هب  دـشیم ، هّکم  دـیاع  ادـخ 
، ادـخ هناخ  برد  ینییزت  ياهولبات  دومن ، ماع  لتق  مارحلا  دجـسم  رد  هک  يزور  تشادـهگن . اجنآ  رد  لاـس  تّدـم 22  هب  ار  دوسالا  رجح 
. درک میـسقت  شنایرکـشل  نایم  رد  درب و  تراغ  هب  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  هنازخ  رد  دوجوم  سیفن  يایاده  اهبنارگ و  ایـشا  هبعک ، هکرابم  هدرپ 

هبعک ماب  تشپ  هب  هک  ار  یتریـسدب  ياـهیطمرق  زا  یخرب  هک  نیا  هب  رظن  یلو  دربب  دوخ  اـب  هدروآ  نییاـپ  زین  ار  ـالط  نادواـن  تساوخیم  وا 
، درب رجه  هب  ار  دوسألا  رجح  هک  یماگنه  تشگ . فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  دندش ، كاله  دنداتفا و  نیمز  هب  هبعک  يالاب  زا  دوب ، هداتـسرف 

راهظا تشاد و  ضورعم  یمطاف  نیطالس  زا  يدتهملا » هَّللا  دبع   » هب ار  هّیضق  لیصفت  اذل  تسا و  هدیسر  دوخ  يوزرآ  هب  هک  درکیم  رّوصت 
هب ییاوسر  همهنیا  یهلا  نما  مرح  رد  اتفگـش ! : » تشون خساپ  رد  يدتهملا  هَّللا  دبع  دناوخ . دهاوخ  وا  مان  هب  ار  هبطخ  نیا  زا  دـعب  هک  دومن 

تیّلهاج و رد  مه  هک  هبعک - سّدقم  هدرپ  هب  تبـسن  ياهدرب . رجه  هب  ار  دوسألا  رجح  هک  ياهدـیناسر  اجنآ  هب  ار  تراسج  ياهدروآ و  راب 
دنوادخ یناوخب ! هبطخ  نم  مان  هب  یهاوخیم  لاح  ياهدرک ،  21 ص : نایباهو ، خیرات  تمرح  کته  دوب - مرتحم  كرابم و  مالسا ، رد  مه 

هلطاب دیاقع  حیرـشت  ماقم  رد  ناخّروم  تفر . نوریب  وا  تعاطا  هقبر  زا  خساپ ، نیا  تفایرد  زا  سپ  دـنک »! تنعل  تناراکددـم  همه  وت و  هب 
رهاظ تّوبن  يوعد  اب  داهن ، روهظ  هصرع  رد  اپ  هطمارق  زا  هک  یـصخش  نیتسخن  : » دناهتفگ اهنآ  زا  یخرب  دناهدرک ؛ فالتخا  ناشیکدـب  نیا 

زا هک  يدرف  نیتسخن  : » دـناهتفگ يرگید  هورگ  دومن ». دادـملق  ینامـسآ  باتک  ناونع  هب  دوب  شیوخ  هحیرق  لوصحم  هک  ار  یباتک  دـش و 
درک یفرعم  « 1  » مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هداتسرف  هّیلیعامسا و  ناماما  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یماجرفدب  صخش  دومن ، دوجو  راهظا  هطمارق 
رفک هطمارق ، بهذم  نالطب  دریگ ، رارق  شریذپ  دروم  مادک  ره  راتفگ ، ود  نیا  زا  دناشنب ». یسرک  رب  ار  اعّدا  نیا  هک  دومن  ناوارف  شالت  و 
ياج تسا و  یهیدـب  تفای ، راشتنا  نانآ  تسد  هب  هک  یبهذـم  رد  حـیبق  لامعا  هحابا  عینـش و  لاـمعا  هب  ناـنآ  باـکترا  اـهنآ ، تلالـض  و 

هرونم هنیدم  هب  نایباهو  زا 67موجه  هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. میباییم رتراوتسا  ار  مّود  راتفگ  ام  هچرگ  دشابیمن . دیدرت  هنوگچیه 

هطمارق نییآ 

ياهخاش ار  دوخ  دنراد و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  دّـمحم  تماما  هب  داقتعا  رهاظ ، بسح  هب  هچرگ  نایطمرق 
ار  22 ص : نایباهو ، خیرات  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  دـننادیم ، حابم  ار  عرـش  تامّرحم  نطاب  رد  یلو  دـننکیم ، یفرعم  هّیلیعامـسا  هقرف  زا 

هورگ نیا  تادقتعم  هصالخ  دننکیم . ریفکت  دنـشاب ، اهنآ  لطاب  شیک  هریاد  زا  نوریب  هک  ار ، دّـحوم  ناناملـسم  همه  دنرامـشیم و  لالح 
هب يدنبياپ  هزور 6 - موصعم 5 - ماما  هب  سمخ  تخادرپ  تاکز 4 - موصعم 3 - ماما  زا  تعاطا  هّیموی 2 - ياهزامن  - 1 زا : تسا  ترابع 

نیطایـش زا  دننادیم و  دوخ  يوگلا  ار  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  یعّدـم  اهنآ  بهذـم  ياهزار  شرتسگ  جـیورت و  - 8 انز ! نییآ 7 - ياهزار 
-1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  لطاب  دیاقع  زا  ییاهزارف  دنرادیم . اور  ار  يداحلا  زیمآرفک و  لامعا  هک  تسین  يدیدرت  یلو  دنیوجیم ! يرود 

هضیرف ماجنا  يارب  - 4 دننادیم . رصحنم  لاس  رد  زور  ود  هب  ار  هزور  - 3 دننکیمن . لسغ  تبانج  زا  - 2 دنرادنپیم . لالح  ار  رمخ  برش 
!« هَّللا لوـسر  ۀـّیفنحلا  نبدّـمحم  َّنأ  دهــشأ   » زاـمن ِناذا  رد  - 5 دـننادیم . بجاو  ار  فیرـش  سدـق  هب  نتفر  هـمّظعم  هّـکم  ياـج  هـب   ] جـح
مان نیا  هب  هطمارق  يراذـگمان  ببـس  دروم  رد  نانآ . دـیلپ  لطاب و  دـیاقع  زا  تسا  ياهشوگ  اهنیا   23 ص : نایباهو ، خـیرات  « 1 . » دنیوگیم
مان طمرق » (، » یباـّنج دیعـس  وبا   ) داـحلا رفک و  هار  هب  هورگ  نیا  هدـنهد  قوس  نییآ و  نیا  راذـگهیاپ  هک  دوشیم  هتفگ  - 1 تسا : فالتخا 

« طمرق  » ار وا  رذـگهر  نیا  زا  تشادیمرب ، ماگ  هتـسهآ  هتـسهآ  دوخ ، هاـتوک  ياـهاپ  اـب  دوب و  دـق  هاـتوک  هشیپ ، تلالـض  ِدرم  نیا  تشاد .
-2 دنتفای . ترهش  هطمارق »  » هب دوب ، هتفرگ  رارق  نانآ  هار  ارف  طمرق  دیعـس  وبا  يوس  زا  هک  هحابا ، داحلا و  رفک ، هار  ناوریپ  اذل  و  دنتفگیم .
تفر و لاح  رد  رگید  ياتـسور  هب  ییاتـسور  زا  هراومه  تحابا  داحلا و  نییآ  شرتسگ  يارب  هک  اهیطمرق  ياوشیپ  يرگید ، لقن  ساـسا  رب 
زا سپ  تخادرپ . تحارتسا  هب  تمرک » : » مان هب  یمشچ  خرس  صخش  هناخ  رد  یتّدم  دش و  ضیرم  هفوک  ياهاتسور  زا  یکی  رد  دوب ، دمآ 

ظفل نامز ، تشذـگ  اب  تفاـی و  ماـن  ۀـمارکلا » خیـش   » شناـبزیم ماـن  تبـسانم  هب  نآ  زا  سپ  و  تسبرب . رفـس  تخر  هتفاـی ، يدوبهب  یتّدـم 
ترهش طَمْرَقُم » ِّطخ   » شراگن رد  هورگ ، نیا  هشیپ  تواقش  ناگرزب  زا  یکی  يرگید ، لقن  ساسا  رب  - 3 تشگ . لّدبم  طمرق »  » هب تمرک » »

هک هطمارق ، راب  ررش  شتآ  هکنیا  نخـس  هاتوک  دندش . هدیمان  یطمرق » ، » طخ بحاص  نآ  هب  باستنا  تهج  هب  ماجرف  دب  هورگ  نیا  تفای و 
زاغآ رد  زوسنامناخ  شتآ  نیا  دیدرگ . شوماخ  یّلک  هب  تعیرـش  رادـبآ  غیت  اب  ای 384 ه . لاس 373  رد  دیدرگ ، روهلعـش  لاس 261 ه . رد 

رد ار  یمالسا  کلامم  زا  یّمهم  ياهشخب  هدومن ، قیرح  همعط  ار  نآ  یحاون  فارطا و  دیدرگ ، روهلعش  هک  ياهطقن  ره  رد  دوخ ، لاعتـشا 
نینچ لباقم  رد   24 ص : نایباهو ، خیرات  هک  دادیمن  تصرف  یتلود  ناکرا  هب  ساّبع ، ینب  تلود  یلخاد  ياههلیاغ  دـینازوس . دادـیب  شتآ 

يرگلواـپچ تراـغ و  هـب  دندیـسریم  هـک  ياهلیبـق  موـق و  ره  هـب  هـطمارق  ور  نـیا  زا  دنـشیدنایب ، ار  مزـال  ياهریبدـت  یکاـنرطخ  ثداوـح 
هب لاـس 286 ه . هب  دـندرک . هلمح  هفوک  هب  و 313 ه . ياهلاس 278  رد  هطمارق  دـندوزفایم . دوخ  رادـتقا  رب  هلیـسو  نیا  هب  دـنتخادرپیم و 
هب لاس 307 ه . هب  دندرک . تراغ  ار  شمد  ياهلاس 290 و 360 ه . رد  دندرب . شروی  تاماش  هب  ياهلاس 289 و 293 ه . رد  دنتخات . نیرحب 

لاس 317 رد  هرخألاب  دنتخات و  طیه  هّقر و  هبحر ، هب  لاس 316 ه . رد  دنداد . رارق  هلمح  دروم  ار  رابنا  لاس 315 ه . هب  دندرب . موجه  هرصب 
هورگ نیا  دـنتخاس . ّلتخم  ار  یحاون  نآ  شیاسآ  و  دـندومن . ماع  لتق  ار  اهنآ  یلاـها  دـندرک و  هلمح  همّظعم  هّکم  روهـشم  ياهرهـش  هب  ه .

،356 ياهلاس 314 ، رد  دندروآ و  رد  اپ  زا  ار  نانآ  دندرب و  شروی  یقارع  جاّجح  ياهناوراک  هب  312 و 361 ه . ياهلاس 294 ، هب  زوتهنیک 
مورحم جـح  هضیرف  يادا  زا  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  جاّجح  دنتـسب و  ار  ادـخ  هناـخ  هار  هدـیناسر ، هجرد  نیرخآ  هب  ار  تواقـش  و 384 ه .  363
یمالسا کلامم  رب  رابتواقش  هرطیس  لاس  تّدم 123  هب  دندمآ و  دیدپ  نایباّهو  شیادیپ  زا  شیپ  لاس  هک 927  هطمارق ،»  » هراب رد  دنتخاس .

هطمارق ضارقنا  نیب  هک  لاس  تدم 804  رد  مینکیم و  هدنسب  هاتوک  شرازگ  نیمه  هب  دندوب ، هقطنم  رد  روجف  قسف و  راد  هیالط  دنتشاد و 
نییآ شیک و  اریز  تسین ؛ يزاـین  هطمارق  راـکفا  راـشتنا  ّتیفیک  نییبت  یخیراـت و  دانـسا  لـقن  هب  هتفرگ ، رارق  باّـهولا  نب  دّـمحم  روهظ  و 
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ناتـساب نارود  زا  هدنام  ياج  رب  لطاب  تادقتعم  نامه  دنراد ، ینیـشنرداچ  ياهریـشع و  یگدـنز  هک  زاجح  نمی و  دـجن ، بارعا  زا  یخرب 
تاداقتعا ندوب  هیاپیب  لیالد   25 ص : نایباهو ، خیرات  زا  یکی  رگنایب  میتسه  نآ  نایب  ددص  رد  هک  يزیگناتفگش  تشذگرـس  دشابیم .

. تسا هطمارق 

زیگناتفگش یناتساد 

کی اب  ارک »  » هوک هنماد  رد  فئاط ، هب  تمیزع  ماـگنه  هب  همّظعم - هّکم  « 1  » یلعف ریما  اشاپ - نیسح  فیرـش  ردپ  نوع ، نب  دّمحم  فیرش 
نادزد نامدرم ! يا  ناه  : » هلمج اب  دوب ، هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  يدنه ، ياونیب  درم  ریپ  دش . فداصم  يدنه  دیفـس  شیر  ریقف 

اهنآ زا  دیبلط و  روضح  هب  ار  یحاون  نآ  ياهاتسور  ناگرزب  نوع  نب  دّمحم  تسجیم . دادمتـسا  نآ  نیا و  زا  دنتخادنا » تلاح  نیا  هب  ارم 
هب زونه  درم  نیا  نم ! رورـس  : » دـیناسر ضرع  هب  اهاتـسور  زا  یکی  گرزب  تسا !؟ هتخادـنا  لاح  نیا  هب  ار  هراـچیب  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ :

سک ره  یلـسانت  تلآ  تسوپ  ام  هدـیقع  ربانب  اریز  مدرک ! دراو  ناناملـسم  هرمز  هب  هدرک ، هنتخ  ار  وا  نم  دوب ، هدـشن  دراو  ناناملـسم  هرمز 
، هلیح دصق  مدرک و  هنتخ  دوخ  يداقتعا  لوصا  ساسا  رب  ار  وا  نم  ور  نیا  زا  دیآیمن . رامش  هب  ناملـسم  وا  دشاب  هدشن  هتفرگ  فان  ات  رگا 

نادب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ياهنتخ  هویش  نیشنهیداب ، لیابق  زا  یخرب  نایم  رد  متـشادن !» یتراسج  تراغ و  تقرـس ، تناها ،
اب تسا و  كانرطخ  رایـسب  هک  دناهتفرگ  شیپ  ار  یتشز  هویـش  ینادان  لهج و  يور  زا  دوشیم و  هتخانـش  ياهدـیهوکن  هویـش  هدومرف ، رما 

، دنهدیم حیجرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تّنـس  رب  ار  هویـش  نیا  اهنت  هن  نانآ  درادن . بسانت  هجو  چیه  هب  یناسنا  فرـش  ربمایپ و  ّتنس 
نینچ اب  جاودزا  يارب   26 ص : نایباهو ، خـیرات  اهرتخد  دوشیمن و  هتخانـش  درم  دوشن ، هنتخ  هنوگ  نیا  هک  یـسک  اهنآ  نانز  رظن  رد  هکلب 
يارب دوش و  هدیرب  یلـسانت  تلآ  همه  تسوپ  هک  تسا  نیا  هنتخ  رد  ّتنـس  هورگ ، نیا  تاداقتعا  ساسا  رب  دننکیمن . لیامت  راهظا  يدارفا 
لّمحت دنشاب  هدیـسرن  یلا 20  ّنس 15  هب  هک  يدارفا  یتاـّیلمع ، نینچ  يارجا  يارب  دـنوشیم . هدراـمگ  یتفگـش  دارفا  روـظنم ، نیا  ماـجنا 

يوس زا  نانک  هنتخ  مزب  داقعنا  دوشیم و  نییعت  نانک  هنتخ  زور  ناونع  هب  يزور  دـنراد ، لاـس  یلا 20  هک 15  ینارـسپ  يارب  اذل  دنرادن و 
نانک هنتخ  مسارم  رد  تکرش  يارب  هداوناخ ، نیا  نایانشآ  ناشیوخ و  زا  یمـسر  توعد  يانعم  هب  نالعا  نیا  ددرگیم . مالعا  درف  نآ  ردپ 

ره دنروآیم ، مهارف  ياهیده  ناوت  ّدح  رد  کی  ره  دـنیآیم و  مه  درگ  تابـصق  اههیرق و  زا  ناگتـسباو  ناگتـسب و  همه  اذـل  دـشابیم و 
. دنوشیم راپسهر  هنتخ  يارجا  ّلحم  هب  هدش ، مالعا  ِتقو  زا  شیپ  زور  ود  یکی  هتـشادرب ، رتش  ای  واگ و  دنفـسوگ ، راهچ  ای  هس  ود ، مادک 

شیپ زا  همانرب  قبط  دـننکیم و  تکرح  یعمج  هتـسد  تروص  هب  دـناهدش ، توعد  مسارم  يرازگرب  ّلحم  هب  هک  رواجم  ياهاتـسور  یلاها 
نابزیم شیاتـس  رد  ياهتخاس  شیپ  ياهدورـس  دنیآیم و  مه  درگ  رظن  دروم  ياتـسور  یکیدزن  رد  اهاتـسور ، رگید  یلاها  اب  هدـش ، نییعت 

. دـنزادرپب یبوکیاپ  صقر و  هب  گنفت  هزین و  اب  هک  دـنزادنایم  ولج  ار  يدادـعت  دـنناوخیم و  یعمج  هتـسد  گـنهامه و  تروص  هب  دوخ 
تاساسحا زاربا  دیاصق  راعشا و  ندناوخ  يزادنا و  ریت  اب  دنباتشیم . اهنامهم  لابقتسا  هب  یعمجتسد  تروص  هب  زین  نابزیم  ياتـسور  یلاها 

رازبا جنرب و  يرادقم  دنفـسوگ ، کی  رفن  هد  ره  يارب  مسارم  هدننک  اپرب  دننکیم . تیاده  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ّلحم  هب  ار  نیدراو  هدومن ،
کی رد  اتـسور ، نوریب  رد  هک  دراذـگیم ، او  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هدومن ، میدـقت  هریغ  نگل و  گید و  زا  مزال ؛  27 ص : نایباهو ، خیرات 

ّتیعمج همه  نیا  زا  ییاریذـپ  ناـکما  لزاـنم  هدودـحم  رد  هک  دنـشاب ، زپ  تخپ و  لوغـشم  افـصاب  یهوک  هنماد  رد  اـی  عیـسو و  تشدنهپ 
يدنفسوگ ره  دنراذگیم و  راب  ار  اهگید  دننکیم و  حبذ  هدش ، میدقت  نابزیم  فرط  زا  هک  ار  يدنفسوگ  هدش ، توعد  ياهنامهم  تسین .

ّلحم رد  اتسور  ره  یلاها  سپس  دنروخیم . دنزپیم و  هدنامیقاب  هنکشا  اب  ار  اهجنرب  هاگنآ  دننکیم . لوانت  هدومن ، میسقت  تمـسق  هد  هب  ار 
هرعاشم اب  اپرس  هداتسیا و  ار  بش  مامت  دنزادرپیم و  هرعاشم  هب  هدش ، میسقت  هورگ  ود  هب  هاگنآ  دنزورفایمرب و  یگرزب  شتآ  هدش  نییعت 
قباـطم نادادـماب  دـنناوخیم . لـباقم  فرط  شهوکن  اـی  شیاتـس و  رد  یعمج  هتـسد  تروـص  هب  يراعـشا  یهورگره  دـننکیم و  يرپـس 

نآ دنشکیم . راظتنا  دوش ، هنتخ  تسا  رّرقم  هک  ار  ياهّچب  رسپ  دورو  دنیآیم و  درگ  یعیسو  نادیم  کی  رد  گنفت  کیلـش  اب  ناشمـسر ،
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هنتخ نادیم  هب  دـنتکرح ، رد  شرـس  تشپ  زا  نانز  وا و  يور  شیپ  زا  شاهداوناخ  نادرم  هک  یلاح  رد  هدـش ، نییعت  نامز  رد  زین  هّچب  رـسپ 
وناز مسارم  يارجا  يارب  یچتّنـس  هاگنآ  دـشکیم ، ار  « 1 « » هّیبنج  » هب موسوم  رجنخ  يزارفرـس  رورغ و  لامک  رد  دراذـگیم و  مدـق  ناـنک 

. دزاسیم ادج  هقیقد  ود  رد  ار  یلـسانت  تلآ  تسوپ  مامت  هدرک ، زاغآ  وم  هاگنتـسر  زا  فیرظ  کچوک و  رایـسب  ییوقاچ  اب  زین  وا  دنزیم .
، نایباهو خیرات  رس  دایرف  هلان و  ردق  ره  لزنم ، هب  تعجارم  ماگنه  هب  هدش  هنتخ  صخش  دریذپیم . ماجنا  دیع  ياهزور  رد  ًابلاغ  مسارم  نیا 

نادرم مشچ  زا  دوش ، هدینـش  وا  زا  هلان  هآ و  هیرگ و  يادص  تاّیلمع  يارجا  نمـض  رد  رگا  یلو  دـنریگیمن ، هدروخ  وا  هب  دـهد ،  28 ص :
شیپ مدق  دنچ  هدش  هنتخ  صخـش  دیـسر ، نایاپ  هب  هنتخ  مسارم  هک  یماگنه  دننکیم ! هاگن  نز  کی  ناونع  هب  وا  هب  دوشیم و  طقاس  هلیبق 

، تداشر زا  هک  ظافلا ، هنوگنیا  هب  منامرهق ». تصـش و  برـض  بحاـص  درمناوج و  متـسه ، ینـالف  رـسپ  ینـالف  نم  : » دـیوگیم دوریم و 
روضح مسارم  رد  هک  یهوبنا  ّتیعمج  دنکیم . یبوکیاپ  مدق  دص  دودح  تاهابم ، يریلد و  زاربا  اب  هتفگ ، نخس  دوخ  تعاجش  تماهش و 

همغن دننزیم و  فد  اهنز  دننکیم و  يزادـناریت  نادرم  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دـنهدیم ، رارق  دوخ  شیپاشیپ  رد  ار  هدـش  هنتخ  درف  دـناهتفای ،
هدرک هّیهت  نابزیم  هک  یکیک  زا  دنناباوخیم و  شرتسب  رد  هدرب  شلزنم  هب  سپس  هدروآ ، رد  شدرگ  هب  اتـسور  درگادرگ  دننکیم ، ییارس 
رارق شباوـختخر  رد  هدـش  هنتخ  رـسپ  هک  یماـگنه  دوـشیم . هـّیهت  نـغور  بآ و  درآ ، زا  کـیک  نـیا  دـنوشیم . هدـنکارپ  دـنروخیم و 

هنوگنیا هک  يدارفا  دننکیم . عمج  ار  اهنآ  نانک  يداش  اههّچب  دـنهدیم و  رارق  شرـس  يالاب  لیجآ  تشم  کی  شنادـنواشیوخ  دریگیم ،
هـس زا  سپ  دنربیم ، رد  هب  ملاس  ناج  هکنانآ  یلو  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هدراو  تامدص  رثا  رد  اهنآ  زا  يدادعت  دنوشیم ، هنتخ 

. دنزیخیمرب باوختخر  زا  هتفای ، يدوبهب  ماجنارس  ندش ، يرتسب  هام  راهچ 

نایباّهو شیادیپ 

هراشا

دجـسم ترواـجم  رد  دنتـسشن و  نیمز  رب  ياهریت  ربا  نوچ  ادـخ  هناـخ  راـنک  رد  لاس 1222 ه . هب  هک  دنتـسه  يرگزواجت  هورگ  ناـیباّهو ،
، تیباّـهو راذـگناینب  دـیامن . تقفارم  ارادـم و  دـیلپ  هورگ  نیا  اـب  هـک  دـندرک  راداو  ار  بلاـغ » فیرـش   » دـندنکفا و تماـقا  لـحر  مارحلا 

سپ دوشگ . ناهج  هب  هدید  هرـصب ، يوس  هب  همّظعم  هّکم  یلزنم  هلـصاف 15  رد  هَْنیَیُع »  » مان هب  ياهدکهد  رد  وا  دوب . باّهولادبع » نبدّمحم  »
راوناخ اهنت 30  هچرگ  هنییع »  » هدکهد رد  تفای . تّیرومأم  اتسور  نیمه  رد  ناهوژپ  شناد  تیبرت  سیردت و  هب  فلتخم  مولع  يریگارف  زا 
بهذم وریپ  هک  باّهولادبع  نبدّمحم  دنتشاد . تنوکـس  راوناخ  یلا 600  دودح 500  نآ  هناگراهچ  یحاون  رد  یلو  دندرکیم ، یگدـنز 

ص: نایباهو ، خیرات  دیزرویم . عانتما  دوخ  راکفا  زاربا  زا  یلو  تشادرـس ، رد  ار  ناهوژپ  شناد  نتخاس  هارمگ  هشقن  زاغآ  زا  دوب ، یلبنج 
، دنتشادن ار  هحابا »  » هب طوبرم  نانخس  صیخـشت  تردق  ندوب ، يودب  لیلد  هب  هچرگ  فارطا ، ياهاتـسور  زا  هدمآ  درگ  ِناهوژپ  شناد   30

نانخس رگید  و  دراد »!؟ یموزل  هچ  « 1  » تاریخلا لیالد  رد  يور  هدایز  همهنیا  : » هک ریبعت  نیا  زا  نآرق و  توالت  هب  وا  دـّیقت  مدـع  زا  نکیل 
شحیبـقت دــندزیم و  هـنعط  وا  رب  دنتــسنادیم و  تّوـبن  راـکنا  رب  ینتبم  ار  اـهنآ  هدرب ، یپ  شایفارحنا  دــیاقع  راــکفا و  زا  یخرب  هـب  وا ،

هب نآ  رد  یهابت  داسف و  مخت  هک  زاجح ، دجن و  یلاوح  هب  درک و  اهر  ار  سیردت  هب  لاغتـشا  ماجنارـس  باّهولادـبع  نبدّـمحم  دـندرکیم .
مه رس  یلطاب  تاداقتعا  وا  دومن . عارتخا  يوبن - سّدقم  عرش  زا  نوریب  ياهزات - نییآ  درک و  چوک  دوب  هدش  هدیشاپ  باّذک  هملیسم  تسد 

هّکم فارـشا  ورملق  رد  دوجوم  ياهیـضاران  تخاس و  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  رـس  هریخ  ياهنیـشن  هیداب  زغم و  کبـس  ياهیودـب  درک و 
اههسیسد اههلیح و  عاونا  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  دمآرب ! نیفیرش  نیمرح  لاغشا  ددص  رد  ماجنارس  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  همّظعم 

بانج لاس 1188 ه ]. . ] تخاس دراو  دوخ  نییآ  هب  ار  زغم  کبـس  ياهنیـشن  هیداب  داتفا و  هار  هب  اتـسور  نآ  هب  اتـسور  نیا  زا  درب . راک  هب  ار 
یناسک زا  ار  باّهولادبع  نبدّمحم  یفارحنا  يداحلا و  راکفا  هب  طوبرم  ياهـشرازگ  دوب ، همّرکم  هّکم  ریما  ماّیا  نآ  رد  هک  دوعـسم  فیرش 
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زا زین  يرگید  ياهـشرازگ  هنیمز  نیا  رد   31 ص : نایباهو ، خـیرات  دومن . تفایرد  دـندمآیم ، همّظعم  هّکم  هب  جـح  هضیرف  ماجنا  يارب  هک 
رد هک  دروم  نیا  رد  يو  دوب . هتفرگ  رارق  وا  دیاقع  راکفا و  تاّیئزج  نایرج  رد  هدرک و  تفایرد  هّکم ) يرواخ  هقطنم   ) قرش هیحان  ياملع 

: دومن تفایرد  ریبعت  نیا  هب  یخـساپ  درک و  یهاوخ  رظن  هّکم  ياملع  ناـگرزب  زا  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  ًاعرـش  یهارمگ  درف  نینچ  اـب  هلباـقم 
اجرباپ تباث و  دوخ  لطاب  ياعّدا  رد  رگا  دوش و  مزلم  ناـمیا  نید و  هب  تشگزاـب  داـحلا و  رفک و  زا  هبوت  هب  دـیاب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  »

. دومن تفایرد  نانآ  زا  یهورگ  زا  ار  قوف  خساپ  داتـسرف و  هّکم  ناگرزب  دزن  یناوارف  تاءاتفتـسا  يو  تسا ». بجاو  شمادعا  لتق و  دنامب 
رد هکنآ  زا  سپ  داتـسرف . لوبناتـسا )  ) یلاع باب  هب  هقطنم  يراج  عاضوا  هرابرد  یطوسبم  هضیرع  تسویپ  هب  هدروآ ، درگ  ار  اهخـساپ  نیا 
هب هک  دش  رداص  دّکؤم  روتـسد  زین  هّدج  ریما  اشاپ  نامثع  هب  دوعـسم ، فیرـش  رب  هوالع  تفرگ ، ماجنا  یقیقد  قیمع و  تاقیقحت  یلاع  باب 

راگزور هحفـص  زا  ار  داـحلا  رفک و  هشیر  دـنناسرب و  شلمع  يازـس  هب  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  هدومن ، تکرح  دوعـسم  فیرـش  قاـّفتا 
نبدّـمحم یناـمز  هلـصاف  نیا  رد  دوب ، هدـش  فرـص  تقو  ینـالوط  یناـمز  اهیـسررب  تاـقیقحت و  نیا  يارب  هکنیا  هب  رظن  یلو  دـنزادنارب .

يوعد هب  ار  يدارفا  هک  دوب  هدرک  ناوارف  شـالت  هّیعرد » : » هقطنم رد  هتخادرپ ، دوخ  لـطاب  نییآ  رـشن  هب  دـجن »  » نیمزرـس رد  باّهولادـبع 
يارب و  دزاـس . رـشتنم  زاـجح  یحاون  رد  ار  دوخ  لـطاب  بهذـم  هدروآ ، درگ  ار  یلّکـشتم  ياـههورگ  هک  دوب  هتـسناوت  دراد و  او  تفـالخ 

دروآ و درگ  هیعرد  یحاون  رد  یهوبنا  ّتیعمج  تسناوت  ناوارف  شالت  اب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  دوب . هداد  ماـجنا  غیلب  یعـس  نآ  شرتسگ 
ِنداـتفا اـج  يارب  نکیل  دروآ  تسد  هب  یقیفوـت  هنیمز  نیا  رد  هچرگ  وا   32 ص : نایباهو ، خـیرات  دـهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهنآ  يربهر 

خیـش زیزعلادـبع »  » هب رذـگهر  نیا  زا  دوب . نآ  ِدـقاف  وا  ناگمه  قاّفتا  هب  هک  دوب ، مزال  بسن  تفارـش  بسح و  تلاـصا  دوخ ، چوپ  راـکفا 
هداز داهنشیپ  تشاد ، رس  رد  یبلط  لالقتسا  هیعاد  دوخ  هک  زیزعلادبع  و  دومن . قیوشت  نیفیرش  نیمرح  لاغشا  هب  ار  وا  دش و  لّسوتم  هّیعرد 
زاربا دیدج  نییآ  شریذپ  زا  تفریذپ و  ار  باّهولادبع  نبدّمحم  یگتخاس  نییآ  روظنم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  وا  تفریذپ . ار  باّهولادـبع 

زیزعلادبع درادب . فورصم  ار  دوخ  تّمه  همّظعم ، هّکم  فّرـصت  سپـس  دادغب ، يالیتسا  يارب  هک  دمآرب  ددص  رد  دومن و  وخن ت  رورغ و 
هاگنآ دیـشوپ . دهاوخ  لمع  هماج  باّهولادبع  نبدّمحم  یبهذم  تنواعم  اب  وزرآ  نیا  هک  درک  مالعا  تشادرب و  هدرپ  دوخ  هشیدـنا  نیا  زا 

مایق و هنیزه  يروآ  درگ  هب  داـتفا و  هار  هب  تابـصق  ارق و  رد  اهنیـشن ، هیداـب  ناـگرزب  هب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  دـیاقع  ندرک  هضرع  يارب 
عانتما یگتخاس  نییآ  نیا  شریذـپ  زا  هک  ار  تّنـس  لها  ياملع  زا  کـی  ره  تخادرپ و  یعرـش » تاـکز  تاـیلام و   » ناونع تحت  شروش ،

هرهب دوخ  ناوریپ  يرادهگن  يارب  نآ  زا  ات  تخودنا  ینالک  تورث  قامچ ، برـض  هب  وا  دیناسر . لتق  هب  تخاس و  ریـشمش  همعط  دـیزرو ،
شیک شریذپ  هب  رـسهریخ  ياهنیـشن  هیداب  زا  یهورگ  ندرک  راداو  لابند  هب  باّهولادبع ، رـسپ  یپایپ  ياهقیوشت  رثا  رد  زیزعلادـبع  دـیوج .

هاپـس نداد  بیترت  هب  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  یگتخاس  نییآ  هک  یناسک  يرایتسد  اب  دومن و  تفالخ  ياعّدا  يداـحلا ،
دارفا زا  دـجن  ياهتـشد  هیعرد و  ياههوک  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  يو  دـنک . تمواقم  یماظتنا  ياهورین  لـباقم  رد  دـناوتب  اـت  تخادرپ 

هار رد  دوخ  ناج  میدـقت  يارب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  نانخـس  ریثأـت  تحت  یگمه  هدـش و  رپ  یباّـهو  رـس  هریخ   33 ص : نایباهو ، خـیرات 
دوخ يوس  هب  ار  اهنآ  راکفا  هدنبیرف ، ياههدعو  اب  يّرـس  اًلماک  هسلج  کی  رد  دـناوخ و  ارف  ار  لیابق  خویـش  دنتـسه ، اّیهم  وا  نامرف  يارجا 
ناهن لد  رد  هچنآ  مناوتیم  هک  متـسه  ییودرا  بحاـص  کـنیا  نم  : » درک زاـغآ  هنوگنیا  ار  دوخ  یمـسر  ینارنخـس  نیتسخن  درک و  بلج 

اب دشاب - دجن  هیعرد و  زا  ترابع  هک  دوخ - هفالخلاراد  زا  هک  تسا  نیا  هاپـس  نیا  يروآدرگ  زا  نم  فده  مروآ . نابز  رب  ًاحیرـص  مراد ،
اهنآ هب  ار  دوخ  دیاقع  ماکحا و  میروآ ، رد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  اهيدابآ  اهرهـش و  همه  هدومن ، تکرح  ریذپان  تسکـش  ردـتقم و  ییورین 
نیا هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب  میروآ . تسد  هب  شعباوت  همه  اب  ار  دادـغب  میتسه ، فصّتم  نآ  هب  هک  یفاصنا  تلادـع و  وترپ  رد  میزوماـیب ،
نیمز يور  زا  دنتـسه  هّیدّمحم  هفیرـش  تعیرـش  هّیوبن و  هّینـس  تّنـس  زا  يوریپ  یعّدـم  هک  ار  تّنـس  لها  ناملاع  هک  میتسه  ریزگان  وزرآ ،

مد زا  دـننکیم ، دادـملق  ّتنـس  لها  ياـملع  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  ار  یناکرـشم  رگید ، تراـبع  هب   34 ص : نایباهو ، خـیرات  « 1 . » میرادرب
خیرات دید . دنهاوخن  یشوخ  يور  ام  ناشیکمه  دنتسه ، هدنز  اهنیا  ات  اریز  ار ، هّجوت  دروم  سانـشرس و  ياملع  هژیو  هب  مینارذگب ؛ ریـشمش 
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تحت ار  دادـغب  سپـس  دومن ، نکهشیر  دـننکیم  ییامندوخ  ملاع  ناونع  هب  هک  ار  یناسک  تسخن  دـیاب  رذـگهر  نیا  زا   35 ص : نایباهو ،
وا نانخس  دندوب ، هدرک  تکرش  ییامهدرگ  نیا  رد  هک  یلیابق  ياسؤر  درب . نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخس  زیزعلادبع  دروآرد ». فّرـصت 

ياهنامرف ذافنا  رماوا و  يارجا  يارب  ام  : » دنتشاد زاربا  شراتفگ ، رب  نتشاذگ  هّحص  رد  دنتفگ و  نیرفآ  شریبدت  نسح  رب  دندرک و  دییأت  ار 
تساک مک و  نودب  ینک  هدارا  هچنآ  میاهدمآ ، درگ  اجنیا  رد  دجن  ياهنابایب  هّیعرد و  ياههوک  زا  هدرک ، كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  وت 

کی کی  اهنیـشن ، هیداب  بادآ  ساسا  رب  هاـگنآ  مینکیم ». ارجا  لـمأت ، دـیدرت و  نیرتکچوک  نودـب  یهد  ناـمرف  هچنآ  میهدیم و  ماـجنا 
هنوگنیا ار  دوخ  نامرف  نیتسخن  زیزعلادبع  دنتسب . نامیپ  شیاههسیسد  اهروتسد و  يارجا  يارب  دندیسوب و  ار  زیزعلادبع  تسد  دنتساخرب و 

دیناشوپب و لمع  هماج  ار  هدـیقع  هدـیا و  نیا  یهاوختلادـع ، رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  دـیدومن ، دایقنا  راهظا  یگمه  هک  الاح  : » درک رداص 
نبدّمحم نامرف ، نیا  رودص  ماگنه  هب  دیراد ». لیسگ  دننکیم ، دادملق  ناملسم  ار  دوخ  هک  یناکرشم  اب  نامایب  دربن  يارب  ار  بارعا  همه 

دزن ار  یظفح » دـمحا  نبدّـمحم  : » مان هب  دوخ  ناـگتفای  شرورپ  زا  یکی  دوب و  تحایـس  ریـس و  رد  تیباّـهو  نییآ  رـشن  يارب  باّهولادـبع 
ّرس ّلک  : » فورعم  36 ص : نایباهو ، خیرات  هلمج  ياضتقم  هب  ینارنخس ، نیا  زا  سپ  زیزعلادبع  هنارگزواجت  راکفا  دوب . هتشاذگ  زیزعلادبع 

نارـس هریخ  دـیدرگ . سلاجم  لقن  تشگ و  عیاش  دوشیم » المرب  دـنک  زواجت  بل - ود  ای  نت - ود  زا  هک  يزار  ره  «: » عاـش نینثـإلا  زواـج 
هیعرد یحاون  ياملع  رذگهر  نیا  زا  دندرک . زیت  نادـند  نید  ياملع  نتـشک  يارب  یظفح ، دـمحا  نبدّـمحم  کیرحت  قیوشت و  هب  نیدیب 

ّتلم هب  تمدـخ  روظنم  هب  نارگ و  باوخ  زا  تموـکح  نارادمدرـس  ندرک  رادـیب  دوـخ و  ناـج  تاـجن  يارب  دـندش و  زرل  سرت و  راـچد 
عالّطا هب  ار  يراج  ثداوح  دنتخیرگ و  دادغب  يوس  هب  دنتفگ و  كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  هدرک ، لصاح  سامت  رگیدـکی  اب  ناملـسم ،

ياوشیپ و  نید ! دّدجم  هدنیامن  ار  دوخ  یظفح » دمحا  نبدّمحم   » مان هب  یقیدنز  : » دنتـشاد ضورعم  دندناسر و  دادغب  یلاو  اشاپ » نامیلـس  »
زا یخرب  اب  هچرگا  قیدـنز  نیا  رهاظ  دـهدیم ». قوس  ینیدیب  داحلا و  هب  ار  هقطنم  مدرم  هدرک ، یفرعم  باّهولادـبع  نب  دّـمحم  نیقی  لها 

متاخ تعافـش  دش . ناکم  ذخأ  هب  دقتعم  ناکمال ، دنوادخ  يارب  هک  دیزگ  اوأم  نانچ  نآ  ناطیـش  وا ، نطاب  رد  یلو  تسا  هتـسارآ  لیاضف 
ص: نایباهو ، خیرات  « 1 . » درک نیقلت  گنهرفیب  لهاج و  دارفا  هب  ار  يرامـشیب  تافارحنا  دومن و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمغیپ 

ّبح تهج  هب  تفریم ، رامـش  هب  ناتـسرپاتکی  یناج  نمـشد  نارگید و  هدننک  هارمگ  دوب و  هارمگ  دوخ  هک  یظفح  دـمحا  نبدـمحم   37
نید رد  هک  ار  یناسک  نیرب و  سودرف  هب  دندیورگ ، وا  لطاب  شیک  هب  هک  ار  یناهلبا  دناوخ و  نینمؤملاریما »!  » ار زیزعلادـبع » ، » ماقم هاج و 
غوی ریز  رد  دنزوسیم و  اهنآ  دادیب  ملظ و  شتآ  رد  هقطنم  نامیا  اب  مدرم  دهدیم . تراشب  خزود  شتآ  هب  دندنام ، اجرباپ  مالـسا  سّدقم 
هقدنز رفک و  رب  اهنآ  رظن  زا  دناهتفر ، ایند  زا  هتـشذگ  نرق  جنپ  لوط  رد  هک  ینامیا  اب  نانز  نادرم و  دـنوشیم . دوبان  نانآ  لواپچ  يّدـعت و 
راتفگ فالخ  نشور ، لیالد  اب  هک  مالـسا  ياملع  زا  کـی  ره  تسا . هدـمآ  رد  اـهنآ  تاداـقتعا  زا  یکی  تروص  هب  نیا  و  دناهتـشذگ ! رد 

دادـغب و هک  درکیم  کیرحت  ار  زیزعلادـبع  هدربمان  دـنروآیم . رد  شراگزور  زا  راـمد  دـننکیم و  ریفکت  ار  وا  دـنکیم ، تاـبثا  ار  ناـنآ 
دش و اّیهم  دادغب  هب  هلمح  يارب  تشاد ، رس  رد  لالقتـسا  ياوه  دوخ  هک  زین  زیزعلادبع  و  دروآ . رد  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  نیفیرـش  نیمرح 

نایباّهو هب  دـیکا  روتـسد  هطبار  نیا  رد  تخاسیم و  ریـشمش  همعط  تشاد  رارق  شهار  رـس  رب  هک  ار  یملاـع  ره  تخادرپ ، هاپـس  زیهجت  هب 
هّیلع تلود  هیاس  ریز  هب  ءاجتلا  يارب  هتفگ ، كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  میدرک  تفایرد  ار  ربخ  نیا  اـم  هکنیا  دّرجم  هب  : » هک هدرک  رداـص 
زاجح یحاون  همه  رد   38 ص : نایباهو ، خیرات  دوش ، هحماسم  صوصخ  نیا  رد  رگا  هک  دیـشاب  نئمطم  میدیـسر . یلاع  روضح  هب  هّینامثع 
دهاوخ رد  نایباّهو  هرطیـس  تحت  زاجح  نیمزرـس  تشذگ و  دهاوخ  ریـشمش  مد  زا  هکنیا  زج  دنام ، دـهاوخن  یقاب  ناملـسم  رفن  کی  یّتح 
راکفا تاّیئزج  زا  دیدرگ ، دقعنم  تبسانم  نیا  هب  هک  یـسلجم  رد  دش و  ّرثأتم  تّدش  هب  زیگنا  ّرثأت  ربخ  نیا  تفایرد  زا  اشاپ  نامیلـس  دمآ ».

زا سپ  زیزعلادـبع  درک . لاـسرا  يزیمآ  دـیدهت  ياـههمان  وا ، ربارب  رد  تمواـقم  يریگـشیپ و  روـظنم  هب  دـش و  هاـگآ  زیزعلادـبع  دـیاقع  و 
دروم رد  دولآ  ضرغ  صاخـشا  زا  یخرب  منکیم  لایخ  : » تشون ار  ریز  هنارّوزم  خساپ  هدش ، دراو  تلیح  رد  زا  اشاپ  نامیلـس  همان  تفایرد 
رماوا هب  هدروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  وگاعد  نیا  دناهدناسر . بانج  یلاع  ضرع  هب  ار  یفالخ  نانخـس  هدز ، ارتفا  تمهت و  وگاعد  نیا 
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ینایوج هدسفم  دشابیم ، بناجنیا  هدهع  رب  اهنآ  هرادا  هک  یتابصق  تاهد و  رد  رذگهر  نیا  زا  تسا . هداهن  ندرگ  يوبن  ياهنامرف  یهلا و 
دنزادنیب و فالتخا  ام  نایم  رد  دنهاوخیم  دناهدومن ، تراسج  یمالسا  سّدقم  تعیرـش  میرح  هب  هتفر ، نوریب  يوبن  عرـش  هدودحم  زا  هک 

ماجنا هنادازآ  ار  یهابت  هنوگ  ره  دـندرگب و  هّیعرد  یحاون  رد  یمرـشیب  یخاتـسگ و  اـب  دـنهاوخیم  اـهنآ  دـنزاس . روهلعـش  ار  هنتف  شتآ 
هک بانجیلاع  نآ  زا  دوبدهاوخن . ریذپ  ناکما  زگره  ياهویش  نینچ  ددرگیم ، ارجا  وم  هب  وم  تعیرش  ماکحا  هک  يروشک  رد  هتبلا  دنهد .

داجیا ددص  رد  هک  ار  ضرغم  دارفا  نیا  هک  منکیم  اضاقت  تسا ، مّلـسم  نشور و  ناگمه  رب  فانکا  قافآ و  همه  رد  شتمحرم  تلادـع و 
مکح دـیناسرب و  ناـشلامعا  يازج  هب  نارگید  تربـع   39 ص : نایباهو ، خـیرات  يارب  دنتـسه ، ام  نایم  رد  قافن  رذـب  ندـناشفا  فـالتخا و 
همان نیا  تفایرد  زا  سپ  اشاپ  نامیلـس  دشاب ». هتـشادن  ار  ام  نایم  رد  ندرک  هنخر  تأرج  یـسک  رگید  ات  دـینک  ارجا  ناشیا  ّقح  رد  مادـعا 

، دـننارورپیم لد  هناخناهن  رد  نایباّهو  هک  يداـسف  هنتف و  شتآ  هک  تفاـیرد  زیزعلادـبع  هسیـسد  هلیح و  زا  رپ  هماـن  ياوتحم  زا  تسرداـن ،
هب هلمح  ياّیهم  ات  دوش  مهارف  یهاپس  هک  دومن  رّرقم  رذگهر  نیا  زا  دناشنب . رتسکاخ  رب  ار  هقطنم  ددرگ و  روهلعـش  يدوز  هب  تسا  نکمم 

هارمه نیـشن  هیداب  بارعا  زا  یکی  : » تفگ دـمآ و  هّیعرد  زا  يداـمتعا  دروم  صخـش  نایهاپـس  تمیزع  زا  شیپ  یلو  دـشاب . هّیعرد  هقطنم 
وا هب  زیزعلادـبع  نبدوعـس  ياـههدرورپ  تسد  زا  هیعرد ، يایقـشا  زا  یهورگ  هار  ياـنثا  رد  هک  درکیم ، تعجارم  همّظعم  هّکم  زا  شردارب 

نیگمـشخ تّدش  هب  تیانج  نیا  هدـهاشم  زا  یبارعا  درف  دـندرب . تراغ  هب  ار  شلاوما  همه  دـندروآرد و  اپ  زا  ار  شردارب  دـندرک و  هلمح 
ار زیزعلادبع  شردپ  تفاین و  تسد  دوعس  هب  نکیل  دیدرگ . هّیعرد  راپسهر  زیزعلادبع » نبدوعس   » ینعی نانآ  هتسدرس  نتشک  دصق  هب  دش و 

نتشاد لیسگ  زا  زیزعلادبع ، گرم  هب  طوبرم  شرازگ  تفایرد  زا  سپ  اشاپ  نامیلـس  تفرگ ». ار  شردارب  ماقتنا  دینارذگ و  ریـشمش  مد  زا 
رارق تسایر  یسرک  زارف  رب  هک  یتاعاس  نیتسخن  رد  زیزعلادبع ، نبدوعس  یلو  دومن . رظن  فرـص  دوب  هدروآ  درگ  هّیعرد  يارب  هک  ییودرا 

هودـّنلاراد  » مکح هرّونم  هنیدـم  هب  هک  تفرگ  میمـصت  دـیچرب و  ار  يوبن  سّدـقم  نییآ  ساسا  یظفح  دـمحا  نبدّـمحم  ياوغا  اـب  تفرگ ،
رد دومن و  مهارف  یباّهو  نارـسهریخ  زا  رامـش  زا  نوریب  يرکـشل  یهاـتوک ، تّدـم  رد   40 ص : نایباهو ، خـیرات  دـیامن . يراج  ناهارمگ »

راهظا نینچ  تشون و  هّکم  ریما  رورُس » فیرـش   » هب ياهمان  دش ، مهارف  رفـس  تامّدقم  هک  یماگنه  دمآرب . نیفیرـش  نیمرح  يالیتسا  ددص 
رورس فیرـش  رظن  هک  دومن  ناوارف  شالت  دوعـس  مروآ ». ياج  هب  جح  هضیرف  مهاوخیم  باستنا ، تراما  بانج  یلاع  نآ  هزاجا  اب  : » درک

اب ار  يو  رادرم  رکیپ  : » تشون وا  خساپ  رد  دوب ، ریظنمک  یعاجش  ریلد و  يدروامه  هک  رورس  فیرش  یلو  درادب ، فوطعم  ینعم  نیا  هب  ار 
يوس هب  هدرک  مهارف  يرـصتخم  يودرا  رورـس  فیرـش  دیایب »! دهاوخیم ، ریـش  همعط  ار  شاهشال  رگا  درک . مهاوخ  هعطق  رازه  مریـشمش 
ربارب یگنج  درم  رازه  ود  اب  ار  وا  هک  ییاج  ات  دوب ، فورعم  تعاجـش  تبالـص و  هب  بارعا  نایم  رد  رورـس  فیرـش  دومن . تکرح  هیعرد 

تشهد تشحو و  راچد  هدش ، جراخ  هّکم  زا  يزهّجم  يودرا  اب  رورس  فیرش  هک  دش  علّطم  هک  یماگنه  زیزعلادبع  نبدوعس  دندرمشیم .
ار یباّهو  نازغم  کبـس  دربن ، نیتسخن  رد  هدرک ، لابند  ار  وا  رورـس  فیرـش  درب . هانپ  روبعلا  بعـص  ياههوک  هب  شنایهاپـس  اـب  دـیدرگ و 
داتفا و يرامیب  رتسب  رد  ینامز  كدنا  زا  سپ  تشگزاب و  همّظعم  هّکم  هب  هاگنآ  دومن ، ریشمش  همعط  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  تخاس و  ناشیرپ 

دومن شالت  داسف  هریاد  شرتسگ  رب  هدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  دش ، علّطم  رورس  فیرش  تلحر  زا  یتقو  زیزعلادبع  نبدوعـس  تشذگ . رد 
درگ یباّهو  رازه  هدزناپ  دادعت  نانیشنهیداب  زا  لاس 1224 ه . هب  دوعس  تخاس . دودسم   41 ص : نایباهو ، خیرات  ار  ادخ  هناخ  ضیفرپ  هار  و 
رام رات و  ار  هّدج - ریما  اشاپ - نامیلـس  يرفن  رازه  تسیب  هاپـس  تشامگ و  تّمه  تارف  رهن  زارف  رب  ریفج »  » هعطق ریخـست  دـصق  هب  دروآ و 

لاـبند هب  دـیدرگ . روهلمح  تشاد ، رارق  ریفج  هعلق  ترواـجم  رد  هک  جارـس ،»  » هبـصق هب  هدـش ، تسمرـس  يزوریپ  نیا  زا  دوعـس  تخاـس .
هب هّقر - یلاو  اشاپ - هَّللادـبع  فرط  زا  دوب ، هبتریلاع  نابـصنم  بحاص  زا  و  هّقَر »  » نایعا زا  هک  اـغآ  دّـمحم  جاـح  اـشاپ ، نامیلـس  تسکش 

دومن و بوکنم  بولغم و  ار  ناـیباّهو  هاپـس  هلمح ، نیتـسخن  رد  درب . موجه  زیزعلادـبع  نبدوعـس  يوس  هب  زّهجم  هاپـس  رازه  هد  یهدـنامرف 
تسکش هاپس  ياههدنامزاب  نکشرمک ، تسکش  نیا  زا  سپ  دوعس  تفرگ . تمینغ  هب  رتش  تسیود  دودح  دز و  ندرگ  ار  اهنآ  زا  يرایـسب 

لتق هب  ار  هانگیب  ناسنا  اهدص  هدز ، نوخیبش  يرصم  جاّجح  ناوراک  هب  تخاس و  لّکشتم  ون  زا  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  اجکی  ار  شاهدروخ 
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شردارب هب  دوب ، هدـش  بوصنم  هّکم  تراـما  هب  رورـس  فیرـش  تشذـگرد  زا  سپ  هک  بلاـغ » فیرـش  . » تفرگ تراـسا  هب  اـی  دـیناسر و 
فیرـش دیامن . عمق  علق و  دندوب ، هدـیزای  تسد  يرـصم  ياههلفاق  تراغ  لتق و  هب  هک  ار  ینارگلواپچ  ات  داد  ّتیرومأم  زیزعلادـبع  فیرش 

هعلق دراو  هکنآ  زا  شیپ  یلو  تخاس ، هدـنکارپ  ناـشیرپ و  ار  ناـنآ  دـیگنج و  هنادرم  دـیدرگ  هجاوم  ناـیباّهو  زا  ياهقرف  ره  اـب  زیزعلادـبع 
. دیامن شوماخ  دشیم ، رتروهلعـش  هظحل  ره  هّیعرد  رد  هک  ار ، تیباّهو  نوناک  تشاد  دیکأت  بلاغ  فیرـش  تشگزاب . هّکم  هب  دوش  هّیعرد 

دومن یتیاضران  زاربا  دوب ، هتشگزاب  هدشن  دراو  هّیعرد  هعلق  هب   42 ص : نایباهو ، خیرات  هک  زیزعلادبع  فیرش  درک  راک  زا  رذگهر ، نیا  زا 
. دوب فارـشا  يالقع  زا  وا  هک  دـیَُهف » فیرـش   » مان هب  تشاد  يردارب  بلاغ  فیرـش  تفرگ . هدـهع  هب  ار  هّیعرد  هب  هلمح  هماـنرب  ًاصخـش  و 
رد رگا  دناهدومن . نّصحت  هدرک ، ذاّختا  مکحتسم  یعیبط و  ياهعلق  رود  رایـسب  ياهطقن  رد  نایباّهو  : » تفگ بلاغ  فیرـش  هب  دیهف  فیرش 

نکمم لمع  رد  يراک  نینچ  دیروآ و  درگ  یهاپـس  هّکم  زا  هک  دیوشیم  ریزگان  دـیروخب ، تسکـش  دـینکن و  ادـیپ  قیفوت  ییورایور  نیا 
يورین کی  هب  مربم  زاین  راک  نیا  دـنوش ، تیبرت  بیدأت و  تخـس  دـیاب  نایباّهو  هک  هتفای  ّقلعت  نیا  رب  امـش  يـالاو  يأر  رگا  دوب . دـهاوخن 

هّکم رد  رثکاّدح  ام  تسد . رود  طاقن  رد  هن  دشاب  زکرمتم  یمالـسا  تفالخ  زکرم  رد  دیاب  هراومه  ییورین  نینچ  دراد و  لّکـشتم  ردتقم و 
نینچ کی  فرط  هب  رگا  ام  میزادرپب . تخـس  يدربن  هب  فلاـخم  موجه  تروص  رد  میـشاب و  رادروخرب  ییورین  نینچ  زا  میناوتیم  همّظعم 

.« داد میهاوخ  تسد  زا  زین  ار  زاـجح  سّدـقم  نیمزرـس  مینک ، ادـف  هار  نیا  رد  ار  دوـخ  ياـهورین  میرب و  هلمح  يردـتقم  حّلـسم و  نمـشد 
هّیعرد هعلق  ندیبوک  مه  رد  دصق  هب  ار  همّظعم  هّکم  دید و  كرادت  ار  يردتقم  رایسب  هاپس  دادن و  شوگ  شردارب  حیاصن  هب  بلاغ  فیرش 

اریز دوب ؛ رّدکم  وا  هب  تبـسن  شرطاخ  هک  دوب  نیا  دادن  شوگ  دیهف  فیرـش  شردارب  حـیاصن  هب  بلاغ  فیرـش  هکنیا  ّتلع  تفگ . كرت 
ص: نایباهو ، خیرات  درک  داهنشیپ  يو  هب  تشاد ، لیـسگ  يرـصم  هلفاق  نارگلواپچ  يوس  هب  رتشیپ  هک  ار  یهاپـس  یهدنامرف  بلاغ  فیرش 

یهدنامرف ماجنارس  دش و  وا  رطاخ  شجنر  بجوم  هّیضق  نیا  دیزرو و  عانتما  نآ  شریذپ  زا  دوب ، راگزور  غباون  زا  هک  دیهف  فیرـش  43 و 
یـسررب زا  دادـن . شوگ  نآ  هب  درک و  لـمح  یلدزب  سرت و  رب  ار  دـیهف  فیرـش  هناـمیکح  ياهدـنپ  تفرگ و  هدـهع  هب  دوخ  ار  هاپـس  نیا 

. تسا هدوب  یگرزب  هابتـشا  دـیهف ، فیرـش  هنامیکح  ياهدـنپ  هب  یهّجوتیب  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدزباتـش ، يریگ  میمـصت  نیا  ياهدـمایپ 
رد دومن . نآ  ریخست  طبض و  فورصم  ار  دوخ  تّمه  تفرگ ، رارق  نآ  هعلق  ربارب  رد  دیـسر و  ارعَـش »  » ِيداو هب  بلاغ  فیرـش  هک  یماگنه 

نیا دیاب  ریدقت  ره  هب  نم  : » درک مالعا  بلاغ  فیرش  دنتخادرپ . دوخ  زا  عافد  هلباقم و  هب  گنفت  پوت و  اب  ارعش  هعلق  زا  نایباّهو  ماگنه  نآ 
رد روظنم  نیا  يارب  درک ». مهاوخن  ینیشن  بقع  یمدق  مزاسن ، ناسکی  كاخ  اب  منکن و  ناریو  ار  هعلق  نیا  ات  منک . ریخست  طبـض و  ار  هعلق 

زیرکاخ کی  زا  ترابع  هعلق  نیا  تخادرپ . نایباّهو  هعلق  هیلع  رب  تاقییـضت  داجیا  هب  هاگنآ  داد . بیترت  یهاگرارق  دز و  رداچ  ارعـش  يداو 
نت هک 70  دوب  هدمآ  رد  یمکحتـسم  رگنـس  لاّعف و  ژد  تروص  هب  اذـل  دوب و  تیّمها  زیاح  يژتارتسا  رظن  زا  طقف  هک  دوب  یکچوک  رایـسب 

هراپمخ گنفت و  پوت ، باترپ  اب  تخاس و  رقتـسم  هعلق  نیا  نوماریپ  رد  ار  دوخ  يودرا  بلاغ  فیرـش  دندرکیم . تظفاحم  نآ  زا  یباّهو 
تشاذگن و ياج  رب  هدـش  هرـصاحم  دارفا  عضو  رد  يریثأت  چـیه  اهراشف  لامعا  تاقییـضت و  نیا  اّما  دروآ . راشف  اهنآ  رب  زور  تّدم 20  هب 

نآ رانک  زا  هجیتن  نودـب  درکیم و  كرت  ار  هعلق  نیا  رگا  بلاـغ  فیرـش  دـشن . هدـهاشم  اـهنآ  رد  یتسـس  فعـض و  زا  يرثا  نیرتکچوک 
ینهآ نابدرن  اجنآ ، فّرصت  يارب   44 ص : نایباهو ، خیرات  اذل  و  دروخیمرب . وا  یهدنامرف  رورغ  یماظن و  طابـضنا  مظن و  هب  تشذگیم ،

ياهجیتـن درک و  ورین  لاـسرا  تساوـخ  رد  یماـظن  زکارم  زا  دـش . لّـمحتم  هار  نیا  رد  ار  یناوارف  تاـفلت  دروآ و  دوـخ  اـب  همّظعم  هّـکم  زا 
ار دوخ  رمثیب  ياهـشالت  بلاغ  فیرـش  تشذگ و  لاونم  نیا  هب  هام  نیدنچ  درک . فّسأت  زاربا  دـیلان و  اوق  ندیـسرن  زا  هراومه  تفرگن و 

روضح تقایل  مزب و  هب  نتفر  يارب   » هلمج هک  یلاح  رد  ناوارف ، تافلت  لّمحت  زا  سپ  ماجنارس  تفرگن . ياهجیتن  چیه  داد و  همادا  نانچمه 
، همّظعم هّکم  هب  ندیسر  درّجم  هب  بلاغ  فیرـش  تشگزاب  همّظعم  هّکم  هب  درکیم  همزمز  دوخ  اب  ار  تسا » مزال  تداعـس  سناش و  نآ ، رد 
، سفنهزات رکشل  نیا  تشاد . لیسگ  هّیرب »  » رد تواقـش  ملظ و  رادمچرپ  یناطحق » ینامی  هلمرق   » يوس هب  ار  نآ  تسارآ و  يرگید  رکـشل 

رطاخ هب  بلاغ  فیرش  دینارذگ . ریشمش  مد  زا  ار  اهنآ  زا  يرایسب  دروآ و  رد  اپ  زا  ار  اهنآ  درب و  موجه  هلمرق  هاپس  رب  بضغ  هاپـس  دننامه 
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ور نیا  زا  دش . نیگمـشخ  اهنآ  رب  دنتـشاذگشیاهنت ، ءارعـش  هعلق  ياهیباّهو  لباقم  رد  دـندرکن و  کمک  وا  هب  نیـشن  هیداب  بارعا  هکنیا 
نغز و عاز و  هنال  هب  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  اـهنآ  تابـصق  ءارق و  دومن . ناریو  تشاد  رارق  وا  ریـسم  رد  هک  ار  یبارعا  هناـشاک  هناـخ و 

يارای ار  یـسک  هک  يروطهب  تخادـنا  بارعا  لد  رب  تشحو  سرت و  رابتواسق ، راـتفر  نیا  اـب  وا  تخاـس . لیدـبت  غـالک  موب و  هدـکناریو 
تفایرد زا  نکیل  دیسریم ، رظن  هب  لاحشوخ  دوب ، هتفای  ذوفن  تردق و  هقطنم  رد  شردارب  هکنیا  زا  دیهف  فیرش  1208 ه .] . ] دوبن تفلاخم 

نوخ شلد  تشاد ، یپ  رد  بلاغ  فیرش  زا  ار  نانآ  راجزنا  رّفنت و  ًاعبط  هک  نیشن ، هیداب  بارعا  هب  نایهاپـس  ضّرعت  هب  طوبرم  ياهـشرازگ 
خیرات تشون : وا  هب  باطخ  نومـضم  نیا  هب  ياهمان  دنادرگ ، زاب  همّظعم  هّکم  هب  ار  بلاغ  فیرـش  شردارب  هکنیا  يارب  دـیهف  فیرـش  دوب .

یلاـعبانج باـستنا  تفارـش  باـکر  رد  هک  ینایرکـشل  تسا . هدـش  يرپـس  يدرونارحـص  نارود  رگید  ناـج ! ردارب   » 45 ص : ناـیباهو ،
رّفنت بجوم  هک  دـناهنتخادرپ  یتسیاشان  ياهراک  ماجنا  هب  دناهتـشگ و  تسمرـس  هدـش ، ناشبیـصن  هک  یپایپ  ياهیزوریپ  لاـبند  هب  دنتـسه ،

تلوص زا  هک  کنیا  دوب . دهاوخ  يراسمرـش  ینامیـشپ و  بجوم  هک  دراد  یمیخو  ياهدمایپ  اهراک  نیا  دـناهدش . بارعا  نایم  رد  دـیدش 
.« دییاسایب دوخ  تراما  زکرم  رد  یتّدم  دیدرگ و  زاب  همّظعم  هّکم  هب  هداتفا ، ناگمه  لد  رد  تشحو  سرت و  امش ، هناعاجـش  تبیهو  هناریلد 

همّظعم هّکم  رد  تماقا  رب  ار  فئاط  رد  تحارتسا  دومن و  دـیهف  فیرـش  ینوبز  یلدزب و  رب  لـمح  زین  ار  هناـمیکح  هماـن  نیا  بلاـغ  فیرش 
رد تسکـش  لماع  نیرتمهم  گرزب و  هابتـشا  نیمّود  ردارب ، هنامیکح  حیاصن  زا  وا  یچیپرـس  بلاغ و  فیرـش  یتخـسرس  نیا  داد . حیجرت 

داتـس ياهرداچ  هک  يزور  نیتسخن  زا  دـندوب ، تسمرـس  يزوریپ  هداب  زا  هک  بلاـغ  فیرـش  نایهاپـس  دـیآیم . رامـش  هب  ناـیباّهو  لـباقم 
یخاتـسگ و يزوریپ ، حتف و  رادهیالط  ناونع  هب  دندروآ و  يور  فارطا  ياهاتـسور  هب  هنادازآ  دندیبوک ، نیمزرب  فئاط  رد  ار  یهدـنامرف 

هجاوم تولخ  رد  ياهفیفع  رتخد  اب  هاپس  دارفا  زا  یکی  دوب . هدرک  دزـشوگ  دوخ  همان  رد  دیهف  فیرـش  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  یگیامورف 
، دوب دنموربآ  لیصا و  ینادناخ  زا  نمادکاپ  يدرف  هک  اونیب  رتخد  دومن . يّدعت  شتمـصع  نماد  رب  درکن و  تیاعر  ار  شتّفع  میرح  هدش ،

هلیبق نادرم  زا  یخرب  درک . وگزاب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تشذگرس  تفر و  شاهلیبق  نادرم  دزن  داهن و  شود  رب  ار  شاهتشغآ  نوخ  هب  نهاریپ 
، هلیبق نادرم  تریغ  کیرحت  يارب  هراـچیب  رتخد   46 ص : نایباهو ، خیرات  دنتفر . شوه  زا  ّرثأت  تّدـش  زا  كانلوه ، هعجاف  نیا  ندینـش  اب 
، ییاوـسر نادرمناوـج ! يا  ییاوـسر ، ییاوـسر ، ناـگیاسمه ! يا  ییاوـسر ، ییاوـسر ، : » دوـمن هـضرع  هلیبـق  دارفا  رب  درک و  هـّیهت  ییولباـت 

يا نارادـم ! تمـصع  يا  هلیبـق ! نادرم  يا  ییاوـسر ، ییاوـسر ، نانیـشن ! هدرپ  مـیرح  رب  ییاوـسر ، ییاوـسر ، نارادسوماـن ! يا  ییاوـسر ،
رتهتـسیاش ییاوسر  نیا  هدهاشم  زا  ناج  يادف  : » تفگیم درکیم و  هضرع  رادیب  ياهنادـجو  رب  ار  یهاوخداد  ولبات  نیا  يو  نادـنموربآ »!

تـسا یعیبـط  دـندرب . موـجه  فئاـط  يوـس  هب  هدروآ ، درگ  ناـبایب  ياـهگیر  دادـعت  هب  یهوـبنا  رکـشل  یهاوـخداد ، هویـش  نیا  اـب  تسا ».
یلاها همه  هکنیا  هب  رظن  یلو  دنامب ، روتسم  فئاط  هّکم و  یلاها  زا  و  روصحم ، ارحص  هدودحم  رد  تسناوتیمن  يرکشل  نینچ  يروآدرگ 

دورو ات  هک  تفرگ  ماجنا  هنایفخم  هدزباتش و  ردقنآ  تمظع ، نیا  هب  يرکشل  نتسارآ  دندوب ، هدمآ  گنت  هب  بلاغ  فیرـش  متـس  روج و  زا 
نآ شرازگ  رتشیپ  هّتبلا  دوب . هدیسرن  بلاغ  فیرـش  نایهاپـس  شوگ  هب  يرکـشل  نینچ  كرادت  زا  یـشرازگ  چیه  فئاط  نیمزرـس  هب  نانآ 

اب تشادنپیم و  ساسایب  غورد و  ارنآ  بلاغ  فیرش  هکنیا  زج  دوب ، هدیسر  بلاغ  فیرش  شوگ  هب  هداتفا و  اهنابز  رـس  رب  كانلوه  هعجاف 
هعجاـف نآ  عوـقو  زا  سپ  یهاـتوک  رایـسب  تّدـم  دز . مقر  ار  دوـخ  گرزب  هابتـشا  نیمّوـس  یکانتـشحو ، هثداـح  نینچ  لـباقم  رد  توـکس 

زا ریزگان  ار  بلاغ  فیرش  دوخ  دیدش  مجاهت  اب  دندش و  نایامن  فئاط  راصح  فارطا  رد  يودب  بارعا  حّلـسم  لّکـشتم و  هوبنا  كانلوه ،
وا تسمرـس  رورغم و  رکـشل  هب  دنک ، هلمح  دنفـسوگ   47 ص : نایباهو ، خـیرات  هّلگ  هب  هک  ياهنـسرگ  گرگ  دـننامه  هاگنآ  دـندرک . رارف 

یتمیق و يایـشا  جارات  اب  دـنتخیوآ و  راد  هب  ار  هاپـس  ياـههدرک  رـس  زا  نت  افرـش و 200  زا  نت   45 دـندروآ . رد  ياپ  زا  ار  همه  دـنتخات و 
ار فئاط  تراما  هاپس و  یهدنامرف  هداعلاقوف ، یناشیرپ  تسکـش و  نیا  لابند  هب  بلاغ  فیرـش  دنتخادرپ . ییوجماقتنا  هب  یماظن ، تاّمهم 

اوزنا هشوگ  هب  هدیزگ ، تلزع  هار  دیـشوپ و  مشچ  تراما  تیالو و  زا  زین  هّکم  رد  تشگزاب . همّظعم  هّکم  يوس  هب  تشاذگاو و  اهیودب  هب 
زواجت دصق  هب  نادحلم  زا  یهوبنا  رکـشل  اب  دوعـس  هک  یماگنه  یلو  دیزگ . اوأم  یلومعم  دارفا  زا  یکی  دننامه  يرّقحم  هناخ  رد  وا  دیزخ .
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رب ار  هار  هّیرط »  » مان هب  ياهیرق  رد  دومن و  تمیزع  اهنآ  يوس  هب  هتـسارآ  یهوبنا  رکـشل  بلاغ  فیرـش  دـش ، جراـخ  همّرکم  هّکم  میرح  هب 
ربارب رد  تمواـقم  ياراـی  دوخ  رد  هک  زیزعلادـبع  نبدوعـس  درک . ینیـشن  بقع  هب  راداو  ار  اـهنآ  تخادرپ و  تخـس  يدربن  هب  هتـسب ، اـهنآ 
لابند ار  اهنآ  بلاغ  فیرش  هک  اجنآ  زا  یلو  درب . هانپ  اههوک  هب  تشادرب و  ار  دوخ  نایهاپس  دیدیمن ، ار  بلاغ  فیرش  تکوش  توطس و 

زا راشف  لامعا  اب  ار  زاجح  نیشن  هیداب  لیابق  دروآ و  درگ  رگید  رابکی  ار  ارحـص  هوک و  رد  هدنکارپ  نایهاپـس  زیزعلا  دبع  نبدوعـس  درکن ،
نادان بارعا  ياهگر  رد  دیلپ  ناطیـش  دـننامه  دروآ ، رد  دوخ  دایقنا  تعاطا و  تحت  رگید ، فرط  زا  ییارگیّلم  هیحور  کیرحت  یفرط و 
يداـیز رادـقم  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دادـعت  هنوگنیدـب  درک . دراو  دوخ  یگتخاـس  شیک  هب  هدرک ، فرحنم  تسار  هار  زا  ار  همه  دـش و  دراو 

ره نایباّهو  رگید  دوعـس و  هک  دوب  نیا  همانحلـص  ّداوم  زا  یکی  تخاس . ریزگان  حلـص  داد  رارق  ياضما  هب  ار  بلاغ  فیرـش  داد و  شیازفا 
فرط ود  ره  دـنراد و  ار  نآ  یحاون  فئاط و  رد  تحایـس  تماقا و  قح  دـنورب و  ادـخ  هناخ  تراـیز  جـح و  هب  دـنناوتیم  دـنهاوخب  تقو 

یمومع وفع  همانحلـص  ّداوم  رگید  زا  دنـشاب . هتـشاد  ار  لباقتم  طباور  رگید   48 ص : نایباهو ، خیرات  دتـس و  داد و  رگیدـکی  اب  دـنناوتیم 
، همانحلـص هّدام  رگید  ساسا  رب  دـندوب . هدروخ  تسکـش  هتـساخرب و  دربن  هب  بلاغ  فیرـش  اب  فئاط  گنج  رد  هک  دوب  یبارعا  هب  تبـسن 

نیا 1212 ه .]. . ] دمآ رد  زیزعلادبع  نبدوعس  تّیعبات  تحت  رگید  یتمسق  دنام و  یقاب  بلاغ  فیرش  نامرف  تحت  زاجح  یحاون  زا  یتمـسق 
رد دوعس  هاپس  ندومن  هدنکارپ  ماگنه  هب  بلاغ  فیرش  رگا  اریز  دمآ ؛ دیدپ  بلاغ  فیرـش  گرزب  هابتـشا  نیمراهچ  زا  زین  زیگنامغ  هعجاف 

ياهیودب تسناوتیمن  رگید  وا  تخاسیم ، رام  رات و  یّلک  هب  دـناریم و  نوریب  زاجح  یحاون  زا  درکیم و  لابند  ار  اهنآ  هّیرط »  » ياتـسور
رد نیگنن  داد  رارق  نیا  دزاس . ریزگان  نیگنن  یحلص  داد  رارق  ياضما  هب  ار  وا  دراداو و  بلاغ  فیرش  اب  گنج  هب  دنک و  فرحنم  ار  زاجح 
رد درک و  تکرش  و 1214 ه . ّجح 1213 ه . مسارم  رد  یهوبنا  هاپس  هارمه  هب  زیزعلادبع  نبدوعـس  دیـسر و  اضما  هب  لاس 1212 ه . طساوا 

باّهولادبع نبدّمحم  بهذم  هک  یناسک  دادـعت  لاس  ود  نیا  لوط  رد  تخادرپ . برع  لیابق  لد  رد  قافن  مخت  ندـناشفا  هب  تافرع  هّکم و 
دربن هب  یمالسا  ریاعش  اب  تردق  مامت  اب  یگمه  تفای و  شیازفا  يزیگنا  تفگش  ّدح  رد  دندرک ، تعیب  زیزعلادبع  نبدوعس  اب  هتفریذپ و  ار 

رتعیـسو هظحل  ره  تیباّـهو  هنتف  هک  تفاـیرد  اـهیباّهو  نوزفا  زور  شرتسگ  ناگدـننک و  تعیب  نازیم  رادومن  زا  بلاـغ  فیرـش  دنتـساخرب .
زا دتفایم ، زیزعلادبع  نبدوعـس  تسد  هب  روشک  مامز  دنکیم و  طوقـس  تیباّهو  نماد  رد  زاجح  نیمزرـس  هک  دشکیمن  یلوط  دوشیم و 
هب دنوریم  وا  يوس  هب  هک  ار  یبارعا  دیاب  همانحلـص  ّداوم  ساسا  رب  هک  دش  رّکذتم  هتـشون ، دوعـس  هب  يزیمآ  دیدهت  ياههمان  رذـگهر  نیا 

ًاعرــش دــنورگیم ، قـح  نـییآ  هـب  هکناـنآ  : » تشوـن یخاتــسگ  لاــمک  اــب  زین  وا   49 ص : ناـیباهو ، خـیرات  دــنادرگرب . ناشیاهاتــسور 
نبدوعـس یلو  دوش  لّـسوتم  روز  هب  همانحلـص  ّداوـم  نتـشاذگ  ارجا  هب  يارب  هک  دـش  ریزگاـن  بلاـغ  فیرـش  تسیناور »! ناشندـینادرگزاب 

ياج هب  ار  تعاطا  طرـش  دـهاوخب  سک  ره  : » درک رداص  ریز  ریبعت  هب  ياهماـنعطق  دـناوخارف و  گـنج  هب  ار  اهنیـشن  هیداـب  همه  زیزعلادـبع 
نیـشتآ ياهقطن  اب  دروآ و  درگ  ياهطقن  رد  ار  هقطنم  بارعا  یناوخارف ، نیا  اب  دریگ ». رارق  دوعـس  ياهریـشمش  هیاـس  ریز  رد  دـیاب  دروآ ،
تعاطا وترپ  رد  اهنت  ار  يورخا  تاـبوقع  يویند و  تاـفآ  زا  ییاـهر  ناـکما  دـناوخ و  ارف  دوخ  طرـش  دـیقیب و  تعاـطا  هب  ار  اـهنآ  دوخ ،

دروم رد  یباّهو ، ياملع  ساسایب  ياوتف  ساسا  رب  هاگنآ  دـنک . دـعاقتم  انعم  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  دومن  ناوارف  شـالت  درک و  مـالعا  شیوخ 
زا سپ  بلاغ  فیرش  تخادرپ . نانآ  زیهجت  میلعت و  هب  داد و  لیکشت  تبرض » هورگ   » ناونع اب  ار  ییاههتسه  ناناملسم ، ندوب  مّدلا  رودهم 
هب نت  ود  روظنم  نیا  يارب  دـمآ و  رد  همانحلـص  دـیدجت  ددـص  رد  دـتفین ، ایقـشا  تسد  هب  همّظعم  هّکم  هکنیا  يارب  شرازگ ، نیا  تفاـیرد 

تـساوخ دوعـس  زا  تشون و  يزیمآ  ّتبحم  همان  داتـسرف و  هّیعرد »  » هب ار  یمداخلا » نسحم   » و یقیاضملا » نامحّرلادـبع  نبنامثع   » ياهمان
هراومه بلاغ  فیرـش  دوش ». يّدعت  نیفرط  زا  يدحا  قوقح  هب  دـیابن  زگره  : » دوش هدوزفا  ریبعت  نیا  هب  یلیذ  قباس ، همانحلـص  ّداوم  هب  هک 

رد : » تفگیم درکیم و  تمادـن  راهظا  دوب ، هدادـن  شوگ   50 ص : نایباهو ، خیرات  ار  دیهف  فیرـش  شردارب  هنامیکح  ياهدـنپ  هکنیا  زا 
زاجح یحاون  رگید  هک  دوب  هتفایرد  زین  دیهف  فیرش  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  یلو  مدش ». اطخ  بکترم  زین  دوعس  اب  حلص  شریذپ 

هب یبش  دـهد ، رارق  رما  ناـیرج  رد  ار  بلاـغ  فیرـش  شردارب  هکنیا  نودـب  اذـل  تسین و  اور  ناـماس  نیا  رد  تماـقا  تسا و  هتفر  تسد  زا 
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لجا ندیـسر  اـت  تفر و  اّـکع  هب  ماـش  زا  ماـش و  هب  هنیدـم  زا  نآ  زا  سپ  درک و  ترجه  هرّونم  هنیدـم  هب  همّظعم  هّکم  زا  هناـیفخم  تروص 
. تخادنا تماقا  لحر  اجنآ  رد  دوعوم 

فئاط هعلق  رب  فئاخ  نمشد  يالیتسا 

شرفـسمه دـیزرویم ، ینمـشد  بلاغ  فیرـش  اب  نطاب  رد  دوب و  ّتیباّهو  هشیپ  تواقـش  نارادـفرط  زا  یکی  یقیاضم  نامثع  هک  اـجنآ  زا 
ماجنا يارب  دـنداد و  يراکمه  لوق  زیزعلادـبع  نبدوعـس  هب  هّیعرد »  » هب لوصو  دّرجم  هب  تخاس و  گنهامه  دوخ  اب  زین  ار  یمداخ  نسحم 

هاپـس هارمه  هب  دش و  بوصنم  یباّهو  نایهاپـس  زا  یکی  یهدـنامرف  هب  دوعـس  يوس  زا  یقیاضم  نامثع  دـندرک . یگدامآ  مالعا  وا  تاّیونم 
همان نیا  رد  يو  تشون . بلاغ  فیرش  هب  ياهژیو  همان  اجنآ  زا  تشگزاب و  هلیبع » : » مان هب  فئاط  یکیدزن  رد  ياهدکهد  هب  شنامرف  تحت 
دیکا روتـسد  زاجح  بارعا  همه  هب  همّظعم ، هّکم  ریخـست  طبـض و  يارب  هک  دش  روآ  دای  درک و  دـهع  ضقن  مالعا  دوعـس  دوخ و  فرط  زا 

دش و رهاظ  تعرس  هب  اهنامرف  نیا  ءوس  راثآ  دنوش . میلـست  هداهن ، ندرگ  دوعـس  نامرف  هب  یگمه  هک  تساوخ  نانآ  زا  تسا و  هدش  رداص 
راومه ار  متـس  روج و  هار  تخاس و  تشحو  سرت و  راچد  تدـش  هب  ار  نیفیرـش   52 ص : نایباهو ، خـیرات  نیمرح  یلاها  بلاغ و  فیرش 

يرادرم يو  هک  دوشیم  نشور  اهدعب  اما  دناهداهن ، دوخ  رب  ار  رهاط »  » مان كاپان  يدارفا  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  : » رعاش لوق  هب  و  دومن ،
دنپ ار  وا  هناقفشم  درک . توعد  تواقش  كرت  هب  ار  وا  تشون و  یقیاضم  نامثع  هب  ياهناحصان  ياههمان  بلاغ  فیرش  تسا ». هدوبن  شیب 

نیدب تخیر و  رود  درک و  هراپ  هناهلبا  ار  اههمان  دـنپ  نآ  همه  درک و  هنابدایب  دروخرب  اههمان  نیا  اب  هشیپ  تواقـش  نآ  یلو  داد  زردـنا  و 
لیـسگ شیوس  هب  یهدـنامرف  زکرم  زا  هک  ییاهورین  رب  هبلغ  اب  یقیاضم  نامثع  تخاس . رهاظ  ار  شاهناشنم  دد  يوخ  شیپ  زا  شیب  هلیـسو 
نایباّهو لباقم  رد  دـناوتیمن  رگید  بلاغ  فیرـش  هک  تفایرد  تخاس و  ریزگان  فئاط  هعلق  ات  ینیـشن  بقع  هب  ار  بلاغ  فیرـش  دـشیم ،

فئاط هعلق  هرصاحم  هب  میمصتو  دز  ودرا  فئاط  یکیدزن  رد  سیلَم »  » مان هب  ياهیرق  رد  لاّوش 1217 ه . رخاوا  رد  ور  نیا  زا  دنک . تمواقم 
نابکش رسپ  تخادرپ . یناوخزجر  هب  بلاغ  فیرش  ربارب  رد  دش و  دّحتم  لگنج  ریما  نابکش » نب  ملاس   » اب هلـصاو ، رابخا  ساسا  رب  تفرگ .
فیرـش دـندش . دربن  هدامآ  نت  رازهکی  یگدرکرـس  هب  دوخ  رفن و  دادـعت 500  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دـیزگرب و  ار  لـگنج  خویـش  زا  رفن   20

كاخ رب  ار  نابکش  نبا  نازابرـس  زا  نت  دادـعت 1500  درب و  هلمح  سیلم  هاگودرا  هب  اهنآ  ینابیتشپ  اب  درک و  جیـسب  ار  فئاط  یلاها  بلاغ 
ییودرا رگید  رابکی  تسناوت  نابکش  رـسپ  فسألا  عم  یلو  تخاس . رود  هقطنم  زا  داد و  تسکـش  ار  یباّهو  نانئاخ  رگید  هتخادنا ، ّتلذم 

تشحو و راچد  نابکـش  نبا  تشگزاب  زا  بلاغ  فیرـش  دربب . جاراـت  هب  ار  اـهنآ  یتسه  دـنزب و  نوخیبش  روبزم  ياتـسور  هب  دـنک و  مهارف 
هک دوب  اجنیا  تخادـنا . ساره  سرت و  هب  ار  فئاط  یلاـها  تخیرگ و  فئاـط  زا  هناـیفخم   53 ص : نایباهو ، خیرات  یبش  دـش و  بارطـضا 

دنتخیرگ و فئاط  زا  هنابـش  هتفرگ ، ار  دوخ  هّچب  نز و  تسد  یهورگ  دـندش ؛ میـسقت  هورگ  ود  هب  ناوارف  تارکاذـم  زا  سپ  فئاط  یلاها 
شتآ نایباّهو  يوس  هب  هتـسشن ، رگنـس  هب  فئاط  هعلق  رد  دـندنام ، فئاط  رد  هک  یهورگ  دـندنام . فئاط  رد  هدـش ، اـضق  میلـست  یهورگ 
ّتلذم كاخ  رب  ار  اهنآ  زا  ردق  ره  دوب ، ناوارف  نمـشد  دادعت  هک  اجنآ  زا  نکیل  دندرک . رام  رات و  ار  نانآ  يودرا  راب  نیدنچ  دـندوشگ و 

دندمآرب میلست  ددص  رد  ماجنارـس  نایفئاط  تفاییم . همادا  نامایب  دربن  دشیم و  مهارف  سفن  هزات  يورین  اهنآ ، ربارب  هس  ود  دنتخادنایم ،
مه رد  نایباّهو  ياهفص  نایم  نیا  رد  دنداتـسرف . نمـشد  هاگودرا  هب  ار  ياهدنیامن  ناما ، وفع و  بلط  يارب  دندرب و  الاب  ار  میلـست  مچرپ  و 
دوخ هک  نانیشن  رگنس  هدنیامن  دنتخادرپ . هاگودرا  هیلخت  هب  دنداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  داتفا و  نانآ  مادنا  رب  تشحو  سرت و  تسکش ،

رب تشحو  سرت و  ردقنآ  دنزیرگیم و  راز  راک  نادیم  زا  یعیجف  زرط  هب  هتسکش ، مه  رد  نایباّهو  ياهفص  هک  دیدیم  دوب و  ارجام  دهاش 
يادص اب  تشادرب و  رس  زا  راتـسد  تقامح  يور  زا  یلو  دنرادن ، ار  فئاط  يوس  هب  هاگن  کی  بات  یّتح  رارف  لاح  رد  هک  هداتفا  ناشمادنا 
تیاهن رد  فئاط  یلاها  کـنیا  درک ، رارف  درواـین و  تقاـط  امـش  هلمح  تلوص  زا  بلاـغ  فیرـش  زوریپ ! هشیمه  هاپـس  يا  : » داد زاوآ  دـنلب 
راگزور زا  نم  دناهداتسرف . امـش  يوس  هب  اضاقت  نیا  يارب  ارم  دننکیم و  میدقت  یتسد  ود  ار  هعلق  هدرک ، ناما  وفع و  بلط  امـش  زا  ینوبز 
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مقر امش  مان  هب  يزوریپ  علاط  هک  دیدرگرب  دوز  دنرادن . تمواقم  بات  یلاها  رگید  هک  منادیم  یبوخ  هب  نم  مدوب . امـش  هاوخریخ  ناتـساب 
يوزرآ نم  تسین . هتسیاش  فئاط  فّرصت  زا  شیپ  راید  نیا  كرت  تافلت ، شالت و   54 ص : نایباهو ، خیرات  همهنیا  زا  سپ  تسا . هدروخ 

دیق و نودب  ار  امـش  ياههتـساوخ  هدش ، میلـست  یتمواقم  چیه  نودب  فئاط  لها  هک  مروخیم  دنگوس  ادـخ  هب  منکیم و  هدروآرب  ار  امش 
زا وا  باوصان  رارف  بلاغ و  فیرـش  هابتـشا  نیمجنپ  دـمآ  یپ  ایقـشا ، تسد  هب  فئاـط  میلـست  زیگنامغ  يدژارت  تفریذـپ ». دـنهاوخ  طرش 

يزیچ تسیچ ؟ هراچ  دروخیم  یگنس  هب  یگنس  زا  ترـس  رگا   » رعـش دیوگ : رعاش  هک  تخیرگ  ناوتن  تشونرـس  زا  یلو  دوب ، دربن  نادیم 
نانخس تّحـص  رد  فئاخ ،» نئاخلا   » مکح هب  نایباّهو   55 ص : نایباهو ، خیرات  « 1 .« » داد رییغت  ناوتن  هدرک ، ّکح  یلزا  تشونرـس  هک  ار 

رظن بلج  رتشیب و  قیقحت  يارب  هدمآ ، درگ  راصح  فرط  کی  رد  میلـست ، مچرپ  هدهاشم  زا  سپ  نانآ  دندرک . دیدرت  فئاط  لها  هدـنیامن 
عمج رد  درک و  دوعـص  هعلق  راوید  يالاب  رب  دوب ، نازیوآ  راوید  يالاب  زا  هک  یبانط  هلیـسو  هب  ایقـشا  هدـنیامن  دـندیزگرب . ياهدـنیامن  نانآ 

، دوخ ناج  ندیناهر  يارب  دیتسه ، ناما  وفع و  بلاط  دوخ  هدنیامن  راتفگ  دـننامه  دـیاهدش و  میلـست  ًاعقاو  رگا  یلاها ! يا  : » تفگ نایفئاط 
نب میهاربا   » مان هب  یحول  هداس  درم  قیوشت  هب  دنتـشاد ، تورث  لام و  هچنآ  فئاط  مدرم  دـیروآ ». درگ  اجنیا  رد  دـیراد  لانم  لام و  هچ  ره 

لاوما نیا  اب  زگره  هن ، هن ، : » تفگ یتشرد  اب  هتـشاگنا ، مک  ار  نآ  نایباّهو  هدنیامن  دنداهن . صالخا  قبط  رد  دندروآ و  درگ  نیما » دّـمحم 
مان هدرک ، اّیهم  يرتفد  دیروایب و  اجنیا  هب  ار  همه  دیراد  لانم  لام و  زا  هچنآ  دـیاب  امـش  دوشیمن . هتـشون  ناما  وفع و  تارب  امـش  يارب  مک 

ینابهگن تظفاحم و  لاوما  نیا  زا  تبون  هب  هک  دینیزگرب  دوخ  نایم  زا  ار  يدارفا  دـینک و  تبث  دـناهدرک  یفخم  ار  ناشلاوما  هک  ار  یناسک 
زیجنز هب  دوب و  دنهاوخ  ریسا  یگمه  ناکدوک  نانز و  دوش ، تقفاوم  رظن  دروم  ياهاج  هب  امش  نادرم  نتفر  اب  رگا  تروص  ره  رد  و  دننک .

اب هک  دش  هتـساوخ  وا  زا  هچ  ره  دروآ ، نابز  رب  مامت  تظلغ  تّدـش و  اب  ار  راجنهان  نانخـس  نیا  نایباّهو  هداتـسرف  دـش ». دـنهاوخ  هدیـشک 
نب میهاربا   » هلـصوح ربص و  رگید  هک  دوب  اجنیا  دوزفا . دوخ  تنوشخ   56 ص : نایباهو ، خیرات  تّدش و  رب  دـنک ، راتفر  تفطالم  شمرن و 

، تسا رطاخ  طاسبنا  يداش و  راگزور  يارب  یگدنز  تّذـل  . » دـیناسر شتکاله  هب  تخاون و  وا  هنیـس  رب  یگنـس  دـش و  مامت  نیما » دّـمحم 
هب نایباّهو  هداتـسرف  هکنیا  دّرجم  هب  تجاـح »! هچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  زارد  رمع  هب  تسا  روهطوغ  ـالب  ناـفوط  رد  هک  یـسک  يارب 

ناشلد زا  تشحو  سرت و  تلاح  يدایز  رادقم  هب  دنتـسب و  ار  هعلق  ياهرد  تخیرگ ، خزود  يوس  هب  شدیلپ  حور  دیـسر و  شلمع  يازس 
لخاد هب  ار  دوخ  هک  دندرک  شالت  ایقشا  زا  یهورگ  هعلق ، راوید  يالاب  زا  نایباّهو  هداتـسرف  ناجیب  رکیپ  نداتفا  لابند  هب  یلو  دش . هدودز 

ار هعلق  ياهرد  ینهآ ، لیاسو  رگید  ملید و  زا  هدافتـسا  اـب  دـندرب ، ملاـس  ناـج  هلولگ  ریت و  راـبگر  زا  هک  اـهنآ  زا  يدادـعت  دـنناسرب . هعلق 
ناکدوک نانز و  نادرم ، نوخ  اب  هعلق  نیمز  دـندناسر . شلتق  هب  دـندش  فداـصم  هک  یـسک  ره  اـب  دـنتفای و  هار  نآ  لـخاد  هب  دنتـسکش و 

كاچ رکیپ  دندیـشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  همه  دـندرکن و  محر  دـندوب ، هدـیمرآ  هراوهگ  رد  هک  یناکدوک  هب  یّتح  نایباهو  دـش . نیگنر 
، دراد اور  تلیح  رکم و  مدرم  هب  هک  یـسک   » رعـش دـندرب . امغی  هب  دـنتفای  تورث  لام و  هچنآ  هدومن ، ناروناج  همعط  ار  نایاونیب  نآ  كاچ 
57 ص : نایباهو ، خیرات  دش ». دنهاوخ  نآ  راچد  يزور  شنادنزرف  دـسرن ، شلمع  يازـس  هب  شدوخ  رگا  دوشیمن . ریخ  هب  تبقاع  زگره 

ّقفوم یلو  دندرب  هلمح  دـندوب  هتفرگ  رگنـس  راوتـسا  مکحم و  ياهانب  لخاد  رد  هک  يدارفا  هب  دـندش و  دراو  هعلق  قرـش  فرط  زا  نایباّهو 
سپ دندیناسر . تداهـش  هب  ار  يدایز  هورگ  دنتـسب و  رابگر  هب  ار  اهنآ  باتفآ  بورغ  ات  رذگهر  نیا  زا  دننک ، ریگتـسد  ار  اهنآ  هک  دندشن 

: دوب نیا  ناشلاح  نابز  دندوب  راتفرگ  اهنامتخاس  لخاد  رد  هک  ییاونیب  دارفا  دنتـسب . ار  هعلق  ياهرد  هدرک ، ینیـشنبقع  باتفآ  بورغ  زا 
رظتنم تریح ، ترـسح و  ایند  کی  اب  اهنآ  تسارـس ». متاـم  تنحم و  مغ و  نوناـک  ناـهج  تسـالب . درد و  ترـسح و  شاهمه  اـیند   » رعش

همه هک  دـندش  علّطم  هک  یماـگنه  اـما  دـندوب . هداتـسرف  ایقـشا  يوـس  هب  ناـما  وـفع و  نیمأـت  يارب  هک  دـندوب  دوـخ  هشیپ  تنعلم  هداتـسرف 
رب هداتفا ، نمـشد  تسد  هب  فئاـط  هّکم و  ياهاتـسور  رورم  روبع و  ياـههار  همه  هدـش و  هتـسب  ایقـشا  هلیـسو  هب  هعلق  یجورخ  ياـهبرد 

فئاط یحاون  رد  ار  دوخ  ناکدوک  نانز و  هک  دـنداتفایم  ینایاونیب  تشونرـس  دای  هب  هک  یماگنه  دـش . هدوزفا  اهنآ  شیوشت  بارطـضا و 
ربخ اب  نوچ  دندشیم . روهطوغ  هودنا  مغ و  يایرد  رد  دـناهدشن ، ریـشمش  زیت  هبل  راتفرگ  ًانایحا  دـندوب و  هتفاتـش  هّکم  يوس  هب  هدرک ، اهر 
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هک دـندش  هّجوتم  تسا ، هتـشگ  زاب  هلیَبُع »  » هاگرارق هب  هتـسارآ ، يرکـشل  رگید  راب  کـی  هدروخ و  تسکـش  یقیاـضم  ناـمثع  هک  دـندش 
خیرات دوب !؟ هتفر  وا  رارف  ّلحم  ات  یقیاضم  ناـمثع  یناوخارف  يارب  مدرم  رادرکدـب  هدـنیامن  رگم  تسا . هدـش  دـب  شّوشم و  اًـلماک  عاـضوا 

هتفر ناما  وفع و  لیـصحت  يارب  هک  مدرم  دـیلپ  هداتـسرف  هلیبع ،»  » رد یقیاضم  نامثع  هاگرارق  ياهرداچ  بصن  لابند  هب   58 ص : نایباهو ،
نبا زا  هک  مدـش  قّفوم  نم  فئاط ! یلاها  يا  ناـه  : » تفگیم دـنلب  يادـص  اـب  تشگیم و  رازاـب  هچوک و  رد  داـحلا ، رفک و  يور  زا  دوب ،

همکحم رد  ارم  گرزب  تمدـخ  شالت و  نیا  میوگیم . کیربت  امـش  همه  هب  نم  مریگب . یمومع  وفع  ناما و  همان  امـش  همه  يارب  ناـبکش 
لابند هب  دـیورب ». دـشاب  ناترظن  دروم  هک  ياهطقن  ره  هب  هتفر ، نوریب  راصح  زا  دـیریگب ، ار  دوخ  هّچب  نز و  تسد  دـینک ، یبایزرا  نادـجو 

هب دـندوب ، هدرب  ملاس  ناج  ایقـشا  ریـشمش  زا  دـندوب و  یفخم  ینما  ياهاج  رد  هک  ناروشحلـس  زا  يرایـسب  هناراکبیرف ، نانخـس  نیا  راشتنا 
ار دوخ  هناشاک  هناخ و  دـندمآ و  نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  هدـش  هداد  ناما  وفع و  اهنآ  يارب  ًامـسر  تسا و  تسار  راـتفگ  نیا  هکنیا  لاـیخ 

راپـسهر هعلق  ياهرد  يوس  هب  مولعمان  تشونرـس  لاـبند  هب  يدـیمون ، سأـی و  لاـمک  رد  هتفرگ ، ار  دوخ  هّچب  نز و  تسد  دـندرک و  كرت 
اهر ياهّپت  زارف  رب  ار  اهنآ  همه  هاگنآ  دندش و  نئمطم  تورث  لام و  نتـشادن  هارمه  زا  هدرک ، یندب  یـسرزاب  ار  دارفا  نیا  نانابهگن  دـندش .

مّلـسم هچنآ  یلو  هدشن ، تبث  دندش  اهر  هّپت  نیا  زارف  رب  هک  ياهراچیب  دارفا  دادـعت  دـندومن . هرـصاحم  حّلـسم  دارفا  اب  ار  هّپت  فارطا  هدرک ،
هب دندوب ، نمادکاپ  نانیـشن  هدرپ  زا  ًاتدمع  هک  ار  اونیب  هورگ  نیا  دـندادیم . لیکـشت  ناکدوک  نانز و  ار  اهنآ  تّیرثکا  هک  تسا  نیا  تسا 

ار اـهنآ  قاـمچ  بوـچ و  اـب  یهاـگ  دنتـشادهگن ، هرـصاحم  رد  هّپت  نآ  زارف  رب  ناـمرد ، وراد و  نودـب  ناـن و  بآ و  نودـب  زور  تّدم 12 
ار ناشنورد  شتآ  یخاتسگ ، تناها و  همه  نیا   59 ص : نایباهو ، خیرات  دندرکیم . باترپ  اهنآ  يوس  هب  افج  گنـس  یماگنه  دندزیم و 
نآ دندادیم . رارق  متش  برـض و  دروم  دندربیم و  کت  کت  ار  اهنآ  اههنیجنگ ، اههنیفد و  ياج  زا  وج  سرپ و  هناهب  هب  دادیمن . نیکـست 
یلو دننک ، رظن  فرـص  اهنآ  ماع  لتق  زا  هک  دـندرکیم  اضاقت  یقیاضم  نامثع  دوعـسمان و  دوعـس  نابکـش ، نبا  زا  دایرف  هلان و  اب  اههراچیب 

هب دربتـسد  يارب  هک  تسین ، تشونرـس  نداد  رییغت  هب  رداـق  ریبدـت  هدارا و  هناوتـشپ  اـب  یـسک   » رعـش دوب . داـیرف  دیـسریمن  ییاـج  هب  هچنآ 
رب نداد ، رارق  انگنت  رد  هرـصاحم و  زور  هدزاود  زا  سپ  تریـسدب ، نابکـش  نبا  تسا ». هدـشن  هتخاس  ياهماخ  ریدـقت ، ياهرطـس  يـالهبال 

نیا زا  دوش ، هریچ  اهنآ  رب  تسناوتن  دربن  گنج و  اب  تفاین و  تسد  هعلق  یقرش  تمسق  مکحم  ياهنامتخاس  رد  هتسشن  رگنـس  هب  نادرمریش 
ناروشحلس تسا ». ناما  وفع و  رد  دنک  كرت  ار  دوخ  هاگیفخم  هحلسا  نودب  سک  ره  : » درک مالعا  دش و  لّسوتم  هلیح  ردغ و  هب  رذگهر 

نبا هنارّوزم  ياههدـعو  هب  دنتـشادن ، یمزر  ییاذـغ و  هتخودـنا  رگید  و  دـندوب ، هدرکن  كرت  ار  دوخ  رگنـس  سفن  نیرخآ  ات  هک  يروالد 
نبا یناطیـش  ياهماد  رد  دندمآ و  نوریب  دوخ  ياهرگنـس  زا  یلاخ  تسد  اب  دندرک و  دامتعا  وا  هناراکبیرف  ياهدنگوس  نامیایب و  نابکش 

لباقم  60 ص : ناـیباهو ، خـیرات  رد  یلبق ، هورگ  ماـع  لـتق  هک  دـنتفرگ  رارق  هّپت  زارف  رب  یماـگنه  اـههراچیب  نیا  دـندمآ . راـتفرگ  ناـبکش 
رد دنتفرگ و  رارق  هّپت  زارف  رب  هتسب  ياهتـسد  اب  دندوب ، یگنج  درم  رفن  هک 367  يدعب  هورگ  دوب . هدش  زاغآ  ناشیاههّچب ، اهنز و  ناگدـید 
رد دندوب و  ناجهمین  زونه  یلبق  ناگدش  هتشک  زا  يدادعت  ناروشحلس ، نیا  دورو  ماگنه  هب  دنتشذگ . ریشمش  مد  زا  ناکدوک  اهنز و  ربارب 

هدیوج یباّهو  ناگدنرد  طّسوت  هک  يدیدم  تّدم  زا  سپ  نامیا ، رگنس  ناعفادم  كاپ  ياهرکیپ  دندزیم . اپ  تسد و  نوخ  كاخ و  نایم 
نانابزرم نیا  كاپ  داسجا  لدگنس  نایباّهو  دنام . هتـشابنا  مه  يور  هّپت  زارف  رب  ناگدنرد  ناگدنرپ و  تفایـض  يارب  زور  تّدم 16  هب  دش ،

نیا رد  دنتخادرپ . یتمیق  يایشا  لاوما و  يوپاکت  هب  نانآ  هناشاک  هناخ و  رد  دندرک و  كرت  نازوس  ياهنش  يور  نایرع ، هنهرب و  ار  نامیا 
نآ مجنپ  کی  هاگنآ  دنتخاس . ياهّپت  نآ  زا  دنتشابنا و  مه  يور  رب  هعلق  برد  لباقم  دنتفای ، لانم  لام و  زا  هچنآ  هناخ ، هب  هناخ  يوجتـسج 

لاوما زا  هچنآ  دامتعا ، دروم  دنتـسم و  شرازگ  ساسا  رب  دندومن . میـسقت  یباّهو  يایقـشا  نایم  رد  ار  هّیقب  هداد ، زیزعلادبع  نبدوعـس  هب  ار 
لهچ زا  دوب  ترابع  دـش  هتـشابنا  مه  يور  هب  هعلق  برد  ولج  رد  دـنام و  ياج  رب  یباّهو  نارگلواپچ  تقرـس  تراـغ و  زا  هعلق ، رد  دوجوم 

ار دقن  ياهلوپ  نیا  زا  لایر  رازه  هد  یباّهو  ياههدرکرس  دوب . نوریب  نیمخت  رامش و  ّدح  زا  هک  یتمیق  يایـشا  رگید  دقن و  لوپ  لایر  رازه 
تبغر دروم  هک  ار  يرگید  يایشا  دندومن و  عیزوت  دوخ  نایم  رد  ار  هبوصغم  یتمیق  يایشا  دندرک و  میـسقت  دوخ  نارتخد  نانز و  نایم  رد 
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خیرات لوپ  شیازا  هب  دوبن و  دنسپ  يرتشم  هک  رگید  ياهالاک  یـسم و  ياهفرظ  دنتخورف . سخب  نمث  هب  رازاب  هچوک و  رد  دوبن ، ناشدوخ 
یـسیفن یّطخ  ياهباتک  اّما  دندومن ! شـشخب  ناریقف  نایادگ و  هب  يدرمناوج  تّوتف و  مسر  هب  دوخ  لایخ  هب  دندادیمن ،  61 ص : نایباهو ،
هاگچیه یمالسا ، ینآرق و  مولع  رگید  ثیدح و  ریسفت ، بتک  لیبق  زا  تشاد ؛ دوجو  یصخش  لزانم  ایاکت و  دجاسم ، اههناخباتک ، رد  هک 
ياهدـلج دـش ! لامدـگل  یباّـهو  ناـشوپ  همکچ  ياـپ  ریز  رد  شاهمه  هکلب  تفرگن ، رارق  هشیپ  تواقـش  گـنهرفیب و  ّتلم  تبغر  دروـم 
کمدرم دـننامه  راـصعا  نورق و  لوط  رد  دوـب و  هدـش  هّیهت  هفیرـش  فحاـصم  يارب  یمالـسا  نادـنمرنه  طّـسوت  هک  تمیق ، نارگ  یمرچ 

تنیز يزور  هک  هلالج ، ءامسا  كرابم و  تایآ  يدراوم ، رد  دیدرگ . قوراچ  شفک و  هب  لیدبت  دندرکیم  تظفاحم  اهنآ  زا  ناشناگدید 
تسد هب  هک  یـسیفن  بتک  فیرـش و  فحاصم  دروخیم . مشچ  هب  گنهرفیب  نایباّهو  ياهقوراچ  يور  دوب ، میرک  نآرق  ياهدلج  شخب 

، فئاط گنرنوخ  رازاب  هچوک و  رد  هک  دوب  دایز  يردق  هب  دش ، هتشابنا  نیمز  يور  رب  تشگ و  هراپ  هراپ  گنهرف ، بدا و  زا  رود  ِنایباّهو 
نابکـش نبا  فرط  زا  هچ  رگ  دـننک . روبع  هداهن  ماگ  هّکربتم ، قاروا  ندرک  بوکدـگل  نودـب  نارذـگهر  هک  دـشیمن  تفاـی  ییاـپ  ياـج 

ار اهنآ  هدومن و  ادج  ار  فحاصم  یّطخ ، ياهباتک  ندرک  دوبان  ماگنه  هب  هک  دـش  دزـشوگ  نآ  رد  تفای و  راشتنا  یتحلـصم - ياهّیمالعا -
هب ینآرق  ره  اذل  دنتشادن و  ار  یمالسا  بتک  رگید  زا  نآرق  صیخشت  تردق  یباّهو ، تارشح  هژیوب  نیـشن ، هیداب  بارعا  یلو  دننکن ، هراپ 

دوب هدرتسگ  ردقنآ  مالسا ، نآرق و  میرح  رب  گرزب  زواجتنیا  دنتخیر . نیمز  يور  رب  هناخاتـسگ  دندرک و  هراپ  اباحمیب  دیـسر  ناشتـسد 
زا يراخب  حیحـص  هخـسن  کی  نآرق و  هخـسن  هس  اهنت  دوب - فحـصم  هخـسن  نیدـنچ  هناخ  ره  رد  ًاعبط  هک  فئاـط - گرزب  رهـش  رد  هک 

62 ص : نایباهو ، خیرات  درب . رد  هب  ملاس  ناج  یباّهو  يایقشا  تسد 

گرزب ياهزجعم 

ریسفت نآرق ، يرامشیب  دادعت  هک  ار - هقطنم  رد  دوجوم  دنمـشزرا  ياهباتک  همه  هنادحلم ، هناروسج و  مادقا  کی  رد  یباّهو ، نارـسهریخ 
! تفر اوه  هب  نآرق  قاروا  همه  ناّنم  دـنوادخ  تردـق  اب  یلو  دـنتخادنا ، اپ  ریز  هب  دـندرک و  هراپ  هراپ  دوب - اهنآ  نایم  رد  ثیدـح  باتک  و 

تارهاب تازجعم  زا  یکی  نیا  دوبن و  يربخ  داب  شزو  زا  تاـظحل  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  داـتفین ، نیمز  يور  هب  مه  نآرق  گرب  کـی  یّتح 
ار هتـشغآ  نوخ  هب  ياهندب  زاجح  نازوس  باتفآ  دش و  اهر  هدـش  دای  هّپت  زارف  رب  زور  تّدم 16  هب  ناگدش  هتـشک  داسجا  دوب . میرک  نآرق 
، هدیبلط تصخر  نامیایب  ِنابکـش  نبا  زا  ناوارف  سامتلا  اب  دندش  ریزگان  اذل  و  تفرگ . ارف  ار  هقطنم  دـیدش  ِنّفعت  يوب  تخاس . نوگرگد 

مراهچ کی  رگید  یخرب  زا  و  فصن ، یخرب  زا  هک  ار - داسجا  هدنامزاب  دندرک و  رفح  گرزب  لاناک  ود  نانآ  دنیامن . مادقا  داسجا  نفد  هب 
ناگدنرپ طّسوت  هک  ار  تاعطق  رگید  دندش  ریزگان  هاگنآ  دنتخیر . كاخ  اهنآ  يور  رب  ودنتـشاذگ  لاناک  ود  نیا  رد  دوب - هدنام  یقاب  نآ 

هـشیپ تثابخ  نایباّهو  دننک . نفد  رگید  لاناک  ود  رد  هدروآ ، درگ  شیوخ ، شیاسآ  يارب  دوب ، هدش  هدرب  یتسد  رود  طاقن  هب  ناگدنرد  و 
تراقح تراسج و  دـننامب و  نیمز  يور  رب  ناشیازجا ، لماک  لاصفنا  ات  هک  دـندوب  هدرک  اهر  نابایب  ياهگیر  يور  ار  نادیهـش  ياـهرکیپ 

نأش و تعفر  بجوم  هکلب  دهاکیمن ، نانآ  يورخا  ماقم  زا  زگره  اهریقحت  اهتراسج و  نیا  هک  یلاح  رد  دـبای . ماجنا  اهنآ  ّقح  رد  یلماک 
ییانب ره  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ددرگ ، تتعفر  بجوم  یگداتفا  هک  روخم  مغ  ياهداتفا  رگا  : » هتفگ رعاش  هک  ددرگیم ، اهنآ  تاـجرد  ّولع 

رب دـندش ، غراف  یگنج  میانغ  میـسقت  فئاط و  مدرم  ماع  لتق  زا  نوچ  نایباّهو   63 ص : نایباهو ، خـیرات  ددرگیمن ». دابآ  دوشن ، ناریو  ات 
دندرک و ناریو  ار  نآ  دنتفای ، یهاگراب  دبنگ و  اج  ره  دنتفر و  فئاط  هرهّطم  دقارم  هکّربتم و  روبق  غارس  هب  ناشلطاب ، چوپ و  دیاقع  ساسا 
هب دندوب ، هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  نایباّهو  ماشآ  نوخ  غیت  زا  هک  ار  فئاط  یلاها  زا  يرامش  تشگنا  دادعت  هاگنآ  دندومن . ناسکی  كاخ  اب 
نب هَّللادبع   » بانج نآرق ، گرزب  رّـسفم  رهّطم  ربق  هب  یتقو  روبق ، مدـه  يانثا  رد  گنهرفیب ، نایباّهو  دـنتخاس . ناشیاهر  هدرب ، هعلق  نوریب 

. دنزاس قیرح  همعط  دنروآ و  رد  ار  شـسّدقم  دسج  هدرک ، شبن  ار  شفیرـش  ربق  هک  دندمآرب  ددص  رد  دندیـسر ، بلّطملادبع » نب  ساّبع 
دندوزفا و ناشتواسق  رب  تمارک  نیا  هدهاشم  زا  نایباّهو  دیچیپ . فارطا  رد  ییازفا  حور  رطع  دنتشادرب ، شفیرش  ربق  يور  زا  حیرـض  نوچ 
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همعط شتایوتحم  همه  اب  ار  ربق  هکنیا  رتبسانم  درک ، ینارذگ  تقو  ربق  شبناب  دیابن  رگید  دشاب ، هدیمرآ  یگرزب  ناطیش  دیاب  اجنیا  : » دنتفگ
دـصق هب  هدرک ، مهارف  يدایز  توراب  یتّدم  زا  سپ  دنتـشگرب ، هتخاس ، يراج  نابز  رب  ار  هنوگ  نایذه  چوپ و  نانخـس  نیا  میزاس »! قیرح 

فرصنم دوخ  میمصت  زا  تمارک  نیا  هدهاشم  زا  سپ  لآم ، نارسخ  نالماع  درکن و  راک  توراب  اّما  دنتـشگزاب . فیرـش  ربق  ندرک  رجفنم 
یحیرض ًاکّربت  يدنفا  نیسای  دّیس  ناورداش  ماجنارس  دنام ، حیرـض  نودب  گرزب  یباحـص  نیا  فیرـش  ربق  اهلاس  هعقاو  نیا  زا  سپ  دندش .

زا یلو  دـندرک  شبن  ار  مالـسا  گرزب  ریهاـشم  رگید  يداهلادـبع و  دّیـس  فیرـش  ربق  ناـیباّهو  داـهن . اـنب  گرزب  یباحـص  نآ  ربق  زارف  رب 
یقیاضم و نامثع  دندش . فرصنم  روبق  شبن   64 ص : نایباهو ، خیرات  زا  ماجنارس  دنناسرب . اهنآ  رب  يررض  دنتسناوتن  یهلا  يایلوا  تمارک 

بیرخت ینید  سرادـم  دـجاسم و  همه  دـیاب  اههاگراب ، اهدـبنگ و  مدـه  زا  شیپ  : » دـنتفگ دـندرک و  رداـص  یکرتشم  ناـمرف  نابکـش  نبا 
هدش سیسأت  زامن  هماقا  يارب  هک  يدجاسم  بیرخت  زا  امـش  فده  : » دومرف زور  نآ  گرزب  ياملع  زا  یکی  يدنفا  نیـسای  موحرم  ددرگ ».
همزال و  دراد ، رارق  یّصاخ  دبنگ  ریز  مظعا و  دجسم  تسار  هشوگ  رد  ربق  نآ  تسا ، ساّبع  نب  هَّللادبع  فیرـش  ربق  ناتفده  رگا  تسیچ !؟

. دنتـشادن نتفگ  يارب  ینخـس  نابکـش  نبا  یقیاضم و  نامثع  یقطنم ، راتفگ  نیا  لباقم  رد  تسین ». دجـسم  ّلک  بیرخت  ناـشیا ، ربق  مدـه 
دیدرت کش و  هب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  «: » َُکبیُری ام ال  یلا  َُکبیُری  ام  َْعد  : » درک زاـغآ  نخـس  هنوگنیا  عَّوطُم » شیورد   » ماـن هب  یقیدـنز  یلو 

رگم : » دومرف ییوج  هطـسفس  نیا  لباقم  رد  نیـسای  دّیـس  موحرم  نزب ». گنچ  دشابن  نآ  رد  يدیدرت  کش و  هچنآ  هب  راذگ و  ورف  دراداو 
ص: نایباهو ، خیرات  هب  تسناوتن  رگید  « 1  » َرَفَک يذَّلا  َتُِهبَف  قادصم  هب  عوّطم  شیورد  دشاب »!؟ يدیدرت  کش و  دجسم  رد  تسا  نکمم 

يارب یقیاضم  نامثع  دوشگ . ییوگ  هزره  شحف و  هب  نابز  هدش ، لّسوتم  نایوگروز  قطنم  هب  راچان  هب  دهد ، همادا  دوخ  يزاب  هطسفس   65
بیرخت ار  ساـّبع  نبا  ربق  زارف  رب  دوجوم  دـبنگ  دـیراذگ و  ورف  ار  دجـسم  میتسین ، امـش  رظن  عباـت  اـم  : » تفگ وگتفگ  نیا  هب  نداد  هلـصیف 

دیفس هحفص   66 ص : نایباهو ، خیرات  دینک ».

راگدرورپ هبّیط  هدلب  رب  نایباّهو  يالیتسا 

هراشا

درگ ار  دوخ  نایهاپس  دمآرب و  همّظعم  هّکم  ریخست  ددص  رد  ناظفاحم ، نانابهگن و  ندرامگ  فئاط و  هعلق  میکحت  زا  سپ  یقیاضم  نامثع 
یلاو اشاپ ، فیرـش  هک  دـندش  علّطم  راد  ریگ و  نیا  رد  دـنوش . دـّحتم  زیزعلادـبع  نبدوعـس  نایهاپـس  اب  ات  تفر  لیـس »  » هاگرارق هب  هدروآ ،

، دندرکن تراسج  دوخ  موش  هدارا  ماجنا  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدش  فرـشم  همّظعم  هّکم  هب  ماش ، رـصم و  ياههلفاق  دورو  اب  نامزمه  هّدـج ،
یلاو هداتفا ، تشحو  هب  یفاک  ردق  هب  نایباّهو  دیدهت  زا  بلاغ  فیرش  1217 ه .]. . ] دندومن هدنسب  بلاغ  فیرش  فیوخت  دیدهت و  هب  طقف 

داد و ربخ  ادخ  هناخ  ریخست  دروم  رد  نایباّهو  تشز  هدارا  زا  وگتفگ ، ماگنه  هب  دومن و  توعد  ار  ماش  جاحلاریما  رصم و  جاحلاریما  هّدج ،
راک زیزعلادـبع ) نبدوعـس   ) جراوخ هدرکرـس  ندرک  ریگتـسد  دـینک ، یناـبیتشپ  نم  زا  يزیچاـن  رایـسب  نازیم  هب  امـش  رگا  : » تفگ اـهنآ  هب 

خـساپ هس  ره  زا  ینامز ، تشذگ  زا  سپ  اّما  دـنام ، خـساپ  رظتنم  ینالوط  ینامز  تفگ و  ار  نیا   68 ص : نایباهو ، خیرات  تسین ». یلکـشم 
هنماد رد  عقاو  شیوخ - يارـسنامهم  دیزگرب و  دوخ  یماقم  مئاق  هب  ار  نیعملادبع » فیرـش   » شردارب راچان  هب  بلاغ  فیرـش  دینـش . یفنم 
خیـش نوچ  هّکم ، ياملع  زا  یعمج  نیعملادبع  فیرـش  دش . هّدج  راپـسهر  هتفرگ ، ار  شاهّچب  نز و  تسد  تخاس و  مدهنم  ار  دایج - هوک 

ياضاقت وا  زا  داتسرف و  زیزعلادبع  نبدوعس  دزن  ار  یمجع  ظیفحلادبع  یـساطع و  دّمحم  دّیـس  ینغریم ، رکبوبا ، دّمحم  دّیـس  رهاط ، دّمحم 
هاپـس دندوب  هدمآ  شدزن  هب  هّکم  زا  هک  ییاملع  هارمه  هب  تفریذپ و  ار  نیعملادـبع  فیرـش  ياضاقت  دوعـس  1218 ه .]. . ] درک ناـما  وفع و 
ندرک رداص  اـب  تفریذـپ و  ار  نیعملادـبع  یماـقم  مئاـق  دوعـس ، دومن . تکرح  همّظعم  هّکم  يوس  هب  تشادرب و  ار  لیـس »  » رد هدـمآ  درگ 
نیمرح یلاها  : » دـنتفگیم اهیباّهو  تشادرب . هدرپ  دوخ  تواقـش  تواـسق و  نازیم  زا  اـههاگراب ، اهدـبنگ و  بیرخت  روبق و  مدـه  ناـمرف 

هرونم هنیدم  هب  نایباهو  زا 67موجه  هحفص 24 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دوش هتـشادرب  هفّرـشم  دهاشم  ياهراوید  ددرگ و  بیرخت  اهدبنگ  رگا  دنتـسرپیم ، ار  اههاگراب  اهدبنگ و  اتکی ، دنوادخ  ياج  هب  نیفیرش 
نبدّـمحم چوپ  لایخ  هب  تفرگ »! دـنهاوخ  رارق  اتکی  دـنوادخ  شتـسرپ  ریـسم  رد  هدـمآ ، نوریب  رفک  كرـش و  هریاد  زا  نیمرح  یلاها  هزات 

ییوگ هک  اجنآ  زا  دـناهتفر !. ایند  زا  كرـش  رفک و  لاـح  هب  دـناهدرک ، تاـفو  لاس 500 ه . زا  دـعب  هکنانآ  نایباّهو ، ياوشیپ  باّهولادـبع ،
هزانج تیباّهو ، یگتخاس  نییآ  ساـسا  رب  تسا ! هدـش  یحو  ناـمیایب  نئاـخ  نیا  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  يوس  زا  مالـسا  نیبم  نید  ماـکحا 

هب يرجه  لاس 500  زا  هتشذگ  رد  ناناملسم  رانک  رد  دیابن  دنوریم ، ایند  زا  ّتیباّهو  شیادیپ  زا  سپ  هک  يدارفا   69 ص : نایباهو ، خیرات 
تحت ار  همّظعم ) هّکم   ) يرقلا ّما  هکنآ  زا  سپ  زیزعلادبع  نبدوعـس  درادن ! یعنام  ناکرـشم  روبق  رانک  رد  اهنآ  نفد  یلو  دـنوش ! نفد  دـعب 

هلیح و اب  روظنم  نیا  يارب  يو  دـمآرب . هّدـج  راصح  رب  نتفاـی  تسد  ددـص  رد  بلاـغ  فیرـش  يریگتـسد  هناـهب  هب  دروآ ، رد  دوخ  هرطیس 
زا هک  دوب  ریزگان  بلاغ  فیرش  دوعس ، هسیسد  نیا  ربارب  رد  تشاد . لیـسگ  هّدج  ردنب  يوس  هب  تسارآ و  يزّهجم  رکـشل  ناوارف  هسیـسد 

ار نایباّهو  هدش ، دحّتم  اشاپ ) فیرـش   ) هّدج یلاو  اب  دـش و  فرـصنم  رارف  زا  شهاوخریخ  نادـنواشیوخ  قیوشت  اب  اّما  دزیرگب ، ایرد  قیرط 
هب بلاغ ، فیرش  راب  ررـش  غیت  زا  هدنامزاب  نایهاپـس  اب  راب ، ّتلذ  تسکـش  لّمحت  زا  سپ  دوعـس  تخاس . رام  رات و  ار  نانآ  داد و  تسکش 

فیرـش تخادرپ . ینارمکح  هب  درتـسگ و  هّکم  مـشتحم  هراـمالاراد  رد  ار  توـخن  رورغ و  هراـپ  ریـصح  تشگزاـب و  هـمّظعم  هّـکم  يوـس 
ارادـم ایقـشا  ياسؤر  اب  هک  دومن  ناوارف  شالت  نایباّهو ، ياسرف  تقاط  تایانج  زا  همّظعم  هّکم  ناـنکاس  ندـنام  ظوفحم  يارب  نیعملادـبع 

زا نیعملادبع  فیرـش  هک  یماگنه  دـندوزفا . دوخ  تواقـش  تواسق و  تجاجل ، رب  اهنآ  هظحل  ره  یلو  دـهد ، ناشن  كولـس  نسح  هدومن ،
نایم رد  اّلعم »  » هقطنم رد  نایباّهو  یهدنامرف  داتس  هک  داد  ماغیپ  بلاغ  فیرش  شردارب  هب  دش ، سویأم  ایقشا  اب  يراوجمه  نسح  شزاس و 

تمیزع ناماس  نیا  هب  هدرک ، مهارف  هاپـس  يرادقم  دیناوتب  رگا  دشابیم ، دایج »  » هعلق رد  شنایهاپـس  اب  دوعـس  تسا و  روصحم  ییاههمیخ 
زا ار  يدـحا  هکنیا  نودـب  مایپ ، نیا  تفایرد  اب  بلاغ  فیرـش   70 ص : نایباهو ، خیرات  درک . ریگتـسد  ار  دوعـس  ناوتیم  یتحار  هب  دـینک ،

روظنم هب  ار  نایباّهو  هاگرارق  دش و  روهلمح  هنابش  هّدج  یلاو  اشاپ  فیرـش  هارمه  هب  دروآ و  مهارف  زّهجم  یهاپـس  دزاس ، هاگآ  دوخ  دصق 
ياضاقت نایباّهو  ریاس  تخیرگ و  اجنآ  زا  یناطیـش  سیاسد  اب  زیزعلادبع » نبدوعـس   » اّما درک  هرـصاحم  فرط  راهچ  زا  دوعـس  يریگتـسد 

دـندرگ و زاب  دوخ  ياهاتـسور  هب  هک  دـش  هداد  تصخر  اهنآ  هب  حالـس ، علخ  زا  سپ  دـش و  تقفاوم  ناـنآ  ياـضاقت  اـب  هک  دـندومن  وفع 
اب یقیاضم  نامثع  دش و  ریخست  زین  فئاط  راصح  نآ ، زا  سپ  یهاتوک  تّدم  دیدرگ . كاپ  نایباّهو  دیلپ  دوجو  زا  همّظعم  هّکم  ناسنیدب 

دایقنا و حور  اب  هک  بلاغ ، فیرش  هّیرهق  يورین  تکوش و  تردق و  اب  هن  فئاط  راصح  دیدرگ . رارف  زا  ریزگان  شرگزواجت  ياههدرکرس 
دندیدرگ و رادروخرب  یمالسا  تفوطع  وفع و  زا  همّظعم  هّکم  رد  هک  ینایباّهو  اریز  دیدرگ ؛ ریخست  فیقث  ینب  بارعا  يرادربنامرف  نسح 

ینزهار هب  فئاط  هّکم و  نیبرد  هکلب  دنتـشگن ، زاب  دوخ  هناـشاک  هناـخ و  هب  دوعـس  دیدحالـص  اـب  دـندش ، اـهر  دوخ  ياهاتـسور  يوس  هب 
مجاهت اب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داتـسرف و  مایپ  فیقث  ینب  لاجر  فئاط و  یحاون  ياهنیـشن  هیداب  هب  بلاغ  فیرـش  دـنتخادرپ . يرگلواـپچو 
فیقث ینب  بارعا  دننک . میسقت  دوخ  نایم  رد  ار  اهنآ  لانم  لام و  هدنار ، نوریب  فئاط  راصح  زا  ار  یقیاضم  نامثع  فئاط ، هب  دوخ  دیدش 

رد یّنثم »  » و همالـس »  » ياههدکهد هب  هدش ، یکی  هب  تسد  اهنیـشن  هیداب  رگید  اب  دـندوب ، یگنج  میانغ  هتفیـش  يریگرد و  نینچ  هنـشت  هک 
اهنآ عفد  يارب  هک  ار  یقیاضم  نامثع  نایهاپـس  دـندرب و  تراـغ  هب  ار  ناـنآ  یتمیق  يایـشا  لاوما و  همه  دـندز و  نوخیبش  فئاـط  یکیدزن 

شرازگ بلاغ  فیرـش  هب  ار  دوخ  يزوریپ  دـندرک و  طبـض  ار  فئاط  راـصح  هدومن ، ینیـشن  بقع  هب  راداو  دـندوب ، هدز  مجاـهت  هب  تسد 
یفخم نمی  ياههوک  رد  دش و  نازیرگ  فئاط  یحاون  زا  یناشیرپ ، تسکش و  نیا  رثا  رد  یقیاضم  نامثع   71 ص : نایباهو ، خیرات  دنداد .

رگید هورگ  دنچ  اب  هّیدیعس »  » و هّینیسح »  » ياهمان هب  رگید  هورگ  ود  و  طقنوبا » باّهولادبع   » مان هب  دوعس  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  دیدرگ .
لوط هب  هام  هس  هک  هرصاحم ، نیا  رد  دندروآ . رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  هّکم  رهـش  هدش ، روهلمح  همّظعم  هّکم  يوس  هب  فلتخم ، یحاون  زا 

هرصاحم هقلح  نتسکش  يارب  بلاغ  فیرش  راب  اههد  تّدم ، نیا  لوط  رد  دندش . لّمحتم  ار  ییاسرف  تقاط  ياهراشف  هّکم  یلاها  دیماجنا ،
ندش مامت  رظن  زا  هرـصاحم  راثآ  دیدرگ . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  یناشیرپ  تسکـش و  اب  هعفد  ره  یلو  دش  ریگرد  نایباّهو  اب  درک و  هلمح 
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هرـصاحم زا  یـشان  ینارگ  یطحق و  دننک . زارد  عمط  تسد  رگیدـکی  تشوگ  هب  مدرم  دوب  کیدزن  هک  دوب  دـیدش  يردـق  هب  اههتخودـنا 
ندید قیفوت  هکنیا  رتبلاج  « 1 . » ددرگ غلاب  لایر  ود  هب  درز  نغور  مهرد  لایر و 140  هب 5  همظعم  هّکم  رد  نان  هدرگ  ره  هک  دش  بجوم 

رد رتوبک ، نوچ  یناگدـنرپ  تشوگ  هرـصاحم ، لیاوا  رد  دـشیمن . رّـسیم  یناسآ  هب  تساوخیم و  یگرزب  سناش  دوخ  هدنـشورف ، ِلاـمج 
سپ تفرگیم . رارق  هدافتسا  دروم  عوج  ّدس  ناونع  هب  ناتخرد  گرب  ناهایگ و  رخاوا  رد  گس و  هبرگ و  نوچ  یتاناویح  تشوگ  طساوا 

همّظعم هّکم  هب  دورو  ّقح  متس ، زواجت و  مدع  طرش  هب  دوعس  داد ، رارق  نیا  ساسا  رب  دندش . هحلاصم  ياضما  هب  راچان  اهنآ ، ندش  مامت  زا 
ناوـتیم یلو  داد ، رارق  شهوـکن  دروـم  ناوـتیمن  داد  رارق  نیا  ياـضما  يارب  ار  بلاـغ  فیرـش   72 ص : ناـیباهو ، خـیرات  درک . ادـیپ  ار 

هابتـشا نیمتفه  ار ، هرـصاحم  نیا  زا  شیپ  هّکم ، روغث  دودـح و  ظفح  يارب  یفاک  يودرا  بذـج  بلج و  رد  وا  يراگنا  لهـس  هحماـسم و 
ماغیپ بلاغ  فیرش  هب  ساطع  دّمحم  خیـش  ینغریم و  دّیـس  ّطسوت  هرـصاحم ، زاغآ  رد  هّکم  یلاها  هکنیا  رتبلاج  دروآ . رامـش  هب  وا  گرزب 

ار هرـصاحم  هک  دـیروآ  لمع  هب  توعد  دنتـسه ، بانج  نآ  رماوا  ياریذـپ  هک  فارطا  لیابق  نادرم  زا  ناـکما  تروص  رد  : » هک دنداتـسرف 
رد ّجح  ماّیا  ندیـسر  ارف  ات  میناوتب  هک  دینک  بلج  يودب  رادقم  نآ  لقاّدـح  دـشابن ، نکمم  رادـقم  نیا  رگا  و  دـنزاس ، اهر  ار  ام  هتـسکش ،

فیرـش تفای ». میهاوخ  ییاهر  انگنت  زا  ًاعبط  ماش  رـصم و  ياههلفاق  ندمآ  جح و  مسوم  ندیـسر  ارف  اب  هک  مینک ، تمواقم  نایباّهو  لباقم 
بذج هار  نونکا  یلو  داتفایمن ، قاّفتا  هرـصاحم  نیا  میامن  بذج  ار  نایودب  متـسناوتیم  هرـصاحم  زا  شیپ  رگا  : » تفگ خـساپ  رد  بلاغ 

.« درک مهاوخ  بلج  دوخ  هب  ار  مومع  رّفنت  نامگیب ، مهد ، ناـشن  یتبغر  همانحلـص  ياـضما  هب  مهاوخب  رگا  و  تسین ، رّـسیم  نوریب  زا  ورین 
ياههداتـسرف هاگنآ  تسا . فرتعم  مزال  يورین  ندرکن  ینیب  شیپ  رد  دوخ  هابتـشا  هب  بلاغ  فیرـش  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دوخ  ناـیب ، نیا 

ّتنس زا  دینک ، مادقا  نامیپ  دقع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دوخ  راوگرزب  ّدج  زا  یّسأت  هب  امـش  رگا  : » دنتفگ وا  هب  مدرم 
« هِّیبیَدُح  » زا ار  ناّفع  نب  نامثع  حلص ، نامیپ  ياضما  يارب  مالسا  یمارگ   73 ص : نایباهو ، خیرات  لوسر  اریز  دیاهدرک ؛ يوریپ  هّیوبن  هّینس 

شریذپ نتخادنا  ریخأت  اب  دومن و  رازگرب  توکس  اب  دینش و  هدش  دای  ناگداتسرف  زا  ار  داهنشیپ  نیا  بلاغ  فیرش  داتسرف ». همّظعم  هّکم  هب 
فرط زا  هژیوب  دندید ، یتخس  تّدش  هب  هرصاحم  نیا  لوط  رد  هّکم  یلاها  تخیگنارب . دوخ  هیلع  رب  شیپ  زا  شیب  ار  نامدرم  ترفن  حلص ،

ددص رد  مدرم  زا  یخرب  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دندش . لّمحتم  ار  یناوارف  ياهیراجنهان  زین  اهنآ  يوس  زا  هک  بلاغ ، فیرـش  نارازگراک 
نب نامحّرلادبع   » مازلا رابجا و  اب  حلـص  نامیپ  هاگنآ  دنتخیرگ . وا  يوس  هب  زین  رفن  ود  یکی  دندمآرد و  یقیاضم  نامثع  هب  ندش  هدـنهانپ 

یمایت نب  نامحّرلادبع  داهنشیپ  شریذپ  هّکم و  ياملع  داهنشیپ  ّدر  زا  بلاغ  فیرش  فده  تفای . ریرحت  تروص  یباّهو  ياملع  زا  یمایتلا »
هب یمدرم ، ياهورین  ات  هتفرگ  یماظن  ياهورین  زا  ار  هّکم  یلاها  رظن  نکمم  ّدح  رد  دوشن و  هل  دوعـس  راشف  ریز  ناکما ، ّدـح  ات  هک  دوب  نیا 

رابتعا رب  ناما  وفع و  نتفرگ  اب  دنام و  ناما  رد  دوعـس  مشخ  زا  قیدـنز  نآ  تیامح  راشف و  تحت  زین  تقیقح  رد  دـیامن . بلج  دوخ  يوس 
ات زگره  نم  هنرگ  و  تفرگ ، ماجنا  تیاضر  نودـب  راشف و  تحت  داد  رارق  نیا  : » هک انعم  نیا  زاربا  اـب  رگید  فرط  زا  و  دوزفا . دوخ  یمدرم 

نبدوعس رابنایز ، نامیپ  نیا  ياضتقم  هب  دنام . ناما  رد  یمدرم  یماظن و  ياهورین  شهوکن  زا  مدادیمن ،» حلص  هب  نت  ّجح  ماّیا  ندیـسر  ارف 
تفلا سنا و  هب  يودـب  بارعا  اـب  تخیوآ و  همّظعم  هـبعک  رب  یلوـمعم  هچراـپ  کـی  زا  ياهدرپ  داـهن و  ماـگ  هـمظعم  هّـکم  هـب  زیزعلادـبع 

دش نادیم  رگیزاب  دوخ  تخادنا و  تکوش  74 و  ص : نایباهو ، خیرات  تردق  زا  ار  بلاغ  فیرش  ناوارف ، ياههسیـسد  اب  هاگنآ  تخادرپ .
تحاران تّدش  هب  تفالخ ) هاگتسد   ) يزکرم تلود  زا  بلاغ  فیرش  درک . زاغآ  ار  مدرم  قوقح  هب  يّدعت  زواجت و  زا  يدیدج  هحفـص  و 

ّتلع : » درک عیاش  مدرم  نایم  رد  اذـل  دناهداتـسرفن و  نانآ  يرای  يارب  ییورین  هتفاتـشن و  زاجح  مدرم  کمک  هب  تّدـم  نیا  رد  ارچ  هک  دوب 
.« دشابیم تلود  يالکو  يراک  لامها  يراگنا و  لهس  ایقشا ، تسد  هب  نیفیرـش  نیمرح  نداتفا  تیباّهو و  نماد  رد  زاجح  طوقـس  یلـصا 

جایتحا دوعس  یلو  ددنبب ، ماش  رصم و  ياههلفاق  يور  هب  ار  جح  هار  هک  درک  داهنشیپ  دوعس  هب  ینامثع ، تلود  تریغ  کیرحت  يارب  هاگنآ 
لها نادنمـشناد  زا  يرایـسب  ماجرفدب  دوعـس  دوب . هدوبر  يرگمتـس  ره  زا  ار  تقبـس  يوگ  متـس ، روج و  رد  تشادـن و  نیقلت  قیوشت و  هب 

تاداقتعا رد  هک  ار  هک  ره  تخیوآ و  راد  هب  یماّهتا  چـیه  نودـب  ار  فارـشا  نایعا و  زا  يرایـسب  دـیناسر و  تداهـش  هب  لـیلدیب  ار  ّتنس 
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گناب رازاب  هچوک و  رد  هک  داتـسرف  ینایدانم  یخاتـسگ  لامک  اب  هاگنآ  درک . دـیدهت  اههجنکـش  عاونا  هب  داد ، ناـشن  مدـق  تاـبث  یبهذـم 
اوأم شاهدرتسگ  هیاس  ریز  رد  دـیوش و  لـخاد  دوعـس  نید  هب  ناـمدرم ! يا  ناـه  «: » دودـمملا هّلظب  اّولظت  دوعـس و  نید  یف  اولخدا  : » دـندز

دادعت دش  هّجوتم  قیقد  یبایزرا  کی  اب  بلاغ  فیرش  دناوخ . ارف  باّهولادبع  نبدّمحم  نییآ  شریذپ  هب  ًامسر  ار  مدرم  ادن  نیا  اب  دینیزگ »!
ره هّکم   75 ص : نایباهو ، خیرات  رهـش  دوخ  رد  یّتح  هکلب  اهاتـسور ، رد  طقف  هن  دننامب ، اجرباپ  مالـسا  سّدقم  نید  رد  دنناوتب  هک  يدارفا 

رذگهر نیا  زا  تسب ، دهاوخرب  تخر  زاجح  نیمزرـس  زا  مالـسا  سّدقم  نید  رود ، نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  دشابیم و  شهاک  هب  ور  هظحل 
زا هدش  رّرقم  هک  یهوبنا  رکـشل  لباقم  رد  نامگیب  دینامب ، همّظعم  هّکم  رد  ّجـح  مسارم  زا  سپ  امـش  رگا  : » تفگ زیزعلادـبع  نبدوعـس  هب 
نم داد ، دـیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ًامتح  تشاد و  دـیهاوخن  تمواقم  تردـق  دوش ، نیمزرـس  نیا  دراو  یمالـسا  يروتارپما  تختیاـپ 

فیرـش هنوگدنپ  ياهدیدهت  نیا  دینک ». كرت  ار  نیمزرـس  نیا  ّجح  ماّیا  زا  سپ  دـیهدن و  رارق  هرطاخم  نیا  رد  ار  دوخ  امـش  هک  مدـقتعم 
. دوزفا وا  توخن  رورغ و  نازیم  رب  هکلب  دشن ، دوعس  تایانج  رد  فیفخت  بجوم  اهنت  هن  بلاغ 

! تفگش یناتساد 

ربق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ایآ  : » تفگ وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  تمارک  بحاص  دارفا  زا  یکی  ماّیا  نآ  رد  زیزعلادبع  نبدوعس 
یف ٌیح  وه  : » تفگ خـساپ  رد  تعاجـش  لامک  اب  تلیـضف  اب  درم  نآ  تسا »!؟ هدرم  نارگید  نوچ  اـم - هدـیقع  دـننامه  اـی - تسا و  هدـنز 

دنک و ادیپ  یهار  تلیـضفاب  درم  نآ  نتـشک  يارب  هک  دوب  نیا  شـسرپ  نیا  زا  دوعـس  فدـه  تسا ». هدـنز  دوخ  ربق  رد  مرکا  ربمایپ  « ؛» ِهِربق
يارب رگا  : » تفگ وا  هب  باـطخ  رذـگهر  نیا  زا   76 ص : نایباهو ، خـیرات  دزاس . هدامآ  وا  ندومن  هجنکـش  نتـشک و  يارب  ار  مدرم  راـکفا 

رذع قح  نییآ  شریذپ  مدع  يارب  دشاب و  ناگمه  شریذـپ  بجوم  هک  یهدـن  هئارا  ياهدـننک  عناق  لیلد  ترـضح ، نآ  ندوب  هدـنز  تابثا 
یظفل لیالد  ندروآ  اب  مهاوخیمن  نم  : » تفگ خساپ  رد  تماهـش  لامک  اب  راوگرزب  نآ  مناسریم ». لتق  هب  ار  وت  دـیآ ، رامـش  هب  یهّجوم 
ترضح نآ  سّدقم  حیرـض  لباقم  رد  میوش ، فّرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رهّطم  هضور  هب  مه  اب  دییامرفب  منک ، عناق  ار  امش 

هدنز دیدش ، نآ  شریذپ  زا  ریزگان  دیدینـش و  دوخ  شوگ  اب  ار  مالـس  باوج  رگا  منک ، مالـس  میدـقت  كرابم  يور  شیپ  زا  نم  میتسیاب ،
حالص هک  یتروص  ره  هب  ندوب  وگغورد  مرج  هب  ار  هدنب  عقوم  نآ  دشن ، هداد  مالس  باوج  رگا  دوشیم و  تباث  هانپ  لوسر  ترضح  ندوب 

سلجم نآ  رد  یملع ، تردق  نتـشادن  تهج  هب  دیـشک و  هنابز  زیگنا  تریح  خـساپ  نیا  زا  دوعـس ، مشخ  شتآ  دـیناسر ». لتق  هب  دـیتسناد 
، دوش هتشک  صخش  نیا  دیاب  لاح  ره  هب  : » تفگ درک و  رومأم  وا  نتـشک  يارب  ار  نایباّهو  زا  یکی  دعب  زور  دنچ  یلو  درک  رایتخا  توکس 

تیانج نیا  هب  رـضاح  یلاعتيراب  تمکح  ساسا  رب  صخـش  نآ  هد ». عالّطا  نم  هب  یتشاد  یگدامآ  تّیرومأم  نیا  ماجنا  هب  هک  یتعاس  رد 
حالـص هّکم  رهـش  رد  شتماقا  رگید  هک  تسناد  دـش و  علّطم  هعقاو  نیا  زا  ینّابر  ملاع  نآ  دـیدرگ . عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  ربخ  نیا  دـشن و 
شلتق يارب  ار  يودب  داّلج  کی  هدـش و  هاگآ  وا  ترجه  زا  دوعـس   77 ص : ناـیباهو ، خـیرات  درک . چوک  همّظعم  هّکم  زا  ور  نیا  زا  تسین ،

نآ هب  ار  دوخ  ناوارف  یباتش  اب  دیـسر ، دهاوخ  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  صخـش  نآ  نتـشک  اب  هکنیا  لایخ  هب  نادان  رومأم  نآ  تخاس . رومأم 
. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دوعوم ، لجا  ندیـسر  ارف  اب  دنمتداعـس ، ملاع  نآ  وا ، رـضحم  هب  لوصو  هظحل  رد  اّما  دیناسر ، ینّابر  ملاع 

تشگزاب یقیاقد  زا  سپ  تفر . رواجم  هّرد  هب  تّیم ، لسغ  تهج  بآ  هیّهت  يارب  تسب و  یتخرد  هب  ار  تلیضف  اب  درم  رتش  نیشنهیداب ، نآ 
نینچ دوعس  هب  دوخ  تادهاشم  شرازگ  ماگنه  هب  تعجارم  زا  سپ  دش . تفگـش  راچد  تّدش  هب  تفاین و  ارحـص  نآ  رد  يزیچ  رتش  زج  و 

هدهاشم ار  ینارون  هتـشرف  هّدع  کی  نم  مدید . سیدقت  حیبست و  اب  ار  راوگرزب  نآ  یتوکلم  جورع  ایؤر  ملاع  رد  نم  يرآ ، يرآ ، : » تفگ
تهج هب  هک  تسا  تاذ  نالف  كاپ  رکیپ  نیا  دـنتفگیم : دـندربیم و  نامـسآ  يوس  هب  ار  ملاع  نآ  كاـپ  رکیپ  ناـیوگ  حـیبست  هک  مدرک 
جورع اهنامـسآ  يوس  هب  شاهزاـنج  هتـسیاش ، شاداـپ  کـی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  وـکین  يوریپ  حیحـص و  داـقتعا 
فاطلا هدهاشم  زا  سپ  ایآ  یتسرفیم ! يردقلا  لیلج  ّتیـصخش  نینچ  لتق  هب  ارم  هک  تسا  تفگـش  ياج  رایـسب  : » دوزفا سپـس  دنکیم ».
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درم نآ  شیالآیب  نانخس  زا  دوعس  ییآیمن ».؟ رب  دوخ  داقتعا  حالـصا  ددص  رد  مه  زونه  راوگرزب ، درم  نآ  دروم  رد  یلاعت  قح  نارکیب 
« هّیعرد  » فرط هب  دوـخ  دوـمن و  بوـصنم  همّظعم  هّکم  تراـما  هب  ار  یقیاـضم   78 ص : نایباهو ، خـیرات  نامثع  هکلب  تفرگن ، دـنپ  يودـب 

لیلجت ریدقت و  دروم  همّظعم ، هّکم  ریخست  تهج  هب  ناماس  نآ  قیدنز  ياملع  يوس  زا  هّیعرد ، هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دوعـس  درک . تکرح 
توخن و رب  داد و  رارق  ریثأت  تحت  تّدش  هب  ار  وا  اهدیجمت ، اهنیسحت و  نیا  درک . تفایرد  ناوارف  تینهت  کیربت و  ياههمان  تفرگ و  رارق 

تسد داد و  لیکشت  تمواقم  ياههتسه  شتواقش  تواسق و  هنماد  شرتسگ  يارب  هاگنآ  درک  طارفا  متس  روج و  رد  دوعـس  دوزفا . وا  رّبکت 
تفایرد تبسانم  نیا  هب  هک  یناوارف  تابوتکم  اهییارس و  هحیدم  اههمانرفظ ، تشاذگ . زاب  نمی  زاجح و  یلاها  رب  يّدعت  ملظ و  رد  ار  اهنآ 

« یظفح دمحا  نب  دّـمحم  . » دسانـشن اپ  زا  تسد  يّدـعت  ملظ و  رد  هتخادـنا ، بغبغ  هب  داب  هدرک ، ربتـس  هنیـس  هک  دـشیم  بجوم  درکیم ،
يرترب اههدیصق  رگید  رب  يرعش  رنه  رظن  زا  هک  دوب  هدورس  مالسا  ياملع  شهوکن  دوعـس و  شیاتـس  رد  ياهدیـصق  نامز ، هقدانز  دمآرس 

نزو و رب  یناوارف  ياههّیلابقتـسا  اههریظن و  تفرگ و  رارق  دـیدش  داقتنا  دروم  مالـسا  ياملع  فرط  زا  هدیـصق  نیا  رذـگهر  نیا  زا  تشاد .
هب اههریظن  نیا  زا  یکی  تفرگ . رارق  هرخـسم  وجه و  دروم  تّدـش  هب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  نییآ  اههریظن  نیا  رد  دـش . هدورـس  نآ  هیفاق 
هک داد  نامرف  اهنآ  هب  دیزگرب و  ار  ياهشیپ  تواقش  دارفا  اذل  دیدرگ و  وا  هداعلا  قوف  بضغ  دیدش و  مشخ  بجوم  دیسر و  دوعـس  تسد 

نیرتدیدش هب  دنتشاد  غارس  يدّحوم   79 ص : نایباهو ، خیرات  ملاع  اج  ره  دنناسر و  شلتق  هب  اباحمیب  دندید  يدّـهعتم  ناملـسم  اجک  ره 
هیداـب هکنآ  زا  سپ  درک . بوصنم  یتـلود  بصاـنم  نیرتـالاب  هب  ار  ناـیناج  نیا  سپ ، نآ  زا  وا  دـنیامن . مادـقا  شمادـعا  لـتق و  يارب  هجو 
هاگنآ دنزاس . وا  ییادف  هکلب  داقنم  ار  هنیدم  یحاون  ياهیودـب  هک  داد  نامرف  دروآ ، رد  دوخ  هرطیـس  تحت  اًلماک  ار  هّکم  یحاون  ياهنیـشن 
مرکا لوسر  هرجهلاراد  يوس  هب  هرّونم  هنیدم  فّرـصت  دصق  هب  يودـب » نبيدان   » و يودـب » نبيادـب  : » یهدـنامرف تحت  یباّهو  نادرگ  ود 

دیفس هحفص   80 ص : نایباهو ، خیرات  تشاد . لیسگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ربمایپ 9 هنیدم  رب  رادرکدب  نایباّهو  يالیتسا 

هراشا

دوخ نامرف  تحت  ار  هنیدم  یحاون  رد  نکاس  لیابق  همه  موادـم ، تاقییـضت  یپایپ و  ياهیزوریپ  وترپ  رد  يدان  شردارب  اب  يودـب  نبيادـب 
تیاده هارهاش  زا  ار  همه  یعارتخا ، ماکحا  رـشن  اب  تخاس . ریزگان  باّهولادـبع  نبدّـمحم  یگتخاس  نییآ  شریذـپ  هب  ار  اهنآ  دروآ و  رد 
تیباّهو نییآ  هب  هنیدـم  یلاها  یناوخارف  ناونع  هب  ياهمان  دوعـس ، روتـسد  هب  هاگنآ  داد . شرازگ  دوعـس  هب  ار  دوجوم  عضو  دومن و  هارمگ 

هنیدم هب  حلاص » نب  حلاص   » مان هب  حلاصان  یباّهو  کی  ّطسوت  همان  نیا  درک . هبلاطم  يروف  خساپ  اهنآ  زا  داتـسرف و  نانآ  يوس  هب  تشون و 
يارب نکیل  دـنراداو ، دوعـس  تعاطا  هب  ار  هنیدـم  هیحان  بارعا  دنتـسناوت  هچ  رگ  يدان  شردارب  يودـب و  نب  يادـب  دـیدرگ . لاسرا  هرّونم 
خیرات نییآ  شریذپ  رد  دیدرت   » مرج هب  هک  ییاهنوخ  دـندرب و  تراغ  هب  هک  یلاوما  دـندرک ، ناریو  هک  ییاههناخ  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر 

. تسا رامش  زا  نوریب  دنتخیر ، دیدج »  82 ص : نایباهو ،

هنیدم یلاها  هب  زیزعلادبع  نبدوعس  همان  نتم 

عّبتا نم  یلع  مالـس  ۀـّماعلا ، راّّجتلا و  تاوَغَألا و  ءاملعلا و  یحاوَْکلا و  ۀـّفاک : ۀـنیدملا  لـهأ  باـنج  یلا  َیُِهن  نیّدـلا ، موی  کـلام  ِهَّللامسب  »
َلَبُْقی ْنَلَف  ًانیِد  مالسإلا  َریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  «، 1  » مالـسإلا ِهَّللاَْدنِع  َنیِّدلا  َّنا  یلاعت : هَّللا  لاق  امک  مالـسالا ، ةوعدب  مکوعدأ  ّیناف  دعب ! اّما  يدهلا .

ِِهلآَو  ] ِهیَلَع هَّللایَّلَـص  لوسّرلا  ةرواـجم  لـجأل  مکل  اـناف  ّدو ، اندـنع  مکلاوحأ  نم  نورباـخ  متنأ  و  « 2  » نیِرِـساخلا َنِم  ِةَرِخـآلا  ِیف  َوُـه  َو  ُْهنِم 
ةرایزل نومداق  نحن  و  مارکالا . ّالا  اّنم  اّوقاش  ام  و  داقنا ، موی  همرح  هَّللاتیب و  لهأل  اذه و  و  مکیلع ، قیـضی  مکّرـضی و  رمأب  ٍوان  و ال  مَّلَـسَو ،
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و باوجلا . اـنل  ّدر  و  لاـم . مد و  یلع  ـال  يّدـعّتلا ، عیمج  یلع  یتـّمذ  یهجو و  و  هَّللا . ناـمأب  متنأـف  مالـسالا  یلا  متبجأ  ناـف  لوسّرلا ، مرح 
غالبا هنیدـم  یلاها  همه  رـضحم  هب  زیخاتـسر . زور  بحاص  دـنوادخ ، مان  هب  «. » مالّـسلاو هناـسل  یلع  باوجلا  و  حـلاص . نب  حـلاص  یلاـجر 

ارف مالـسا  یناوـخارف  هب  ار  امـش  نم  دـعب ، اـّما  تیادـه . هار  ناوریپ  رب  مالـس  تاـقبط  رگید  راّـجت و  اـملع ، فارـشا ، ناـیعا ، زا  ددرگیم ،
مالـسا زج  هب  سک  ره  «، » تسا مالـسا  دنوادخ  دزن  رد  نید  نامگیب  : » هدومرف  83 ص : نایباهو ، خیرات  ناّنم  دـنوادخ  هکنانچ  مناوخیم ،

، دینادیم ام  دزن  رد  ار  ناتدوخ  تّیعقوم  امش  تسا ». ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب ، يرگید  نییآ 
يراک امش  دروم  رد  هک  میرادن  رظن  رد  زگره  ام  دیتسه . ام  تّبحم  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  يراوجمه  تهج  هب  امش 
يزور زا  میدرک . نینچ  زین  یهلا  نما  مرح  ادخ و  هناخ  نانکاس  اب  ام  دزاس . گنت  امش  رب  ار  هصرع  ای  دشاب و  امش  ررض  هب  هک  میهد  ماجنا 
مالسا توعد  رگا  میرادیمرب . ماگ  امش  يوس  هب  ربمایپ  مرح  ترایز  يارب  ام  دندیدنام . زا  مارتحا  زج  دنداهن ، ندرگ  ام  نامرف  هب  اهنآ  هک 

نیا خـساپ  دوب . دـیهاوخ  ظوفحم  نوصم و  لام  ناج و  هب  زواجت  هنوگ  ره  زا  هدوب و  نم  تیامح  ریز  رد  ادـخ و  ناما  رد  دـیوش  اریذـپ  ار 
نب حلاص   » هلیـسو هب  همان  نیا  هک  یماگنه  مالّـسلاو ». دینک  غالبا  نم  هب  حلاص  نب  حلاص  نم  مدآ  طّسوت  دـیتشاد ، هک  یبلطم  ره  اب  ار  همان 
همه دنتشاد و  یهاگآ  فئاط  كانتشحو  هعجاف  زا  نوچ  نانآ  تخادنا . تشحو  هب  ار  اهنآ  یعیجف  عضو  هب  دیسر ، هنیدم  یلاها  هب  حلاص »

، دندادن خساپ  زیزعلادبع  نبدوعس  همان  هب  دندوب ، هدش  تشحو  تریح و  راچد  یتخـس  هب  دوب  هدش  ماجنا  فئاط  رد  هچنآ  زا  ناتـسرپ  اتکی 
سپ همان ، ریرحت  لاس  طساوا  رد  يودب » نب  يادب  ، » هنیدم یلاها  فرط  زا  دوعـس  همان  ندنام  باوجیب  رثا  رد  دـنتفگن . ریخ »  » ای و  يرآ » »

« هّیربنع  » هزاورد فرط  زا  دش و  روهلمح  ربمایپ  هرجهلاراد  يوس  هب  هرّونم ، هنیدم  مکحتـسم  هعلق  ریخـست  دـصق  هب  يرحب » عبنی   » ریخـست زا 
ار نانآ  هک  یماظتنا  ياهورین  یماـش و  جاّـجح  دـیدرگ . هجاوم   84 ص : نایباهو ، خـیرات  یماش  جاّجح  هلفاق  اـب  هک  دومن . یتخـس  مجاـهت 
ار يودب » نب  يادب   » هاپـس دندیگنج و  نایباّهو  اب  تعاس  ود  تّدم  هب  ماش ، هلفاق  جاحلا  ریما  اشاپ » هَّللادبع   » روتـسد هب  دندرکیم ، یهارمه 

مـسارم ماجنا  لوغـشم  اشاپ  هَّللادبع  هک  یماگنه  ات  دنتخادنا . ّتلذم  كاخ  رب  ار  یباّهو  يایقـشا  زا  نت  ماجنارـس 200  دندومن و  رام  رات و 
هرّونم هنیدم  زا  ماش  هلفاق  هکنیا  دّرجم  هب  دندوب . ناما  رد  نایباّهو  موجه  زا  يّدح  ات  هنیدـم  یلاها  دـندوب ، نیفیرـش  نیمرح  ترایز  جـح و 

ود هاگنآ  دروآرد . دوخ  فّرـصت  هب  ار  نابرق  یلاوع و  ابق ، هدکهد : هس  درک و  هرـصاحم  ار  هرّونم  هنیدم  يودـب  نب  يادـب  تفرگ ، هلـصاف 
نیدـب تخاس و  ناریو  ار  اقرز »  » همـشچ رتسب  ییاذـغ و  ّداوم  ِيدورو  ياههار  همه  درامگ و  اهنآ  رب  ینانابهگن  داهن و  داینب  مکحم  رگنس 

. دومن یبآیب  ینارگ و  یطحق ، راچد  ار  هنیدم  یلاها  هلیسو 

گرزب ياهزجعم 

زا هک  یهاچ  بآ  تخاس ، التبم  یبآیب  یگنشت و  هب  ار  هنیدم  یلاها  درک و  ناریو  ار  اقرز  همشچ  ریسم  يودب  نب  يادب  هک  ماگنه  نآ  رد 
برـش لباق  دوب و  خلت  شبآ  نامز  رید  زا  تشاد و  دوجو  یبّنلادجـسم  هرهّطم  هضور  هچغاب  رد  ربمایپ و  رهّطم  مرح  رد  هانپ  تلاسر  رـصع 

هرـصاحم ماّیا  داد . تاجن  یبآیب  زا  هرـصاحم  عفر  ات  ار  هنیدـم  یلاها  همه  دـیدرگ و  عوبطم  نیریـش و  راگدرورپ  تیانع  فطل و  زا  دوبن ،
دننکیم و عمق  علق و  ار  نایباّهو  دنسریم و  ماش  هلفاق  ادرف  زورما و  هکنیا  دیما  هب  هدش  هرصاحم  مدرم  دیشک . ازارد  هب  ینالوط  سب  یتّدم 

تهج هب  ماش ، هلفاق  جاحلاریما  اشاپ  میهاربا  یلو  دندرک . لّمحت  ار  یلکشم  ره  دنداد و  نت  یتخـس  ره  هب  دنزاسیم  اهر  هرـصاحم  زا  ار  ام 
هعلق دیاب  هنیدم  یلاها  : » دوب هتفگ  رگید  ّتلع  ره  هب  ای  تشادن و  ار  يودب  نب  يادـب  هاپـس   85 ص : نایباهو ، خیرات  اب  هلباقم  تردـق  هکنیا 
همان ناما  هنیدم  یلاها  يارب  هدرک ، تاقالم  يودب  نب  يادب  اب  اشاپ  میهاربا  هکنیا  لایخ  هب  هنیدم  یلاها  دننک »! راذگاو  نایباّهو  هب  ار  هنیدم 
دزن غیوص ، یلع  ساـیلا و  رداقلادـبع  شواـچ ، یعلق  نسح  راـّیط ، دّـمحم  دوخ : ناگدـنیامن  طّـسوت  هتـشون ، ار  اریز  هماـن  هدرک ، تفاـیرد 

. دنداتسرف زیزعلادبع  نبدوعس 
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دوعس هب  هنیدم  یلاها  همان  نتم 

فیرـش يدهن  مَّلَـسَو . ِِهلآَو   ] ِهیَلَع هَّللایَّلَـص  مظعالا ، لوسّرلا  یلع  مالّـسلا  ةالّـصلاو و  نیملاعلا ، ّبر  هَّللدمحلا  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب  »
اّمل ّهنا  کفاخیال  دعب ، و  هیضارم . لبس  هیوأتب  کلس  هیضری و  امل  هَّللا  هقّفو  دوعس  خیّشلا  بانج  یلا  هتاکرب ، هَّللا و  ۀمحر  مالّسلا و  فرّشلا 

رومأم ّهنا   ] هنع ربخأف  کلذ  یف  هبطخف  لیبّسلا . هنع  عطق  ۀنیدملا ، رّـصحم  يادب  خیّـشلا  يأر  یـساغآ و  ریطق  اشاپ  میهاربا  جاحلاریما  لصو 
ةدـلبلا و ماّکح  عمتجاف  کبانج . فّرعن  نا  انـسحتساف  ریخب . ّالا  مّلـس  و  ِِهلآَو ،   ] ِهیَلَع هَّللایَّلَـص  یبّنلا  راوجلا  دـیرت  ام  کـّنا  کلذـب . کـنم 
سایلا و رداقلادبع  و  یعلق ، نسح  شواچلا  و  راّیط ، دّمحم  مه : کیلا . تهّجوف  صاخـشأ  ۀعبرأ  ۀنامالا  لقعلا و  لها  نم  اوراتخا  اهنایعأ و 
هب شیاتس  رگـشیاشخب . هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  «. » یلاعت هَّللاءاش  نا  کباوج  نم  انّرـسی  امب  ّالا  نوعجریال  مّهنا  هَّللا  وجرن  و  غیوّصلا . یلع 

86 ص : ناـیباهو ، خـیرات  تاـکرب  تمحر و  اـهدورد ، نیرتـهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هب  مالـس  دورد و  ناـیملاع ، راـگدرورپ 
ار وا  شیوخ  يدونشخ  تابجوم  هب  درادب و  قّفوم  ددنـسپیم  شیارب  هچنآ  هب  شیادخ  مینکیم . میدقت  دوعـس  خیـش  بانج  هب  ار  دنوادخ 

هنیدم هدننک  هرصاحم  دمآ و  اجنیا  هب  هک  یماگنه  جح ، هلفاق  ریما  یساغآ » ریطق  اشاپ  میهاربا   » هک تسین  هدیشوپ  امـش  رب  دعب ! اّما  دناسرب .
راک نیا  هب  امـش  فرط  زا  هک  دومن  راهظا  وا  تفگ . نخـس  وا  اب  هطبار  نیا  رد  تسا ، هتـسب  ار  دورو  هار  هک  درک  هدهاشم  ار  يادب » خیـش  »

هک میدید  بسانم  دینکیمن ، ياهدارا  چیه  ریخ  زج  هب  هانپ  تلاسر  ترـضح  نیرواجم  يارب  امـش  میتسنادیم  هک  ام  تسا . هتفای  تیرومأم 
لقاع نیما و  رفن  راـهچ  دوخ  ناـیم  زا  هدـمآ ، درگ  هقطنم  ماّـکح  فارـشا و  ناـیعا ، رذـگهر  نیا  زا  میناـسرب . امـش  یهاـگآ  هب  ار  عاـضوا 
ناّنم دـنوادخ  زا  دنداتـسرف . یلاعبانج  يوس  هب  ار  غیوص  یلع  سایلا و  رداقلادـبع  شواـچ ، یعلق  نسح  راـّیط ، دّـمحم  ناـیاقآ : هدـیزگرب ،
مدرم ناگدنیامن  هَّللاءاش ». نا  دنیامن . رورـس  يداش و  نیرق  ار  ام  هک  دندرگ  زاب  امـش  يوس  زا  یخـساپ  اب  ناگدـنیامن  نیا  هک  میهاوخیم 

وا ياهاپ  هب  ار  دوخ  رذـگهر  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  ساـسحا  يو  زیت  دـنت و  نانخـس  زا  هنیدـم  لـها  دروم  رد  ار  دوعـس  هنیرید  هنیک  هنیدـم 
ددص رد  امش  هک  دوشیم  هدافتسا  راتشون  نیا  زا  : » تفگ خساپ  رد  دوعـس  دندومن . ناما  وفع و  ياضاقت  اّنمت ، شهاوخ و  رازه  اب  هتخادنا ،

یبآیب ینارگ و   87 ص : ناـیباهو ، خـیرات  یطحق و  هب  هرـصاحم  رثا  رد  هکلب  دـیتسین . نم  ربارب  رد  داـیقنا  تعاـطا و  قح و  نید  شریذـپ 
ناما وفع و  بلاط  رگا  منکیم . مالعا  امش  يارب  ار  یطیارـش  دیاهدمآرب . تفطالم  شزاس و  رد  زا  شیوشت  عفد  رـصح و  عفر  يارب  هداتفا ،

رـس امـش  زا  نم  راکفا  فالخ  رب  یتکرح  نیرتکچوک  رگا  اهطرـش  نیا  شریذپ  زا  سپ  دیرادن . اهطرـش  نیا  شریذـپ  زج  ياهراچ  دیـشاب ،
شریذـپ زج  ياهراچ  چـیه  وا  نشخ  تشرد و  نانخـس  لباقم  رد  هنیدـم  نانکاس  منکیم ». دوبان  ار  امـش  همه  فئاـط  لـها  دـننامه  دـنزب ،

راگدرورپ شتسرپ  دیاب  هّدام 1 : وا : یلیمحت  طورش  دوب  اهنیا  و  دنداهن . ندرگ  شیاسرف  تقاط  یلیمحت و  طورش  رب  اذل  دنتشادن و  اهطرش 
ساـسا رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مارتـحا  دـیاب  هّدام 2 : دریذـپ . ماجنا  ّتیباّهو  نییآ  تادـقتعم  ماـکحا و  ساـسا  رب  لاـعتم 

رد هک  يدقارم  رباقم و  همه  هاگراب  دـبنگ و  دـیاب  هّدام 3 : ددرگ . تیاعر  هتـشگ ، رّرقم  نّیعم و  ناـیباّهو  ياوشیپ  فرط  زا  هک  ییاـهرایعم 
حیرـض و نودـب  اهنآ  همه  هدـش ، هتـشادرب  شراوید  فقـس و  ینعی  ددرگ ؛ بیرخت  تسا ، دوجوم  نآ  یحاون  رد  ای  هرّونم و  هنیدـم  لخاد 

یباّـهو نییآ  نید و  هب  هدوـمن ، كرت  ار  دوـخ  ناـکاین  نییآ  نید و  دـیاب  همه  هّداـم 4 : دوش . هدروآ  رد  یهاـم  تشپ  تروص  هب  قودـنص 
باهّولادبع نبدّمحم  هب  هک  دشاب  دقتعم  دیاب  سک  ره  هّدام 5 : دنیامن . لمع  نید  ماکحا  هب  تیباّهو  نییآ  ساسارب  نیا  زا  سپ  دـنیآرد و 

هّدام 6: دسانـشب . بهذم  رگایحا  نید و  دّدجم  ناونع  هب  ار  وا  دیاب  و  دشابیم . هّقح  بهذم  وا  نییآ  هدش ، ماهلا  نامحر  دـنوادخ  يوس  زا 
رد متـس  روج و  يارجا  بضغ و  مشخ و  رازبا  اب  دیاب  دنریذپن ، ار  یباّهو  نییآ  دنهد و  ناشن  يرادـیاپ  دوخ  ناکاین  نید  رد  هک  ار  یناسک 

، دننز زاب  رـس  یباّهو  نییآ  شریذپ  زا  هک  ار  ییاملع  هّدام 7 : دـنهد . رارق  ریقحت  تناها و  دروم  هداد ،  88 ص : نایباهو ، خـیرات  رارق  انگنت 
نییعت هنیدـم  راصح  زا  تظافح  يارب  هک  یناـیباّهو  هّدام 8 : دـننک . شرازگ  یباّهو  يارما  هب  ار  اهنآ  هاگیفخم  اـی  دـنناسرب و  لـتق  هب  دـیاب 
مالعا یـسایس  ای  یبهذـم و  لـیاسم  دروم  رد  ناـیباّهو  فرط  زا  هک  یهن  رما و  هنوگ  ره  هدام 9 : دنهد . هار  راصح  لخاد  هب  دـش  دـنهاوخ 
شالت نایباّهو  يارما  هداعلا  قوف  مارتحا  رد  دننک و  ارجا  وم  هب  وم  دنوش و  اریذپ  لد  هت  زا  دیاب  دـشاب ، اسرف  ناوت  تخـس و  ردـق  ره  دوش ،
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یلاها دنتشگ . زاب  هنیدم  هب  یمومع  وفع  ناما و  تفایرد  اب  هدش ، اریذپ  ار  دوعس  زوسنامناخ  تاداهنشیپ  نیا  هنیدم  مدرم  ناگدنیامن  دننک .
. دنتفرگ تسد  هب  ار  هعلق  ینابهگن  هدش ، هنیدم  راصح  دراو  يودب  نب  يادـب  فرط  زا  رفن  دادعت 70  دنتفریذپ و  ار  نآ  دافم  ریزگان  هنیدم 

يّدعت ملظ و  زا  زگره  نکیل  دنداد ، ناشن  تّیمیمص  باتـش و  نآ  يارجا  رد  دنتفریذپ و  ار  هماندهع  ّداوم  همه  رهاظهب  هچرگ  هنیدم  یلاها 
ياهدـمایپ يرهاظ ، شریذـپ  نیمه  یلو  دـندشن ، اریذـپ  لد  قاـمعا  زا  ار  تیباـهو  نییآ  هچرگ  هنیدـم  یلاـها  نینچمه  و  دـنتفاین . ییاـهر 

ار ریز  خـساپ  داد و  شرازگ  ینامثع  يروتارپما  تختیاپ  هب  ار  هنیدـم  راب  تّقر  عاضوا  بلاغ  فیرـش  تشاد . یپ  رد  نانآ  يارب  یکانرطخ 
يور نادـند  هنیدـم  مولظم  یلاها  مامت  لاس  هس  دـش ». دـهاوخ  لاسرا  یهوبنا  رکـشل  یمالـسا  تفالخ  زکرم  زا  يدوز  هب  : » دومن تفاـیرد 
راومه دوخ  رب  دوعوم  رکشل  ندیـسر  راظتنا  هب  ار  يّدعت  ریقحت و  هنوگ  ره  دندرک و  لّمحت  ار  نایباّهو  ياسرف  تقاط  تایانج  هداهن ، رگج 

يدادما ياهورین  هاپس و  زا  اهنت  هن  لاس  هس  تّدم  رد  دندادن . ناشن   89 ص : نایباهو ، خیرات  دوخ  زا  یلمعلاسکع  نیرتکچوک  دنتخاس و 
فیرـش دیدرگن . هرباخم  زین  یتحلـصم  فّسأت  راهظا  يدردـمه و  زاربا  ای  شخب و  دـیون  زیمآ و  تّبحم  مایپ  کی  یّتح  هکلب  دـشن ، يربخ 

يو دـناسرب . ینامثع  رابرد  هب  ار  هرّونم  هنیدـم  راب  تّقر  عاضوا  دتـسرفب و  لوبناتـسا  هب  ار  یناگدـنیامن  هک  تفرگ  میمـصت  ریزگان  بلاـغ 
دّیس نیسح  ، » هنیدم قباس  یتفم  یناوریـش » دوعّـسلاوبا  : » طّسوت ار  نآ  درک و  میـسرت  ياهمان  رد  ناوت  ّدح  رد  ار  هنیدم  زیگنا  فسا  عاضوا 

ییاههمان رد  همان و  نیا  رد  بلاغ  فیرـش  داتـسرف . لوبناتـسا  يوس  هب  هنایفخم  هنیدم ، فارـشا  نایعا و  زا  سایلا » دمحا   » و یجنزرب » نیز 
هب زین  هدـش  داـی  ناگدـنیامن  تشاد . ضورعم  موقرم و  حورـشم  وحن  هب  ار  ّتیباّـهو  رگزواـجت  هورگ  كاـنرطخ  راـکفا  داتـسرف ، رتشیپ  هک 

نامگیب دیراد ، اور  هحاسم  ریخأت و  هرّونم  هنیدـم  یلاها  هب  کمک  لاسرا  رد  زین  لاسما  رگا  : » دنتـشاد مالعا  هفالخلاراد  هب  لوصو  ماگنه 
غالبا الکو  ارزو و  کیاکی  هب  ار  یهاوخداد  دادمتـسا و  نیا  ناگدنیامن ، دش ». دهاوخ  دودسم  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  ّجـح و  هار  رگید 

اهنت مدرم ». لاوحا  رب  ياو  دشاب ، الکو  هدـهع  رب  روشک  روما  هرادا  رگا  تسا . مزال  مدرم  لاوحا  رب  یهاگآ  ار  هاشداپ  : » دـناهتفگ دـندومن .
لاسرا شّتفم  رومأـم و  موزل  ماـگنه  هب  يراـج  عاـضوا  رد  قیقحت  يارب   » 90 ص : نایباهو ، خـیرات  دوب : نیا  دـندرک ، تفایرد  هک  یخـساپ 

یلاو ماش و  یلاو  هب  ار  مزال  تاروتسد  دوخ ، تکوش  تردق و  شیامن  یمزر و  ياهورین  تازیهجت  يارب  موزل  تروص  رد  درک و  میهاوخ 
لوغـشم زین  ار  ناگدنیامن  دـندوب ، هدرک  لوغـشم  ار  بلاغ  فیرـش  لاس  نیدـنچ  هک  یلاخ  وت  نانخـس  نیا  اب  دومن !» میهاوخ  رداص  رـصم 

تّدـش هب  ناگدـنیامن  همه  رطاخ ، شیوشت  بارطـضا و  تّدـش  زا  دنتـشگ . زاب  هنیدـم  يوس  هب  يدـیمون  سأی و  لامک  اب  اـهنآ  دـنتخاس و 
تـسد زا  یـشارخلد  عضو  اب  هک  يدـنفا  هداز  یتفم  سایلا  دـمحا  دـنتخاب . ناج  هار  ياـنثا  رد  هّیقب  ساـیلا » دـمحا   » زج هب  دـندش و  روجنر 

هب دورو  هظحل  نیلّوا  رد  تشگ و  زاب  هرّونم  هنیدم  هب  هنیدم ، یلاها  ناگدنیامن  زا  هدنامزاب  درف  اهنت  ناونع  هب  دوب ، هتفای  تاجن  لجا  گرگ 
یلاها همه  ربخ ، نیا  عویش  اب  دش . دهاوخن  لیسگ  ینامثع  يروتارپما  تختیاپ  زا  ییورین  هاپـس و  زگره  هک  دومن  زاربا  ربمایپ ، يارـسترجه 
وگتفگ هب  هطبار  نیا  رد  هدرک ، نمجنا  هنیدم  یلاها  تفرگ . ارف  ار  هنیدم  رـس  ات  رـس  هودنا  مغ و  زا  ياهلاه  دندش و  يدیمون  سأی و  راچد 

. دندومن لاسرا  زیزعلادبع  نبدوعس  هب  هتشون ، ریز  حرش  هب  ياهمان  عاضوا ، یسررب  تروشم و  زا  سپ  دنتخادرپ ،

هنیدم یلاها  لاح  ضرع  نتم 

، مارکلا تاّیّحتلا  ینسأ  مالّـسلا و  فرـشأ  يدهن  راربألا ، هباحـصأ  هلآ و  یلع  و  راتخملا ، انّیبن  یلع  مالّـسلا  ةالّـصلا و  و  راّتّـسلا ، هَّللدمحلا  »
، دعب اّما  زیزعلادبع . نبدوعس  خیـش  ریمألا  ّزعلا ، رخفلاب و  لومـشملا   91 ص : نایباهو ، خیرات  ۀیعرّدلا ، ریمأ  ۀـّیدجنلا ، ةوعّدـلا  بحاص  یلع 

ّنإ ثیح  لوبقم . کنم  رمأ  اذهف  تامرّحملا . لعف  نع  بانتجالا  تاعاّطلا و  لعفب  مایقلا  و  هَّللا ، لوسر  ۀّنـس  عاّبتا  هَّللا و  دیحوتب  انترمأ  دـقف 
همکح یـضمیف  رمألا ، کنم  ردص  امّلک  و  روهـشملا . ثیدحلل  ةاعارم  اهانم  ّدهف  روبقلا ، قوف  یّتلا  ببقلا  مدـهب  انترمأ  و  لوسّرلا . عاّبتا  هیف 

نع ناک  اذا  ّالا  لاقم ، ربخ و ال  اّنع  لق  انل  عمـست  الو  ربخب ، اّنع  کیلا  یتأ  نم  نع  رظّنلا  فرـص  کنم  لومأـملا  و  ورمع . دـیز و  مغریلع 
ّنا ملعا  و  داشّرلا . لبس  کلئـسن  دامتعالا و  ۀیاغ  هیلع  دمتعاف  کیلا ، لوسرملا  انباوج  اذه  و  کیلع . ّمن  کل  ّمن  نم  ّنا  لالدتـسا . ۀّحص و 
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لاحلا و  رومالا . هذه  یضرتال  تنأ  و  رومأم ، وه  اذهب و  ترمأ  دق  ّکنا  یعّدا  و  ناودعلا ، قیرطب  لبّسلا  هایم  یلع  يوتسا  نایـضم  نب  يادب 
و رجاهملا . عیاضبلا و  نم  انل  وه  ام  رخافلا  حیحّصلا  کملع  یلع  فاخ  سیل  و  فویخلاب ، انلاومأل ، هزجح  یعادی  فوقوم  انیلع و  راص  دق 

نیسح ۀّیـش و  اجلا و  ۀئاحـص  باوجلا : ةدیاف  فرّطلا  اذه  نم  كانلـسرا  دق  و  میلـسّتلا ، رمألا و  نوردابملا  میرکلا ، هَّللا  لوسر  ناریج  نحن 
، رگـشیاشخب هدـنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  «. » ةداعالا نع  ءانغتـسالا  نوکی  هب  اّمع  ةدافالا  یفنی  کیلا  لوصولا  دـعبف  باعـش . دـمّحم  رکاش و 
92 ص : نایباهو ، خـیرات  رادرک . کین  نارای  نادـنزرف و  هدـیزگرب و  ربمایپ  رب  نارکیب  دورد  بویعلا ، راّتـس  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  شیاتس 
، ناّنم دنوادخ  ییاتکی  هب  ار  ام  امـش  هیامنارگ ! زیزع و  زیزعلادبع  نبدوعـس  خیـش  هیّعرد ، ریما  هّیدـجن و  توعد  بحاص  رب  اهدورد  نیرترب 
هب طوبرم  هک  امـش  نامرف  نیا  دـیدوب . هداد  نامرف  ناهج  يادـخ  تامّرحم  كرت  نادزی و  تعاطا  رد  شالت  نایملاع ، لوسر  تّنـس  يوریپ 

بیرخت ار  هرّهطم  روبق  زارف  رب  دوجوم  ياههاگراب  اهدبنگ و  هک  دیدوب  هداد  نامرف  دشابیم . عاطم  ریدقت  ره  هب  دوب  ربمایپ  ادـخ و  تعاطا 
ام ّقح  رد  نآ ، نیا و  هتـساوخ  مغریلع  دوش ، رداص  امـش  فرط  زا  ینامرف  ره  میداد . ماـجنا  روهـشم  ثیدـح  زا  تّیعبت  هب  زین  ار  نآ  مینک ،

نودب سکچیه  زا  ار  یشرازگ  نخس و  چیه  دیهدن و  ارف  شوگ  ام  ّقح  رد  يدحا  ینیچ  نخس  هب  هک  میراد  راظتنا  زین  امـش  زا  تسا . ذفان 
هک تسام  لاح  ضرع  نیا  درک . دهاوخ  ینیچ  نخس  زین  وت  زا  دنک  ینیچ  نخـس  وت  يارب  یـسک  ره  اریز  دیریذپن ؛ ام  ّقح  رد  نشور  لیلد 

يادب نیا  یلو  میتسه . اریذپ  لیم  لامک  اب  دیشاب  هتـشاد  ییامنهار  داشرا و  هنوگ  ره  دینک و  دامتعا  اًلماک  نآ  رب  میداتـسرف ، امـش  يوس  هب 
دوخ ّتیرومأم  ءزج  ار  نآ  هدرک و  دنتـسم  امـش  هب  ار  راک  نیا  هدومن و  فّرـصت  ار  اهدور  رتسب  همـشچرس و  توادـع  يور  زا  نایـضم  نب 

زا هچ  ره  دهاوخیم  هدش ، ّطلـسم  ام  رب  اًلماک  کنیا  وا  دیهدیمن . تیاضر  يراک  نینچ  هب  زگره  امـش  هک  یلاح  رد  تسا . هدومن  دادـملق 
اجنآ هب  هک  يرگید  ياـج  هن  میراد و  ياهیامرـس  هن  رگید  اـم  هک  تسین  هدیـشوپ  امـش  رب  دـیامن . هرداـصم  تسه  یحاون  رد  لاـنم  لاـم و 
لماک خساپ  نیا  میدوب . اشوک  دایقنا  تعاطا و  رد  هراومه  میتسه و  ادـخ  لوسر  ياههیاسمه   93 ص : نایباهو ، خیرات  ام  مینک . ترجاهم 

هب ار  ام  عضو  لاح ، ضرع  نیا  میداتـسرف . امـش  يوس  هب  باعـش  دّـمحم  رکاش و  نیـسح  دوخ : ّصاخ  ناگدـنیامن  طّسوت  هک  دـشابیم  ام 
نآ زا  شیپ  اّما  دیـسر ، زیزعلادبع  نبدوعـس  تسد  هب  لاح  ضرع  نیا  درادیم ». نایب  امـش  يارب  دشابن ، رارکت  هب  يزاین  رگید  هک  یتروص 

دندوب هتفای  یهاگآ  نآ  ياوتحم  زا  دوب و  هدیسر  هّیعرد  نارادمدرس  شوگ  هب  لوبناتـسا ، هب  هنیدم  یلاها  بلاغ و  فیرـش  یهاوخداد  همان 
تفریذپن روضح  هب  ار  هنیدم  یلاها  ناگدنیامن  دوعس  ساسا  نیا  رب  دوب . هدیسر  تبثم  هجیتن  هب  دوب و  هدرک  قیقحت  نآ  تّحص  زا  دوعـس  و 

ةوعّدلا ماکحألا و  ۀـّیدجملا و  ۀـیعرّدلا  ماما  : » ياضما هب  و  دـیحوت » يادـن   » ناونع هب  ياهمان  نیـشن  هیداب  لیابق  زا  کی  ره  خویـش  يارب  و 
هلیبق کی  خیـش  هب  يوخدـنت  رومأم  کی  طّسوت  ار  اههمان  نیا  زا  کی  ره  درک و  رداص  ییاهنامرف  اـهنآ  زا  کـی  ره  هب  تشون و  ۀـیدّجنلا »

درک مهارف  نابایب  ياهگیر  دادعت  هب  یهوبنا  رکشل  اهنآ  تسد  هب  دومن و  بلج  هّیعرد  هب  ار  لیابق  همه  نارس  هلیسو  نیا  هب  داتسرف و  يودب 
ياهمان و  دنیامن . راداو  قیوشت و  یباّهو  نییآ  شریذپ  هب  ار  نمی  یلاها  هک  داد  نامرف  اهنآ  هب  داهن و  مان  دجن » نیمزرس  هاشداپ  : » ار دوخ  و 

رد هک  ار  دـیلپ  یظفح » دـمحا  نبدّـمحم  : » زیمآ رفک  هدیـصق  دولآ ، كرـش  همان  نیا  هارمه  هب  داتـسرف . نمی  یـضاق  هب  یّـصاخ  شراگن  اب 
، دوب لامک  لضف و  بابرا  زا  نید و  لاجر  زا  هک  نمی  یـضاق  درک . لاسرا  دوب ، هدورـس  مالـسا  ياملع  شهوکن  تیباّهو و  نییآ  شیاـتس 

نآ ناوریپ  ریفکت  دوعس و  شهوکن  رد  هیفاق ، نزو و  نامه  رد  ياهدنزرا  هدیصق  يداحلا ، هدیـصق   94 ص : نایباهو ، خیرات  نیا  لباقم  رد 
ار وا  دوزفا و  دوعـس  تّدـش  تّدـح و  رب  دنتـسم ، مکحم و  هماـن  نیا  لوصو  دومن . لاـسرا  هماـن  خـساپ  ناونع  هب  دورـس و  یگتخاـس  نییآ 
ار دوخ  هنیـس  شیپ  لاس  هس  زا  هک  هنیدـم ، راصح  نانکاس  هب  تبـسن  رتشیب  تاقییـضت  تایّدـعت و  يارجا  يارب  دوعـس  تخاس . نیگمـشخ 
ار دوخ  هّچب  نز و  دنناوتب  هک  يزور  راظتنا  هب  طقف  دندوب ، هتـسش  تسد  یگدنز  زا  یّلک  هب  دـندوب و  هداد  رارق  وا  رامـشیب  تایانج  جامآ 

هرّونم هنیدـم  هب  دورو  هظحل  رد  هدومن ، تکرح  راّرج  رکـشل  نآ  اب  دـندیرخیم ، ناج  هب  ار  تایانج  نیا  همه  دـنهد ، تاجن  هکلهم  نیا  زا 
هب يدبنگ  ره  دیاب  هک : دوب  نیا  دوعـس  دـیکا  تاروتـسد  زا  دوش . بیرخت  لماک  روط  هب  اههاگراب  اهدـبنگ و  يایاقب  دـیاب  هک  داد  روتـسد 

مادـقا كاـنلوه  تیاـنج  نیا  هب  ریزگاـن  هب  هکّربـتم  نکاـما  نارازگتمدـخ  رذـگهر  نیا  زا  ددرگ . بیرخت  رهّطم  دـقرم  نآ  نیمداـخ  تسد 
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بیرخت مده و  تردق  یمسج  فعض  يریپ و  رثا  رد  ام  : » هک دنتـشاد  راهظا  ادهّـشلا  دّیـس  هزمح  ترـضح  رهّطم  مرح  نیمداخ  دندرکیم .
تراسج و رد  ار  وا  هک  یباّهو  نادنم  روز  زا  یکی  هب  تفر و  هزمح  بانج  رهّطم  مرح  هب  ًاصخـش  دوخ  ّصاخ  ناکیدزن  اب  دوعـس  میرادن ».
سأّرلا و یلع  : » ریبعت اب  زین  وا  دورب . رّهطم  دـبنگ  زارف  رب  هتـشادرب ، گنلک  لیب و  هک  داد  روتـسد  تسنادیم ، ربارب  هلیبق  کی  اـب  یخاتـسگ 
رد دـبنگ  زارف  رب  هک  یمچرپ  رب  مامت ، تّدـش  اب  ار  گنلک  داهن و  اپ  رّهطم  دـبنگ  زارف  رب  هناخاتـسگ  درک و  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  نیعلا »
ریز هب   95 ص : نایباهو ، خـیرات  دـبنگ  زارف  زا  دروخ ، مه  هب  شندـب  نزاوت  دـش ، نوریب  شدـیلپ  تسد  زا  گنلک  دروآ . دورف  دوب ، زازتها 

، مرح برد  ندینازوس  اب  دش ، فرصنم  دبنگ  بیرخت  زا  هعقاو ، نیا  هدهاشم  زا  سپ  دوعس  دش . هناور  خزود  رعق  هب  هظحل  نامه  رد  داتفا و 
نادیم رد  مدرم  عامتجا  زا  سپ  دنیآ . درگ  هحانم »  » نادیم رد  نز  درم و  زا  هنیدم  یلاها  همه  داد  روتـسد  هاگنآ  درک و  زاربا  ار  دوخ  یتسپ 

ناه : » داد زاوآ  دنلب  يادـص  اب  تفرگ و  رارق  دوب ، هدـش  هّیهت  شیپ  زا  هک  یتخت  زارف  رب  دوعـس  دنتـسب ، ار  هعلق  ياههزاورد  اهرد و  هحانم ،
داقتعا تیباّهو  نییآ  هب  دیهاوخیمن  دینامب و  اج  رب  اپ  مالسا  نید  رد  دیهاوخیم  امـش  ًارهاظ  متـسین ، نئمطم  امـش  زا  نم  هنیدم ! مدرم  يا 

امـش دروخیمن ، مشچ  هب  امـش  يامیـس  رد  تیادـه  رون  دـینک ، راـتفر  هناـقفانم  دـیهاوخیم  امـش  هک  دـسریم  رظن  هب  دـینک . ادـیپ  لـماک 
بلج اجنیا  هب  دنتـسه  راصح  رد  امـش  فرط  زا  هک  ار  ینانابهگن  هک  مداد  روتـسد  نم  دینامب ! دوخ  یناتـساب  كرـش  نییآ  رد  دـیهاوخیم 
رّرقم نامگیب  زین  اجنیا  مداد ، ماجنا  فئاط  رد  هک  یبهذم  تلادع  هویش  نآ  دوش ، زاربا  یتفلاخم  نیرتکچوک  نم  نامرف  نیا  اب  رگا  دننک .

رد اهیچراج  هحانم ، نادیم  رد  هّچب  نز و  اب  هنیدم  یلاها  همه  ندمآ  درگ  يارب  داد . نایاپ  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخـس  دوعـس  دومن »! مهاوخ 
فئاط یلاها  دـننامه  ار  اهنآ  همه  هک  دـش  مّسجم  انعم  نیا  مدرم  ناهذا  رد  دنتـسب ، ار  اههزاورد  هک  یماگنه  دـندز و  راج  رازاـب  هچوک و 

رد اهدرم  دندمآ . درگ  هحانم  نادیم  رد  هدرک ، عیدوت  رادـید  نیرخآ  ناونع  هب  ار  دوخ  هّچب  نز و  رذـگهر  نیا  زا  درک . دـنهاوخ  ماع  لتق 
دبنگ رب  ترسح  مشچ  هدرک ، جک  ندرگ  نانآ  دنداتـسیا . فص  هب  دندیبلط و  ّتیلالح  رگیدکی  زا  وس ، رگید  رد  اهنز  نادیم و  يوس  کی 

دوعـس دوب . هدشن  هدهاشم  هنیدم  رد  یهایـس  زور  نینچ  زور  نآ  ات  دـندوب . هتخود  هانپ  تلاسر  ترـضح   96 ص : نایباهو ، خیرات  سّدـقم 
یعلق نسح   » هنیدـم یلاها  ناـیم  زا  و  تشاـمگ . یباّـهو  ناـنابهگن  اـهنآ  ياـج  هب  درک و  جراـخ  هنیدـم  راـصح  زا  ار  یموب  ناـنابهگن  همه 
یتعلخ هاگنآ  داهن . وا  هدهع  رب  ار  هعلق  یهدنامرف  ناونع  دیزگرب و  هنیدم » یلاو   » ناونع هب  تشاد  دامتعا  وا  هب  همه  زا  شیب  هک  ار  شواچ »

هک تفرگ  میمصت  دوعـس  یتّدم  زا  سپ  تشگ . زاب  هّیعرد  يوس  هب  دوخ  دیناشوپ و  وا  مادنا  رب  تشاد  شزرا  لایر  هک 5  اسح » : » سنج زا 
هب مارحلا  دجـسم  رد  یباّهو  ياملع  دننک و  تکرـش  ّجـح  مسارم  رد  وا  هارمه  هب  زین  نایباهو  دروآ . ياج  هب  ار  جـح  هضیرف  ّجـح ، ماّیا  رد 

یهوبنا تّیعمج  دننک . مالعا  اج  همه  ار  ادخ  هناخ  يوس  هب  تمیزع  هک  داد  روتسد  رذگهر  نیا  زا  دنزادرپب . تیباّهو  یگتخاس  نییآ  رـشن 
ياملع دنداتفا و  هار  ادخ  هناخ  يوس  هب  یباّهو  رامـشیب  هورگ  دندرک . تکرح  ادخ  هناخ  يوس  هب  هراوس  یخرب  هدایپ و  یخرب  دمآ ، درگ 

جح يارب  ینلع  روط  هب  مارحلادجـسم  سّدـقم  ياضف  رد  زور  دودح 10  هدرب ، دوخ  اب  ار  باّهولادـبع  نبدّـمحم  تاداقتعا  هلاسر  یباّهو ،
نبدوعـس هاگنآ  دـندرک . حیرـشت  اـهنآ  يارب  دـشاب  مهف  لـباق  اهیودـب  يارب  هک  ياهداـس  ناـیب  اـب  ار  تیباّـهو  ماـکحا  دـندناوخ و  نارازگ 

ار اجنآ  وا ، ینوکـسم  هناخ  هب  دورو  دّرجم  هب  تفر . اّلَعُْملا »  » هّلحم رد  بلاغ  فیرـش  لزنم  هب  ًامیقتـسم  دش و  همرّکم  هّکم  دراو  زیزعلادـبع 
تعیب ناونعب  ار  دوعس  تسد  زین  وا  داد . تعلخ  وا  رب  خلـشم » : » هب موسوم  یّـصاخ  هماج  مدرم ، هّجوت  بلج  يارب  تخاس و  دوهی  رید  نوچ 

تفر و مارحلا  دجسم  هب  زیزعلادبع  نبدوعـس  هارمه  هب  نداد ، تعیب  تسد  زا  دعب  زور  کی  بلاغ  فیرـش   97 ص : نایباهو ، خیرات  درشف .
: عون زا  هماج  کی  مارحلادجـسم  همدـخ  زا  سانـشرس  دارفا  هعبرا و  بهاذـم  تاضق  زا  کی  ره  هب  هاـگنآ  تخادرپ . ادـخ  هناـخ  فاوط  هب 
مارحلا 1222 ه. هدعقیذ  زور 22  هک  انثا - نیا  رد  دومن . رّکـشت  ریدقت و  زاربا  داد و  شـشخب  هریل ) مراهچ  کی   ) شورق و 25  « 1 « » خلشم »

تـشاد هلـصاف  هنیدـم  زا  تعاس  هس  هک  ياهطقن  رد  دـندشن و  رّهطم  هضور  ترایز  هب  قّفوم  نکیل  دیـسر ، هرّونم  هنیدـم  هب  ماش  هلفاق  دوب -
پوت کیلـش  اب  طقف  هکلب  دننزب ، انروس  لبط و  لومعم  قبط  دنتـسناوتن  دوب  یلوتـسم  اهنآ  رب  هک  یتشحو  سرت و  تهج  هب  و  دندرک . لزنم 
يوس هب  حـلاص » نب  حـلاص  : » مان هب  یتسیاشان  درف  ییامنهار  اب  هاگنآ  دـندرک . مالعا  نامز  نآ  مسر  قباـطم  ار - نآ  تکرح  هلفاـق و  لوزن 
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: مان هب  نایباّهو  نارـس  زا  یکی  همّظعم ، هّکم  يوس  هب  اـهنآ  تمیزع  ماـش و  هلفاـق  تکرح  درّجم  هب  دـنداتفا . هار  هب  همّظعم  هّکم  اـهلد  هبعک 
طیارـش اب  امـش  : » تفگ اهنآ  هب  دـش و  هجاوم  اهنآ  اب  هنیدـم  یلاوح  رد  بیق » : » مان هب  ياهطقن  رد  درک و  لابند  ار  اهنآ  یقیاـضم » دوعـسم  »

نب حلاص  طّسوت  زیزعلادبع  نبدوعـس  هک  ینامرف  هک  یلاح  رد  دیاهدروآ ، دوخ  هارمه  یماظن  يورین  اریز  دیاهدومن ؛ تفلاخم  هدـش  دـقعنم 
هب دورو  ّقح  دیزرویم ، تفلاخم  دوعس  هدارا  اب  هک  یماگنه  ات  دشابن . امـش  هارمه  یماظتنا  يورین  هک  درکیم  اضتقا  دوب ، هداتـسرف  حلاص 

يارب دناسرب و   98 ص : نایباهو ، خـیرات  دوعـس  هب  ار  هعقاو  نیا  هکنیا  يارب  ماش  هلفاق  جاحلاریما  اـشاپ ،» فسوی  !« » دـیرادن ار  همّظعم  هّکم 
عنام ادخ  زا  سرت  رگا  : » تفگ خساپ  رد  دوعس  درک . شرازگ  وا  هب  ار  عقوام  هتفر ، همّظعم  هّکم  هب  دیامن  لیصحت  هزاجا  ّجح ، هضیرف  ماجنا 

هدومن میلـست  دیاهدروآ ، لومعم  قبط  نانیـشن  هیداب  هنیدم و  هّکم ، یلاها  يارب  هک  ار  الط  ياههسیک  مدناسریم ، لتق  هب  ار  امـش  همه  دوبن 
، راجنهان خـساپ  نیا  ندینـش  اب  اـشاپ  فسوی  مدومن ». مورحم  ادـخ  هناـخ  فاوط  ّجـح و  مسارم  ماـجنا  زا  لاـسما  ار  امـش  هک  دـیدرگ ، زاـب 

دید حالـص  داهنـشیپ و  اب  ّجـح ، مسارم  ماجنا  زا  ماش  هلفاق  نتخاس  مورحم  تشگ . زاب  ماش  هلفاق  يوس  هب  دومن و  میلـست  ار  الط  ياههسیک 
ياهتکرح اهتمحازم و  داجیا  نیا  زا  هکلب  هک  دوب ، ینامثع  تلود  کیرحت  راک ، نیا  زا  بلاغ  فیرش  فده  تفریذپ . ماجنا  بلاغ  فیرش 
جاحلاریما اشاپ  فسوی  هب  زیزعلادبع  نبدوعـس  دنریگب . يّدج  میمـصت  یحو  نیمزرـس  زا  نایباّهو  عمق  علق و  يارب  هدش ، ینابـصع  ییاذـیا 

« شواچ یعلق  نسح   » هب باطخ  روظنم  نیا  هب  ياهمان  دنتـسه و  زاجم  ادـخ  لوسر  رّهطم  مرح  ترایز  يارب  اـهنآ  هک  دوب  هتفگ  ماـش  هلفاـق 
زین يوبن  مرح  ترایز  زا  ار  ماش  هلفاـق  داتـسرف و  هنیدـم  یلاو  هب  هتـشون  يرگید  هماـن  یلو  داد . اـشاپ  فسوی  تسد  هب  تشون  هنیدـم  یلاو 

يارحص هب  دورو  زا  ماش  هلفاق  ّتیمورحم  تفای . ماجنا  قوف  فده  هب  ندیسر  يارب  بلاغ  فیرـش  داهنـشیپ  هب  زین  راک  نیا  تخاس . عونمم 
نیا ندینـش  اب  هّکم  یلاها   99 ص : نایباهو ، خـیرات  تخاس . ّرثأتم  ار  همه  دیـسر و  ناهج  فانکا  راطقا و  رد  ناناملـسم  شوگ  هب  تاـفرع 

، دندش روهطوغ  هودنا  مغ و  يایرد  رد  رگید  هقطنم  ره  زا  شیب  اذل  و  دـشابیم ، زین  هّکم  لها  لماش  ّتیعونمم  نیا  هک  دـندرک  لایخ  ربخ 
دوعـص همحّرلا » لبج   » رب هتفر  تافرع  هب  دنناوتیم  هّکم  یلاها  هک  دش  مالعا  دعب  زور  دندادرـس . اههلان  دـنتخیر و  اهکـشا  هعقاو  نیا  يارب 

رب هریغ  رتش و  بسا و  هب  فارشا  نایعا و  رگید  تاضق و  دننکن . هدافتسا  اپ  زیت  نارتشا  ناور و  تخت  هواجک ، زا  هکنیا  رب  طورـشم  دنیامن ،
هاگنآ دناوخ ، هبطخ  دوعس  روتسد  هب  هقدانز  زا  یکی  هّکم ، یـضاق  ياج  هب  تافرع ، رد  فوقو  يانثا  رد  دندرک . دوعـص  همحّرلا  لبج  زارف 

هّکم و یـضاق  هک  تفای  تّیرومأم  بلاغ  فیرـش  فرط  زا  جـح  ياـمنهار  دنتـشگیم ، زاـب  تاـفرع  زا  هک  یبش  دنتـشگزاب . هّکم  يوس  هب 
: هـک دـش  مـالعا  هاـگنآ  دنـشابیم . لوزعم  تواـضق  تمـس  زا  دوعـس  ناـمرف  هـب  هـک  دـیامن  غـالبا  اـهنآ  هـب  هدرک ، ادـیپ  ار  هنیدـم  یـضاق 

مالعا اهنآ  هب  بلاغ ، فیرش  فرط  زا  مالـس  غالبا  اب  یتّدم  كدنا  زا  سپ  تسا . هدش  نییعت  هّکم  یـضاق  ناونع  هب  ینیمایت » نامحّرلادبع  »
هداون کیب -» ادعس  ولغوا  میکح   » هّکم و یضاق  يدنفا » هداز  بیطخ  دّمحم   » ساسا نیا  رب  دیامن . رادید  اهنآ  اب  دهاوخیم  دوعـس  هک  دش 

ياهرداچ نایم  زا  تشحو  سرت و  ایند  کی  اب  دـنتفر و  اّلعم » : » هب هدایپ  ياپ  اب  هدـش ، دای  رومأـم  ییاـمنهار  اـب  هنیدـم ، یـضاق  اـشاپ - یلع 
هدش توعد  اجنآ  هب  هک  زین  ییاطع » ، » همّظعم هّکم  بیقن  یفرط ، زا  دندیسر . دوعس  تماقا  ّلحم  هب  ناوارف  یتحاران  اب  دنتـشذگ و  نایباّهو 

ص: نایباهو ، خیرات  دندش . دراو  تشاد ، روضح  نآ  رد  هَّللادبع  شرسپ  اب  دوعس  هک  یقاتا  هب  مه  اب  هس  ره  دیسر . هار  زا  هظحل  نامه  دوب ،
سپ دندروآ . هوهق  دعب  یمک  دنتسشن . وناز  ود  هچیلاق  کی  يور  رب  یگمه  تفای و  ماجنا  هحفاصم  مالس و  مسارم  ییاطع ، یفّرعم  اب   100
رداص تعیب  نامرف  ینشخ  هرهچ  اب  نایباّهو - لاور  قباطم  زین - وا  دندش ، یفّرعم  دوعس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نارضاح  هوهق ، فرـص  زا 

تعیب و نیا  زا  هک  دوعـس  دـندش . رقتـسم  دوخ  ياج  رد  هدومن ، هحفاصم  هل » کیرـش  ـال  هدـحو  هَّللا ، ـالا  هلا  ـال  : » نتفگ اـب  زین  اـهنآ  درک .
حلاص هب  ار  ماش  هلفاق  جاّجح  ار و  امش  نم  : » تفگ نخس  يادتبا  رد  درک و  زاغآ  نخس  تفطالم  شمرن و  لامک  اب  دوب ، دونشخ  هحفاصم 

ار جدوهیب  رتـش  خرن  و  شورق ، ار 300  رادهواـجک  رتش  شکراـب و  رتش  خرن  نم  تسا . یبوخ  مدآ  نیما و  صخـش  وا  مدرپس ، حـلاص  نب 
یگرزب تمعن  امـش  يارب  ماش  هب  تمیزع  يارب  نازرا  خرن  نینچ  کی  مدرک . نییعت  شورق  ماش 150  ات  هّکم  زا  رفن  کی  ندـش  راوس  يارب 

زین نیا  دنـشاب ، دـمآ  تفر و  رد  ّتینما ، شیاسآ و  لامک  رد  نم ، هیاس  ریز  رد  مک ، ترجا  نیا  اب  هلاس  همه  ادـخ  هناـخ  جاّـجح  اـت  تسا ،
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نیا زا  هک  مدرک  دزـشوگ  وا  هب  هتـشون ، نامثع  لآ  هاشداپ  میلـس  ناطلـس  هب  یـصوصخم  همان  نم  دشابیم . نم  تلادع  راثآ  زا  رگید  یکی 
هب ار  همان  نیا  نم  دشابیم . عونمم  زین  روبق  لها  يارب  ینابرق  حبذ  روبق و  هب  لّسوت  تسا . عونمم  روبق  زارف  رب  هاگراب  دـبنگ و  نتخاس  سپ 

ماّیا نآ  رد  هک  اـجنآ  زا   101 ص : نایباهو ، خـیرات  داد . تعجارم  هزاجا  ناگدربمان  هب  هاگنآ  دـینک ». میلـست  وا  هب  هک  مهدیم  امـش  تسد 
زا حلاص  نب  حلاص  يربهر  تحت  هتسویپ ، ماش  هلفاق  هب  هکنیا  زج  دنتشادن  ياهراچ  اهنآ  دوب ، عونمم  رـصم  يوس  هب  هّدج  قیرط  زا  ترفاسم 

هرّونم هنیدم  هب  مارحلا 1222 ه . ۀّجحیذ  زور 16  هدرک ، تکرح  ماش  هلفاق  اب  تاضق  تارـضح  رذگهر ، نیا  زا  دـننک  تکرح  همّظعم  هّکم 
« عّوطم نامحّرلادـبع   » مان هب  یباّهو  يایقـشا  زا  یکی  هلـصاف ، نیا  رد  اریز  دـنتفای ؛ هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  هنیدـم  ياههزاورد  یلو  دندیـسر 
هب ار  قوف  هماـن  یقـش  نیا  دوب . هدـش  مـالعا  عونمم  مرکا  لوسر  رّهطم  هضور  تراـیز  نآ  نمـض  رد  هک  دوب ، هدروآ  دوعـس  يارب  ياهماـن 

و دییامن . تمیزع  دادغب  قیرط  زا  هدومن ، تکرح  هنیدـم  زا  یفّقوت  چـیه  نودـب  دـیاب  تفگ : وا  هب  داد و  هئارا  هلفاق  جاحلاریما  اشاپ  فسوی 
اب هک  ياهتفیـش  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  يراشفاپ  نیا  زا  عّوطم  فده  ددرگ . ارجا  دیاب  تسا و  دوعـس  روتـسد  نیا  هک  دومن  ناوارف  رارـصا 

، دندرگیمرب نیمرح  ترایز  قیفوت  نودـب  یلاخ ، تسد  اب  کنیا  دـناهدش و  فّرـشم  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  هب  فعـش  قوش و  ایند  کی 
نیا هنیدم ، تاداس  يراشفاپ  رثا  رد  دنوش . لّمحتم  ار  يرتشیب  تّقـشم  جنر و  دنوش و  روهطوغ  تنحم  ترـسح و  يایرد  رد  شیپ  زا  شیب 

مغ يوناز  نیفیرش ، نیمرح  ترایز  ّجح و  هضیرف  ماجنا  زا  دوخ  تّیمورحم  يارب  هدز ، رداچ  هنیدم  نوریب  رد  ماش  هلفاق  دشن و  ارجا  نامرف 
مان هب  یقیدنز  وا  دش . دراو  مالّـسلا  باب  یکیدزن  رد  ياهمکحم  هب  دیـسر و  هار  زا  دوعـس  انثا  نیا  رد  دنتخیر . ترـسح  کشا  هدرک ، لغب 

لّسوت و یسوب ، هبتع  زا  ار  رّهطم  هضور  ناریاز  هتـسب ، ار  راصح  ياههزاورد  درک و  بوصنم  هنیدم  یـضاق  ناونع  هب  ار  رـصنوبا » نبدمحا  »
: تفگ اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  هنیدم  فارـشا  نایعا و  هنیدم ، قباس  یتفم  دومن . رداص  ار  هلفاق  ندرک  تراغ  نامرف  هتخاس ، عونمم  ترایز 

ماش هلفاق  اهنیا ، ترثک  تهج  هب  دنوش ، روهلمح  ماش  هلفاق  رب  دوعـسمان  دوعـس  نامرف  هب  ماجرفدـب  نایباّهو  رگا   » 102 ص : نایباهو ، خیرات 
هب یعمج  هتسد  تروص  هب  اهنآ  لام  ناج و  تاجن  يارب  دییایب  دش . دهاوخ  لام  دگل  اهگنهرفیب  نیا  ياپ  ریز  رد  دش و  دهاوخ  همقل  کی 

تکرح هاگنآ  دننک ». تعجارم  يدازآ  تّینما و  اب  ماش  هلفاق  دـهد  هزاجا  هک  مینک  اضاقت  وا  زا  میتفیب و  وا  ياپ  هب  یگمه  هتفر ، دوعـس  دزن 
. دنک رظن  فرص  تشز  نامرف  نیا  زا  هک  دندرک  عناق  ار  وا  ناوارف  تمحز  اب  دنداتفا و  وا  ياپ  هب  یعمج  هتسد  دنتفر و  دوعـس  دزن  هب  هدرک 

ناتلاوما همه  دینک ، هتوتیب  اجنیا  رد  رگید  بش  کی  رگا  : » دنتفگ اهنآ  هب  هدرک ، دزشوگ  ار  دوعـس  میمـصت  هتفر ، هلفاق  ياهرداچ  هب  هاگنآ 
زا ادخ ، لوسر  رّهطم  هضور  یـسوب  هبتع  ادـخ و  هناخ  ترایز  قشع  هب  هک  جاّجح  هلفاق  دیـسر ». دـیهاوخ  لتق  هب  زین  ناتدوخ  هتفر ، امغی  هب 

تـشپ هـب  ار  دوـخ  ماجنارـس  دـندوب و  هدرک  رپـس  هنیــس  تارطخ  هـمه  ربارب  رد  هدرک ، راوـمه  دوـخ  رب  رفــس  جـنر  زارد ، رود و  ياـههار 
نیا رب  هدش ، ّرثأتم  تّدش  هب  رابفـسا  ربخ  نیا  زا  دندوب ، هدیـسر  بوبحم  يوجلد  يوک  یمدق  دنچ  ات  هدیناسر و  دوصقم  هبعک  ياههزاورد 

هب رتشیب  تجامس  دشن و  نکمم  وا  نتخاس  یضار  هکنیا  زا  دندروآرب . لد  زا  يزادگناج  ياههلان  دنداد و  رـس  اههیرگ  گرزب  ّتیمورحم 
اب دندینادرگرب و  ماش  يوس  هب  ار  هلفاق  نانع  هدش ، اضق  میلـست  راچان  دـندش و  تحاران  تخـس  دـشیم ، یهتنم  مئاد  ّتیمورحم  يدوبان و 

قباس يادخدک  اغآ » فسوی   » 103 ص : نایباهو ، خیرات  دندش . رود  بوبحم  راید  زا  یهانپ  تلاسر  يارضخ  دبنگ  هب  دولآ  ترـسح  هاگن 
نایم رد  اغآ  فسوی  هکنیا  هب  رظن  دندوب ، هتفر  ینامثع  تختیاپ  هب  هنیدم  لها  ناگدـنیامن  هک  یماگنه  دوب . ماش  هلفاق  نایم  رد  « 1 « » هدلاو »

: دـنتفگ وا  هب  هتفر  هرمرم  ياـیرد  لـحاس  رد  عقاو  يو  لزنم  هب  دوخ  ناـهارمه  رگید  اـب  هنیدـم  یتـفم  تشاد ، يداـیز  ذوـفن  ارزو  ـالکو و 
تحت تسا ، نیرب  تشهب  گنسمه  هک  يوبن  سّدقم  دجـسم  دوشن ، مامتها  هرّونم  هنیدم  يرادهگن  ظفح و  يارب  زین  لاسما  رگا  مرورـس ! »

نیا ًافطل  دش . دهاوخ  دودسم  جراوخ  تسد  هب  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  ّجح و  هار  هک  تسین  يدیدرت  و  دمآ . دهاوخرد  نامرحمان  هرطیس 
نکهشیر یّلک  هب  نایباّهو  دوش ، هتـشادرب  ناـشیا  فرط  زا  یمدـق  نیرتکچوک  رگا  هک  دـیناسرب ، هناـکولم  ضرع  هب  ار  كاـنرطخ  تّیعقوم 

نیملسم تاجن  يارب  هداتفا ، هار  هب  نیفیرش  نیمرح  زا  عافد  يارب  هانپ  مالـسا  هاشداپ  يوس  زا  يرکـشل  دوش  عیاش  هک  ردق  نیمه  دنوشیم .
زا ار  جراوخ  هدش ، حّلسم  هقطنم  بارعا  همه  نامگیب  دوش ، لیسگ  اجنیا  زا  يرفن  ات 600  يودرا 500  کی  رگا  یّتح  تسا . یفاک  زاجح 
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دوشیمن روبجم  هّیمالسا  هّیلع  تلود  مه  دباییم و  ییاهر  نمشد  يالیتسا  زا  نیفیرش  نیمرح  مه  هلیـسو  نیدب  داد . دنهاوخ  يرارف  هقطنم 
دشن و ّرثؤم  اغآ  فسوی  درس  نهآ  رد  هنیدم  یتفم  مرگ  نانخس  دوش ». لّمحتم  ار  يرتنیگنس  ياههنیزه  اهنآ  ّرـش  عفد  يارب  هدنیآ  رد  هک 
هداد و قوس  هنیدم  هزاورد  ات  لوبناتـسا  زا  ار  اغآ  فسوی  اضق  دابدنت  هک  لاح   104 ص : نایباهو ، خیرات  درک . در  يدرـس  خساپ  اب  ار  اهنآ 

لوبناتـسا هب  ام  : » درک زاـغآ  نخـس  هنوگنیا  هدـید ، بساـنم  ار  تصرف  هنیدـم  یتفم  تسا ، تشگزاـب  لاـح  رد  ماـمت  تّیمورحم  اـب  کـنیا 
دادمتـسا و تسد  دوریم »! تسد  زا  يوبن  يارـسترجه  : » میدز دایرف  میدمآ ، بانج  نآ  هناخ  رد  هب  رد ، هب  رد  ياهزویرد  دننامه  میدمآ ،
رد یهایـس  راگزور  نینچ  ندیـسر  ارف  زا  میدـیدیم و  دوخ  مشچ  هب  ار  اـهزور  نیا  اـم  ماـّیا  نآ  رد  میدرک ! زارد  امـش  يوس  هب  ماـحرتسا 

هدش رک  امـش  ياههلان  ندینـش  زا  نایباّهو  شوگ  مه  زورما  دـیدوب ، رک  ام  نانخـس  ندینـش  زا  امـش  هک  روطنامه  میدوب . ساره  هشیدـنا و 
ندش رّطعم  لوسر و  ترضح  رّهطم  مرح  یـسوب  هبتع  دصق  هب  ار  هار  همهنیا  اریز  دیتسه ، هودنا  نزح و  راتفرگ  ام  زا  شیب  امـش  هتبلا  تسا .

مورحم و دییاسب ، ناتسآ  رب  یناشیپ  هکنآ  زا  شیپ  دیاهتفاین و  ار  يوبن  ناتسآ  هب  فّرـشت  هزاجا  دیاهدرک و  یط  يوبن  نیگآ  رطع  ياضف  زا 
مورحم گرزب  ضیف  نیا  زا  زین  نیفیرـش  نیمرح  نارئاز  رگید  هک  دـش  ثعاب  امـش  نومیمان  علاط  فّسأت  لامک  اب  دـیدرگیم . زاب  سویأـم 

شنزرـس شهوکن و  هب  هدننکـش  تاریبعت  اب  هنیدـم  یتفم  دـندرگ ». زاب  هدرـسفا  يرطاخ  هتـسکش و  یلد  اب  هودـنا ، مغ و  نارازه  اـب  هدـش ،
رد هک  دش  هداد  هزاجا  کیب  ادعـس  دّمحم  يدنفا و  هداز  بیطخ  دّمحم  نایاقآ : هب  ناوارف  ياّنمت  شهاوخ و  زا  سپ  تخادرپ . اغآ  فسوی 

تاقالم زیزعلادبع  نبدوعـس  اب  هرّونم  هنیدـم  رد  حـلاص  نبا  ییامنهار   105 ص : نایباهو ، خـیرات  اب  هّدـج  یلاو  اشاپ  نیدـباعلا  نیز  تّیعم 
هشوگ رظتنم  هتسشن ، ياهراپ  ریصح  يور  اهنیا  دوب . هعفارم  لوغـشم  وا  دندش ، دراو  وا  همکحم  هب  دوعـس  اب  رادید  يارب  ناگدربمان  دنیامن .
تعیب دیدجت  هک  داد  روتسد  نایاقآ  هب  هداز  سایلا  یتفم  طّسوت  زیزعلادبع  نبدوعـس  هعفارم ، نایاپ  زا  سپ  دندش . دوعـس  يوس  زا  یمـشچ 
تـسد هب  هدز  رهم  یتلایا  گرزب  رهم  کی  اب  دوب ، هتـشون  میلـس  ناطلـس  يارب  هک  ار  ییاوتحمیب  هماـن  دّدـجم  تعیب  ماـجنا  زا  سپ  دـننک .

ياهرداچ هب  دنتفرگ و  تصخر  هتـساخرب ، یگمه  هاگنآ  دناسرب . میلـس  ناطلـس  هب  هک  داد  اشاپ - یلع  هداون  ولغوا - میکح  ادعـس  دّـمحم 
هچ وا  هک  تسنادیم  دوب و  حـلاص  نب  حـلاص  تسد  هب  جاّـجح  رازآ  هجنکـش و  دـهاش  دوـخ  هک  کـیب  ادعـس  دّـمحم  دنتـشگ . زاـب  دوـخ 

یفلـس نسح   » اب ار  بلطم  نیا  يو  دـنک . ترفاسم  ایرد  قیرط  زا  هک  تفرگ  میمـصت  دـنکیم ، لیمحت  اهنآ  رب  ار  ینکـش  رمک  ياـههنیزه 
نیا زا  تسا . ریذـپ  ناکما  تقفاوم  لیـصحت  زا  سپ  راک  نیا  تفگ : وا  داـهن . ناـیم  رد  دوب ، زاـجم  ییاـیرد  ترفاـسم  هب  دوخ  هک  يدـنفا »
یفلس نسح  دننامه  زین  کیب  ادعس  دّمحم  رگا  : » تفگ خساپ  رد  دوعس  دیبلط . نذا  دوعـس  زا  هنیدم  یتفم  هداز » سایلا   » هلیـسو هب  رذگهر 

هب هداز  سایلا  هک  دوب  شورق  هّیهت 5000  ددص  رد  کیب  ادعس  دّمحم  دوشیم ». هداد  ییایرد  ترفاسم  هزاجا  زین  وا  هب  دهدب  شورق   5000
هب درک ، مهاوخن  تقفاوم  وا  ییایرد  رفـس  اب  دهدب  مه  شورق  کیب 50000  ادعس  دّمحم  رگا  : » دروآ ار  ریز  ماغیپ  دوعـس  زا  هدمآ ، وا  دزن 

شاییایرد رفـس  اب  دنک  میدقت  نم  هب  ار  زینک  نآ  رگا  تسه ،  106 ص : نایباهو ، خـیرات  وا  دزن  رد  ییورهام  زینک  هک  دـناهدروآ  ربخ  نم 
زینک نآ  کیب  ادعس  هک  هنوگنآ  : » تفگ خساپ  رد  دوعـسمان  دوعـس  ماهدرک ». دازآ  ار  زینک  نآ  نم  : » تفگ کیب  ادعـس  منکیم !» تقفاوم 

رارـصا و لباقم  رد  کیب  ادعـس  دّـمحم  تسوا ». رایتخا  رد  زونه  زینک  نآ  ام  داقتعا  هب  دـشابیم ، لطاب  اـم  بهذـم  هب  تسا  هدرک  دازآ  ار 
ادعس دّمحم  رارصا  دومن . تفایرد  ییایرد  ترفاسم  هزاجا  هدرک ، میدقت  یتسد  ود  ار  زنیک  نآ  تفاین ، میلست  زج  ياهراچ  دوعـس  يراشفاپ 

هدش رّرقم  یماش  جاّجح  يارب  درکیم و  ینیب  شیپ  هرطاخمرپ  دادغب ، قیرط  زا  ار  جاّجح  رفس  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ییایرد  رفـس  هب  کیب 
، دومن شکـشیپ  دوعـس  نایفارطا  هب  زین  يدایز  يایاده  هداد ، دوعـس  هب  ار  كزینک  رذگهر  نیا  زا  دـننک . تعجارم  دادـغب  قیرط  زا  هک  دوب 

دّمحم هک  ماّیا  نآ  رد  تفگ . كرت  عبنی »  » دصق هب  ار  هنیدم  حـلاص  نب  حـلاص  تسد  زا  ییاهر  يارب  هتـسش ، تسد  شلاوما  همه  زا  هاگنآ 
رد نانآ  ياهیتمرحیب  نایباّهو و  ياهیخاتسگ  زا  اغآ » ملاس   » مان هب  رّهطم  هضور  نارازگتمدخ  زا  یکی  تسبیم ، رفـس  تخر  کیب  ادعس 

. دش روهلمح  نایباّهو  يوس  هب  هتشادرب ، ریشمش  ياهعمج  زور  رد  دمآ و  تریغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رّهطم  مرح  دروم 
مرح ياهرد  دننک . ریگتـسد  ار  اغآ  ملاس  دندنبب و  ار  يوبن  مرح  ياهرد  داد  روتـسد  دیـشک ، دهاوخ  تماخو  هب  راک  تسنادیم  هک  دوعس 
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مرح خیش  اغآ » ربنع   » هاگنآ  107 ص : نایباهو ، خیرات  دندیشک . ریجنز  هب  هدومن  ریگتـسد  ار  اغآ » ملاس   » نایباّهو يرایتسد  هب  دنتـسب و  ار 
يوس هب  هک  دنداد  هزاجا  دـنتخاس و  اهر  هتفرگ  ار  يدـقن  يازج  دـندومن . موکحم  يدـقن  همیرج  شورق  هب 20000  هدرک ، ریگتـسد  زین  ار 

رز و همه  هک  داد  روتـسد  هتفای ، روضح  همکحم  رد  دوعـس  دندش ، رود  هنیدـم  زا  لزنم  دـنچ  ماش  هلفاق  هک  یماگنه  دـنک . ترفاسم  رـصم 
نونکات هک  ار  ییاهدـبنگ  داد  ناـمرف  سپـس  دـننک . تراـغ  ار  يوبن  مرح  هنیجنگ  رّهطم و  هضور  رد  دوجوم  ياـهبنارگ  تارهاوج  رویز و 

. دنامب یقاب  لاح  نامه  هب  هک  داد  هزاجا  هنیدم  یلاها  ياضاقت  ساسا  رب  ار  لوسر  ترضح  رّهطم  دبنگ  طقف  دنزاس . مدهنم  هدشن ، بیرخت 
هّکم و ياهربنم  رد  نامثع  لآ  باقلا  زا  یناشن  مان و  چـیه  رگید  دـننک و  فذـح  اههبطخ  زا  ار  یناـمثع  هاـشداپ  ماـن  هک  داد  ناـمرف  سپس 

همه هدومن و  رداص  ار  هعلق  ياههزاورد  میکحت  ماش و  رـصم و  جاّجح  ندـینادرگرب  دروم  رد  مزال  ياهروتـسد  هاـگنآ  دوشن . هدرب  هنیدـم 
درگ زا  نم  فده  هنیدم ! یلاها  يا  : » درک زاغآ  نخـس  هنوگنیا  تسب و  ار  دجـسم  ياهرد  هدروآ ، درگ  یبّنلادجـسم »  » رد ار  هنیدم  یلاها 

مهاوخ رداص  هک  ییاهنامرف  اهروتـسد و  زا  ار  امـش  لماک  يوریپ  مهد و  امـش  هب  زردـنا  دـنپ و  کی  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  امـش  ندروآ 
هب دیسر ، لامک  هب  زورما  امش  نییآ  نید و  « 1  ... » ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکا  َمْوَْیلا  هفیرش : هیآ  ساسا  رب  هنیدم ! یلاها  يا  میامن . دزـشوگ  درک ،
زا زگره  دینک و  اهر  ار  دوخ  ناکاین  هلطاب  نایدا  رگید  دیدرگ . دونشخ  یضار و  امـش  زا  ّتیدحا  ترـضح  دیدش ، فّرـشم  مالـسا  تمعن 

خیرات دناهتشذگ . رد  كرش  نییآ  هب  اهنآ  همه  اریز  دییامن ؛ زیهرپ  تّدش  هب  اهنآ  رب  نداتـسرف  تمحر  دورد و  زا  دینکن . دای  یکین  هب  اهنآ 
ياپ رد  دیاب  ماهدرک - . صّخشم  نییعت و  ماهدرپس ، املع  تسد  هب  هک  ییاهباتک  رد  ار  دوخ  تادابع  تاعاطا و  لامعا ،  108 ص : نایباهو ،
رگا دیرادرب - . ماگ  نانآ  ياهدومنهر  ياضتقم  هب  دیراپسب و  شوگ  اهنآ  ياههظعوم  اهدنپ و  رب  هدرک ، ادیپ  روضح  ناگجاوخ  ياهـسرد 

تاروتسد ساسا  رب  ماهدرک - . حابم  منایهاپـس  رب  ار  شایگدنز  لام و  ناج و  دیآ ، رد  تفلاخم  ضارتعا و  ددص  رد  امـش  نایم  زا  یـسک 
دنهاوخ هجنکش  هاوخلد  هب  ار  ناتنادرم  هدرب ، تراسا  هب  ار  ناتیاههّچب  نز و  هدنشکیم و  ریجنز  هب  ار  امـش  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هک  يدّکؤم 

تسا و عونمم  ام  بهذم  رد  قباس ، مسر  هب  نداتسرف  مالس  تاولص و  مّلسو و  هلآو   ] هیلع هَّللایّلص  مرکا  لوسر  يورشیپ  رد  نداتـسیا  داد .
. تسا عونمم  دنـسپان و  تشز ، تعدـب ، یباّهو  هاگدـید  زا  یمادـقا  نینچ  تسا و  عورـشمان  یباّـهو  بهذـم  رد  لـیلجت  میظعت و  عون  نیا 

یلع مالّـسلا  : » دنیوگب روبع  لاح  رد  دنناوتیم  طقف  دننک و  تکرح  فّقوت  نودـب  دـیاب  دـننکیم ، روبع  كرابم  يورشیپ  زا  هک  یناسک 
درک و يراج  نابز  رب  ار  تشز  نانخـس  نیا  دوعـس  تسا ». یفاک  باّهولادـبع ) نبدّـمحم   ) ام ياوشیپ  داهتجا  ربانب  رادـقم  نیمه  دّـمحم .»

هاگنآ دنزاس . اهر  ار  مدرم  هدرک ، زاب  ار  دجسم  ياهرد  هک  داد  روتسد  سپس  دومن ، دزشوگ  هنیمز  نیا  رد  زین  ار  يرگید  نجهتسم  بلاطم 
هدافتسا راتفگ  نیا  ياهزارف  زا   109 ص : نایباهو ، خیرات  دش . هّیعرد »  » یهار دوخ  درک و  نییعت  هنیدم  یلاو  ناونع  هب  ار  هَّللادبع »  » شرسپ

نییآ يوریپ  هب  هچ  رگا  دوعسمان  دوعـس  دنتـشاد . نید  ياوعد  اهنآ  عقاو  رد  یلو  دوب ، بهذم  ياوعد  رهاظ  هب  نایباّهو  ياوعد  هک  دوشیم 
نیب زا  ار  شدوخ  مه  تّوبن  رون  هک  دینارورپیم ، رـس  رد  ار  يدیدج  نید  عارتخا  رکف  نطاب  رد  یلو  درکیم  رهاظت  باّهولادبع  نبدّمحم 

هک دندقتعم  تقیقح  نیا  هب  دناهدرواین ، نامیا  مالسا  سّدقم  نییآ  هب  دوخ  هک  اهیبرغ  دنکرب . نب  هشیر و  زا  ار  وا  لطاب  هشیدنا  مه  درب و 
« دـیدج نییآ   » ناونع هب  تیباّهو  نییآ  ندـش  دوبان  هب  درک و  دـهاوخ  دوبان  ار  نآ  يوبن  رون  دوش ، عارتخا  مالـسا  زا  دـعب  ینییآ  نید و  ره 

یـشاپورف تبـسانم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  ماگنه  هب  هک  دنتـسه  رّکذتم  ار  انعم  نیا  برغ  هفـسالف  دـننکیم . لالدتـسا 
داینب تسس  ياهانب  نآ  همه  مالسا  ربمایپ  كانبات  رون  مالسا و  سّدقم  نییآ  یلو  دمآ  دیدپ  ایـسآ  رد  داینب  ون  نییآ  نارازه  مور  يروتارپما 

. تخادنارب راگزور  هحفص  زا  دنکفا و  خیرات  نادهلابز  هب  ار 

گرزب ياهزجعم 

رفن هس  دوب ، نازیوآ  رّهطم  مرح  راوید  زا  هک  يراوهاـش  ِّرُد  تراـغ  دـصق  هب  ادـخ ، لوسر  رّهطم  مرح  تارهاوـج  تراـغ  ماـگنه  هب  دوـعس 
تکاله هب  هداتفا  نیمز  يور  هب  يرهاظ  تّلع  چـیه  نودـب  دـش ، کیدزن  يوبن  راوید  هب  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  داتـسرف . نییآ  تسپ  یباّـهو 
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. دیسرن راوهاش  ِّرُد  نآ  هب  دوعس  تسد  هرهاب ، هزجعم  نیا  روهظ  اب  دیسر .

رگید ياهزجعم 

هک هرّونم ، هنیدم  هرـصاحم  راجنهان   110 ص : نایباهو ، خیرات  تخـس و  رایـسب  راگزور  رد  هک  دـناهدرک  لقن  رابخا  نایوار  راثآ و  نالقان 
هب هنیدم  ياهراوید  زا  هعّونتم  قازرا  دنتـشاد ، دوخ  تبقارم  تحت  تّدش  هب  جراخ  لخاد و  زا  ار  هنیدم  هعلق  راوید  بجو  هب  بجو  اهیباّهو 
زا رگید  یکی  ینارحب ، تخـس و  طیارـش  نآ  رد  اـهماعط  نیا  دورو  دـنوش . عـلّطم  ناـنابهگن  هکنیا  نودـب  دـشیم ، ریزارـس  هنیدـم  لـخاد 

. تفریم رامش  هب  مالسا  یمارگ  لوسر  هرهاب  تازجعم 

نیفیرش نیمرح  يزاساهر  نامرف 

هراشا

نینچمه اهیخاتـسگ و  وس ، رگید  زا  نیمرح  یلاها  رب  راـشف  روز و  لاـمعا  ییوس ، زا  نیفیرـش  نیمرح  رب  گـنهرفیب  ناـیباّهو  يـالیتسا  ]
رد ار  ناناملـسم  همه  تایانج  نیا  عوقو  تخاس .  ّرثأتم  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هفّرـشم ، دـهاشم  رگید  هرّهطم و  هضور  رب  نانآ  ياهتناها 

يور هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دهع  زا  هک  جـح  نارکیب  تاضویف  ياهرد  درب . ورف  قیمع  یهودـنا  رد  ناهج  فانکا  راطقا و 
رگید دش و  هتسب  ناگمه  يور  هب  دوعـس ، یـشکرس  دّرمت و  رثا  رب  لاس 1222 ه . رد  دوب ، هداشگ  راـصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملـسم  همه 
یلاو اشاپ » یلع  دّمحم   » یمالـسا تفالخ  زکرم  فرط  زا  هاگنآ  دمآرد . نکمم  ریغ  تروص  هب  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  ادخ و  هناخ  جـح 

خیرات دـیدرگ . رداـص  ناـشیا  ماـن  هب  روظنم  نیا  يارب  یلاـع  ناـمرف  دـیدرگ و  نییعت  زاـجح  نیمزرـس  زا  ناـیباّهو  عمق  علق و  يارب  رـصم ،
گرزب تمدخ  نیا  تخادرپ و  مزال  يورین  زیهجت  هّیهت و  هب  لاس 1224 ه . رد  نامرف  تفایرد  زا  سپ  اشاپ  یلع  دّمحم   112 ص : نایباهو ،

هثیبخ هرجـش  ناّنم ، دـنوادخ  نایاپیب  تایانع  اب  نارفغ ، بجوتـسم  نیـسحت و  نایاش  تکرح  کـی  اـب  وا  داد . ماـجنا  هجو  نیرتوکین  هب  ار 
. تخاس هزیکاپ  كاپ و  جراوخ  دولآ  تواقش  دوجو  زا  ار  نیفیرش  نیمرح  دنکرب و  نب  هشیر و  زا  هماهت ، زاجح و  نیمزرـس  رد  ار  تیباّهو 

نامه دولوملا  عیبر  هّرغ  رد  درک و  لاسرا  تفالخ  زکرم  هب  ار  هرّونم  هنیدم  نیرق  تداعس  دیلک  مارحلا 1228 ه . مّرحم  زور 26  ماجنارس  و 
هب ایقـشا  زا  يرگید  هورگ  اب  ار  هدیدج » خیـش   » نوچ یباّهو ، ناگدرکرـس  هاگنآ  و  داتـسرف . زکرم  هب  ار  ادخ  هناخ  شخب  ضیف  دیلک  لاس 

هشیپ ار  داهج  يرتسگلدع »  » راعش اب  شیادیپ ، ياهزور  نیتسخن  زا  ینامثع  نیطالـس  داتـسرف . لوبناتـسا  هب  ظفحلا  تحت  دیـشک و  ریجنز 
و نیمرحلا » مداخ   » ناونع زارحا  اب  هثداح ، نیا  زا  سپ  نانآ  دندوب . هداد  رارق  دوخ  همانراک  سأر  رد  ار  مالسا  ماکحا  يارجا  هتخاس ، دوخ 

ناونع نیطالـس  رگید  نایم  رد  و  دـندروآ ، تسد  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  يرتشیب  ماـشتحا  تکوش و  دوخ ، باـقلا  رگید  رب  نآ  ندوزفا 
تفالخ دهع  رد  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  و  جح ، هار  ندش  دودسم  اذل  و  درک . ادـیپ  ار  مالـسالا » ۀـّبق   » ناونع ناشتموکح  زکرم  و  هفیلخ » »

رب نایباّهو  يالیتسا  ياهزور  نیتسخن  رد  هک  تسا  زیگنا  تفگش  رایـسب  دمآیم . رامـش  هب  ییاسرفناج  تبیـصم  مالـسا  ناهج  يارب  نانآ ،
کی راتفرگ  ماّیا  نآ  رد  هک  دوب  نیا  ینامثع  نیطالس  رذع  دندماینرب . نانآ  عمق  علق و  ددص  رد  يرکـشل  لاسرا  اب  زاجح  سّدقم  نیمزرس 

يادتبا اریز  دنوش ؛ ریگرد  ّتیباّهو  هلأسم  نوچ  یلئاسم  اب  دنتـسناوتیمن  رگید  ییاهنارحب  نینچ  نتـشاد  اب  دـندوب و  یلخاد  لئاسم  هلـسلس 
، نایباهو خیرات  اب  ینامثع  رکـشل  ماّیا  نآ  رد  دوب و  فداصم  لّوا  ناخ  دیمحلادبع  سولج  ياهزور  نیلّوا  اب  باّهولادـبع  نبدّـمحم  روهظ 
اب هدـهاعم  نیا  رد  «. 1  » دـش عقاو  هجرانیاق » : » هدـهاعم يریگرد ، نیا  لابند  هب  دوب . ریگرد  گـنتاگنت  يدربن  رد  هّیـسور  رکـشل   113 ص :

و « 6  » ياطرابق کـلامم  «، 5  » قازآ «، 4  » هـعلق ینی  «، 3  » نوروبلیق نوچ : یقطاـنم  «، 2  » نابوق هناخدور  لحاوس  راـتات و  فیاوط  لالقتـسا 
ور هب  ور  ییاسرف  تقاط  تالکشم  اب  ّتلم  تلود و  نمشد ، هب  یناوارف  تازایتما  نداد  اب  دنام و  یقاب  هنیرید  نمـشد  تسد  رد  ناتـسجرگ 
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و « 9  » هروم یلاها  اهنآ  لابند  هب  تفرگ و  ماجنا  یکانتشحو  ياهموجه  « 8  » ماّشلا ّرب  و  « 7  » دیعص کلامم  اّکع ، هعلق  رب  زین  اهدعب  دیدرگ .
هجیتن رد  دنتساخرب و  هعزانم  هب  رگیدکی  اب  راتات  ياهناخ  هاگنآ  دندیروش ،  114 ص : نایباهو ، خیرات  ینامثع  تلود  رب  « 10  » قولدؤ انرآ 

رب ترورض  مکح  هب  هک  یگنج  رد  دش . ینامثع  تلود  ریگنماد  يرگید  ینوبز  رذگهر  نیا  زا  داتفا و  اهـسور  تسد  هب  « 1 « » میرک  » هعطق
مد زا  اهریقحت  اههجنکش و  عاونا  اب  ناملـسم  رفن  تفر و 25000  تسد  زا  زین  يزوا »  » هعلق دـیدرگ ، مالعا  شیرطا  ناملآ و  هّیـسور ، هیلع 

ياههعلق و  دارگلب »  » لّوا ناخ  دیمحلادبع  ناطلس  گرم  و  « 2 « » اهيرچ ینی   » شروش اب  تشگ . هدوزفا  تلود  تالکشم  رب  تشذگ و  غیت 
یپایپ ياهیشک  رکشل  هب  یمربم  زاین  زین  برِص »  » و « 3 « » نیدو  » ياهشروش اب  هلباقم  يارب  نآ  لابند  هب  تفر و  تسد  زا  زین  لیعامـسا  ردنب 

نابهگن راّزج - شروش  لالقتـسا ، ياعّدا  رب  ناراد  هدرب  نتفای  تراـسج  اـهيوسنارف و  يوس  زا  رـصم  روشک  فّرـصت  سپـس  دـمآ . دـیدپ 
لیـسگ رـصم ، رب  اهیوسنارف  هرطیـس  دومن . یمگ  رد  رـس  راچد  ار  تلود  تئیه  هروم ، یلاها  شزیخ  و  یلنلد - هپد  اشاپ - یلع  ماـیق  اّـکع -
تکرح هاگنآ  دوش . گنج  مالعا  ناتـسلگنا  هیلع  رب  هک  دش  بجوم  رـصم ، فرط  هب  سپـس  لوبناتـسا ، يوس  هب  ناتـسلگنا  ییایرد  يورین 

ماظن سابل  هک  یناسک  رتشیب  یتلود و  لاـجر  بلغا   115 ص : نایباهو ، خیرات  ندش  هتـشک  دـیدج و  ماظن  اب  اهنآ  تفلاخم  اهيرچ و  ینی 
لاح نیع  رد  دومن . بلـس  ینامثع  تلود  زا  ار  تکرح  نیرتکچوک  ناوت  میلـس ، ناطلـس  ندش  هتـشک  تیاهن  رد  و  دنتـشاد ، نت  هب  دـیدج 

ار تیباّهو  هنتف  نامز  نآ  يالکو  یلو  ددرگ . نیرفآ  لکـشم  دوش و  هدرتسگ  ردـق  نیا  هک  دـنهدن  هزاجا  تیباّهو  هلئاـغ  هب  هک  دوب  نکمم 
بلس ار  ام  شیاسآ  هنیدم  هّکم و  ثداوح  نیا  لاس  ره  هدش ، ام  يارب  یگرزب  يالب  بارعا  هلئاغ  نیا  : » دنتفگ هراومه  دندرمش و  کچوک 

زا عیاجف  نیا  هب  ییانتعا  دنتـشذگ و  تیباّهو  هب  طوبرم  لئاسم  رانک  زا  اهیفاب  لمهم  نیا  اب  دنتـشذگ »! دح  زا  بارعا  نیا  رگید  دـنکیم ،
عاضوا دنتفر و  ارزو  الکو و  زا  مادک  ره  دزن  هدرک ، راومه  دوخ  رب  رفـس  جنر  هنیدم  مدرم  ناگدـنیامن  هک  یماگنه  و  دـندادن ! ناشن  دوخ 

نیا مرادن ، عامتسا  شوگ  نم  : » هکنیا نآ  دندینـش و  هلمج  کی  طقف  خساپ  رد  دنتـسج ، دادمتـسا  اهنآ  زا  دنداد و  حرـش  ار  دوخ  نیمزرس 
ار یهلا  هاگرد  نانامهم  ربمایپ و  يارـسترجه  نارواجم  یهاوخداد  تسیاشان  تشز و  تاریبعت  نیا  اب  ییوگیم »!؟ یـسک  هچ  هب  ار  اهفرح 

حورـشم هک  دنتـشاذگیمن  دندنادرگیم و  زاب  ار  ناگدنیامن  راجنهان  دروخرب  نیا  اب  ینامثع  تختیاپ  نارازگراک  دنتخادنا . شوگ  تشپ 
هک دندوب  اهنیمه  داتفا . رگلواپچ  نارگامغی  تسد  هب  زاجح  سّدقم  نیمزرـس  هجیتن  رد  دسرب و  میلـس  ناطلـس  شوگ  هب  نایباّهو  تایانج 

لوبناتـسا زا  نایباّهو ، دروم  رد  قیقحت  يارب  موزل  ماگنه  هب  : » دـنتفگ شیاهدادمتـسا  لباقم  رد  دـنتفاب و  لمهم  بلاغ  فیرـش  يارب  اهلاس 
، رـصم هّدـج ، نایلاو  هب  ینامثع  تلود  تلوص  تکوش و  نداد  ناشن  يارب  موزل  ماگنه  هب  درک و  میهاوخ  مازعا  هقطنم  هب  ار  ینارگـشهوژپ 

نانخـس هب  دنتـشاذگیم و  رانک  ار  اهیزاب  هطـسفس  نیا  رگا  تشون »! میهاوخ  ار  مزال  تاروتـسد  ماـش  دادـغب و   116 ص : نایباهو ، خـیرات 
نیفیرش نیمرح  دمآیمن و  شیپ  فئاط  ماع  لتق  زگره  دنتفرگیم ، میمصت  عقوم  هب  متـس ، عفد  يارب  دندرپسیم و  ناج  شوگ  ناگدنیامن 

. داتفایمن نامرحمان  تسد  هب 

نایباّهو تسد  زا  ربمایپ  هنیدم  دادرتسا 

، تشگزاب هّیعرد  يوس  هب  دوخ  دیزگرب و  هنیدم  یلاو  ناونع  هب  ار  هَّللادـبع »  » شرـسپ هک  یماّیا  نآ  رد  هّیعرد ، خیـش  زیزعلادـبع ، نبدوعس 
يوس هب  وا  یهدنامرف  تحت  ار  يرکشل  درک و  نییعت  هّدج  یلاو  ناونع  هب  ار  اشاپ » نوسوط  دمحا   » شرسپ رـصم - یلاو  اشاپ - یلع  دّمحم 

نیمرح هدرک ، تکرح  هنیدـم  يوس  هب  دـیاب  هک  درک  حیرـشت  وا  يارب  ار  ینویاـمه  هعاـطالا  بجاو  ناـمرف  تشاد و  لیـسگ  هرّونم  هنیدـم 
رد عقاو  ارمح » يداو   » رد درک و  تکرح  رـصم  زا  اشاپ  نوسوط  دـمحا  دـیامن . هزیکاپ  كاـپ و  یباّـهو  يایقـشا  دـیلپ  دوجو  زا  ار  نیفیرش 

ار یتابـصق  ارق و  همه  دینارذگ ، غیت  مد  زا  دش  فداصم  یباّهو  کیرچ  ره  اب  دوخ  ریـسم  رد  وا  تخادرپ . یماظن  شیارآ  هب  هدـیدج  هگنت 
ناشیرپ تکرح ، نیا  شرازگ  تفایرد  زا  دوعس  نب  هَّللادبع  دروآرد . ینامثع  تلود  دایقنا  تعاطا و  تحت  هب  تشاد  رارق  شریـسم  رد  هک 

ءارمح هیرق  هب  رـصم  رکـشل  ندیـسر  زا  : » درک داریا  نومـضم  نیا  هب  ار  يروشرپ  هباطخ  دروآ و  درگ  هطقن  کی  رد  ار  هنیدم  یلاها  هدـش ،
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دوخ  117 ص : نایباهو ، خیرات  هارمه  هب  رفـس  نیا  رد  ار  امـش  تخادرپ . مهاوخ  تخـس  يدربن  هب  هدرک ، هلمح  اهنآ  يوس  هب  مدـش ، هاگآ 
هطقن رد  هدرک ، تقفاوم  راچان  هب  هنیدـم  یلاها  دـییآ ». درگ  یگمه  تعاـس ...  سأر  رد  ّلـحم ...  رد  دـیدنبرب و  رفـس  تخر  درب . مهاوخ 
هنابـش تروص  هب  مامت  زور  جـنپ  يریگرد  دربن و  دـندز . نوخیبش  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  رکـشل  رب  یناـهگان  روط  هب  دـندمآ و  درگ  دوعوم 

هَّللادبع هاگنآ  داتفا ، هَّللادـبع  تسد  هب  یمزر  لیاسو  یگنج و  تاّمهم  همه  دروخ و  تسکـش  رـصم  رکـشل  ماجنارـس  تفای و  همادا  يزور 
رفن هتخاس و 70  یـشیجلاقوس  هطقن  کی  رد  ءارمح  يداو  هب  لوصو  ماگنه  هب  اشاپ  نوسوط  دمحا  هک  ار  یمکحم  يوراب  ات  دـش  مّمـصم 

ینابلآ روالد  داتفه  داتـسرف . اجنادب  یباّهو  يوجگنج  ور 5000  نیا  زا  دروآ ، رد  فّرـصت  هب  دوب ، هدرامگ  نآ  رب  رابت  یناـبلآ  يوجگنج 
ات دندومن . نمشد  ياهریت  جامآ  ار  دوخ  ياههنیـس  دندرک و  تمواقم  يرفن  ماشآ 5000  نوخ  يودرا  کی  لباقم  رد  ماـمت  زور   16 رابت ،
هک داد  روتسد  اذل  و  دوب ، دهاوخن  رداق  وراب  ریخست  هب  زگره  یماظن  تردق  اب  هک  تفایرد  دوعـس  نبا  هفقویب ، دربن  زور  زا 16  سپ  هکنیا 

یتّدم دیـسر ، دهاوخ  دادما  ورین و  رـصم  زا  هکنیا  دـیما  هب  رابت  ینابلآ  ناروالد  دـننک . هرـصاحم  ریت  کی  باترپ  هلـصاف  اب  ار  وراب  فارطا 
ياههتخودـنا هرـصاحم ، ماّیا  ندـش  ینالوط  اب  دـندرک . تظفاحم  دوخ  رگنـس  زا  دـندومن و  تمواقم  نمـشد  هرـصاحم  ناـیم  رد  ینـالوط 

دندرواین و دورف  میلست  رس  نمشد  لباقم  رد  دندش و  زاسمد  یگنسرگ  اب  مه  زور  هنابـش  هس  دیـسر و  نایاپ  هب  یماظن  تاّمهم  یکاروخ و 
طرش : » تسا هتفگ   118 ص : نایباهو ، خـیرات  رعاش  میتفرگ و  هدـهعرب  ار  وراب  نیا  ینابهگن  یگنادرم ، ياعّدا  اب  ام  : » دـنتفگ رگیدـکی  اب 

نیا ربانب  ددرگ ». ناهج  ياوسر  دشاب  زجاع  شیاعّدا  تابثا  زا  هک  یسک  دناشوپب ، لمع  هماج  هدرک  هک  ییاعّدا  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رنه 
تهج هب  مه  زاب  میوش ، میلـست  هدروآ  تسد  هب  ياهماـن  ناـما  حالـس ، كرت  اـب  رگا  میاهدرک و  یناوتاـن  زجع و  راـهظا  میوش ، میلـست  رگا 

يزابرـس يارب  نمـشد  هطلـس  ریز  رد  یگدـنز  دنـشکن ، ار  ام  رگا  یّتح  تشک . دـنهاوخ  ار  ام  میاهتـشک  یباّهو  دوخ ، ربارب  نیدـنچ  هکنیا 
نارازه ربارب  شزور  ره  یگدـنز  لوط  رد  ینیـشن  هّفـص  ّتلذ  مه  زاب  میـسرب ، ناما  نما و  هب  ًاـعقاو  رگا  تسین . راـع  گـنن و  زج  روشحلس 

همه يارب  تسا ». ناسکی  نآ  لاس  نارازه  اب  شاهظحل  کی  دوش ، هبـساحم  ّتقد  اب  رگا  رادـیاپان ، ناهج  نیا  : » رعاش ریبعت  هب  تسا . گرم 
، زاس راومه  دوخ  رب  ار  نآ  دشاب ، مه  نهآ  زا  رگا  کلف  ریت  : » رعاش ریبعت  هب  میوش . لجا  ریت  جامآ  دـیاب  ماجنارـس  تسا و  رّدـقم  گرم  ام 
میشکرب و حالس  هدرشف  ياهفص  رد  یگمه  دییایب  سپ  تسا ». رتناسآ  هلفـس  تسپ و  مدرم  تّنم  لّمحت  زا  رادمجک ، کلف  ریت  شریذپ  هک 
نید و فرـش  زا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  میـشک و  شوغآ  رد  ار  تداهـش  ياـبیز  دـهاش  هنادرم  میوش و  روهلمح  لاگـسدب  نمـشد  يور  هب 

ياهفـص رب  نایوگ  ریبکت  هدومن ، عیدوت  رگیدکی  اب  نامیپ ، دـهع و  نیا  اب  میور ». هناشن  ار  نمـشد  هنیـس  ریت ، نیرخآ  ات  مینک و  عافد  نییآ 
كاخ رب  ار  نمشد  هاپس  زا  رفن  زا 200  شیب  دندیبوک . مهرد  ار  حّلسم  نمشد  زا 5000  شیب  هدرشف  مه  هب  ياهفص  دندرب . موجه  نمشد 

119 ص : نایباهو ، خـیرات  دـندروآ . رد  خلـسم  تروص  هب  نانآ  يارب  ار  راز  راـک  نادـیم  دـنتخاس و  هتـشپ  اههتـشک  زا  دـنتخیر و  ّتلذـم 
دننک میلست  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  دندرک  ناوارف  شالت  دندوب ، هتخاب  ینابلآ  ناروشحلس  هنادرم  تلوص  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یباّهو  يایقـشا 
تسد دییایب  دنوش . هتشک  امش  نوچ  یناروالد  هک  تسا  فیح  تعاجش ، هشیب  نالی  يا  نامرهق ! ناروشحلس  يا  : » دنتفگیم اهنآ  هب  اذل  و 
زگره دراد . زاین  رادمان  نانامرهق  امش  هب  دوعـس  نب  هَّللادبع  هک  دیـشاب  نئمطم  دیریگب . رارق  دوعـس  نبا  تیامح  ریز  رد  دیراد و  رب  دربن  زا 
راداو رازراک  كرت  هب  دـننک و  فیعـضت  ار  اهنآ  هّیحور  هک  دـندرک  ناوارف  یعـس  نانخـس  نیا  اـب  درک ». دـهاوخن  ءوس  هدارا  امـش  قح  رد 
نایژ ریش  نوچمه  رذگهر  نیا  زا  دندوب . هتشذگ  ناج  رس و  زا  دوخ  نامیپ  رس  رب  دندوب و  هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  رگید  اهنآ  یلو  دنیامن .

یگنـسرگ رثا  رد  یلو  تفای ، همادا  رگید  تعاس  نینوخ 12  دربن  نیا  دنتخادنا . ّتلذم  كاخ  رب  ار  تفـص  هابور  نایباّهو  دـندرک و  هلمح 
تبرش یگمه  ماجنارس  داتفا ، راک  زا  اههزین  تسکش و  ناشیاهریشمش  دش و  مامت  ناشنامک  ریت و  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشیاهوزاب  تردق 

نیا زا  دوعـس  نب  هَّللادـبع  داـب ! دونـشخ  ناـشهمه  زا  دـنوادخ  دـندز . قرو  ار  خـیرات  نیّرز  تاحفـص  زا  رگید  یکی  دندیـشون و  تداـهش 
هب دورو  ماگنه  هب  يو  تشگ . زاب  هنیدم  يوس  هب  رورغ  توخن و  اب  دش و  رورـسم  هداعلا  قوف  دیدرگ ، شبیـصن  هک  ياهبّقرتم  ریغ  يزوریپ 

دوب رارق  هک  يرکـشل  اب  هلباقم  يارب  دوعـس  نبا  درامگ . یباّهو  نانابهگن  اهنآ  ياج  هب  درک و  رانکرب  ار  هعلق  یموب  ناـنابهگن  همه  هنیدـم ،
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ار هنیدم  یلاها  دیـشخب و  ماکحتـسا  ار  هنیدم  ياهوراب  اهجرب و  همه  دروآ ، شروی  هرّونم  هنیدم  هب  اشاپ  نوسوط  دـمحا  یهدـنامرف  تحت 
تـسکش اشاپ  نوسوط  دـمحا  لـباقم  رد  نم  هکنیا  يارب  امـش   » 120 ص : ناـیباهو ، خـیرات  تفگ : داد و  رارق  شهوکن  شنزرـس و  دروـم 

. داد رارق  تّیذا  رازآ و  دروم  تّدـش  هب  ار  هنیدـم  یلاها  سپ  نآ  زا  دوعـس  نبا  دـیدرک ». رارف  هار  طـسو  رد  يرگید ، زا  سپ  یکی  مروخب 
ماگنه هب  دوب و  هتخیرگ  يرگید  زا  سپ  یکی  هار  ياـنثا  رد  اذـل  دـندوب و  هتـسویپ  دوعـس  نبا  نایهاپـس  هب  يراـچان  يور  زا  هنیدـم  یلاـها 

یناوج و زج  یلیلد  تسکـش ، نیا  يارب  اشاپ  نوسوط  دـمحا  دوب . هدـنامن  وا  اب  هنیدـم  یلاـها  زا  مه  رفن  کـی  یّتح  ارمح  يداو  هب  لوصو 
اب يدنفا  رهاط  يرـصم  ناوید  بتاک  یکـشخ ، هار  زا  رـصم  زا  نوسوطدـمحا  تکرح  اب  نامزمه  درکیم . وجتـسج  دـیابن  دوخ ، یگتخپان 

ریخـست يریگرد  دربن و  اب  ار  یکـشخ  عبنی  گنج و  نودـب  ار  ییایرد  عبنی  و  دوب . هدـش  مازعا  هقطنم  هب  ایرد  هار  زا  یگنج  تاودا  هاـپس و 
اب ار  هدیرب  رـس  وا 600  دوب ، نینوخ  هنادرم و  رایـسب  يّرب  عبنی  هب  يدـنفا  رهاط  هناریلد  موجه  دـش . دـحّتم  نوسوط  دـمحا  اـب  سپـس  دومن ،
زا یکی  هراـّبج » نبا   » طّـسوت هک  قیوش »  » هعلق يوس  هب  نینوخ ، دربـن  نیا  لاـبند  هب  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  دوب . هدیـشک  دـنب  هب  ریـسا   2000

هلـصاف رد  هعلق  نیا  ریخـست  زا  سپ  درب و  موجه  دوب ، هدش  هتخاس  یمکحتـسم  رایـسب  تروص  هب  قیوش  ياتـسور  رد  یباّهو  ياههدرکرس 
، يریگ میمـصت  نیا  رد  یناوج ، رورغ  نتـشاد  تهج  هب  اشاپ  نوسوط  دیزگرب . دوخ  روبع  يارب  ار  هدیدج »  » هگنت يّرب ، عبنی  یتعاس  راهچ 

کی زا  هاپـس ، کی  نداد  روبع  يارب  مزال ، ریبادـت  زا  اذـل  درواین و  لمع  هب  یتروشم  دـندوب ، شنامرف  تحت  هک  يرـصم  ياهودـناموک  اـب 
هب دوب و  هداد  قوس  اههوک  تشپ  زا  هگنت ، یلامش  یبونج و  تمـسق  رد  ار  هدایپ  نایهاپـس  هگنت ، هب  دورو  ماگنه  هب  يو  دومن . تلفغ  هگنت 
رد نکمم  لکـش  ره  هب  ار  یـشیجلا  قوس  ياهاج  و  دـننک ، داجیا  رگنـس  مزـال   121 ص : نایباهو ، خـیرات  ياـهاج  رد  هک  دوب  هتفگ  اـهنآ 

يّدح ات  یشیجلا  قوس  رظن  زا  ریبدت  نیا  تخات . شیپ  ءارمح  يداو  ات  تشادرب و  دوخ  هارمه  هب  ار  هراوس  نایهاپـس  دوخ ، دنریگب و  تسد 
ینیشن بقع  هب  راداو  درک و  لابند  ار  اهنآ  دش ، فداصم  دوعس  نب  هَّللادبع  هاپـس  اب  هگنت ، هنیدم  تمـس  رد  هک  یماگنه  یلو  دوب ، تسرد 

طبـض ار  ناشیاهرگنـس  هداد ، يرارف  دـندوب  هدرک  نّصحت  یبونج  ياههوک  تشپ  رد  هک  ار  ینایباّهو  يرـصم ، ناگدایپ  انثا  نیا  رد  دومن .
هک دندیـسر  هگنت  یجورخ  هطقن  هب  یماگنه  يرارف  نایباّهو  دندومن . بیقعت  نآ  یجورخ  هطقن  ات  هگنت  يدورو  هطقن  زا  ار  اهنآ  دـندرک و 

ار اهنآ  دنتسب و  ار  نایباّهو  رارف  هار  دندش و  ریزارـس  یبونج  ياههوک  زا  اههار  یـسررب  ییاسانـش و  يارب  اشاپ  نوسوط  دمحا  ناگنهاشیپ 
دمحا يوس  هب  ناشناج  سرت  زا  دندش ، روصحم  رصم  رکشل  هخاش  ود  نایم  رد  هک  نایباّهو  زا  هورگ  نآ  و  دندومن . ینیـشن  بقع  هب  راداو 
دمحا هارمه  هک  یناـیراوس  دادـعت  هکنیا  هب  رظن  یلو  دوـب ، ریذـپ  ناـکما  ناـیباّهو  عـمق  عـلق و  عـقاو  رد  هچرگ  دنتـشگ . روهلمح  نوـسوط 

رب ار  رارف  نایباّهو  هوبنا  رکـشل  اب  ییور  رد  ور  ماگنه  دنتـشادن و  ار  نایباّهو  ربارب  رد  تمواقم  تردـق  دوب و  كدـنا  دـندوب ، اشاپ  نوسوط 
دنداد و تاجن  نایباّهو  تسد  زا  ار  اهنآ  هدش ، ریزارس  هوک  زا  یناگدایپ  ماجنارـس  دنام . اجرب  اپ  وا ، هارمه  رفن  اهنت 9  دنداد و  حیجرت  رارق 

نوسوط دمحا  دوب . رفن  رازههاجنپ  رب  غلاب  دنتشاد ، تکرـش  رباربان  ِدربن  نیا  رد  هک  ینایباّهو  دادعت  قیقحت ، قباطم  دندناسر . يرحب  عبنی  هب 
رادقم هب  وا  زا  داد و  شرازگ  اشاپ  یلع  دّمحم  شردـپ   122 ص : نایباهو ، خیرات  هب  يرحب  عبنی  زا  ار  دوخ  تسکش  خلت  تشذگرـس  اشاپ 

وا میعز  کیب ، نیسح  نامرف : تحت  يراّرج  رکشل  دید و  كرادت  ار  همزال  تاّمهم  هاپس و  رصم  یلاو  درک . هبلاطم  تاّمهم  رکشل و  یفاک 
نودـب تخات ، شیپ  زا  تشادرب و  هارمه  یکدـنا  هاپـس  اشاپ  نوسوط  دـمحا  تشاد . لیـسگ  ایرد  قیرط  زا  فشاک  نامثع  تراـپانب و  ولغ ،

اب هاگنآ  تسـشن . هناگراهچ  ناهدـنامرف  ندیـسر  راظتنا  هب  دز و  رداچ  ردـب  هقطنم  رد  دیـسر و  ردـب  نیمزرـس  هب  یعناـم  چـیه  اـب  دروخرب 
تسد هب  هرّونم  هنیدم  ریخست  هملوم  هعجاف  زا  يزاغ  دومحم  ناطلس  : » داتسرف هقطنم  خویش  يارب  تشون و  ار  ریز  همان  ناگدربمان ، تروشم 
زاجح سّدقم  نیمزرس  زا  نایباّهو  رگمتس  هورگ  عمق  علق و  يارب  هدش ، هاگآ  يوبن  رهّطم  هضور  ترایز  زا  ناناملسم  تّیمورحم  نایباّهو و 
يارب هداهن و  نم  هدهع  هب  ار  ینویامه  نامرف  نیا  يارجا  ذافنا و  مردپ  تسا . هدرک  رداص  نامرف  رـصم - یلاو  اشاپ - یلع  دّمحم  مردـپ  هب 
يارب درک . دـهاوخ  لاـسرا  هدوـمن ، زیهجت  دـنک  باـجیا  رکـشل  ردـق  ره  و  تسا . هدوـمن  لاـسرا  هقطنم  نیا  هب  یهوـبنا  هاپـس  روـظنم  نـیا 
هنیمز نیا  رد  دـیامن . لاـسرا  هـّیهت و  هـک  هداد  یعطق  هدـعو  مردـپ  دـشاب ، مزـال  تاّـمهم  رکـشل و  ردـق  ره  يوـبن ، رّهطم  مرح  ییاـشگزاب 
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تقفاوم رگا  دومن . مهاوخ  شـالت  هار  نیا  رد  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  نم  هدومرف و  ناـیب  دّـکؤم  تروص  هب  نم  يارب  ار  مزـال  ياههیـصوت 
مـسر هب  ار  هنیرید  تادـیاع  دـینک ، مالعا  يرـصم  رکـشل  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  تدـعاسم و  موزل - تروص  رد  و - نم ، اـب  ار  دوخ  حـیرص 

هانپ مالـسا  هاشداپ  ّصاخ  فطاوع  اـب  منکیم و   123 ص : نایباهو ، خـیرات  اطعا  امـش  هب  ار  هناکولم  زیاوج  هدومن ، میدـقت  امـش  هب  فولأم 
نایباّهو هشیمه  سپ  ماهدروخ ، تسکـش  ءارمح  يداو  رد  رابکی  نوچ  نم  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  مهدیم . رارق  تیاـنع  دروم  ار  اـمش 

هقطنم اب  زین  اهنآ  هک  دندوب ، نم  رانک  رد  يرصم  نایهاپس  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  هثداح  نیا  رد  تسا . هابتشا  رد  تخـس  دش ! دنهاوخ  زوریپ 
ناهج هاشداپ  دروخب ، تسکش  هطقن  کی  رد  هاپس  کی  رگا  دندش . نم  تسکش  بجوم  هدرک ، رارف  نمشد  لیـس  ربارب  رد  دندوبن و  انـشآ 

، هتفای قیفوت  راک  نیا  رد  لاح  ره  هب  هداهن ، نم  هدـهع  رب  مردـپ  ار  هفیظو  نیا  هک  نیا  هب  رظن  تسین . ناوتان  رگید  نایهاپـس  لاـسرا  زا  هاـنپ 
هژیو هب  ناناملـسم ، رگید  يراـیتسد  اـب  يرـصم  ناتـسرپ  اـتکی  دومن . مهاوخ  جارخا  زاـجح  سّدـقم  نیمزرـس  زا  عـمق و  عـلق و  ار  ناـیباّهو 

دنهاوخ سپ  زاب  نایباّهو  تسد  زا  ار  زاجح  سّدـقم  نیمزرـس  دـش و  دـنهاوخ  هداـمآ  ناـیباّهو  اـب  تخـس  يدربن  هب  ناتـسکرت ، ناناملـسم 
ار دوخ  نشور  یعطق و  خساپ  دیرادرب و  ماگ  یـشیدنا  رود  تیارد و  اب  دوش . مالک  هلاطا  نیا  زا  شیب  هک  تسین  يزاین  امـش  يارب  تفرگ .

رادبآ ریـشمش  امـش  همه  هیلع  رب  دشاب ، ینویامه  عاطم  نامرف  هب  دایقنا  مدع  ددص  رد  امـش  نایم  رد  يدحا  رگا  دیهد . عالّطا  نم  هب  ًاعیرس 
هب يو  ياههمان  لوصو  دومن . لاسرا  لیابق  خویش  زا  کی  ره  هب  تشون و  نومضم  نیا  هب  رگید  ياههمان  اشاپ  نوسوط  دش ». دهاوخ  رّرقم 

یهورگ دندش : میسقت  هورگ  ود  هب  گرزب  ياروش  لیکـشت   124 ص : نایباهو ، خـیرات  زا  سپ  نانآ  تشاذـگ و  وکین  ریثأت  لیابق ، خویش 
میمصت يرگید  هورگ  دننک . مایق  دوعسمان  دوعـس  هیلع  رب  هدومن ، دایقنا  تعاطا و  راهظا  هّینامثع  هیلع  تلود  هب  تبـسن  هک  دنتفرگ  میمـصت 
ثداوح جیاتن  رظتنم  دنزاس و  دوخ  راعش  ار  یفرطیب  هتفر ، يرانک  هب  هکلب  دوعس ، زا  هن  دننک و  يرادفرط  ینامثع  تلود  زا  هن  هک  دنتفرگ 

لیابق همه  دندرک . مالعا  ار  دوخ  عضوم  دنتـشون و  اشاپ  نوسوط  دمحا  هب  ياهمان  دوخ ، خویـش  هدیقع  هدیا و  ساسا  رب  ياهقرف  ره  دنـشاب .
دوعـسمان دوعـس  اب  نامایب  دربن  ینامثع و  تلود  زا  يرادـفرط  تیامح و  مالعا  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  هک  دـندوب  یناـسک  وزج  هدـماحا » »

هقطنم هب  یعمج  هتسد  تروص  هب  دندرکیم ، يوریپ  وا  زا  هک  یخیاشم  همه  اب  وا  تشاد . مان  ازج » خیش   » هدماحا خیـش  نیرتگرزب  دندرک .
نوسوط دمحا  دنام . دنهاوخ  رادافو  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  دنداد  نانیمطا  وا  هب  دـندومن و  رادـید  اشاپ  نوسوط  دـمحا  اب  دـنتفر و  ردـب 

داهنـشیپ و هب  اـنب  یماـظن  ياروـش  کـی  رد  درک . هیدـه  يریمـشک  خرـس  لاـش  کـی  یتـمیق و  تعلخ  کـی  اـهنآ  زا  کـی  ره  هب  زین  اـشاپ 
دامتعا دروم  هک  دوب  يرکشلرس  اهنت  هعلق  نسح  دتسرفب . شواچ » یعلق  نسح   » يارب دسیونب و  ياهمان  هک  دش  رّرقم  ازج ، خیش  دیدحالص 

ود ره  هک   ] نیـسح لاعلادبع و  دومحم  طّسوت  دـش و  ریرحت  هناقفـشم  هناحـصان و  تروص  هب  همان  نیا  دوب . وا  هّجوت  دروم  دوعـس و  لماک 
لاسرا شواچ  یعلق  نسح  هب  دندوب ] يزابناج  يراکادف و  هدامآ  هتـسویپ ، رـصم  رکـشل  هب  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  دندوب و  هنیدـم  لها 

بسح رب  اشاپ ، یلع  دّمحم  مردقنارگ  ردپ  هک  دینادب  نابرهم ، یعلق  نسح  بانج  : » دوب نینچ  همان  نتم   125 ص : نایباهو ، خیرات  دیدرگ .
نارئاز جاّجح و  يور  هب  نیفیرـش  نیمرح  ییاـشگزاب  راّدـغ و  ناـیباّهو  تسد  زا  زاـجح  هسّدـقم  یحاون  يزاـساهر  يارب  ینویاـمه ، هدارا 

اب زین  ناشیا  صخش  هتشاد و  لیسگ  ناماس  نیا  هب  یهوبنا  رکشل  اب  ارم  ینویامه ، نامرف  نیا  يارجا  يارب  وا  تسا . هتفای  تّیرومأم  ناملسم 
هَّللادبع یعطق  تسکـش  رب  ناگمه  بارعا ، نایم  رد  ربخ  نیا  عویـش  اب  دمآ . دهاوخ  هقطنم  نیا  هب  کیدزن  ياهدنیآ  رد  رامـشیب  يرکـشل 

زا هک  یلاعترـضح  دننکیم . دایقنا  تعاطا و  مالعا  دنیآیم و  روضح  هب  هتـسد  هتـسد  يودب  لیابق  هدرک و  ادیپ  خسار  داقتعا  دوعـس  نبا 
نایباّهو اب  دیدش  ریزگان  لیلد  نیمه  هب  ًارهاظ  دیشابیم و  تسایک  لقع و  بحاص  روهشم و  لاجر  زا  هرّونم و  هنیدم  هتسجرب  ياهتّیصخش 
هاشداپ مّخفم ، ربهر  مّظعم و  رورس  هک  نونکا  اّما  دوب . نیسحت  نایاش  هناشیدنا و  رود  هنامیکح ، اًلماک  امـش  ریبدت  نیا  دینک و  داّحتا  راهظا 
درتسم ایقـشا  تسد  زا  دوش ، مامت  هک  یتمیق  ره  هب  ار ، نیفیرـش  نیمرح  هناکولم ، تریغ  هناهاش و  ریبدت  اب  هک  دناهدومن  مامتها  هانپ ، ناهج 
مـالعا دروم  رد  دیـشوپ . دـهاوخ  لـمع  هماـج  ینویاـمه  هدارا  هک  هتبلا  دـنیامن ، عمق  علق و  نیمزرـس  نیا  زا  ار  ماجرفدـب  جراوخ  دـنیامن و 

رظتنم دراد ، لابند  هب  یمیخ  بقاوع و  هک  تفلاخم ، تلفغ و  هنوگ  ره  زا  بانتجا  هناـکولم و  شخب  ماـهلا  هدارا  ربارب  رد  داـیقنا  تعاـطا و 
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، نایباهو خیرات  ار  يدنمشزرا  دیفم و  ياهریبدت  هنیدم ، سّدقم  رهش  عیرس  دادرتسا  يارب  دوخ  بئاص  رکف  اب  نآ  رد  هک  میتسه  همان  خساپ 
زا هک  دیناسرب  تابثا  هب  هنیدـم  يالتبم  دـنب و  رد  یلاها  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاوخریخ  همان ، خـساپ  رد  عیرـست  اب  دـییامن و  هئارا   126 ص :

اهنآ زا  رتشیپ  هک  هنیدم  یلاها  زا  نت  ود  نیـسح ، لاعلادـبع و  دومحم  دوریمن ». راظتنا  نیا  زج  امـش  تسایک  تیارد و  ناشخرد و  قباوس 
نانآ هارمه  هب  ییامنهار  يارب  زین  ازج  خیش  هلیبق  زا  يودب  رفن  کی  دنناسرب . یعلق » نسح   » هب ار  همان  نیا  هک  دنتفرگ  هدهع  هب  میدرک ، دای 
رظتنم اذل  و  تشادن . دوجو  رهش  هب  دورو  يارب  یهار  دوب و  هتـسب  اهرد  همه  هک  دندیـسر  هرّونم  هنیدم  هب  یماگنه  ناگدربمان  داتفا . هار  هب 
هاگنآ دندمآ و  نوریب  راصح - لخاد  رد  عقاو  هحانم - نادیم  روخشبآ  زا  دندش و  دراو  اقرز  همشچ  يارجم  زا  بش  همین  زا  سپ  دندنام و 

اب داد و  رارق  هعلاطم  دروم  ّتقد  اب  درک و  تفایرد  ار  اشاپ  نوسوط  دـمحا  همان  شواچ ، یعلق  نسح  دـندیناسر . ماجنا  هب  ار  دوخ  تّیرومأم 
راک هدـیمهف و  دارفا  زا  رفن  ود  یکی  بش  نامه  یعلق  نسح  درک . مـالعا  ار  دوخ  تقفاوم  تساـم » يوزرآ  هتـساوخ و  تیاـهن  نیا  : » هلمج

: دومن زاغآ  نخـس  هنوگنیا  نآ ، نتـشاد  موتکم  ياههار  حیرـشت  زار و  يافخا  رب  ناوارف  دیکأت  زا  سپ  درک و  راضحا  ار  هّلحم  ره  هدومزآ 
تراـشب امـش  ونم  يارب  یلو  تساتخـس  رایـسب  هچرگ  نآ  يارجا  ذاـفنا و  مدومن ، تفاـیرد  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  زا  ار  راتـشون  نیا  نم  »

میباـی و ییاـهر  تراـسا  دـیق  زا  میرب و  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  هداد ، مه  تسد  رد  تسد  همه  دـییایب  تسا . ياهبّقرتمریغ  تمعن  وگرزب 
ار نآ  نتم  هدروآ ، رد  ار  همان  همّدـقم ، نیا  نایب  زا  سپ   127 ص : نایباهو ، خیرات  مییامن ». مهارف  ار  دوخ  هّچب  نز و  هنادنمتفارـش  یگدنز 
هچ هو  : » دنتفگ دنتخیر و  قوش  کشا  دندش و  يداش  رد  قرغ  شخب ، تّرـسم  ِربخ  نیا  ندینـش  زا  نارـضاح  دومن . تئارق  نارـضاح  يارب 
رد ام  : » دنتشاد زاربا  دندروخ و  دنگوس  زار  نیا  نتشاد  هدیشوپ  يارب  هاگنآ  تسا »! هدمآ  ام  غارس  هب  ياهدنخرف  تراشب  گرزب و  تداعس 
ات ام  دینک ، ذاّختا  يریبدت  میمـصت و  ره  امـش  میناوتان ، حرط  هئارا  رظن و  راهظا  هنوگ  ره  زا  یـساّسح ، هدیچیپ و  عوضوم  نینچ  کی  دروم 

مهدیم هئارا  هطبار  نیا  رد  نم  هک  یحرط  : » تفگ شواچ  یعلق  نسح  مینکیم ». يراکادـف  شالت و  نآ  يارجا  يارب  نوخ  هرطق  نیرخآ 
میتسه نآ  رد  نـآلا  هک  ياهناـخ  نیمه  زارف  رب  رّرقم  تقو  نآ  رد  منکیم و  نییعت  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  اـب  ار  یّـصاخ  تقو  هک  تسا  نیا 

ناـیم رد  اـهنآ  اـب  ار  زار  نیا  دـینک و  توـعد  هناـیفخم  ار  دوـخ  ناـگیاسمه  دـیدرگرب ، اـجنیا  زا  نـآلا  هک  امـش  منکیم . کیلـش  ار  يریت 
اهجرب رد  دوجوم  نایباّهو  هب  دنراد ، رب  ار  دوخ  ياهحالس  دش  هدینش  نم  هناخ  ماب  تشپ  زا  کیلش  يادص  هک  ياهظحل  رد  نانآ  دیراذگب .

. دنامن هدنز  یباّهو  رفن  کی  یّتح  راصح  لخاد  رد  هک  دننک  یعس  دنشکب . دنتفای  اج  ره  ار  یباّهو  ره  دنوش و  روهلمح  راصح  ياهوراب  و 
دنهدب ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  هفیظو  نیا  رگا  سب . تسا و  نیمه  دـنهد ، ماجنا  قیقد  هدـش و  باسح  هک  دراد  ترورـض  مدرم  يارب  هچنآ 

هب ياهمان  هاگنآ   128 ص : نایباهو ، خیرات  دنباییم ». ییاهر  هودـنا  مغ و  نیا  زا  هشیمه  يارب  دـنوشیم و  لیان  دوخ  دوصقم  دـصقم و  هب 
. داتسرف اشاپ  نوسوط  دمحا  يارب  اقّرزلا  نیع  يارجم  قیرط  زا  ناگدربمان  طّسوت  تشون و  ریز  حرش 

اشاپ نوسوط  دمحا  هب  شواچ  یعلق  نسح  همان  نتم 

نامز رید  زا  هنیدم  یلاها  دـش . لصاو  ناترکاچ  تسد  هب  امـش  شخب  تّرـسم  نامرف  مردـتقم ! ياوشیپ  مرورـس و  مراوگرزب ، تمعن  یلو  »
تلود هب  بلق  میمص  لد و  قامعا  زا  نوچ  و  دنتـسه . هانپ  مالـسا  هاشداپ  نآ  نارکیب  فاطلا  هدنمرـش  هّینامثع و  هّیلع  تلود  هدرورپ  کمن 

یگرزب هعجاف  دوخ  نارگید ، تیانج  تراسا و  دنب  رد  يراتفرگ  ینامثع و  تلود  زیمآ  راختفا  تّیعبات  زا  جورخ  دـنزرویم ، قشع  ینامثع 
هک میداتسرف ، اههدنیامن  میتسج و  دادمتسا  ناشیا  نارتقا  تکوش  رابرد  زا  راب  نیدنچ  ناخ  میلس  ناطلس  دهع  رد  ام  رذگهر  نیا  زا  تسا .

هرـصاحم و لّمحت  تردـق  نآ  زا  شیب  زین  یلاـها  دـشن . مهارف  ناـیباّهو  رگناـیغط  هقرف  اـب  ییور  رد  ور  طیارـش  ناـشیا  دـهع  رد  هنافّـسأتم 
نانتما نیرق  گرزب و  تمعن  ام  يارب  یمارگ  نامرف  نیا  زا  يوریپ  دـندش . میلـست  نانآ  لـباقم  رد  راـچان  نیا  رباـنب  دنتـشادن ، ار  تاقییـضت 
يرصم هاپس  زا  شیب  ام  ًاعبط  تسا و  هنیدم  یلاها  درف  درف  هفیظو  ربمایپ ، يارسترجه  زا  رادرکدب  نانمـشد  ندنار  نوریب  يارب  شالت  تسا .

. دنیآ درگ  یلع » رئب   » هقطنم رد  يرصم  هاپس  تعاس  نالفو  زور  نالف  رد  هک  میهاوخیم  امش  زا  اذل  و  دومن . میهاوخ  يزابناج  يراکادف و 
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راصح لخاد  هب  دش  دهاوخ  زاب  اهنآ  يور  هب  هک  راصح  ِبرد  نآ  زا  دش ، هدینـش  گفنت  کیلـش  يادص  هنیدـم  لخاد  زا  هک  ياهظحل  رد 
هب هتفر  ماب  تشپ  منک ، هدهاشم  یلع  رابآ  هقطنم  رد  ار  ینویامه  رکـشل  هک  یماگنه  بناج  نیا  دنوش . ریزارـس   129 ص : نایباهو ، خیرات 

عمق لتق و  ار  اهیباّهو  هتفر ، اهوراب  اهجرب و  هب  یهورگ  هتـشگ ، رّرقم  هنایفخم  هک  يرارق  ساسا  رب  هنیدـم  یلاها  مزادرپیم . گنفت  کیلش 
دارفا اب  ریبدت  نیا  درک . دنهاوخ  تیاده  راصح  لخاد  هب  ار  ینویامه  رکشل  هدوشگ ، ار  راصح  ياههزاورد  رگید  یهورگ  دومن و  دنهاوخ 

ّمه همه  ینویامه  رکـشل  هک  تسا  نیا  تسا  ّمهم  هچنآ  تسا . هدـیدرگ  میهفت  یلاها  درف  درف  هب  اهنآ  طّسوت  هدـش و  هداهن  ناـیم  رد  مزـال 
رایـسب ياهدـمایپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننک . ادـیپ  روضح  یلع  رابآ  رد  رّرقم  زور  رد  هدـش  نییعت  تعاـس  رـس  رد  هدرک ، فرـص  ار  دوخ 
خـساپ نیا  زا  اشاپ  نوسوط  دـمحا  مهدیم ». همتاخ  ار  هضیرع  هتکن ، نیا  رب  دـیکأت  اب  دوب . دـهاوخ  یپ  رد  هنیدـم  یلاـها  يارب  یکاـنرطخ 

یهدـنامرف تحت  ازج و  خیـش  بارعا  زا  هداـیپ  رفن  هراوـس و 400  رفن   73 هدش ، رورـسم  دح  زا  شیب  یعلق  نسح  حیحـص  ریبدت  حـیرص و 
نییعت شیپ  زا  هطقن  هب  نیعم  تعاس  رّرقم و  زور  رد  ات  تشاد ، لیسگ  یلع  رابآ  يوس  هب  يرصم ، رکشل  ياههدرکرـس  زا  فشاک » نامثع  »

یهدنامرف تحت  رد  هک  ار  يروشحلس  زابرس  نت   473 دوب ، یمزر  نونف  اب  انشآ  هدومزآ و  راک  نارسفا  زا  هک  فشاک  نامثع  دنس . رب  هدش 
ص: نایباهو ، خیرات  هب  هرّونم  هنیدم  یتعاس  هس  هلصاف  رد  هک  « 1 « » یلع رابآ   » هقطنم هب  رّرقم  تعاس  نّیعم و  زور  رد  هداد ، تکرح  دوب  وا 

هنیدم یلاها  دندش ، علّطم  یلع  رابآ  هب  فشاک  نامثع  هاپـس  لوصو  زا  هنیدم  نایباّهو  دیدرگ . لصاو  تشاد  رارق  همّظعم  هّکم  تمـس   130
، میربیمن دوخ  اب  ار  امـش  هعفد  نیا  دینک ، رارف  ام  رانک  زا  امـش  تسا  نکمم  هکنیا  تهج  هب  : » دنداد موتامتیلوا  هنوگنیا  هدومن ، راضحا  ار 
رد لاحم - ضرف  رب  ام - رگا  دینامب . گنز  هب  شوگ  دوخ  ياههناخ  رد  يرایـشه  يرادیب و  لامک  اب  دـیوش ، حّلـسم  امـش  همه  تسا  مزال 

یتخـس رایـسب  دمایپ  دینک  یهاتوک  ام  يرای  رد  رگا  و  دیباتـشب . ام  يرای  هب  گنردیب  دـیاب  امـش  میدروخ ، تسکـش  يرـصم  هاپـس  لباقم 
رد ام  يایـشا  لاوما و  دننکیم ، یگدنز  رهـش  نیا  رد  ام  دنزرف  نز و  : » دنتـشاد راهظا  اهنآ  خساپ  رد  هنیدم  یلاها  تشاد ». دـهاوخ  ناتیارب 

، دـیتسه ناتدوخ  رکف  رد  طقف  امـش  مینک . شالت  راصح  رهـش و  زا  تظفاحم  رد  ناوت  همه  اب  هک  میراد  هفیظو  ام  اذـل  و  تسا ، راصح  نیا 
. دننادیمن ار  ام  نابز  زین  اهنآ  میرادن ، ییانـشآ  اهنآ  نابز  اب  ام  دتفیب ، اهکرت  تسد  هب  هعلق  رگا  میتسه . دوخ  هّچب  نز و  هشیدنا  رد  ام  یلو 
اب نایباّهو  تسا ». يرگید  داژن  زا  اهنآ  داژن  اریز  دـنربیم ؛ تراسا  هب  ار  اـم  ناـنز  دنـشکیم و  ار  اـم  نادرم  دـنربیم ، اـمغی  هب  ار  اـم  لاوما 
زا تظفاحم  يارب  یهورگ  دنتـشگ و  ناور  یلع » رابآ   » يوس هب  اـسآ  لیـس  یهورگ  دـندش ، جراـخ  هعلق  زا  یتحلـصم  خـساپ  نیا  ندـینش 

روهلمح یلع  رابآ  يوس  هب  هک  یناـیباّهو  دـندنام . یقاـب  راـصح  لـخاد  رد  حّلـسم  يرگید  هورگ  دـندش و  نییعت  یلاوَع  اـُبق و  ياـهرگنس 
فشاک نامثع   131 ص : نایباهو ، خیرات  دندوب . نامیایب  دوعس  هاپس  رد  شردارب  زین  نایضم و  نب  يادب  هک  دندوب  رفن  رازه  راهچ  دندش ،

ار شهاپس  تعاجش  تبالص و  اذل  دوش و  يور  ایور  راّرج  رکشل  کی  اب  دناوتیمن  يرفن  هاپس 473  کی  هک  درک  ساسحا  رما  يادتبا  رد 
نینچ يارب  ار  ام  ام ، ناردام  ناتسود ! : » تفگیم دوتسیم و  تلود  نید و  ربارب  رد  ار  نانآ  يزابناج  يزابرس و  درکیم و  دزشوگ  اهنآ  هب 

نانمـشد دیلپ  تسد  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر  يارـس  ترجه  يزاساهر  میهد  ماجنا  دیاب  ام  هک  يراک  اهنت  زورما  دناهدروآ . ایند  هب  يزور 
ناطیش اهنآ  روای  رای و  رگا  دنتـسه . وسرت  لدزب و  اهنآ  فئاخ » نئاخلا   » مکح هب  یلو  تسا  دایز  ام  نانمـشد  دادعت  هچرگ  تسا . یجراخ 

ناج مینک و  ظفح  ار  دوخ  يدرمیاپ  تبالـص و  رگا  ام  دشابیم . ناّنم  قلاخ  نارکیب  فاطلا  ادخ و  ربمایپ  ّصاخ  تایانع  ام  نابیتشپ  تسا ،
نید نمشد  هدروآرد ، زازتها  هب  ار  يزوریپ  مچرپ  نامگیب  میوش ، روهلمح  لدزب  نمـشد  يوس  هب  هداهن ، صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  لباقان 

شیاین هب  تسد  ام  يزوریپ  هبلغ و  يارب  یهانپ ، تلاسر  مرح  رانک  رد  کنیا  هنیدم  مولظم  یلاها  دنک . میهاوخرب  نب  هشیر و  زا  ار  نامیا  و 
رد هک  یناسک  دننکیم . يرای  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  زا  دنزاسیم و  ناور  دوخ  راسخر  رب  کشا  لیس  هتشادرب ،

ترفغم تمحر و  نامگیب  دنشاب . هدیسر  تداهش  هب  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  دنتسه  یسک  دننامه  دنـشونب ، تداهـش  تبرـش  دربن  نیا 
تایانع يونعم و  تاهّجوت  دناهتـساخرب . امـش  ياشامت  هب  العا  ألم  نانکاس  ادهـش و  هبّیط  حاورا  دوب . دـهاوخ  ناـشلاح  لـماش  راـگدرورپ 

هب هتخآ  ياهریـشمش  اب  دـیوش ، مرگلد  یهلا  تایانع  هب  اّکتا  اب  نامزرمه ، يا  ناه ! تسا . سب  اـم  يزوریپ  ترـصن و  يارب  اـهنآ  یناـحور 
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. دیروآ رد  نمـشد  راگزور  زا  رامد   132 ص : نایباهو ، خیرات  دیروآرب و  ریبکت  گناب  ادـص  کی  لدـکی و  دـیزاتب . نوبز  نمـشد  يوس 
اب فشاک  نامثع  شیپ ». هب  ناقشاع  يا  دیوش . ناور  نم  لابند  هب  ربمایپ  ادخ و  ناگتفیـش  امـش  منکیم ، تکرح  امـش  شیپاشیپ  نم  کنیا 

هلمح نامیایب  نمشد  يوس  هب  نایژ  ریش  نوچ  ریبکت ، گنابلگ  اب  دیحوت  رکشل  دومن و  قیوشت  ار  يرـصم  ناروالد  یـسامح ، حیاصن  نیا 
هک دنتخاس . نوگلگ  نوبز  نمشد  نوخ  اب  ار  یلع  رابآ  يازفا  حور  تشد  دنتـشاد و  هگن  هتخورفارب  ار  گنج  شتآ  مامت  تعاس   5 دندرب .

نییآ دب  رکـشل  میتسارایب ». دوخ  نانمـشد  نوخ  اب  خرـس  ياههلال  ياج  هب  ار  نوماه  تشد و  هک  تسا  دربن  دـمایپ  نیا  : » تسا هتفگ  رعاش 
هنیدم يوس  هب  هداد ، حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  یگمه  درواین و  تمواقم  بات  هناعاجش  ياهـشروی  هناریلد و  ياههلمح  نیا  لباقم  رد  نمـشد 

هب رتوبک  هجوج  دننامه  دـندرب و  هانپ  نابرق  یلاوع و  ياهزیرکاخ  هب  دـندید  هتـسب  ار  راصح  ياهبرد  نوچ  دـندرک . ینیـشن  بقع  هرّونم 
هب دندروآ و  رد  اپ  زا  دـنتفای  ار  مادـک  ره  دـندرک و  لابند  ار  اهنآ  يدایز  رادـقم  هب  يرـصم  نایهاپـس  دـندش . هدـنکارپ  ابق  هدـکهد  يوس 

ندش رتگنت  زا  يرـصم و  نایهاپـس  تبالـص  تعاجـش و  هدـهاشم  زا  ایقـشا  ياسؤر  دنتـشگزاب . هبلغ  حـتف و  اب  یلع  رابآ  رد  دوخ  هاگرارق 
لها نارس  رذگهر  نیا  زا  دنتفـشآرب . تخـس  نامثع  هاپـس  اب  ییورایور  زا  يرـصم ، هاپـس  زا  ینابیتشپ  هب  هدماحا »  » طّسوت هنیدم  هرـصاحم 

زا لّکشتم  دنمورین  هاپـس  کی  اب  ام  : » هک دنداد  موتامیتلوا  اهنآ  هب  دندناوخ و  ارف  ار  یعلق  نسح  راّیط و  دّمحم  حالف ، دّمحم  نوچ : هنیدم ،
هب اـم  اـب  ندرکن  يراـکمه  يارب  رگا  دـش . میهاوـخ  روهلمح  كرت  هاپـس   133 ص : ناـیباهو ، خـیرات  يوـس  هب  یگنج  درم  رازه  هدراـهچ 
رد امش  میوشیم . روهلمح  یلع  رابآ  يوس  هب  سپـس  مینارذگیم ، غیت  مد  زا  ار  امـش  تسخن  دیزروب ، لّلعت  هدش ، لّسوتم  یهاو  ياهرذع 

امـش درادیم . او  امـش  نییآ  بهذم و  رد  دـیدرت  کش و  هب  ار  ام  امـش  لامعا  زا  یخرب  یلو  دـینکیمن  یهاتوک  يراکمه  تعاطا و  زاربا 
رهاظ تروص  هب  يراکمه  نامیپ  کی  هاگنآ  دـیزاس ». هدروآرب  ار  ام  ياههتـساوخ  همه  دـینک و  دای  دـنگوس  ام  لـباقم  رد  کـیاکی  دـیاب 

هب هنیدـم  یلاها  فرط  زا  يراکمه  لوق  نیا  دـیدرگ . لصاح  رطاخ  ناـنیمطا  هنیدـم  یلاـها  یهارمه  يراـکمه و  دروم  رد  دـش و  دـقعنم 
خیـش  » هب ار  يرگید  و  فشاک » نامثع   » هب ار  یکی  دـمآ ؛ رد  ریرحت  هتـشر  هب  همان  ود  نآ  زا  سپ  دوب . تاـشامم  يور  زا  يربج و  تروص 

اقرز نیع  يارجم  قیرط  زا  هنیدـم  یلاها  زا  نت  ود  طّسوت  هک  همان  ود  نیا  دـندومن . لاسرا  دوب ، هدیـسر  یلع  رابآ  هب  عقوم  نآ  اـت  هک  ازج »
باطخ یکرت  نابز  هب  هک  ياهمان  نتم  دوب . یکرت  نابز  هب  يرگید  یبرع و  هب  یکی  هکنیا  زج  دوب ، نومـضم  کی  هب  ود  ره  دـش ، هداتـسرف 

رب امش ، رکشل  يور  هب  هرّونم  هنیدم  هعلق  ياهرد  تعاس  نالف  ادرف  : » دوب نینچ  باقلا - فذح  زا  سپ  دوب - هدش  لاسرا  فشاک  نامثع  هب 
ياهـسوساج طّسوت  داد  رارق  نیا  دـیراد ، اور  ریخأت  هحماسم و  رگا  دـش . دـهاوخ  هدوشگ  هدـش ، رّرقم  اـم  ناـیم  رد  هک  يداد  رارق  ساـسا 

تسه و شیب  مک و  اهنآ  نارادـفرط  زا  ام  نایم  رد  زونه  اریز  درک ؛ دـنهاوخ  ماع  لتق  ار  هنیدـم  یلاها  همه  دـش و  دـهاوخ  مولعم  ناـیباّهو 
اور هحماـسم  نیرتکچوک  هنیمز  نیا  رد   134 ص : نایباهو ، خـیرات  میهد . ياج  دوخ  مزب  رد  میـسانشن و  ار  اهنآ  زا  یخرب  اـم  تسا  نکمم 

ار ناشنادنزرف  نانز و  هنیکّـسلاراد و  نانکاس  هتخاس ، اهر  نمـشد  دـیلپ  تسد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هرجهلا  راد  دـیرادن ،
هَّللاءاشنا : » تفگ اهناسر  همان  هب  نآ  نومضم  زا  عالّطا  زا  سپ  دیسر ، فشاک  نامثع  تسد  هب  بش  همین  یلاوح  رد  همان  نیا  دینک ». داشلد 

و تفای ». دیهاوخ  ییاهر  تراسا  دنب  زا  قح  ترـضح  يرای  هب  دید و  دیهاوخ  هعلق  ياهرد  لباقم  رد  ار  ام  هدـش ، نییعت  تعاس  سأر  ادرف 
زا هنیدم  لها  ناگدنیامن  هاگنآ  تشاد . دهاوخ  لیسگ  گنردیب  ار  ازج  خیش  نایهاپس  يرـصم و  نایهاپـس  نّیعم  تقو  رد  هک  درک  دیکأت 

، هتـشگ حّلـسم  دوخ  ياههناخ  رد  یگمه  هنیدـم  یلاها  دـنداد و  تراشب  هنیدـم  یلاـها  هب  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  اـقرز  نیع  يارجم  قیرط 
اب مد  هدـیپس  ماگنه  هب  فشاک  نامثع  هاپـس  دـندومن . تحارتسا  باوخ و  كرت  حبـص  ات  دـنتخود و  یلع  راـبآ  يوس  هب  ار  دوخ  ناگدـید 

ياهبرد زا  یکی  هب  ماجنارـس  دنداد و  يرارف  ار  ایقـشا  ياههدرکرـس  دـنتخاس و  رام  رات و  ار  یباّهو  ياهودـنامک  گنفت  پوت و  کیلش 
رارق هعلق  راصح  ربارب  رد  ریظنیب  تبالـص  تعاجـش و  اب  يرـصم  یهاشداپ  هاپـس  دـندش . کـیدزن  تشاد  ماـن  هّیربنع »  » هک هنیدـم  راـصح 

تروص هب  هنیدـم  یلاها  یلبق ، تامیلعت  ساسا  رب  درک . کیلـش  يریت  شاهناخ  ماب  زارف  رب  رّرقم  تعاس  رد  شواـچ  یعلق  نسح  دـنتفرگ و 
عنم يرصم   135 ص : نایباهو ، خـیرات  هاپـس  اـب  ییور  رد  ور  زا  ار  هعلق  یباّـهو  ناـنابهگن  هدومن ، تکرح  یگنج  تاودا  اـب  یعمج  هتـسد 
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هاپـس یتّدـم  اذـل  و  دـشن ، تفای  دـیاشگب  ار  هّیربنع  هزاورد  دـنزب و  ایرد  هب  لد  هداهن ، فک  رب  ناـج  هک  يدرمناوج  ناـیم  نیا  رد  دـندرک .
رد دوجوم  یباّهو  نایهاپـس  رگا  انثا  نیا  رد  دنتـسشن . هزاورد  ندـش  زاب  راـظتنا  رد  دـنتفرگ و  رگنـس  راـصح  ياـهراوید  تشپ  رد  يرـصم 

- تارفن یمک  لیلد  هب  يرـصم  هاپـس - نامگیب  دـندشیم ، روهلمح  فشاک  نامثع  هاپـس  فرط  هب  دـندمآیم و  درگ  ابق  یلاوع و  یحاون 
ندش کیدزن  زا  يریگولج  يارب  یباّهو  نانابهگن  دندشیم . هتشک  نالک  درُخ و  درم و  نز و  زا  هنیدم  یلاها  همه  دندروخیم و  تسکش 

هنیدـم نارگراثیا  زا  یهورگ  دـندرکیم . باترپ  گنفت  پوت و  هتـسویپ  اهوراب  اهجرب و  زا  هزاورد ، ندـش  هدوشگ  هعلق و  هب  يرـصم  هاپس 
دنتفاتـش و هزاورد  يوس  هب  تخیریم ، ورف  ناراب  رابگر  نوچ  هک  گنفت ، پوت و  هب  انتعا  نودـب  دـنداهن و  صالخا  قبط  رب  ار  دوخ  ناـج 

رطخ زا  نانآ  تظفاحم  يارب  هاگنآ  دندروآ . هحانم  نادیم  هب  دندومن و  تیادـه  هعلق  لخاد  هب  ار  يرـصم  نایهاپـس  دـندوشگ و  ار  هزاورد 
اشاپ نوسوط  دمحا  زا  دنتسب و  ار  هّیربنع  هزاورد  دنداد و  ياج  مکحتسم  ياههاگهانپ  رد  ار  ازج  خیش  نایودب  يرـصم و  ناراوس  نمـشد ،

يرکـشل دیدرگ و  رورـسم  ّدح  زا  شیب  هنیدـم ، راصح  نورد  هب  نایهاپـس  دورو  ربخ  ندینـش  زا  نوسوط  دـمحا  دـندرک . ورین  تساوخرد 
بیترت رصم  شترا  رادمان  ياههدرکرس  زا  تراپانب ، هرارش و  کیب ، نیسح  ولغوا ، میعز  یهدنامرف  تحت  یگنج  درم  رازههس  زا  لّکـشتم 
دندیسر هنیدم  هیحان  هب  هاتوک  یتّدم  رد  دندومن و  تفاسم  ّیط  تفگش  یتعرس  اب  هدش  دای  نایهاپس  داتسرف . فشاک  نامثع  يرای  هب  داد و 

هدشن ینیب  شیپ  هنوگرـضخ و  دورو   136 ص : نایباهو ، خیرات  دندرک . بصن  هنیدـم  راصح  نوریب  رد  ار  یهدـنامرف  داتـس  رداچ  هاگنآ  و 
هقوذآ دوبمک  اب  هدش و  هنیدم  دراو  لبق  يدنچ  هک  دش - ازج  خیش  فشاک و  نامثع  نایهاپس  بلق  تّوق  بجوم  یفرط  زا  يرـصم ، رکـشل 
رگنـس ابق  یلاوع و  نابرق ، فارطا  ياهزیرکاخ  رد  هک  دـش  ینایباّهو  دـیدش  ینارگن  رطاـخ و  شیوشت  بجوم  یفرط  زا  و  دـندوب - هجاوم 

فارطا همه  دـندرک  هدـهاشم  هک  یماـگنه  دـندوب ، نّصحتم  هعلق  لـخاد  رد  هک  یناـیباّهو  دـنتخیرگ . هقطنم  زا  یگمه  هک  دـندوب ، هتفرگ 
ياههدرکرـس رگید  دوعـس و  نب  هَّللادبع  دوعـس و  شردارب  نایـضم ، نب  يادب  هدـش ، هرـصاحم  يرـصم  روشحلـس  نازابرـس  طّسوت  راصح 

ناشکمک هب  ییورین  رگید  هک  دندش  نئمطم  یتقو  یّتح  نانآ  دندرک . رارف  هقطنم  زا  دنتـشادرب و  ار  نابرق  یلاوع و  نانیـشن  رگنـس  یباّهو ،
موادم کیلـش  اب  ار  يرـصم  هاپـس  هنیدم و  یلاها  دنداد و  همادا  دربن  گنج و  هب  مه  زاب  دنتـشاد  هک  یتجاجل  دانع و  رثا  رد  دمآ . دـهاوخن 

« تراپانب  » هب شتبالـص  تعاجـش و  رثا  رد  هک  اغآ » دمحا   » مان هب  يرـصم  ّربدم  ناهدنامرف  زا  یکی  دنداد . رارق  ءاذیا  دروم  گنفت  پوت و 
اهپوت رابگر  ریز  يدامتم  یتّدـم  ار  هعلق  دومن و  رقتـسم  هنیدـم  بونج  رد  علـس »  » هوک هّلق  زارف  رب  ار  رکیپ  لوغ  ياهپوت  دوب ، هتفاـی  ترهش 
یلاناک هک  دنتفرگ  میمـصت  دندرک و  تروشم  شواچ  یعلق  نسح  اب  دوریمن  شیپ  راک  زین  قیرط  نیا  زا  هک  دش  هّجوتم  یتقو  وا  داد . رارق 

دوخ ياهحالس  رگا  هک  دنداد  ماغیپ  دنداتـسرف و  نایباّهو  دزن  ار  يردیحلادوع »  » مان هب  یـصخش  هاگنآ  دنیامن . رجفنم  ار  هعلق  هدرک ، رفح 
زا ناهن  رد  هک  يردیحلادوع  دنورب . دـنناوتیم  دنـشاب  لیام  هک  اج  ره  هب  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  ناما  وفع و  دروم  دـنراذگب ، نیمز  رب  ار 

خیرات نآ  هک  درک  دـیکأت  دومن و  یفّرعم  اـهنآ  هب  ار  لاـناک  رفح  هطقن  درک و  قیوشت  دربن  همادا  هب  ار  ناـیباّهو  دوب ، دوعـس  نبا  نارادـفرط 
داد روتـسد  دش ، علّطم  هعقاو  نیا  زا  تراپانب  اغآ  دمحا  هک  یماگنه  دـنهد . رارق  پوت  باترپ  دروم  صوصخب  ار  هطقن   137 ص : نایباهو ،

اب زین  لاناک  نیا  رفح  ددرگ . رفح  اشاپ  دّـمحم  ماّمح  رانک  رد  عقاو  مکحتـسم  جرب  يوس  هب  يرگید  لاناک  دوش و  لـیطعت  لاـناک  رفح  هک 
رد هک  يراجفنا  دشن . علّطم  نآ  زا  زین  اغآ  دـمحا  یّتح  هک  تفای  ماجنا  هنایفخم  يردـق  هب  تفرگ و  ماجنا  شواچ  یعلق  نسح  دـیدحالص 

تسناوت یتحار  هب  يرفن  هد  نوتس  کی  هک  درک  داجیا  یعیسو  هرفح  داتسرف و  اوه  هب  ار  نایباّهو  مکحتـسم  جرب  تفرگ ، ماجنا  لاناک  نیا 
یلو دنتفای ، هار  هعلق  لخاد  هب  دندرک و  روبع  لاناک  نیا  زا  يرـصم  یهاشداپ  هاپـس  نارگراثیا  زا  رفن  رازه  دودـح  رد  درذـگب . نآ  نایم  زا 
اهنآ تفرـشیپ  زا  هچناپت  گنفت و  اب  دـنتفرگ و  رگنـس  اهنامتخاس  تشپ  رد  دنتـسب و  اـهنآ  رب  ار  هار  ناـیباّهو  زا  يرفن  رازه  ود  هورگ  کـی 

رد دنروآ و  رد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  اشاپ  دّمحم  زیلاج  دنتـسناوت  هدش  دای  نارگراثیا  یموب ، ناییادف  قیوشت  عیجـشت و  اب  دندرک . يریگولج 
تشحو و زیلاـج  نیا  فّرـصت  هچرگ  دـش . یمخز  رفن  کـی  دیهـش و  رفن  کـی  طـقف  هناعاجـش ، يریگرد  نـیا  رد  دـنریگب . رگنـس  اـجنآ 
اب هچوک  نیا  فرط  ود  ره  هک  دـشیم  متخ  کیراب  گـنت و  هچوک  کـی  هب  زیلاـج  نیا  یلو  تخادـنا ، ناـیباّهو  لد  رد  یبیجع  بارطـضا 
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تظاـفح ناـنابهگن  طّـسوت  هک  تشاد  رارق  یمکحتـسم  رایـسب  يوراـب  جرب و  هاگرذـگ  نیا  فرط  ود  رد  دوب و  دودـسم  مکحم  ياهّدـس 
نیا دنتفرگ . رارق  یکانرطخ  رایسب  ّتیعقوم  کی  رد  دندوب ، هتفر  شیپ  اشاپ  دّمحم  زیلاج  ات  هک  يزابناج  نارگراثیا  رذگهر  نیا  زا  دشیم .

138 ص : نایباهو ، خـیرات  کی  هک  دـندوب ، هراچ  هار  لابند  هب  دـندرک و  گنرد  زیگنا  هرطاخم  هطقن  نیا  رد  یتّدـم  فک  رب  ناج  نایئادـف 
تکاله هب  مد  رد  ار  وراب  نانابهگن  دـیناسر و  لّوا  يوراب  هب  ار  دوخ  زیخ  کی  اب  تشادرب و  زیخ  يردـیح  تلوص  اب  فکرب  ناج  ناـمرهق 

. دنتخیرگ هقطنم  زا  هداتفا ، تشحو  هب  تشاد ، مان  هشیـشد » شیورد   » هک نامرهق ، نیا  تداشر  هدهاشم  اب  اهوراب  رگید  نانابهگن  دـیناسر .
اهیباّهو رب  یمومع  جیـسب  کی  اب  هدـمآ ، تریغ  هب  دـندوب ، هدـنام  نادرگرـس  ناریح و  اشاپ  دّـمحم  زیلاج  رد  هک  يرگراثیا  نایئادـف  رگید 
روهلعش نانچنآ  يودب ، نارگدادما  يرصم و  يدعب  نایهاپـس  دورو  اب  گنج  شتآ  دندیرب . رـس  دنفـسوگ  نوچ  ار  اهنآ  همه  هدرب ، موجه 
يزابرس هالک  هنیدم  يوجمزر  یلاها  اذل  و  دش . نکمم  ریغ  اهیودب  اهیرصم و  يارب  یباّهو  نارگزواجت  زا  هنیدم  یلاها  صیخـشت  هک  دش ،
راتساوخ تقامح  تهافس و  يور  زا  هدیزرو ، رارصا  دوخ  تجاجل  دانع و  رد  دیلپ  نایباّهو  دنوش . هتخانـش  زاب  اهیباّهو  زا  ات  دنداهن  رـس  رب 

، دنرادن ار  دیحوت  هاپس  ربارب  رد  تمواقم  تردق  زگره  هک  دندید  نایباّهو  يزیرنوخ ، گنج و  يدامتم  یتّدم  زا  سپ  دندشن . ناما  وفع و 
هب ًاعبط  دوب و  هدـش  رپ  رادرکدـب  نایباّهو  ياههشال  اب  راصح  لخاد  ياج  همه  دـندومن . ناـما  وفع و  ياـضاقت  هدرب ، هاـنپ  اـهجرب  هب  اذـل  و 

دش و هتفریذـپ  یلاها  فرط  زا  اضاقت  نیا  دـندرب . هانپ  ناما  وفع و  هب  دوشیم ، ضراع  ناکدوک  نانز و  رب  هک  یبارطـضا  تشحو و  تهج 
نایم رد  دنوش . جراخ  هنیدـم  یلاها  سر  ریت  زا  هک  يروطهب  دـنربب ، ظفحلا  تحت  هنیدـم  یتعاس  دـنچ  هلـصاف  ات  ار  اهنآ  هک  دـیدرگ  رّرقم 

هدنهانپ نایباّهو  تشادرب و  دوخ  هارمه  هب  هراوس  مزال  رادقم  هب  وا  دش و  هداهن  فشاک  نامثع  هدهع  رب  تّیرومأم  نیا  يرـصم  ناهدـنامرف 
، دندیـسر ضیَرع »  » هقطنم هب  هک  یماگنه  ناـیباّهو   139 ص : نایباهو ، خـیرات  درب . نوریب  هنیدـم  زا  ظـفحلا  تحت  ار  هدـش  حالـس  علخ  و 
زا سپ  فشاک  نامثع  دنیامن . شوماخ  ار  دوخ  نورد  شتآ  فشاک  نامثع  نتشک  اب  هک  دندمآرب  ددص  رد  ناشندوب ، حالـسیب  مغریلع 

ریـشمش مد  زا  ار  اهنآ  همه  تخادرپ و  دربن  گنج و  هب  نایباّهو  اب  دوب ، شرایتخا  تحت  رد  هک  ینایهاپـس  اب  نانآ ، دـیلپ  راکفا  ندـش  المرب 
هب دوب  هدرامگ  هنیدـم  هعلق  ینابهگن  يارب  دوعـس  هک  یناـیباّهو  دادـعت  1227 ه .]. . ] دـندش رارف  هب  قّفوم  اهنآ  زا  رفن  تفه  اـهنت  دـینارذگ .

دمحا : » هب اهنآ  زا  یکی  هک  رفن ، تفه  زج  هب  دندیـسر ، تکاله  هب  یپاـیپ  ياـهگنج  ياـنثا  رد  اـهنآ  همه  هک  دیـسریم ، رفن  رازههدراـهچ 
رارما یبّنلادجـسم  لخاد  رد  هقف  ملع  سیردـت  اب  ینالوط  نامز  تّدـم  دوب و  هرّونم  هنیدـم  نارواجم  زا  یلبنح  دـمحا  دوب . موسوم  یلبنح »

رفک و هار  داد و  داب  رب  ار  شنامیا  نید و  زیزعلادـبع ، نبدوعـس  تعیب  اب  داتفا و  شناج  رب  هاج  ّبح  يالب  تیاـهن  رد  یلو  درکیم . شاـعم 
هّیعرد هب  ار  دوخ  يراجنهان  رایـسب  عضو  هب  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  ضیَرع »  » هبراحم زا  هچرگ  دـیلپ  نئاـخ  نیا  تفرگ . شیپ  رد  ار  داـحلا 

ِيزوریپ نیا  زا  سپ  اشاپنوسوطدـمحا  دیـسر . تکـاله  هب  مینکیم  ناـیب  ریز  رد  هک  یحرـش  هب  داد و  ول  ار  دوخ  اـجنآ  رد  یلو  دـیناسر ،
هرّونم هنیدم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رّطعم  هضور  رّهطم و  مرح  ترایز  دصق  هب  دومن و  تکرح  ردب  هقطنم  زا  ناشخرد ،

اشاپ یلع  دّمحم  تکرح ، نیا  اب  نامزمه  داتـسرف . اشاپ  یلع  دّمحم  شردپ  روضح  هب  ار  هنیدم  سّدقم  رهـش  كرابم  دیلک  درک و  تمیزع 
دادرتسا ّتیفیک  دـیلک و  لوصو  گنردیب  هاگنآ  وا  دـش . دراو  هّدـج  ردـنب  هب  یماظن  رازبا  یگنج و  تاودا  ورین ، لـماح  یتشک  اب 28  زین 

. داد شرازگ  لوبناتسا - هب  ینامثع - تفالخ  زکرم  هب  طسب ، حرش و  اب  گنهرفیب  جراوخ  تسد  زا  ار  هرّونم  هنیدم  سّدقم  رهش 

گنهرفیب يایقشا  تسد  زا  همّظعم  هبعک  دادرتسا 

كاپ كاـخ  زا  ناـنآ  جارخا  یباّـهو و  رگزواـجت  ياـههقرف  عمق  علق و  شخب  تّرـسم  ربخ  زا  هّدـج ، هب  دورو  هظحل  رد  اـشاپ  یلع  دّـمحم 
زا دیآرب ، زین  همّظعم  هّکم  دادرتسا  ددص  رد  هک  دش  بجوم  زیگنا  تجهب  ربخ  نیا  دـش و  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارـس  ترجه 

يرصم هاپس  يایاقب  ندرک  جیسب  هنیدم و  زا  يرکشل  مازعا  هب  تشاد و  لیسگ  هّدج  زا  کیب  یفطصم  یهدنامرف  هب  يراّرج  رکـشل  ور  نیا 
يادب  » هاپـس اب  هار  يانثا  رد  دومن ، تکرح  هرّونم  هنیدم  زا  اشاپ  نوسوط  دمحا  یهدنامرف  هب  هک  يرکـشل  داد . نامرف  همّظعم  هکم  يوس  هب 
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هّدج زا  شردپ  طّسوت  هک  یهاپس  اب  هاگنآ  دنکرب . نب  هشیر و  زا  ار  اهنآ  همه  یتخس  دربن  یط  هدش ، هجاوم  دوعـس  شردارب  و  نایـضم » نب 
ياهیباّهو يایاقب  ماجنارس  هک  درک  ینـشن  بقع  رارف و  هب  روبجم  ار  ایقـشا  ياههورگ  هناریلد  هلمح  کی  اب  دش و  دحّتم  دوب ، هدش  لیـسگ 
هاـگرارق نیا  ياـههار  هک  دوـب  نیا  میمعز  هاـگرارق  هب  ندرب  هاـنپ  زا  ناـیباّهو  فدـه  دـندرب . هاـنپ  مـیمعز »  » مکحتـسم هاـگرارق  هـب  هّـکم 

هب يدنچ  زا  ره  و  دنـشاب . ناما  رد  اشاپ  یلع  دّمحم  زوریپ  رکـشل  موجه  زا  هاگرارق  نیا  یعیبط  تّیعقوم  هانپ  رد  دندنبب و  ار  یـشیجلاقوس 
هدنامرف کیب  یفطـصم  دنریگ . سپ  زاب  ار  همّظعم  هّکم  دـنوش و  دـّحتم  هّیعرد  نایباّهو  اب  بسانم  عقوم  رد  هدز ، نوخیبش  ینویامه  رکـشل 

علق و میمعز  هاگرارق  زا  ار  دیلپ  نایباّهو  ات  هک  درک  دای  دنگوس  دوخ  ریظنیب  يروالد  تعاجـش و  اب  هّدـج ، هب  هدـش  مازعا  ِيرـصم  رکـشل 
دادـعت دوخ  هناریلد  هلمح  اـب  تشادرب و  دوـخ  اـب  فـکرب  ناـج  ییادـف  نت  لـهچ  هاـگنآ  دـش . مهاوـخن  هداـیپ  دوـخ  بکرم  زا  منکن  عـمق 

هعلق نیا  داد و  يرارف  میمعز  هاگرارق   141 ص : نایباهو ، خیرات  زا  دندوب ، دوخ  تّیعقوم  میکحت  لوغـشم  هک  ار ، نوبز  یباّهو  رازهتفه 
. دومن ریخست  طبض و  ار  مکحتسم 

فئاخ نمشد  تسد  زا  فئاطلرپ  فئاط  دادرتسا 

هب هتـسارآ  يرکـشل  اـب  اـشاپ  یلع  دّـمحم  یـشیجلاقوس ، طاـقن  میکحت  میمعز و  هاـگرارق  همّظعم و  هّکم  لـماک  ریخـست  طبـض و  زا  سپ 
دوخ ریخست  هب  ار  فئاط  راصح  دوخ ، ریسم  رد  وا  دش . بایفرش  همّظعم  هکم  سّدقم  رهـش  هب  درک و  تکرح  هّدج  ردنب  زا  دوخ  یهدنامرف 

، هّیعرد خیـش  زیزعلادـبع ، نبدوعـس  فرط  زا  هک  یقیاـضم  ناـمثع  تشاـمگ . تّمه  دـنمورین  يرکـشل  زیهجت  هب  نآ  نمـض  رد  دروآرد و 
نایـضم و نب  يادب  هب  هتـسباو  ياههورگ  عمق  علق و  ایقـشا و  شوغآ  زا  همّظعم  هّکم  دادرتسا  هدهاشم  زا  تشاد ، هدهع  رب  ار  فئاط  تراما 
هب رس  هتخیرگ  فئاط  راصح  زا  تشادرب و  ار  دوخ  نادنزرف  رسمه و  فئاط ، راصح  ریخست  طبض و  يارب  رامـش  زا  نوریب  يرکـشل  زیهجت 

یفطصم یهدنامرف  هب  اشاپ  یلع  دّمحم  فرط  زا  هک  يرصم ، هناهاش  رکـشل  لابقتـسا  هب  عضو  نیا  هدهاشم  اب  زین  فئاط  یلاها  داهن . نابایب 
اـشاپ یلع  دّمحم  هب  فئاط  یلاها  هنالقاع  هویـش  نیا  هک  یماگنه  دندرک . میلـست  وا  هب  ار  رهـش  راصح  دنتفاتـش و  دوب ، هدـش  لیـسگ  کیب 

. داد رارق  دّقفت  دروم  ار  رهـش  یلاها  دمآ و  فئاط  راصح  هب  ًاصخـش  درک و  زاربا  ياهژیو  تیانع  فئاط  لها  دروم  رد  زین  وا  دش ، شرازگ 
نایب اب  ار  رهـش  یلاها  زا  کی  ره  دومن و  فّسأت  زاربا  دوب ، هدیـسر  فئاط  یلاها  هب  یباّـهو  يایقـشا  زا  هک  ییاـهتناها  اهمتـس و  اـهملظ ، زا 
دجم يوگاعد  دننک و  یگدنز  شیاسآ  تّینما و  لامک  رد  دنزادرپب و  دوخ  راک  بسک و  هب  هک  درک  هیـصوت  اهنآ  هب  داد . شزاون  یبسانم 

زا يدادـعت  یقیاضم  نامثع  هاـتوک ، یتّدـم  زا  سپ   142 ص : نایباهو ، خـیرات  دنـشاب . يزاغ » دومحم  ناطلـس   » ناـهج هاـشداپ  تکوش  و 
تکرح نیا  زا  یهاشداپ  هاپـس  دز . ودرا  لیـس »  » هاگرارق رد  دمآرب و  فئاط  ای  هّکم  هب  هلمح  ددص  رد  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  بارعا 
نایباّهو تیاهن  رد  دنتشاد و  او  بّجعت  هب  ار  ناگمه  دندرک و  یتخس  دربن  هک  دومن  مازعا  هقطنم  هب  ار  يدنمورین  هاپـس  دش و  هاگآ  ییاذیا 

مدرم دنتخاس و  هتـشپ  اههتـشک  زا  هک  دش  دایز  يردق  هب  نایباّهو  ياههتـشک  دادـعت  دیـشک و  ازارد  هب  لیـس »  » گنج دـنداد . تسکـش  ار 
یباّهو چیه  دربن  هنحـص  رد  هک  اجنآ  زا  دندش . رورـسم  تیاهنیب  رگزواجت ، نایباّهو  زا  ماقتنا  ذـخا  رد  دوخ  ّتیقفوم  زا  فئاط  هدـیدمتس 

یقیاضم نامثع  هک  دندرک  رّوصت  مدرم  دنداد ، لیکشت  ار  ییاههّپت  دش و  هتـشابنا  رگیدکی  يور  رب  نایباّهو  ياههتـشک  دنامن و  یقاب  هدنز 
زا رفن  کی  یّتح  هک  دوب  هدیمهف  دوب و  هدرک  ینیبشیپ  ار  گنج  هجیتن  هک  یماگنه  یقیاضم  نامثع  یلو  تسا . هدـش  لصاو  كرد  هب  زین 

دربن نیا  زا  سپ  درب . هانپ  شهار  رـس  رد  يراغ  هب  نایرع  تخل و  هدروآرد ، ار  شدیلپ  هماج  شناج ، سرت  زا  دنام ، دـهاوخن  هدـنز  ایقـشا 
زا یکی  دندوب ، مزاع  اشاپ  یلع  دّـمحم  رـضحم  هب  ناشخرد ، يزوریپ  نیا  هب  نتفگ  تینهت  کیربت و  دـصق  هب  نایودـب  زا  یهورگ  نینوخ ،

و یتسیک ؟ وت  : » تفگ وا  هب  تسا ، هتـسشن  راغ  هناهد  رد  هک  درک  هدـهاشم  ار  ینایرع  تخل و  درف  راغ ، نآ  راـنک  زا  روبع  ماـگنه  هب  اـهنآ 
دّمحم ربارب  رد  لیس  گنج  رد  متـسه ، فئاط  قباس  یلاو  یقیاضم  نامثع  نم  : » تفگ خساپ  رد  وا  ياهدش ».؟ نایرع  تخل و  هنوگنیا  ارچ 
راـچد هک  یماد  نیا  زا  نم  تاـجن  يارب  رگا   143 ص : نایباهو ، خـیرات  متخیرگ . اجنیا  ات  مناج  تاجن  يارب  مدروخ ، تسکـش  اـشاپ  یلع 
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شاداپ منکیم و  ایحا  ار  وت  هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب  ینک ، مهارف  میارب  راوهار  رتش  کی  اب  یندیـشون  یکاروخ و  ّداوم  يرادـقم  ماهدـش ،
، منک ادیپ  تاجن  اجنیا  زا  زورما  نم  رگا  هکنادـب  منکیم . اطع  وت  هب  شیوخ  هتـسجرب  ّتیـصخش  نایاش  دوخ و  يالاو  نأش  قباطم  یگرزب 

رارق زاجح  هتـسجرب  ياهتّیـصخش  هرمز  رد  دوب و  دـنهاوخ  شیاسآ  هافر و  رد  رمعلا  مادام  تنادـنواشیوخ  همه  تنادـنزرف و  تاهداوناـخ ،
رارق زین  زیزعلادـبع  نبدوعـس  هّیعرد ، مکاـح  ناـیاپیب  تاـیانع  نارکیب و  فاـطلا  دروـم  نم ، ناوارف  ياـیاطع  زا  هتـشذگ  تفرگ . دـنهاوخ 

ینکیم و راوس  دوخ  تشپرب  ارم  هدرک ، یبایزرا  ار  عاضوا  هجیتن  دـش . یهاوخ  هقطنم  تخبـشوخ  ياههداوناخ  زا  یکی  تفرگ و  یهاوخ 
، ناگدرکرـس ِلفاحم  همه  رد  کنیا  دراد . شزرا  یباّهو  رفن  رازههد  زا  شیب  وا  دزن  رد  نم  دوجو  هک  يربیم ، زیزعلادبع  نبدوعـس  دزن  هب 

ینکیمن لامها  هقیقد  کی  نم  ییاهر  رد  یشاب ، رگنتبقاع  شیدنا و  رود  رگا  دوشیم . وگتفگ  نم  ینادراک  يزاسراک و  ّتیریدم و  زا 
ماقم ياهداز . نامرهق  نامرهق و  ًاعقاو  وت  مدیمهف . مدیمهف ، : » تفگ خساپ  رد  يودـب  صخـش  یهدیمن ». تسد  زا  ار  ییالط  تصرف  نیا  و 
یلو مرادن ، یعالّطا  هتشذگ  راگزور  ثداوح  زا  دننکیم . راختفا  تدوجو  هب  زاجح  یلاها  هراومه  دراد . ياج  یسک  ره  لد  رد  وت  يالاو 
يور ًامتح  وت  دشاب . هدروآ  تسد  هب  ترهش  وت  دننامه  هک  مرادن  غارس  ار  یمّود  صخـش  زاجح  هقطنم  رد  ماهتخانـش ، ار  وت  هک  يزور  زا 
رگا هک  منادیم  نم  مدـش . هجاوم  وت  اب  هک  متـسه  یتخبـشوخ   144 ص : نایباهو ، خـیرات  مدآ  ردـقچ  نم  دوب ، یهاوخ  رادـیاپ  دوخ  لوق 

ماـقم و زین  زیزعلادـبع  نبدوعـس  دزن  رد  درک و  مهاوخ  ادـیپ  ناـشن  ماـن و  هقطنم  بارعا  ناـیم  رد  مهد ، تاـجن  هکلهم  نیا  زا  ار  وت  مناوـتب 
، شکب سفن  مارآ  هدـن . ناشن  یـسک  هب  ار  دوخ  ورب ، رتبقع  راغ  هناهد  زا  شاب ، دوخ  بظاوم  رایـسب  تفای . مهاوخ  ادـیپ  یّـصاخ  تلزنم 

هّجوتم يرـصم  نایهاپـس  تسا  نکمم  اریز  نک ؛ زیهرپ  تّدـش  هب  دوش  سکعنم  راغ  نوریب  رد  هک  یتکرح  ره  زا  نکن . هسطع  نکن ، هفرس 
درف ره  اب  مدـیدن . یلاخ  يرـصم  نازابرـس  زا  ار  ياهطقن  چـیه  اجنیا  ات  مدـمآ  نوریب  هک  شیوخ  هدـکهد  زا  دـنناسرب . لـتق  هب  ار  وت  هدـش ،

هک هداد  هدعو  اشاپ  یلع  دّمحم  هک  ماهتفای  یهاگآ  نم  دندرکیم . وج  سرپ و  وت  هرابرد  فراعت ، مالس و  زا  دعب  مدش ، هجاوم  هک  یهاپس 
قداص يارزو  زا  اشاپ  یلع  دّـمحم  هک  ینادیم  رتهب  دوخ  وت  درک . دـهاوخ  ایحا  ار  وا  دـنک ، ریگتـسد  اـی  دـناسرب و  لـتق  هب  ار  وت  سک  ره 
ناشیا دزن  ار  ترـس  هدـیناسر ، لتق  هب  ار  وت  ای  دـنیبب  ار  وت  كرت  زابرـس  ره  اذـل  و  تساجرباپ . دوخ  لوق  يور  دـشابیم و  یناـمثع  دـعولا 

هب تخاس و  نئمطم  ار  یقیاضم » نامثع  ، » مظتنم رهاظ  هب  نانخـس  نیا  اب  يودب  نیا  دـهدیم ». لیوحت  وا  هب  هتـسب  تسد  ار  وت  ای  دربیم و 
هتفرگ رارق  برـض  متـش و  دروم  تّدش  هب  وا  روتـسد  هب  یقیاضم ، نامثع  تموکح  دهع  رد  هک  دوب  یناسک  زا  وا  تشگزاب . دوخ  هدکهد 

هب گـنردیب  تسا »! ییوجماـقتنا  يارب  یبوخ  تصرف  بجع  : » تفگ دوـخ  لد  رد  نوـعلم ، نآ  نداد  بیرف  زا  سپ  رذـگهر  نیا  زا  دوـب .
145 ص : ناـیباهو ، خـیرات  اهتـسد و  داد . رارق  رتش  زارف  رب  ار  وا  دـمآ . راـغ  يوس  هب  تشادرب و  ار  شیاـهومع  رـسپ  ردارب و  هتفر ، اتـسور 

عّرضت دیسر ، شدیلپ  لامعا  يازس  هب  لوبناتسا  رد  ماجنارس  هک  یقیاضم  نامثع  دومن . تکرح  فئاط  يوس  هب  تسب و  مکحم  ار  شیاهاپ 
ّرثؤم اهنآ  رد  اهدـیعو  اههدـعو و  نیا  یلو  داد ، ناشیا  هب  ناوارف  چوپ  ياههدـعو  و  دـنربن ، فئاط  هب  ار  وا  نایودـب  اـت  درک  ناوارف  يرازو 
راّکم یقیاضم  نامثع  نامه  نیا  : » دنتفگ هدرب ، اشاپ  یلع  دّمحم  روضح  هب  ار  وا  راّکم ، هابور  نیا  يراز  هیرگ و  هب  هّجوتیب  نایودب  دـشن .

یناـمثع تختیاـپ  هب  هتـسب  تسد  ار  وا  زین  اـشاپ  یلع  دّـمحم  میدروآ ». یلاـع  روضح  هب  میتفاـی و  هراـغم  نـالف  رد  ار  وا  هک  تسا  راّدـغ  و 
هب ایقشا  تسد  زا  همّظعم  هّکم  - 2 تسا . زیزعلادبع  نبدوعـس  لاب  رزو و  رپ  يارزو  زا  دیلپ  نیا  - 1 هک : داد  شرازگ  داتسرف و  لوبناتـسا ) )

بقع هّیعرد  ات  هتخیرگ  هقطنم  زا  دناهدرب ، رد  هب  ملاس  ناج  مالسا  هاپس  رادبآ  ریـشمش  زا  هک  يدودعم  نایباّهو  - 3 تسا . هدش  دازآ  یّلک 
زا نت  هس  هارمه  هب  ار  بلاـغ  فیرـش  دوب ، هتفاـی  رودـص  فرـش  یهاـشداپ  هیحاـن  زا  هک  ینویاـمه  ناـمرف  ساـسا  رب  - 4 دناهدرک . ینیـشن 

. مداتـسرف لوبناتـسا  هب  هتـسب  تسد  دوب ، هدرک  رّخـسم  ار  نمی  دـالب  هک  ار  نوعلم  یماـط » - » 5 مدرک . مازعا  کینالـس »  » هب شنارازگراـک 
ياهتـسکش لابند  هب  دوب ، هداتفا  هّیعرد  زا  ياهشوگ  رد  يرامیب ، رتسب  رد  هدرـسفا  هتـسخ و  یحور  تاـّملأت  رثا  رد  هک  زیزعلادـبع  نبدوعس 

رد تخیر و  ورف  هدیـسوپ ، شندب  ياهتـشوگ  دش و  بارطـضا  شیوشت و  راچد  تّدـش  هب  زاجح ، نیمزرـس  ياج  ياج  رد  نایباّهو ، یپایپ 
هب دوب ، هرّونم  هنیدـم  یلاو  رتشیپ  هک  هَّللادـبع »  » شرـسپ تسبرب . تخر   146 ص : نایباهو ، خـیرات  ایند  زا  يزیگنا  رّفنت  دـب و  رایـسب  عضو 
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. دش هنیدم  یهار  هّیعرد  زا  دروآ و  درگ  یهوبنا  يودرا  روظنم  نیا  يارب  و  دمآرب . هنیدم  رب  دّدجم  يالیتسا  ددص  رد  تسـشن و  ردپ  ياج 
اب هلباقم  يارب  تخاس و  هدامآ  ار  هنیدم  رد  دوجوم  يرـصم  نازابرـس  يو ، میمـصت  تکرح و  نیا  زا  عالّطا  دّرجم  هب  اشاپ  نوسوط  دـمحا 
اپ اب  اّما  دـندش . ریگرد  رگیدـکی  اب  راب  ود  ای  کی  دندیـسر ؛ مه  هب  ودرا  ود  میـصاق »  » و هکانح »  » هاگرارق ود  نایم  رد  داتفا . هار  هب  نایباّهو 

هّیعرد هب  دوعـس  نب  هَّللادـبع  هرّونم و  هنیدـم  هب  اـشاپ  نوسوط  دـمحا  هجیتـن  رد  دـندش و  شزاـس  ياـّیهم  نیفرط  بارعا ، خویـش  یناـیم  رد 
رـصم هب  ار  اشاپ  نوسوط  دـمحا  هدـش ، فّرـشم  هرّونم  هنیدـم  هب  گنردیب  شزاس ، نیا  زا  یهاـگآ  زا  سپ  اـشاپ  یلع  دّـمحم  دنتـشگزاب .

راب دوعس  نب  هَّللادبع  یتّدم ، كدنا  زا  سپ  تشگزاب . هرهاق  هب  دوخ  هاگنآ  درک و  بصن  هنیدم  يرادنامرف  هب  ار  کیب » نیدباع   » داتسرف و
عوضوم نیا  دروآ . درگ  دوخ  رود  هب  ار  نایباّهو  زا  يرادقم  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  دمآرب و  نیفیرش  نیمرح  يالیتسا  ددص  رد  رگید 

هب وا  مازعا  دوعـس و  نب  هَّللادـبع  يریگتـسد  نامرف  ینامثع  هفیلخ  يوس  زا  دـش و  شرازگ  یناـمثع  راـبرد  هب  هنیدـم  هّکم و  یلاـها  طّـسوت 
یهدنامرف هب  تسارآ و  رکشل  مزال  رادقم  هب  اشاپ  یلع  دّمحم  ینویامه ، نامرف  نیا  ساسا  رب  دیدرگ . رداص  شمادعا  لتق و  ای  لوبناتسا و 

خیرات كاـپ  مرح  هک  دـش  هّجوتم  رّهطم  هضور  تراـیز  ماـگنه  هب  اـشاپ  میهاربا  درک . مازعا  هرّونم  هنیدـم  يوس  هب  اـشاپ » میهاربا   » شرـسپ
هنیدـم هب  شدورو  زور  نیتسخن  رد  ور  نیا  زا  دراد ، ریهطت  فیظنت و  هب  یمربم  زاـین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   147 ص : نایباهو ،

یبور و رابغ  مارتحا  تناتم و  لامک  رد  يوبن  فیرش  دجسم  دعب ، زور  درک و  رداص  ار  رّهطم  مرح  يوش  تسش و  فیظنت و  روتسد  هرّونم 
، شترا ناهدـنامرف  تشاد . روضح  زین  دوخ  اشاپ  میهاربا  هک  يوبن  رّطعم  دـقرم  رّهطم و  مرح  يوش  تسـش و  ماـگنه  هب  دـش . وش  تسش و 

باب مالّـسلا و  باب  ياهبرد  لخدـم  رد  دنتـشاد . تمدـخ  راختفا  رخاف  ياههماج  اب  یگمه  رهـش  فارـشا  نایعا و  رکـشل ، ناـگدرکرس 
. دندشیم ییاریذپ  اهتبرش  نیا  اب  نایاّقس ، طّسوت  دجسم ، فیظنت  نارشابم  مرح و  نارازگتمدخ  دندوب و  هدراذگ  تبرـش  ياهگید  همحّرلا 

راختفا هتفرگ ، تسد  هب  وراج  یگمه  هک  دوب  نت  رازه  ود  زا  شیب  كرابم ، تمدخ  نیا  رد  فارشا  نایعا و  زا  هدننک  تکرـش  دارفا  دادعت 
هتفرگ تسد  هب  وراج  یهاگ  زین  اشاپ  میهاربا  دـندز . وراج  ار  هرّهطم  هضور  دوخ  ياـههژم  اـب  هدوس ، ناتـسآ  رب  یناـشیپ  دـنتفای و  تمدـخ 

ناهاشداپ همه  : » هتفگ رعاش  هک  تخادرپیم . ییاّقس  هب  هتفرگ  شود  هب  تبرش  کشم  یهاگ  دادیم و  ماجنا  ار  دوخ  يرازگتمدخ  هفیظو 
زا نیرتمک  نیا  رگا  ربمایپ ، يا  راگدرورپ . یمارگ  لوسر  يا  تسا  نایناهج  همه  هاگناما  ناتسآ  نیا  ادخ . هداتـسرف  يا  دنهاگرد  نیا  هدنب 

هنیدم ات  هرهاق  زا  دوخ  ریسم  رد  میهاربا  دنتسه ». اورماک  تتیانع  وترپ  رد  اهتّلم  همه  هک  تسین . بجع  ددرگ  بایماک  تاهدرتسگ  تعافش 
دوخ دّقفت  دروم  تشذـگیم ، اهنآ  رب  هک  ار  یتابـصق  ءارق و  همه  دومیپیم ،  148 ص : نایباهو ، خیرات  ار  ریسم  نیا  یکـشخ  قیرط  زا  هک 
دوخ دایقنا  تعاطا و  تحت  ار  یگمه  ات  دومنب . ار  دوخ  توطس  تکوش و  رگید  یخرب  هب  دادیم ، میس  رز و  هسیک  ار  یخرب  دادیم . رارق 

، دوش هدهاشم  اشاپ  میهاربا  هب  تبسن  وا  زا  ینامرفان  راثآ  هک  دوبن  یسک  دنتشاد ، تنوکس  هنیدم  هرهاق و  نیب  هک  یبارعا  نایم  رد  دروآرد .
هّجوت دروم  يوبن و  فیرش  مرح  هتسیاش  فیظنت  زا  دعب  زور  دنچ  ددرگ . ساسحا  وا  زا  يرادفرط  هقالع و  دوعس  نب  هَّللادبع  هب  تبسن  ای  و 

ار ریسم  رد  عقاو  ياههعلق  همه  داد و  تکرح  هّیعرد  يوس  هب  ار  دوخ  تماهش  تبالـص و  اب  رکـشل  هرّونم ، هنیدم  یلاها  نداد  رارق  دّقفت  و 
رداچ هّیدـجن  هعلق  ربارب  رد  تخاـت و  شیپ  هّیعرد  مکحتـسم  ياـههعلق  اـت  تشاـمگ و  ناـبهگن  ظـفاحم و  مزـال  رادـقم  هب  درک و  فّرـصت 
لباقم ات  ار  هناهاش  نازابرـس  هناریلد  يورـشیپ  هک  یماگنه  دوعـس  نب  هَّللادـبع  درک . بصن  رتمامت  هچ  ره  یهوکـش  اـب  ار  دوخ  یهدـنامرف 

فارطا دیناسر و  دوب  زیزعلادبع  نبدوعس  شردپ  راگدای  هاگیاج و  هک  هعلق ، راوتسا  مکحم و  جرب  هب  ار  دوخ  درک ، هدهاشم  هّیعرد  راصح 
نیکرشم : » چوپ نخـس  درک و  هراشا  ناناملـسم  ياهرداچ  هب  داد . ناشن  دوخ  زا  ياهداعلا  قوف  شالت  وا  تخاس . مکحم  ار  نآ  هناگ  راهچ 

يوس هب  هک  داد  روتسد  نایباّهو  هب  هتـشاگنا  ینابرق  ياهدنفـسوگ  نوچ  ار  یهاشداپ  نازابرـس  دومن و  رارکت  ار  دندمآ » نیکرـشم  دندمآ ،
مگرزب ردـپ  حور  دوعـس و  مردـپ  حور  هب  : » تفگ یلاحـشوخ  يداش و  زاربا  اـب  هاـگنآ  دـنزیرب . نیمز  رب  ار  ناـشیاهنوخ  دنباتـشب و  ناـنآ 

یگنج تاودا  رازبا و  هچنآ  درک . مهاوخ  بوکنم  دورطم و  ار  رگید  یخرب  هتخاس ، ریـشمش  همعط  ار  اهنیا  زا  یخرب  هک  دنگوس  زیزعلادبع 
ار نایباّهو  درک  ناوارف  شالت  وا  درک ». مهاوخ  میـسقت  امـش  نایم  رد  هدرک ، طبـض   149 ص : نایباهو ، خـیرات  ار  همه  دـناهدروآ ، دوخ  اب 
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هعلق درک  هدهاشم  هک  یماگنه  یلو  درک . دهاوخ  دوبان  ار  يرصم  فکرب  ناج  عاجش و  نازابرس  ییورایور ، نیتسخن  رد  هک  دزاس  دعاقتم 
لوغ ياهپوت  هدش و  هتخاس  ناوارف  ياهرگنس  یشیجلاقوس  طاقن  رد  هتفرگ و  رارق  اهناملسم  هرصاحم  رد  فرط  راهچ  زا  هّیعرد  مکحتسم 

دش فرصنم  هناهاش  يودرا  هب  هلمح  زا  رذگهر  نیا  زا  داتفا ! راک  زا  شلقع  دیرپ و  شرس  زا  شوه  دناهتـشاذگ ، راک  اهنآ  زارف  رب  يرکیپ 
هک دندوبن  یتیعقوم  رد  رگید  اهیباّهو  زین  تفرگیمن  ار  میمصت  نیا  دوعس  رـسپ  رگا  دزیخرب . هلباقم  هب  هعلق  لخاد  زا  هک  تفرگ  میمـصت  و 
هب هک  دنتـسنادیم  دندوب و  هدومزآ  ار  یهاشداپ  فکرب  ناج  نازابرـس  يروالد  تعاجـش و  نایباّهو  اریز  دنیآرب ؛ مجاهت  ددص  رد  دنناوتب 
رد یباّهو  يایقشا  زا  ردقچ  هک  دندوب  علّطم  دناهدومن و  فّرـصت  هبلغ  تردق و  اب  يرـصم  هاپـس  ار  اههعلق  اهراصح و  همه  هّیعرد  هعلق  زج 
رد هک  یماگنه  دوعس  نب  هَّللادبع  یّتح  هک  دندیدیم  دوخ  مشچ  اب  اهنآ  دناهداتفا . ّتلذم  كاخ  هب  يرصم  ناروالد  تسد  هب  ریـسم  نیمه 

ار راصح  دوخ  تخیریم و  ورف  شناهد  زا  هدیرب  هدیرب  ار  بلاطم  تشادن و  ار  تاملک  يادا  تردـق  تفگیم ، نخـس  اهنآ  عیجـشت  ماقم 
هَّللادبع رگا  هک  دوب  نیا  رب  رارق  اهیباّهو  نایم  رد  یفرط  زا  و  درب ! هانپ  دناوخیم  رـصق »  » ارنآ هک  شردپ  نومیمان  جرب  هب  تشاذـگ و  یلاخ 

نوخ اب  ار  هّیعرد  نیمز  رکـشل ، نداد  قوس  اب  هک  دوبن  ددص  رد  يّدج  تروص  هب  اشاپ  میهاربا  دننکن ! تعاطا  دهد  هلمح  مکح  دوعـس  نب 
هب روبجم  دوش و  دراو  راشف  جرب  نایم  رد  روصحم  دارفا  رب  اًلماک  ات  داد  همادا  ار  هرـصاحم  مین  هام و  جنپ  تّدم  هب  اذل  دزاس و  نیگنر  مدرم 

ياهتمسق همه  دوب ، نّصحتم  نآ  رد  هَّللادبع  هک  یجرب  زج  هب  هنالقاع ، ریبدت  نیا  اب  اشاپ  میهاربا  دندرگ . میلـست   150 ص : نایباهو ، خیرات 
یتمیق يایشا  زا  هچنآ  داتسرف و  رصم  هب  هتسب  اپ  تسد و  تخاس و  ریگتسد  هدنز  ار  دوعـس  نب  هَّللادبع  ماجنارـس  درک و  فّرـصت  ار  راصح 
هرهاق هب  لوبناتـسا  هب  ندـش  لاـسرا  يارب  دروآ و  تسد  هب  دوب ، دوجوم  جرب  نآ  رد  هتفر و  تراـغ  هب  دوعـس  هلیـسو  هب  يوبن  رّهطم  هضور 

ربخ هک  یماـگنه  درک . غـالک  دـغج و  هنایـشآ  ار  شیاـهوراب  اـهجرب و  دومن و  ناـسکی  كاـخ  اـب  ار  هّیدـجن  هّیعرد  هعلق  هاـگنآ  داتـسرف .
دندمآیم اشاپ  میهاربا  روضح  هب  يرگید  سپ  یکی  هّیعرد ، جراخ  لخاد و  رد  دوجوم  نایباّهو  دش ، عیاش  هقطنم  رد  دوعس  نبا  يریگتسد 

زاـب نییآ  نید و  هب  دـندرکیم و  یباّـهو  نییآ  زا  راـجزنا  رّفنت و  زاربا  هدـش  هک  مه  يرهاـظ  تروص  هب  دـندرکیم و  اـضاقت  هماـن  ناـما  و 
تمادن زاربا  هّیعرد و  حتف  عوضوم  رد  دندرکیم . تمادن  راهظا  دوب  هدش  ماجنا  يوبن  رّهطم  مرح  هب  هک  يداحلا  ياهتناها  زا  دنتـشگیم و 
ياهمان هب  دـلاخ  ینب  ياههدرکرـس  زا  نت  ود  ناشیا  اریز  تشاد ؛ ییازـسب  مهـس  دادـغب  یلاو  اشاپ » دواد  ، » نانآ هماـن  ناـما  بلط  بارعا و 

لیابق ریاشع و  همه  نارـس  هطبار  نیا  رد  اـهنآ  دـیزگرب و  اـشاپ  میهاربا  یناـبیتشپ  يراـی و  هب  ار  دّـمحم »  » شردارب و  رِْعیَرُع » دـجام  خیـش  »
دنزاس و يراج  نابز  رب  اهینارنخـس  اهربنم و  رد  ار  هفیلخ  مان  دوخ  لفاحم  دجاسم و  همه  رد  هک  دندومن  هیجوت  دـندروآ و  درگ  ار  اسحل » »

جوجل دونع و  نایباّهو  ربارب  رد  ار  دوخ  لـیابق  ریاـشع و  هدومن ، تعاـطا  هراومه  دادـغب  یلاو  زا  دـنزادنا و  نینط  اهـشوگ  رد  ار  شاهزاوآ 
زاجح نایباّهو  دیسرن و   151 ص : نایباهو ، خیرات  دوعـس  نبا  هب  دادغب  نایباّهو  زا  ینابیتشپ  يرای و  هنوگچیه  ساسا  نیا  رب  دـننک . هیجوت 

اهجرب و دنکـش ، مه  رد  ار  هّیعرد  راصح  ياهراوید  بوک ، نمـشد  ياهپوت  اب  تسناوت  اشاپ  میهاربا  هجیتن  رد  دندربن و  شیپ  زا  يراک  مه 
هَّللادبع يریگتسد  زا  سپ  دیامن . ریگتسد  هدنز  ار  دوعس  رسپ  دزاس و  ریشمش  همعط  ار  دوعـس  نبا  هب  رادافو  ناوریپ  دیامن ، ناریو  ار  اهوراب 

هلاس راهچ  یکدوک  دلاخ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دندش . ریگتـسد  نایباّهو  ملاع  نیرترب  یلبنح » دمحا   » هارمه هب  زین  دـلاخ »  » شرـسپ دوعـس ، نب 
دیـشک و اجکی  ار  شیاهنادـند  یلو  تشکن  شندوب  یناحور  تهج  هب  ار  یلبنح  دـمحا  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  رد  ار  وا  اـشاپمیهاربا  دوب ،

رـصم هب  هنیدـم  قیرط  زا  سپـس  دـینادرگ ، يرـصم  نازابرـس  نایم  رد  زور  هنابـش  هس  تسب و  هکـشرد  هب  نایودـب  بکرم  دـننامه  ار  دوخ 
ار اهرازاب  اههچوک و  دـنتخادنا . پوت  زور  هنابـش  هس  دـندرک ، هرّونم  هنیدـم  دراو  هتـسب  تسد  ار  دوعـس  نب  هَّللادـبع  هک  یماگنه  داتـسرف .
، دوعس نبا  تروص  رس و  رب  ناهد  بآ  نتخدنا  اب  هدرک ، كرت  ار  دوخ  راک  بسک و  ناگمه  دنتسب . نیذآ  ار  اههّلحم  همه  دنتخاس . نییزت 
( لوبناتسا  ) یمالسا تفالخ  زکرم  هب  هّیردنکسا  قیرط  زا  سپـس  هرهاق ، فرط  هب  ار  وا  مراهچ  زور  دندروآ . لمع  هب  لابقتـسا  مسارم  وا  زا 
، یلبنح دمحا  شداتـسا  شنارازگراک ، نارای و  باّهولادبع و  نبدّـمحم  نادـناخ  نارادمدرـس  قاّفتا  هب  شدـنزرف  راهچ  هاگنآ  دنداتـسرف .
هب دوعـس  نب  هَّللادبع  دندش . هداتـسرف  لوبناتـسا  هب  هتـسب  تسد  رـصم  قیرط  زا  هّیدیرّـسلادبع ، شناوید  سییر  زیزعلادـبع و  شمّود  بتاک 
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زا رذـگهر  نیا  زا  دوب ، مالـسا  ياملع  همه  راـجزنا  رّفنت و  دروم  دوب ، هتـشاد  اور  یمالـسا  فراـعم  دروم  رد  هک  یناوارف  ياـهتناها  تهج 
ینامداش زاربا  دـندمآ و   152 ص : نایباهو ، خـیرات  هورگ  هورگ  نامیا  لـها  دنتـشذگ ، هک  ياهبـصق  رهـش و  ره  زا  هّیردنکـسا ، اـت  هنیدـم 

رب يرصم  تابصق  اهرهش و  رگید  هّیردنکـسا و  هرهاق ، رد  هک  ینامداش  مسارم  دندرکیم . راثن  شتروص  رـس و  هب  ناهد  بآ  اهنآ  دندرک .
. دش رازگرب  يرگید  زا  رتهوکش  اب  کی  ره  هک  يروطهب  دیدرگ  اپ 

تسویپ

يداحلا هحابا و  نییآ  نانآ  دندش . هدنکارپ  طقـسم  ياهنیـشن  خیـش  نیرحب و  فیطق ، ياهرهـش  هب  نیگنـس ، تسکـش  نیا  زا  سپ  نایباّهو 
، فیطق نانکاس  دـندرک . چوک  دـنه  دالب  هب  اهنآ  زا  یهورگ  دـندیزگ و  تماقا  سانـشان  تروص  هب  قطاـنم  نآ  رد  هدومن ، یفخم  ار  دوخ 
اب دنتـشادهگن و  ار  نآ  افخ  هدرپ  تشپ  رد  هدومن ، لیدعت  يرادـقم  ار  دوخ  ياهحابا  يداحلا و  تاداقتعا  دـجن ، ياهرهـش  رگید  نیرحب و 

شردپ هَّللادبع و  دننامه  اّما  دندرک ، ادیپ  ار  مدرم  تّیذا  ءاذیا و  ناوت  هک  دندیـسر  ياهلحرم  هب  دـندوزفا و  دوخ  دادـعت  رب  لسانت  دـلاوت و 
ناهنپ تیاهن  رد  ودندرکن  زاربا  ار  دوخ  لطاب  بهذـم  دـندرک  چوک  دـنه  هب  هک  هورگ  نآ  دـنتفاین . ار  دوخ  لطاب  نییآ  رـشن  قیفوت  دوعس ،

ات هد  دـندرکن . ادـیپ  ار  نآ  رـشن  تأرج  یلو  دـندومن  الم  رب  ار  دوخ  نییآ  لاـس ، ات 15  زا 10  سپ  دندنام . هتـسباو  دوخ  دـیاقع  هب  يراک 
هّکم هب  دوخ  هداوناخ  اب  جـح ، هضیرف  ماجنا  هناهب  هب  باتک  فیلأت  خـیرات  زا  رتشیپ   ] شیپ لاس   16 دودح 15 - نادـحلم ، نیا  زا  رفن  هدزناپ 
نیا هّجوتم  هّکم  یلاها  دندیزگ . تماقا  هبّیط  هدلب  نآ  رد  لاس  ُهن  ای  تشه  دودـح  دـندنکفا و  تماقا  لحر  اجنآ  رد  هدـش ، فّرـشم  همّظعم 

خیرات هکنیا  هب  رظن  یلو  دـنکیمن  قیبطت  تّنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  زا  کـیچیه  اـب  ناـنآ  تاداـبع  تاـعاط و  هک  دـندوب  هدـش  ینعم 
لاس تشه  ای  تفه  دندوب . هدش  دقتعم  نانآ  ندوب  هعیش  هب  دندوب ، هدید  نایعیـش  هیبش  ار  اهنآ  یعـس  فاوط و  تّیفیک   153 ص : نایباهو ،
اهنآ زین  وا  دوب و  هدرک  شرازگ  دیقف  ياشاپ  هَّللادبع  فیرـش  هب  ار  عوضوم  نیا  هدرب و  یپ  اهنآ  ندوب  یباّهو  هب  دـنه  ياملع  زا  یکی  شیپ 

زا ام  : » دندوب هتفگ  خساپ  رد  اهنآ  دیاهدیزگ »؟ ینکس  همّظعم  هّکم  رد  ارچ  دیتسه و  نییآ  مادک  وریپ  امش  : » دوب هدیـسرپ  هدرک ، راضحا  ار 
رهش نیا  لاعتم  راگدورپ  تعاطا  تدابع و  يارب  ام  تسام ! ياوشیپ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  میتسه ، یباّهو  بهذم  يایاقب 

خـساپ نیا  زا  سپ  دناهداد ». رارق  دوخ  تیاعر  دروم  ار  ام  هدرک ، سایق  دوخ  تّنـس  لها  ناردارب  هب  ار  ام  اهودنه  میاهدیزگرب ، ار  سّدـقم 
نایباهو ياسرف  تقاط  تایانج  دنداتـسرف . یئبمب  هب  دیعبت  ناونع  هب  دـندرک و  یتشک  راوس  هدرب ، هّدـج  هب  ناشیاههداوناخ  قاّفتا  هب  ار  اهنآ 

وا رگزواجت  یناج و  دارفا  زا  وگتفگ  ماگنه  هب  هدش و  لثملا  برـض  نیفیرـش ، نیمرح  یلاها  نایم  رد  هژیو  هب  زاجح ، سّدقم  نیمزرـس  رد 
ربخ هک  یماگنه  دـنناسرتیم . دـمآ » یباّهو  دـمآ ، یباّهو   » هلمج اب  ار  اهنآ  ناکدوک ، ندـیناسرت  ماگنه  هب  دـننکیم و  هیبشت  یباّـهو  هب  ار 

زا نانآ  جارخا  هظحل  ات  دندرب و  موجه  نانآ  فیقوت  ّلحم  هب  نالک  درخ و  زا  یلاها  همه  دـش ، عیاش  ناتـسودنه  هب  يدـنه  نایباّهو  دـیعبت 
رس رب  ناهد  بآ  راثن  اب  هک  يدارفا   154 ص : نایباهو ، خیرات  دادعت  دندشن و  راذگ  ورف  نانآ  يازهتـسا  ریقحت و  زا  ياهظحل  همّظعم ، هّکم 

. دندوب رامش  زا  نوریب  دندرکیم  هقردب  ار  اهنآ  نایباّهو ، تروص  و 

لوبناتسا هب  نیفیرش  نیمرح  ياهدیلک  لوصو 

نانمـشد تسد  رد  هک  نیفیرـش  نیمرح  دادرتسا  زا  دومحم ، ناطلـس  نامز ، هاشداپ  راگدرورپ ، ناگدـنب  نابهگن  ادـخ و  ياهرهـش  نابهگن 
ینویامه نامرف  نیفیرش  نیمرح  ياهدیلک  زا  هوکـش  اب  لابقتـسا  يارب  دیدرگ و  نامداش  رورـسم و  رایـسب  هلیلج ، تاحوتف  دوب و  رگزواجت 

زا هک  ییاوتف  ساسا  رب  هاگنآ  ددرگ . زاربا  ینایاش  میظعت  لیلجت و  هرّهطم ، هضور  همّظعم و  هبعک  هب  تبسن  هلیـسو  نیا  هب  ات  دیدرگ . رداص 
زا یکی  « 1 . » ددرگ هدوزفا  يزاغ »  » بقل هاشداپ  مان  لابند  هب  لفاحم  ربانم و  رد  هک  دـیدرگ  رّرقم  دـش ، رداـص  تختیاـپ  مظعا  یتفم  يوس 

فرـش یمالـسا  تختیاپ  زکرم  لوبناتـسا  هب  لاس  نامه  يالوالا  يدامج  هّرغ  رد  يرگید  و  مارحلا 1228 ه . مّرحم  زور 26  دـیلک ، ود  نیا 
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مئاق مالـسالا ، خیـش  هزاوآرپ  مسارم  نیا  رد  تفای . بیترت  یهوکـش  اب  مسارم  ینویامه  ناـمرف  ساـسا  رب  زور  ود  نیا  رد  دیـشخب . لوصو 
یسّدقم دجسم  بّویا » ناطلس   » لباقم زا  مسارم  نیا  دنتـشاد . روضح  هراوس - هدایپ و  زا  نایـشترا - همه  رابرد و  لاجر  الکو ، ارزو ، ماقم ،

، ینالوط رایـسب  ِریـسم  نیا  لوط  رد  تشاد . همادا  هاشداپ ) خاک   ) یلاع باب  لباقم  ات  تسا ، نوفدـم  نآ  رد  هللا  همحر  يراصنا  بّویاوبا  هک 
، نایباهو خیرات  یلاع  باب  لباقم  زا  یمسر  ياهـسابل  اب  تلود  لاجر  دندوب و  هدیـشک  فص  نابایخ  فرط  ود  رد  نامیا  اب  قاتـشم و  مدرم 

رایـسب ینیـس  ددـع  ود  تشادیمرب و  ماگ  اهنآ  شیپاشیپ  رد  رابرد  يوس  زا  اقآربنع »  » رابرد تافیرـشت  سییر  دـندرک . تکرح   155 ص :
هضور دیلک  لمح  يارب  يرگید  همّظعم و  هبعک  دیلک  لمح  يارب  یکی  هک  دوب ، هتفرگ  تسد  رد  مارتحا  راقو و  لامک  اب  ار  ياهرقن  فاّفش 

. دوب هتفرگ  تسد  هب  رابرد  يادخدک  ار  يرگید  درکیم و  لمح  ًاصخـش  اقآ  ربنع  ار  اهینیـس  نیا  زا  یکی  دوب . هدش  هّیهت  شیپ  زا  هرّهطم 
رد زین  رابرد  تافیرشت  هژیو  نارومأم  دنداتـسرفیم و  مالـس  تاولـص و  ادصکی  لدکی و  هوکـش ، اب  ِمسارم  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  « 1»

نتفای تاجن  زا  دنتخاسیم . زادـنا  نینط  رهـش  ياضف  رد  ار  دـیحوت  ياوآ  ریبکت ، نیـشنلد  ياههمغن  اب  « 2 « » هسّدـقم ياهتناما   » فرط راهچ 
شخبحور ياوآ  اب  رابرد  تافیرشت  نیرومأم  دندوب و  نامداش  رورـسم و  یمالـسا  کلامم  همه  جراوخ ، تسد  زا  زاجح  سّدقم  نیمزرس 

نادرم دنمهوکش ، مسارم  نیا  هدهاشم  دندوزفایم . نایچاشامت  يداش  رورس و  رب  دمآیمرب ، روش  قشع و  زا  لامالام  ییاهلد  زا  هک  ریبکت ،
نانآ ّتبحم  کشا  هداد ، رارق  ریثأت  تحت  تّدش  هب  دندوب ، هداتسیا  ریسم  فرط   156 ص : نایباهو ، خیرات  ود  رد  هک  ار  يرامشیب  نانز  و 
قیرط زا  زاغآ و  یسوپاق » هنردا   » زا یّصاخ  تناتم  شمارآ و  اب  كرابم ، ياهدیلک  لابقتسا  مسارم  دوب . هتخاس  ریزارـس  ناشیاههنوگ  رب  ار 

ات ینایم  رد  زا  تفاتـش و  اهدـیلک  لابقتـسا  هب  هدایپ  ياپ  اب  يزاغ  دومحم  ناطلـس  دـیدرگ . یهتنم  یلاع  باـب  هب  یلوی ) ناوید   ) یناوید هار 
هفیرـش هقرخ  اب  ار  دوخ  لیلجت ، میظعت و  لامک  اب  هاگنآ  درک ، تکرح  ناگدـننک  لابقتـسا  شیپاشیپ  رد  « 1 «، » فیرـش هقرخ   » هفرغ لباقم 

ار اشاپ  اباب  و  دنتشاد ، روضح  فیرش  هقرخ  هریاد  رد  هک  ار  ماقم  مئاق  مظعا و  یتفم  هاگنآ  دومن . كّربتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومحم ناطلـس  دـنداد . رارق  تیانع  دّـقفت و  دروم  ادـج  ادـج  یتلود ، لاجر  فارـشا و  نایعا ، رگید  اب  دوب ، رابرد  نامهیم  ماّیا  نآ  رد  هک 

يرد هَّللادبع  دّیس  مالسالا  خیش  هدومرف ، هجنر  مدق  يارـس » یکـسا   » هب روهـشم  خاک  هب  ًاصخـش  رطاخ ، طاسبنا  تّرـسم و  لامک  زا  يزاغ 
صوصخم رادیارس  نیفیرـش و  نیمرح  نامجرت  رـصم ، يادخ  دک  رگتراشب ، کتزیت  کیپ  نیتسخن  اشاپ  اباب  اشاپ ، يدشر  ماقم  مئاق  هداز ،

یلع دّمحم  هب   157 ص : نایباهو ، خیرات  درک . اطع  ناشهبتر  نأش و  قباطم  ینیتسوپ  تعلخ و  کی  ره  هب  هداد ، رارق  تیانع  دروم  ار  رابرد 
راختفا جات  ود  مادک  ره  هب  دوب ، هدش  دای  ياشاپ  راددـیلک  هک  اغآ  فیطل  دـندوب و  هدروآ  ار  نیمرح  دـیلک  هک  گیب  لیعامـسا  هدازاشاپ و 

، شاهلیمجیعاسم زا  ینادردق  ناونع  هب  زین  رصم  نأش  یلاع  یلاو  اشاپ ، یلع  دّمحم  صخـش  هب  « 1 . » دومن تمحرم  جوغ » روص   » و غوط » »
هداتسرف رابرد  تافیرشت  سییر  اغآدیعـس »  » طّسوت ینویامه ، ّطخ  اب  ریدقت  حول  کی  اب  یعّـصرم  ریـشمش  هتـشاد ، لوذبم  یّـصاخ  تیانع 
تّرـسم ربخ  نیا  دندش و  رورـس  يداش و  قرغ  لوبناتـسا  یلاها  همه  زور  هنابـش  هس  زیگنا ، تاهابم  ِتّرـسم  گرزب و  يداش  نیا  رد  دـش .

. دیدرگ شرازگ  یمالسا  دالب  همه  هب  اپزیت  نادصاق  طّسوت  شخب 

ینامثع تفالخ  زکرم  هب  یباّهو  ناریسا  دورو 

دوخ هرطیس  تحت  ار  همّظعم  هّکم  يدامتم  تّدم  دوب و  مّلسم  ناگمه  دزن  رد  نانآ  یتسپ  هک  یباّهو ، رگزواجت  ناربهر  نارس و  يریگتسد 
اب کـنیا  دـندادیم و  هجنکـش  رازآ و  جاّـجح  هلفاـق  هب  دـندوب و  هدـش  عناـم  جـح  هـضیرف  يادا  زا  ار  مارحلا  هَّللا  تـیب  جاّـجح  هدروآ ، رد 

بجوم دوشیم ، هداتسرف  تفالخ  زکرم  هب  هتسب  تسد  هدش ، ریگتـسد  مالـسا  نانامرهق  تسد  هب  نایاپیب  ياهیراکادف  ناوارف و  ياهـشالت 
، هتـسب ریجنز  هب  رتشیب  ریقحت  يارب  ار  اهنآ  هک  دش  رداص  ینویامه  نامرف  اذل  و  دیدرگ . تلود  لاجر  هاشداپ و  هداعلا  قوف  رورـس  يداش و 

زارف رب  شناهارمه  رگید  اب  ار  دوعـس » نب  هَّللادبع   » رذـگهر نیا  زا   158 ص : نایباهو ، خـیرات  دـنیامن . رابرد  دراو  يراوخ  ّتلذ و  مامت  اب 
ود هب  ياهتخت  یباّـهو  يایقـشا  زا  کـی  ره  ندرگ  هب  يروشک ، يرکـشل و  نیرومأـم  تسد  هب  هدرب ، رادرتفد » هلکـسا   » هب فورعم  يوّکس 
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هداج زا  دـندشیم ، هدیـشک  كدـی  فرط  ود  زا  هک  یلاح  رد  دـنداهن . یمکحم  ياهدنبتـسد  مادـک  ره  تسد  هب  دـندنکفا و  ریجنز  ددـع 
هب یگمه  درک ، میهاوخ  نایب  ًادعب  هک  یحرـش  هب  دـندش و  لقتنم  یجناتـسب »  » نادـنز هب  اجنآ  زا  یلاع و  باب  هب  یلوی » ناوید   » هب فورعم 

، رصم یلاو  يرادا  نواعم  اغآ  بیجن  زا : دندوب  ترابع  مسارم ، نیا  رد  نادنز  هب  نایباّهو  ندیناسر  نارومأم  دندیـسر . شیوخ  لمع  يازس 
رد رابرد . نیبوسنم  رگید  تاضق و  فارـشا ، نایعا ، رـصم ، یلاو  فرط  زا  یلاـسرا  ناـهارمه  نارازگراـک و  يرـصم ، نادـصاق  تسرپرس 
هب يارـس » یکـسا   » هب هاشداپ  ییامرف  فیرـشت  ات  نانآ  تازاجم  ماجنا  یلو  تفرگ ، ماجنا  یباّهو  يایقـشا  ییوجزاـب  نیرخآ  اـهنیا  روضح 
هب ار  دوعس  نب  هَّللادبع  دمآ و  يارس  یکسا  هب  ناوارف  هوکش  اب  ینویامه  تاذ  یلوألا 1234 ه . يدامج  مّود  زور  رد  ماجنارس  داتفا . ریخأت 

« اشاپ شیورد   » مظعا ردص  هب  باطخ  هاشداپ  دنتـشادهگن ، اپرـس  هتـسب  تسد  ریقحت  يارب  تعاس  مین  دودـح  ار  وا  سپـس  دـیبلط . روضح 
هب نامرف  نیا  ماجنا  هک  تسا  یعیبط  دـننزب . ندرگ  رهـش  بسانم  ياههاگرذـگ  زا  یکی  رد  ار  مادـک  ره  شناراـی ، اـب  ار  وا  هک  داد  ناـمرف 

یماط  » تخیوآ و راد  هب  يارـس ، ِنادیم  رد  ار  دوعـس » نب  هَّللادـبع  ، » اغآ لیلخ  دـیدرگ . راذـگاو  یچناتـسب  نابنادـنز  اغآ » لیلخ   » هدـهع
لماع و  ناجرم ، رازاـب  رد  ار  راد » هنازخ   » 159 ص : نایباهو ، خیرات  هب  روهـشم  قیدنز  دز و  ندرگ  تافیرـشت  خاک  لباقم  رد  ار  یناطحق »
مادعا اب  دیناسر . ناشلمع  يازس  هب  اههاگرذگ  رگید  رد  ار  ایقشا  رگید  و  یلاع ، باب  لباقم  رد  ار  یقیاضم » نامثع   » فئاط رهـش  ماع  لتق 

هب دندوب ، هدش  اهتنایخ  اهتیانج و  عاونا  بکترم  زاجح  نیمزرـس  رد  زارد  نایلاس  هک  ینایباّهو  رابت  شنارایتسد ، رگید  دوعـس و  نب  هَّللادبع 
. دش هدنک  نب  هشیر و  زا  يزاغ » دومحم  ناطلس   » ریشمش

لیمکت

ره هکلب  درادن ، صاصتخا  اهیباّهو  اهیطمرق و  هب  ادخ ، لوسر  مرح  نارئاز  ادخ و  هناخ  جاّجح  یعمجتسد  راتشک  ینزهار و  يرگلواپچ ،
، ادـخ هناـخ  جاّـجح  نوخ  اـب  دناهدیـشکرب و  نیک  ریـشمش  هتـشارفارب ، يّدـعت  ملظ و  مچرپ  هشیریب ، نارگزواـجت  زا  یهورگ  يدـنچ ، زا 

بارعا رگید  و  ه . لاـس 1062  رد  نوجرع  هوک  نانیـشن  هیداـب  يرجه ، لاس 303  رد  یجاـفخ  داژن  دـناهدرک . نوگلگ  ار  زاـجح  نیمزرس 
گنج شتآ  هدز ، نوخیبش  ادخ  هناخ  ّجح  مزاع  ياههلفاق  هب  و 1121 ه . 1115 ه . 1113 ه . ياهلاس 1112 ه . رد  نایجاح  ِهار  ِریسم  نکاس 

زا نوزفا  یناوارف ، هاـنگیب  دارفا  ریـسم  نیا  رد  دـندناسر . تداهـش  هب  ار  هَّللالوسر  هنیدـم  نارئاز  ادـخ و  هناـخ  ناگتفیـش  دـندرک و  اـپ  هب 
تعیرش و ریشمش  اب  رگزواجت  نارگمتس  ماجنارس  یلو  دندش . هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  هنامولظم  نارگمتس  نیا  تسد  هب  نابایب ، ياهگیر 

هیاپ دنلب  هیاس  دنادرگ و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  همه  ناّنم  دنوادخ  دنتشگ . خزود  هناور  هدش ، بوکنم  روهقم و  تنطلس ، رادبآ  غیت 
نانیشن هیاس  دیامن و  دّیؤم  ینّابر  تادییأت  اب  ار  يزاغ  دومحم  ناطلس  دنزرف   ] یناث ناخ  دیمحلادبع  ناطلس  نیطالس ، ناطلس  نامز ، هاشداپ 
ظوفحم نوصم و  هشیپ ، تواقش  نانمشد  ّرـش  زا  شتمحر  ربمایپ  مارتحا  هب  ار ، نامیا  لها  زا  شاهدرتسگ ،  160 ص : نایباهو ، خیرات  هیاس 

! درادب

نایاپ

دروم رد  ییاهیگنهامهان  ای  اهیتساک و  تسا  نکمم  دـمآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هب  ناـیباّهو  درکلمع  هچخیراـت و  هراـبرد  هک  راتـشون  نیا  رد 
. تسا هدـمآ  تسد  هب  ياهناگادـج  هار  زا  تاـمولعم ، نیا  زا  يزارف  ره  اریز  یعیبـط ؛ تسا  يرما  هکدروـخب  مشچ  هـب  اهدادـیور  تاـّیئزج 

میظنت قیـسنت و  قیفلت ، ماگنه  هب  اذل  و  تسا . هدیدرگ  میظنت  رگید  تاشرازگ  اب  هدـش و  ذـخا  يزاجح  نالاسنهک  زا  بلاطم  نیا  زا  یخرب 
وفع دروم  ارم  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  میتسه  نئمطم  یلو  تسا ، یعیبط  رایسب  یگنهامهان  رادقم  نیا  لقتسم ، باتک  کی  تروص  هب  اهنآ 

بّویا درگرـس  رادایرد  مربیم . نایاپ  ار  دوخ  بلاطم  ناّنم ، دـنوادخ  زا  قیفوت  ياـضاقت  شزوپ و  ضرع  اـب  داد . دـنهاوخ  رارق  ضاـمغا  و 
ییایرد يورین  یلاع  هسردم  تسرپرس  يربص 
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فّلؤم زا  يدرکدای 

هراشا

: هک تسا  نیا  مینادیم  ناشیا  یفارگویب  زا  هک  يزیچ  اهنت  هدیـسرن ، ام  تسد  هب  ياهدرتسگ  تاـمولعم  راوگرزب ، ّفلؤم  یگدـنز  حرـش  زا 
هبـصق هیمرا » . » دوشگ ناهج  هب  هدـید  هیمرا » : » مان هب  ياهبـصق  رد  يدـالیم  مهدزون  نرق  لـیاوا  رد  اـشاپ » يربص  بوّیا   » پیترـس راداـیرد 

رد هدوب و  شخب  زکرم  اهینامثع  نامز  رد  هبـصق  نیا  تسا . عقاو  نتآ »  » يرتمولیک رد 250  ایلاست »  » یقرش بونج  رد  ییاوه  بآ و  شوخ 
هبصق نیا  رد  يدنقرمس  یلع  خیـش  هربقم  و  تسا . هتـشاد  مکحتـسم  هناخ  زابرـس  کی  هسردم و   2 دجسم ،  5 تّیعمج ، رفن  دودح 2500 

زا سپ  هک  تسا  ریهـش » ینی   » هناگـشش ياهـشخب  زا  یکی  هیمرا » . » تسا هدیدرگ  داینب  اشاپ  نیّدلاریخ  سورب  راب  فرط  زا  هک  هدـش ، عقاو 
ص: نایباهو ، خیرات  دش . روهشم  اسیرال » : » هب زین  ریهش » ینی   » هکنانچ تفای ، ترهش  وریمرآ »  » مان هب  دش و  قحلم  نانوی  هب  نیلرب ، هدهاعم 

ناشن هدیـسر و  يرـالاس  اـیرد  هب  یماـظن  جرادـم  رظن  زا  هک  مینادیم  یلو  میرادـن  تسد  رد  یعـالّطا  ّفلؤم  تالیـصحت  نارود  زا   162
رد هک  دوـب ، یهاپـس » نت  رازه  رـس   » ینعی یـشاب ؛» نیم   » اـهینامثع ریبـعت  هب  تسا و  هتـشاد  ار  ییاـیرد  يورین  یهدـنامرف  ناوـنع  پیترس و 

تسرپرس ییایرد و  يورین  تابساحم  ناوید  سیئر  نینچمه  وا  تفریم . رامش  هب  ماقممئاق  زا  رتنییاپ  یبصنم  ینامثع ، یماظن  تالیکـشت 
رفـص 1308 ه. رد  ماجنارـس  دوب و  بوسنم  یفتخم » سیردا   » هب تقیرط  تهج  زا  یفنح و  يو  بهذم  دوب . ییایرد  يورین  یلاع  هسردـم 

. تشگ نوفدم  یفتخم » سیردا   » ياپ نییاپ  رد  تشذگ و  رد  ربماتپس 1890 م . ربارب 

فّلؤم هدش  پاچ  راثآ 

باتک  ) نایباّهو خـیرات  - 3 هیاهّنلا ) ۀـیادب  باـتک  همجرت   ) هیاـنعلا بابـسا  - 2 هریزج ) هبـش  لّـصفم  ياـیفارغج   ) برعلا ةریزج  لاوـحا  - 1
نینقوملا ضایر  - 6 جح ) کسانم   ) کسانملا ۀـلمکت  - 5 هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لیامش   ) فیرـش لیامـش  همجرت  - 4 رضاح )

، هکم خیرات   ) هکم ةآرم  - 9 مالسا ) یمارگ  لوسر  هریس   ) ریّـسلا دومحم  - 8 فورعم ) هدیصق  حرش   ) داعس تناب  حرـش  - 7 تاّیقالخا ) رد  )
( دیاقع ماکحا و   ) نینمؤملا ةاجن  - 12 برعلا ) ةریزج  خیرات   ) برعلا ةریزج  ةآرم  - 11 دلج ) ود  هنیدم ، خیرات   ) هنیدم ةآرم  - 10 دلج ) ود 

يو شالت » رپ  يدرف  تلیضف و  اب  يدرم   » ناونع هب  هدروآ و  ناشیا  زا  یهاتوک  لاح  حرـش  يدنفا ، رهاط  دّمحم   163 ص : نایباهو ، خیرات 
مجعم 458 و 625 2 - صص 445 ، ج 2 ، ص 218 و 316 ، ج 1 ، نونکملا ، حاـضیا  - 1 شاهمجرت : عباـنم  رگید  زا  « 1 . » تسا هدوتس  ار 

ص 229 ج 1 ، نیفراعلا ، ۀّیده  ص 30 3 - ج 3 ، نیّفلؤملا ،

رضاح باتک 

اهنآ هعومجم  سپس  درک و  رـشتنم  تقیقح » نامجرت   » همانزور رد  یتالاقم  هلـسلس  تروص  هب  تسخن  ار  باتک  نیا  بلاطم  مرتحم  ّفلؤم 
قرق  » هناخپاچ رد  یناـمثع  یکرت  هب  هحفـص  رد 288  م . ربارب 1879  ه . لاس 1296  رد  ناـیباّهو  خـیرات  دروآ . درگ  یباـتک  تروص  هب  ار 
نیتال فورح  هب  کیلچ » نامیلس   » طّسوت لماک ، نرق  کی  تشذگ  زا  سپ  هاگنآ  تسا . هدش  رشتنم  هناخباتک » ینی   » طّسوت و  پاچ ، رابنا »

. تفای راشتنا  لوبناتسا  رد  یلوبناتسا - یکرت  هب  ردب - تاراشتنا  فرط  زا  لاس 1992 م . رد  دش و  لیدبت 

میروآیم راصتخا  هب  ار  باتک  ياهیگژیو  کنیا  و 

-2 دنکیم . میسرت  دودحم  تاحفص  رد  ار  هطمارق  يامیـس  يو  تسا . هدرک  زاغآ  هطمارق »  » زا هتخادرپ و  تیباّهو  دیاقع  یبایهشیر  هب  - 1
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. تسا هدومن  نایب  اهیراک  هزیر  مامت  اب  ار  اهدادیور  هکلب  هدرکن ، راذگ  ورف  عیاقو  ياهیراک  هزیر  زا  هدش ، ماجنا  ثداوح  حیرـشت  ماگنه  هب 
یکرت هب  اهنآ  همه  هک  هدروآ ، باتک  ياج  ياـج  رد  بلاـطم  بساـنت  هب  یناوارف  بساـنم  بلاـج و  راعـشا  - 3 164 ص : نایباهو ، خـیرات 

هک هدروآ ، بلطم  رخآ  رد  ار  هثداح  عوقو  خیرات  يدراوم  رد  - 4 میدرک . هدنسب  اهنآ  همجرت  هب  میدرواین و  ار  اهنآ  نتم  اذل  دوب و  ینامثع 
تاهابتشا ینامثع ، يافلخ  هب  نتـشاد  خسار  داقتعا  ندوب و  یـشترا  مغریلع  - 5 میداد . رارق  هشورک ]...[  لخاد  رد  ندـش  صّخـشم  يارب 

زا يدراوـم  رد  - 6 تسا . هدروآ  تحارـص  هب  دوب  قیقحت  فاـصنا و  ياـضتقم  هچنآ  هکلب  هتفرگن ، هدـیدان  ار  یناـمثع  راـبرد  نارازگراـک 
هب - 7 تسا . هتخادرپ  اهدربن  فعـض  طاقن  ای  تّوق و  طاقن  حیرـشت  هب  هتـسج و  هرهب  یماظن  لئاسم  رد  شاهدرتسگ  ياـهیهاگآ  زا  باـتک ،
رد دـشیم - شرازگ  زکرم  هب  نارادـنامرف  ناهدـنامرف و  اهاشاپ و  طّسوت  هک  یبلاج - رایـسب  قیقد و  رامآ  شایماظن ، يالاو  بصنم  لـیلد 
زا يدایز  دراوم  رد  ار  هدـش  ماع  لتق  دارفا  رامـش  هتفر و  امغی  هب  لاوما  مقر  هاپـس ، دارفا  دادـعت  ماقرا  رامآ و  وا  تفرگیم و  رارق  وا  رایتخا 

، اههعلق اهاتسور ، مان  زاجح ، يایفارغج  زا  شاهدرتسگ  یهاگآ  لیلد  هب  - 8 دوشیمن . تفای  يرگید  عبنم  چیه  رد  هک  تسا  هدروآ  شباتک 
، هدومن زاربا  اههدیدپ  زا  يرایـسب  رد  بّصعت ، زا  رود  هب  تسرد و  ییاهلیلحت  - 9 دنکیم . یفرعم  قیقد  روط  هب  ار  اههاگرذگ  اههمـشچ و 

ریگرد ياهفرط  یباّهو و  نارس  نیب  لدابتم  ياههمان  یبرع  نتم  - 10 بلاغ . فیرش  تاهابتشا  لیلحت  دننامه  تسا ؛ هنانیب  عقاو  قیقد و  هک 
دروم تاکن  زا  دوب  ياهشوگ  اـهنیا  میدروآ . یـسراف  همجرت  اـب  هارمه  یخیراـت ، دانـسا  ناونع  هب  ار  اـهنآ  یبرع  نتم  زین  اـم  هک  هدروآ ، ار 
هراشا زین  نآ  ياهیتساک  فعـض و  طاـقن  هب  کـنیا  میدروآ و  هدرـشف   165 ص : ناـیباهو ، خـیرات  روط  هب  هک  باـتک  تّوق  طاـقن  هّجوت و 

: میشاب هداد  هئارا  یحیحص  یبایزرا  ات  مینکیم 

اهیتساک اهفعض و 

هلبانح ياهقف  زا  یخرب  نوچ  تیباّهو ؛ بتکم  ناراذگ  هیاپ  رگید  و  هّیمیت » نبا   » زا نکیل  هدرک ، وگتفگ  هطمارق  زا  باتک  یبایهشیر  رد  - 1
زگره یلو  هدز ، اهنآ  رب  لطاب  رهم  هدروآ و  باتک  ياج  ياج  رد  ار  نایباّهو  لطاب  چوپ و  دیاقع  - 2 تسا . هتفگن  نخس  یساّبع  يافلخ  و 

ياـهورین ياـهیماکان  یناوارف  دراوـم  رد  تشاد ، هک  يربـج  بتکم  یّنـس و  بهذـم  تهج  هـب  - 3 تسا . هدرکن  لالدتـسا  اـهنآ  نـالطب  هب 
ناـیم دراوم  زا  یخرب  رد  - 4 تسا . هتـسج  کّسمت  دراوم  نیا  رد  دوخ  فالـسا  زا  يراعـشا  هب  هدرک و  لـمح  ردـق  اـضق و  هب  ار  یماـظتنا 

نآ زا  هدرک و  هراـشا  نآ  هب  باـتک  فارگاراـپ  نیرخآ  رد  ّفلؤم  دوخ  هک  دوشیم  هدـید  یتاـضقانت  هعقاو ، کـی  هب  طوـبرم  ياهـشرازگ 
هدومن حرطم  هزجعم »  » ناونع هب  ار  اـهنآ  هدرک و  هراـشا  یهلا  تاـیانع  زا  یخرب  هب  باـتک  ياهـشرازگ  ناـیم  رد  - 5 تسا . هدـیبلط  شزوپ 
هراومه هک  میرادـن ، اـهنآ  عوقو  مدـع  رب  مه  یلیلد  هچرگ  تسین ، مّلـسم  اـم  يارب  اـهنآ  عوقو  لـصا  هدوـبن و  هزجعم  اـم  رظن  زا  هک  تسا ،

زا زاجح  رد  تیباّهو  ّفلؤم ، دـهع  رد  - 6 تسا . نتفای  ماجنا  لاح  رد  یتسه  ناهج  رد  ّتیدـحا  ترـضح  نامرف  هب  هداعلا  قراـخ  ثداوح 
باتک نیا  فیلأت  زا  دعب  دش ، عیقب  هّمئا  روبق  مده  يدوعـس و  تلود  لیکـشت  هب  ّرجنم  هک  يدعب  لّکـشت  دوب و  هدش  عمق  علق و  نب  هشیر و 

هریغ فرـشا و  فـجن  ـالبرک و  هب  هلمح  زا   166 ص : نایباهو ، خـیرات  ناـیباّهو  تاـیانج  رگید  شخب و  نیا  دـقاف  باـتک  اذـل  داد و  يور 
هدروآ و هحانم » نادیم   » اج همه  ار  هخانم » نادیم  ، » هریغ نکاما و  یماسا  حیحص  طبـض  ندروآ  رد  شناوارف  تّقد  مغریلع  - 7 دشابیم .

لاور قبط  ادخ  لوسر  سّدقم  مان  زا  دـعب  - 8 مینکیم . حالـصا  هلیـسو  نیا  هب  میدروآ و  هحانم »  » همجرت رد  تناما  ظفح  تهج  هب  زین  اـم 
ظفل « 1 « » ءاْرَتب تاولص   » دروم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  اب  تفلاخم  مدع  يارب  ام  هک  هدروآ  مَّلَسَو  ِهیَلَع  هَّللا  یَّلَص  تّنـس : لها 

خـیرات و کیرات  يایاوز  زا  یتمـسق  رگنـشور  شیاهیتساک - همه  اب  باتک - نیا  همجرت  میراودـیما  میدروآ . هشورک  لـخاد  رد  ار  هلآ  [و 
ار ناگدنناوخ  ناقّقحم و  دـشاب  نایباّهو  لطاب  بهذـم  هدولاش  يزیریپ  ساّسح  عطقم  رد  نایباّهو ، تایانج  زا  یناوارف  ياههتفگان  رگنایب 

ٍْبلَِقب َهَّللایَتَأ  ْنَم  اَّلا  نُوَنب ، ٌلام و ال  ُعَْفنَی  ال  هک : يزور  يارب  دـشاب  ياهریخذ  ار  باتک  رـشن  ناراکردـنا  تسد  مجرتم و  زین  و  دـهد . هرهب 
ةدـعقیذ متفه  زور  همجرت  نـیا  « 2 .« » دروآیم ادـخ  شیپ  هب  میلـس  یبـلق  هک  یـسک  زج  دـشخبن ، دوـس  دـنزرف  تورث و  هک  يزور  : » ٍمیلَس
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ریخلارفـص مهدزاود  زور  دـیدرگ و  زاغآ  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  البرک  نامرهق  رّهطم  مرح  رانک  ماـش »  » رد مارحلا 1418 ه .
خیرات روپيدهم  ربکایلع  مق  هّیملع  هزوح  تفای . نایاپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تیبلها  همیرک  رّهطم  مرح  رانک  مق »  » رد 1419 ه .

یلصا هخسن  مّود - لّوا و  هحفص   168 ص : نایباهو ، خیرات  یلصا  هخسن  ناونع - هحفص   167 ص : نایباهو ،

تیباّهو همانباتک 

روشک نانابزرم  مالعا و  ياملع  زا  یناوارف  دادعت  تفرگ ، لکش  زاجح  سّدقم  نیمزرس  رد  ّتیباّهو  یگتخاس  نیئآ  هک  يزور  نیتسخن  زا 
شیارگ زا  ار  ناناملسم  هدرک ، مالعا  ار  باّهولادبع » نبدّمحم   » دیاقع راکفا و  یگیاپیب  یچوپ و  يدنمـشزرا ، ياهباتک  فیلأت  اب  نامیا ،

، تخادرپ نایباّهو  ياههتفاب  اـب  ناـمایب  گـنج  هب  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دنتـشاد . رذـح  رب  ساـسایب  کلـسم  نیا  هب 
یناطیـش ياههشقن  زا  هدرپ  هّیباّهولا » یلع  دّرلا  یف  ۀّیهلالا  قعاوّصلا  : » باتک رد  هک  دوب  يدـجن » باهولادـبع  نب  نامیلـس  خیـش  : » شردارب

دوب و هنیَیُع »  » یضاق هک  دوب  باّهولادبع »  » شردپ وا  تخـسرس  نمـشد  نیمّود  داد . يرارف  شهاگداز  زا  ار  وا  تشادرب و  لضم  ّلاض  نیا 
هدمآ تحارـص  هب  بلطم  نیا  دیحّوتلا »  » باتک همّدقم  رد  هکنانچ  تشادن ، ار  شایفارحنا  دیاقع  همه  زاربا  تردق  يو  دوب  هدنز  ناشیا  ات 

موحوم عّیشت  ناهج   170 ص : نایباهو ، خـیرات  ردـقیلاع  عجرم  تشون ، باتک  وا  ّدر  رد  هعیـش  ياملع  زا  هک  یـسک  نیتسخن  و  « 1 . » تسا
نب دّمحم  دیاقع  همه  دادّسلا » دارا  نمل  داشّرلا  جـهنم  : » دنمـشزرا باتک  فیلأت  اب  يو  دوب . ياّفوتم 1228 ه . ءاطغلا » فشاک  رفعج  خیش  »
نیا هلمّظعم  هکنیا  هّجوت  بلاج  دومن . لاطبا  نّنـست ، لها  دانتـسا  دامتعا و  دروم  عبانم  زا  ربتعم  ثیداحا  نشور و  لئالد  اـب  ار  باّهولادـبع 
انـشآ درد  دّهعتم و  ملاع  اهدص  اهنآ  زا  سپ  تسا . هدومن  لاسرا  ناشیا  يارب  هدرک ، فیلأت  دوعـس » نب  زیزعلادبع   » همان خساپ  رد  ار  باتک 

هب هک  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  نیوانع  کنیا  و  دـناهتخادرپ . باّهولادـبع  نبدّـمحم  لطاب  دـیاقع  ءارآ و  ّدر  هب  يدنمـشزرا  ياهباتک  فیلأت  اـب 
ۀبوجألا ّتیباّهو 1 . ّدر  رد  تّنـس  لها  ياملع  راثآ  فلا - مینکیم : یمارگ  ناگدـنناوخ  میدـقت  هناگادـج  شخب  هس  رد  هدیـسر  ام  تسد 

يافوتم 1317 یسولآ ، نبا  ۀّیدنهلا ، ۀلئـسألا  نع  ۀینامعّنلا  ۀبوجألا  . 2 يافوتم 1188 ق . یفنح ، یسلبان  ینیرافس ، نیدلا  سمـش  ۀیدجّنلا ،
، نامیالا مالـسالا و  . 4 یعقر . هحفـص   227 م . لوبناتـسا 2002  پاچ  توگنُوا ، رمع  یلوبناتـسا ،- ینید - تیباـهو  ینید و  مالـسا  . 3 ق .

لوصالا . 6 ق . يافوتم 852  ینالقـسع ، رجح  نبا  ةراـیزلا ، ثیدـح  قرطب  ةراـشالا  . 5 م .  1986 لوبناتسا ، پاچ  قیـشیا ، یملح  نیـسح 
راهظا . 7 یعقر . هحفص   127 دنه ، رسترما ، پاچ   171 ص : نایباهو ، خیرات  يدنهرـس ، يدّدجم  نسح  دّمحم  ۀّیباّهولا ، دیدرت  یف  ۀعبرالا 
مسکلا اطع  خیش  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  یف  ۀّیـضرملا  لاوقالا  . 8 يرئازج . یکلام  یفرـشم  قودّصلا ، ّیلولا  یبّنلاب و  لّسّوتلا  عنم  نّمم  قوقعلا 

ةءارب . 11 يوار . میهاربا  خیـش  ۀّیدادغبلا ، قاروالا  . 10 ق .  1345 دادـغب ، پاچ  یفنح ، لبنـس  رهاط  راربالا ، ءایلوالل  راصتنالا  . 9 یقشمد .
، قاقّـشلا لهأ  یلع  دّرلا  یف  قالتخالا  نم  ةءاربلا  . 12 1413 ق . نارهت ، پاچ  ینادوس ، دماح  دمحا  دّمحم  ۀـّیباّهولا ، تایرتفم  نم  ۀعیّـشلا 
نیّیباـهولا و ّدر  یف  رئاـصبلا  . 14 ق . يافوتم 1379  یمازع ، ۀمالـس  خیـش  ۀـعطاّسلا ، نیهاربلا  . 13 ینادوـس . نیدـباعلا  نیز  نب  یلع  خـیش 

يوجاد هَّللادـمح  خیـش  رباقملا ، لهأب  لّسّوتلا  يرکنمل  رئاصبلا  . 15 ق .  1295 دنه ، سرادـم ، پاچ  هَّللا ، ّیبن  مالغ  ۀـلودلادجم  نییّداملا ،
، يربص بوّیا  نّییباّهولا ، خیرات  . 17 1296 ق . لوبناتسا ، پاچ  يافوتم 1308 ق . يربص ، بوّیا  یلوبناتـسا - نایباّهو - خیرات  . 16 يدنه .
، نالحد ینیز  دمحا  دیـس  يدرک - ناک - هیباه  هو  يهواژات  . 18 یعقر . هحفص   224 م .  2003 هرهاق ، پاچ  يریازج ، رـصانلادبع  بیرعت :

كّربت . 20 172 ص : نایباهو ، خیرات  1385 ق . لوا ، پاچ  یکم ، يدرک  رهاطدمحم  خیش  ۀباحّـصلا ، كّربت  . 19 1367 ش . لوا ، پاچ 
دیرجت . 21 ق .  1396 نارهت ، لوا ، پاچ  يدابآ ،) فجن  يراـصنا  ردـیح  همجرت  . ) یفنح يدرک  رهاـط  دّـمحم  لوسّرلا ، راـثآب  ۀباحّـصلا 

، نامرد ّما  یناجیت ، دهعم  پاچ  ءایلوألا ، بابحأ  ریذحت  . 22 باّهولادبع .) نبدّمحم  داتسا   ) یعفاش فیطّللادبع  نب  هَّللادبع  داهجلا ، فیس 
رکنم یلع  دّرلا  یف  ةراـتخملا  ۀـفحّتلا  . 24 ینغریم . میهاربا  نب  هَّللادـبع  ءایلوالا ، ءاـیبنالاب و  ۀثاغتـسالا  یلع  ءاـیبغالا  ضیرحت  . 23 نادوس .

نامیلس نب  دواد  ۀّیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀّیبهولا  ۀفحّتلا  . 25 يافوتم 731 ق . یکلام ، یهکاف  یمخل  نمیلا  یبا  نب  رمع  نیدـلا  جات  ةرایزلا ،
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يافوتم رصم ، یتفم  یفنح ، یعبطم  تیخب  دمحم  خیـش  داقتعالا ، سند  نم  داؤفلا  ریهطت  . 26 يافوتم 1299 ق . یفنح ، يدنبشقن  يدادغب 
.28 ق . يافوتم 1390  یّکم ، ینابت  یبرع  دمحم  خیـش  دینعلا ، یعرّزلا  يده  یلع  دـیدّشلا  بّقعّتلا  . 27 ق .  1318 رصم ، پاچ  1354 ق ،
، نیّدـلا دـیدجت  یعّدا  نمب  نیدـّلقملا  مّکهت  . 29 ش .  1369 لوا ، پاـچ  وراـب ، رکب  یبا  نب  رمع  دـلوملا ، ۀـلیلب  لاـفتحالل  دـقتنملا  هیبـنت 
، لوبناتسا پاچ  يورازه ، يرداق  مّویقلادبع  دّمحم  لّسّوتلا ، . 30 باهولادبع .) نب  دمحم  رصاعم   ) یلبنح قلافع  نب  نامحّرلادبع  نبدّمحم 
.32 م .  1975 لوبناتسا ،  173 ص : نایباهو ، خـیرات  پاچ  یقـشمد ، قوزرم  نب  دـماحوبا  نیّیباّهولا ، ۀـلهج  یبّنلاب و  لّسّوتلا  . 31 م .  1984
- يدـنفا يوار  هَّللادـبع  قالخألا ، دـیحوت  نع  حیـضوتلا  . 33 ق .  1426 مق ، پاچ  سابکم ، لآ  یـسیع  دـمحم  ۀـیدیحوت ، ةداـبع  لّـسوتلا 

رارـشأ لاوحأ  فشک  یف  ّقحلا  لـالج  . 35 يدادـغب . یـسولآ  دومحم  نب  نامعن  نیدـمحألا ، ۀـمکاحم  یف  نینیعلا  ءـالج  . 34 طوطخم .-
رهوجلا . 37 یلبنح . قازرلادـبع  نبا  تاباوجلا ، . 36 ق .  1355 رصم ، هیردنکسا ، پاچ  يردنکـسالا ، يرداق  یملح  میهاربا  خیـش  قلخلا ،

، یطویـس نیدلا  لالج  دلوملا ، لمع  یف  دصقملا  نسح  . 38 م .  2000 هرهاق ، پاـچ  یکم ، رجح  نبا  مرکملا ، یبنلا  ربق  ةراـیز  یف  مّظنملا 
دّرلا یف  نیبملا  ّقحلا  . 40 نامع . روشک  یتفم  یلیلخ ، دمح  نب  دمحا  خیـش  غماّدـلا ، قحلا  . 39 ق .  1407 توریب ، پاچ  يافوتم 911 ق .
دواد خیش  نب  کلام  خیـش  ۀّیباّهولا ، معازملا  یلع  دّرلا  یف  ۀّیمالـسالا  قئاقحلا  . 41 يدنبشقن . يدنهرس  دیعس  دمحا  خیـش  نیّیباّهولا ، یلع 
حلاص نب  ینغلادبع  ۀیباّهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀیمالـسالا  ۀقیقحلا  . 42 1405 ق . لوبناتـسا ، پاچ  یلام ) یلابتوک ، رد  نافرعلا ، هسردم  ریدم  )

، نارهت  174 ص : نایباهو ، خـیرات  پاچ  يدـیؤم ، نسحم  رتکد  همجرت  رفمه ، رتسم  رفمه ، تارطاخ  . 43 م .  1894 بلدإ ، پاچ  ةدامح ،
دّرلا یف  ۀّینّسلا  ررّدلا  . 45 1888 م . هرهاق ، پاچ  یّکم ، نالحد  ینیز  نب  دمحا  مارحلا ، دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  . 44 1362 ش .

، فیرشلا تیبلا  لها  ةرایز  یف  فینملا  رّدلا  . 46 1298 م . هرهاق ، پاچ  هّیوبن ،) هریس  بحاص   ) یّکم نالحد  ینیز  نبدمحا  ۀّیباّهولا ، یلع 
یناجد یندم  دمحم  نب  دمحا  ةرّونملا ، ۀنیدملا  یلا  یبّنلا  رئازل  امیف  ۀنیمّثلا  ةرّدـلا  . 47 فیلأت 1267 ق - خیرات  يرـصم - دمحا  نب  دمحا 

نع هبّـشلا  عفد  . 49 ش .  1378 نارهت ، پاـچ  ینرق ، ناـسحا  همجرت  رفمه ، رتسم  ادـیپان ، ياهتـسد  . 48 م .  2000 هرهاق ، پاچ  يراـصنا ،
نبا یلع  ّدرلا  . 50 هحفـص .  256 ق .  1418 هرهاـق ، پاــچ  ياـفوتم 829 ق . یقـشمد ، ینـصح  دـمحم  نب  رکبوـبا  ۀـلاسّرلا ، لوـسّرلا و 
یلع ّدرلا  . 52 سنوت . پاچ  يافوتم 1248 ق . یمیمت ، لیعامسا  باهولادبع ، نبا  یلع  ّدرلا  . 51 یئاسحا . يرصم  دمحا  خیش  باهولادبع ،
ّدرلا . 54 یکم . یعفاش  تاکرب  دمحا  نب  باهولادـبع  باهولادـبع ، نبا  یلع  ّدرلا  . 53 یسیوم . یسیع  نب  هَّللادبع  خیـش  باهولادبع ، نبا 
داتسا  ) یعفاش يدرک  نامیلس  نب  دمحم  باهولادبع ، نب  دمحم  یلع  ّدرلا  . 55 یئاسحا . فیطّللادبع  نب  دمحم  خیش  باهولادبع ، نبا  یلع 

- بوجحم رمع  ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  . 57 يرره . یشبح  هَّللادبع  ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  . 56 175 ص : نایباهو ، خیرات  باهولادبع .) نب  دمحم 
دّرلا . 60 یسنوت . شاوک  حلاص  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 59 يافوتم 1413 ق . يرامغ ، قیدص  نب  هَّللادبع  ۀـیباهولا ، یلع  ّدرلا  . 58 طوطخم .-
دّرلا . 63 یسیوم . یسیع  نب  هَّللادبع  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 62 یئاسحا . نامحّرلادبع  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 61 يرصب . یئابطابط  ۀّیباّهولا ، یلع 
حلاص دّمحم  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 65 یئاسحا . فیطّللادبع  نب  دّمحم  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 64 یلبنح . يرقیشا  نسحملادبع  ۀّیباّهولا ، یلع 

دمحم ۀیفلسلا ، تاهبش  یلع  دودر  . 68 یمعنم . ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 67 یقالوب . يرصم  یفطـصم  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  . 66 یعفاش . یمزمز 
، یباهو ّدر  . 70 یبرغم . یبالغ  حلاص  خیـش  باهولادبع ، نب  دمحم  یلع  دودرلا  . 69 پاچ 1408 ق . يوشرید ، يدنبشقن  دیشر  نب  يرون 
.72 یمور . هَّللا  ءاطع  دّمحم  ۀـّیباّهولا ، ۀـفئاطلا  یلع  ۀـّیدّرلا  ۀـلاسّرلا  . 71 ق .  1401 لوبناتـسا ، پاچ  مّویقلادـبع ، یتفم  نب  دومحم ، یتفم 

خیرات یبرغم . ینانزاو  يدهم  خیش  لّسّوتلا ، زاوج  یف  ۀلاسر  . 73 1973 م . لوبناتسا ، پاچ  يدادغب ، دلاخ  خیش  ۀطباّرلا ، قیقحت  یف  ۀلاسر 
دلاخ ۀـّیباّهولا ، ّدر  ۀـّیفوّصلا و  یف  ۀـلاسر  . 75 فولخم . نینـسحدّمحم  خیـش  ءایبنالاب ، لّـسوّتلا  مکح  یف  ۀـلاسر  . 74 176 ص : ناـیباهو ،

دمحم ۀـیدمحملا ، ةرایزلا  رکنی  نم  یلع  درلا  یف  ۀیـضرملا  ۀـلاسرلا  . 77 ینزام . یلع  نب  دـمحم  ةرایّزلا ، ۀـلأسم  یف  ۀـلاسر  . 76 يدادغب .
.80 ه .)  1415 م :  ) یلاتق خیش  ریما  دیـس  جاح  رطخ ، گنز  . 79 یسنوت . شاوک  حلاص  خیش  ۀمکحم ، ۀعّجـسم  ۀلاسر  . 78 یکلام . يدعس 

میهاربا همجرت  نالحد ، ینیز  دـمحا  تیباهو ، تشذگرـس  . 81 یتوق . نامحّرلادبع  یـضاق  ۀلالّـضلا ، غیّزلا و  لها  ۀـعدب  نع  ةاّجنلا  لیبس 
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يدونمـس میهاربا  خیـش  ۀّیرهاّظلا ، ةدّلقم  ۀّیباّهولا و  نیتقرفلا : یلع  دّرلا  یف  نیراّدـلا  ةداعـس  . 82 نارهت . ش .  1378 مّود ، پاچ  یناـغماد ،
، يرباص نیـسح  رتکد  همجرت  یطوبلا ، ناضمر  دیعـس  دمحم  بهذم ،؟ ای  تعدب  هّیفلـس  . 83 دـلجم . ود  رصم 1320 ق - پاچ  يروصنم ،
.85 یطوبلا . ناضمر  دیعـس  دمحم  یمالـسا ، بهذم  ال  ۀکرابم ، ۀینمز  ۀلحرم  ۀّیفلّـسلا  . 84 يریزو . هحفص   297 ش .  1383 دهشم ، پاچ 
، داّدح دمحا  نب  يولع  دّیس  رباکالا ، یلع  رکنملا  قنعل  رتابلا  فیّسلا  . 86 1425 ق . توریب ، پاچ  فاّقس ، یلع  نب  نسح  ۀّیباّهولا ، ۀّیفلّسلا 
، لوبناتسا پاچ   177 ص : نایباهو ، خـیرات  يرداق ، لوسر  لضف  هاش  راربألا ، ءادـعأ  یلع  لولـسملا  رابجلا  فیـس  . 87 ق . يافوتم 1222 

خیّشلا ۀقیرط  ۀنابا  یف  يدنهلا  فیّـسلا  . 89 ق . يافوتم 756  یکبـس ، نیدلا  یقت  لیفز ، نبا  یلع  ّدرلا  یف  لیقّـصلا  فیّـسلا  . 88 م .  1979
. سدقملا تیب  ياملع  زا  یکی  لاقتنالا ، دعب  ءایلوالا  یلع  رکنأ  نم  قانعأ  یف  لاقّـصلا  فویّـسلا  . 90 یناعنص . دّمحم  نب  یـسیع  يدّجنلا ،
، رحبلا بزح  حرـش  . 92 یـسنوت . یکلام  یلامج  یلیم  دـمحم  نب  یلع  ۀیمـسجلا ، ۀـهجلاب و  نیلئاقلا  قاـنعأ  عطقل  ۀّیفرـشملا  فویّـسلا  . 91

قحلا دهاوش  . 94 يافوتم 756 ق . یکبس ، نیّدلا  یقت  مانألا ، ریخ  ةرایز  یف  ماقّسلا  ءافش  . 93 يافوتم 899 ق . یکلام ، یساف  قورز  دمحا 
يداهلادـبع نـبا  یکبّـسلا ، یلع  دّرلا  یف  یکنملا  مراّـصلا  . 95 م .  1973 لوبناتـسا ، پاچ  یناهبن ، فسوی  خیـش  قلخلا ، دّیـسب  ۀثاغتـسالاب 

فسوی رهاطدمحم  خیـش  ةراغلا ، خوراص  . 97 یّکم . ءاطع  خیـش  يدجّنلا ، قنع  یف  يدـنهلا  مراّصلا  . 96 رصم .) پاچ 1319 ه .  ) یسدقم
، يدادغب نامیلس  نب  دواد  نارفکلا ، كرـشلاب و  نیملـسملا  یلع  لاق  نم  یلع  ّدرلا  یف  ناوخالا  حلاص  . 98 نادوس . پاچ  یکلام ، یناجیت 

خیرات هّیروس .) هّیقذال ، پاچ   ) اشاپ نسح  فیرـش  نب  هَّللادبع  فیرـش  رـشع ، یناّثلا  نرقلا  جراوخ  یف  ربخلا  قدص  . 99 ق . يافوتم 1299 
یلع ةالّصلا  یف  رشبلا  تالّـصلا و  . 101 بیطخلا . ضوع  دمحم  ثیدحلا ، برعلا  ةریزجلا  خـیرات  نم  تاحفـص  . 100 178 ص : نایباهو ،

كرّـشلاب و نیملـسملا  یلع  لاق  نم  یلع  دّرلا  یف  ناوخالا ، حلـص  . 102 سوماق .) بحاص   ) يداـبآ زوریف  بوقعی  نب  دّـمحم  رـشبلا ، ریخ 
باّهولادبع نب  نامیلـس  خیـش  ۀـّیباّهولا ، یلع  دّرلا  یف  ۀـّیهلالا  قعاوّصلا  . 103 ه .) . 1299 م :  ) يدادـغب یفنح  نامیلـس  نـب  دواد  نارفکلا ،

ياملع زا  يوجد ، فسوی  خیش  رانملا ، بحاص  یلع  ران  نم  قعاوص  . 104 1306 ق . یئبمب ، پاچ  باّهولادبع ،) نبدّمحم  ردارب   ) يدجن
پاچ ، ) قیشیا یملح  نیـسح  نیّیباّهولا ، تالالـض  . 106 یلبنح . دواد  نب  هَّللادـبع  نیّدـلا  فیفع  دودّرلا ، قـعاوّصلا و  . 105 رصم . رهزالا 

1406 لوبناتسا ، پاچ  ینیدم ، نایس  میظعلادبع  نب  نایس  هاش  رهاظ  روبقلا ، لهأب  لسّوتلا  رکنمل  رودّصلا  ءایـض  . 107 لوبناتسا 1976 م .)
دقع . 109 ق .  1360 دنه ، رـسترما ، پاچ  یفنح ، يدنهرـس  نسح  دمحم  ظفاح  ۀیدّجنلا ، ۀّیباّهولا  دیدرت  یف  ۀحیحّـصلا  دئاقعلا  . 108 ق .
پاچ یندم ، حلاص  زیزعلادبع  روبقلا ، ةرایز  یف  انتدیقع  . 110 یسنوت . یمیمت  لیعامسا  ءادفلاوبا  سیعّتلا ، یباّهولا  تاهبش  ّدر  یف  سیفن ،

، داشّرلا نایب  یف  داـبعلا  ثوغ  . 112 م .  1973 لوبناتسا ، پاچ  قیشیا ، یملح  نیـسح  نّویباّهولا ، نیملـسملا و  ءاملع  . 111 ق .  1419 لوا ،
نیب تنواعم  پاچ  يزلام ، نابز : هب  رضاح  باتک  همجرت  یباهاو ، ناماهاف  . 113 179 ص : نایباهو ، خیرات  يرصم . یمامح  یفطصم  خیش 
پاچ يدادغباش ، نیدباعلا  نیز  نیملسملا ، ریفکت  میرحت  یف  ءاملعلا  يواتف  . Fahaman WahabiL 114 1367 ش .. نارهت ، للملا ،

نالحد ینیز  نب  دـمحا  تیباّـهو ، هنتف  . 116 ق .  1354 رـصم ، پاچ  نالحد ، ینیز  نب  دمحا  ۀـّیباّهولا ، ۀـنتفلا  . 115 م .  1971 ناتسکاپ ،
، يواهز یقدـص  لیمج  خیـش  قراوخلا ، تامارکلا و  لّسوتلا و  يرکنم  یلع  دّرلا  یف  قداّصلا  رجفلا  . 117 یتّمه .) نویامه  رتکد  همجرت  )
.119 رصم . پاچ  یعفاش ، یعاضق  یمازع  همالس  خیـش  ناوکألا ، تاهج  قلاخلا و  تاهج  نیب  نآرقلا  ناقرف  . 118 1323 ق . هرهاق ، پاچ 

نب دّـمحم  یلع  دّرلا  یف  باطخلا  لـصف  . 120 یعفاش . یچناپق  يرـصب  یلع  نب  دـمحا  باهّولادـبع ، نبا  تالالـض  ّدر  یف  باطخلا  لصف 
نبا یلع  ّدرلا  یف  ةدیصق  . 121 مراهچ . پاچ  يافوتم 1210 ق . باّهولادبع ،) نبدّمحم  ردارب   ) باّهولادبع نب  نامیلس  خیـش  باّهولادبع ،
ّدرلا یف  ةدیصق  . 123 یقالوب . یفطصم  دیس  باهولادبع ، نبا  حدم  يذلا  یناعنـصلا  یلع  ّدرلا  یف  ةدیـصق  . 122 یمعم . ویس  باهولادبع ،
عطق . 125 یئاسحا . یکلام  یـشرق  زیزعلادبع  ۀـیباهولا ، ّدر  یف  ةدیـصق  . 124 یبیل . نوبلغ  نبا  باهولادـبع ، نبا  حدـم  یف  یناعنـصلا  یلع 

لوقلا . 126 ق . يافوتم 1380  يرامغ ، قیدص   180 ص : نایباهو ، خیرات  نب  دمحا  ظفاح  ۀـیدّجنلا ، قوربلا  بحاص  نم  ۀـیِدْرُولا  قورعلا 
ۀعیرّـشلا دّدـهت  ۀـعدب  رطخأ  ۀـّیبهذماّللا  . 127 ق . ياـفوتم 1413  يراـمغ ، قیدـص  نـب  هَّللادـبع  عدـتبملا ، یناـبلألا  یلع  ّدرلا  یف  عـنقملا 
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میرکلادبع نب  نسحم  دجن ، لهأ  تالعف  نم  دـجولا  تاحفل  . 128 1988 م . قشمد ، پاچ  یطوبلا ، ناضمر  دیعسدمحم  رتکد  ۀیمالـسالا ،
تاقیقحت اـب  1976 م . توریب ، پاچ  باهولادـبع ، نب  دـمحم  ةریـس  یف  باهـشلا  عمل  . 129 طوـطخم .- يافوتم 1266 ق -. قاحـسا ، نب 

يافوتم 1057 ق. یّکم ، یقیدص  ناّلع  نب  یلع  نب  دمحم  یکنملا ، مراصلا  یلع  ّدرلا  یف  یکبملا  دربملا  . 130 ۀمکاحوبا . یفطصم  دمحا 
يرداق رماع  ۀـّیباّهولا ، ّدر  یف  ۀینّـسلا  جاردـملا  . 132 ق .  1416 توریب ، پاچ  مالّـسلادبع ، رمع  ۀّنّـسلا ، نآرقلل و  ۀـّیباّهولا  ۀـفلاخم  . 131

1973 م. توریب ، پاـچ  خ . رتکد ج . همجرت  رفمه ، رتـسم  تارّکذـم  . 133 م .  1978 لوبناتـسا ، پاچ  یچارک ،) يرداـق  مولعلاراد  مّلعم  )
نب قحلا  بیبح  یضاق  ۀبختنملا ، لئاسملا  . 135 يافوتم 768 ق . ینمی ، یعفای  دعـسا  نب  هَّللادبع  نیّدلا  فیفع  ۀلظعملا ، للعلا  مهرم  . 134

ص: نایباهو ، خیرات  ماوعلا ، اهب  ّلضا  یّتلا  یعدـبلا  هبـش  ّدر  یف  مالّظلا  ءالج  مانالا و  حابـصم  . 136 ق .  1406 لوبناتسا ، پاچ  قحلادبع ،
رکنی نم  یلع  ّدرلا  یف  ۀیضرملا  ۀلاقملا  . 138 کبزق . نسح  خیش  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  یف  ۀّیفولا  تالاقملا  . 137 دادح . نب  يولع  دّیس   181
دودـح يافوتم  یمزمز ، يرامغ  دـمحم  ینابلألا ، عم  ةرظاـنم  . 139 هدـش . پاچ  ۀـعطاسلا » نیهاربلا   » باتک تسویپ  هب  ۀـّیدمحملا ، ةراـیزلا 
هرامش هب  سنوت  یلم  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخسن  یـسنوت ، یمیمت  لیعامـسا  ۀّیباّهولا ، ۀلالّـضلا  سمط  یف  ۀّیهلالا  حنملا  . 140 ق .  1407

1305 ق. یئبمب ، پاچ  1299 ه ،). م :  ) يدادغب یفنح  نامیلـس  نب  دواد  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  یف  ۀّیبهولا  ۀحنملا  . 141 تسا . دوجوم   2780
ۀّینامحّرلا و بهاوملا  . 143 1973 م . لوبناتسا ، پاچ  يدنبشقن ، یفنح  يرداق  دحألا  دبع  نب  دمحا  خیـش  تابوتکملا ، تابّرعم  نم  . 142
.145 م .  1973 لوبناتـسا ، پاچ  يرـصب ، باهولادبع  يربکلا ، نازیملا  . 144 دواد . نب  دمحا  خیـش  ۀّیباّهولا ، روحن  یف  ۀـّیدمحألا  ماهّـسلا 

ۀحیصن . 147 يافوتم 748 ق . یبهذ ، ظفاح  ۀیبهذلا ، ۀحیصّنلا  . 146 يافوتم 725 ق . یـشرق ، مّلعم  نب  رخف  يدتعملا ، ّدر  يدتهملا و  مجن 
یلع دّرلا  یف  ۀّیعرّـشلا  لوـقّنلا  . 148 یطوفلا . ناضمر  دیعـسدمحم  رتکد  همدـقم  اب  یعافر ، مشاه  دیـس  نب  فسوی  دـجن ، ءاملع  اـنناوخال 

، مالّـسلا ةالّـصلا و  هیلع  یبّنلاب  مالـسالا  ۀلیـسو  . 149 ق .  1406 لوبناتـسا ، پاـچ  یلبنح ، یطـش  نسح  نب  دـمحا  نب  یفطـصم  ۀـّیباّهولا ،
.150 هدش . پاچ  دیـص  نامیلـس  همدـقم  اب  ياـفوتم 810 ق . يریازج ، ذـفنق  نبا  بیطخ ،  182 ص : نایباهو ، خـیرات  نب  دـمحا  سابعلاوبا 

فیطّللادبع ناسحا  نیملسملا ، ءاملع  رظن  یف  ۀّیباّهولا  . 151 1398 ق . نارهت ، پاچ  ع . فلا . همجرت : رفمه ، رتسم  رامعتـسا ، هدیا  تیباهو 
یلعزاین دیس  همجرت  يرکب ، فیطّللادبع  ناسحا  ودرا )  ) نیم رظن  یک  ءاملع  ناناملسم  تیباهو  . 152 1408 ق . مق ، مراهچ ، پاچ  يرکب ،

، يوـضر رتـخا  دیعـس  دیـس  هـمجرت  نـالحد ، ینیز  دـمحا  دیـس  یــسیلگنا )  ) هـنتف زیباـهو  . 153 ق .  1411 مـق ، پاـچ  يدـنه ، يوـضر 
پاچ  Heresie Wahabite نالحد , ینیز  هسنارف )  ) مسیباـهو . 154 م .  2000 مق ، پاچ   Wahhabis, Fitnah Exposed

1418 مق ، مود ، پاچ  يافوتم 1354 ق . يرقنـس ، ینادمه  نسح  نب  یلع  دمحم  ۀعوفرملا ، تویبلا  نویباهولا و  . 155 1370 ش . نارهت ،
، یناحبس رفعج  داتسا  ّتیباّهو ، نیئآ  ّتیباهو 157 . ّدر  رد  هعیش  ياملع  راثآ  ب - رهزألا . خیـش  يرهاوظ ، خیـش  ۀلبانح ، دوهی ال  . 156 ق .

یف ۀّیلجلا  تایآلا  . 159 1345 ق . فرشا ، فجن  پاچ  ءاطغلا ، فشاک  نیسح  دّمحم  خیـش  تانّیبلا ، تایآلا  . 158 1380 ش . مهد ، پاچ 
حلاص دوعس ، لآ  هیقف  زاب  نبا  . 160 183 ص : نایباهو ، خیرات  يافوتم 1931 ق . ءاطغلا ، فشاک  لآ  یضترم  خیش  ۀّیباهولا ، تاهبـش  ّدر 

، يزاریش هَّللادبع  دیس  هَّللاۀیآ  ةرونملا ، ۀنیدملا  ۀمرکملا و  ۀکم  یف  ءاملعلا  عم  ةرشعلا  تاجاجتحالا  . 161 2001 م . رصم ، پاچ  ینادرولا ،
لافتحالا . 163 يرکسع . یـضترم  دّیـس  نیحلاّصلا ، هَّللا  دابع  ءایبنالا و  يرکذب  لافتحالا  . 162 ق .  1425 مشـش ، پاچ  يافوتم 1405 ق .

دمحم ًاروهط ، ًادجـسم و  ضرألا  . 164 ق .  1422 مق ، لوا ، پاچ  يوسوم ، میحرلادبع  دیـس  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دـلوم  يرکذـب 
زا 1240 ق. دعب  يافوتم  نسح ، نب  یلع  فرـشم  ّیحلادـبع ، یلع  ّدرلا  یف  ّیغلا  ۀـحازإ  . 165 ق .  1399 تیوک ، پاچ  یئاط ، حّیلف  میدـن 

قاهزا . 167 1345 ق . فرشا ، فجن  پاچ  يافوتم 1351 ق . یناقمام ، هَّللادبع  خیـش  ۀسّدقملا ، باتعألا  لیبقت  نع  ۀسوسولا  ۀحازا  . 166
، یمساق یضترم  تعافش ، لّسوت و  هثاغتـسا ، . 168 ق . يافوتم 1303  ینادمه ، باّهولادبع  نبدّمحم  ۀیباّهولا ، ۀـقرفلا  هبـش  ّدر  یف  لطابلا 
.170 ق . يافوتم 1358  ناوشیک ، ینیوزق  حـلاص  نب  يدـهم  دیـس  ۀّنـسلا ، جاهنم  ضقن  یف  ۀنّـسلا  لامکا  . 169 ش .  1373 ناشاک ، پاچ 

لهأل فاصتنالا  فاصنالا و  . 171 يافوتم 1353 ق . يونهکل ، یمیمع  نب  نسح  نیدلا  جارس  خیـش  ۀّنـسلا ، جاهنم  ضقن  یف  ۀّنملا  لامکا 
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. يولع دیس  میهاربا  دیس  تیباّهو ، نییآ  تسنیا  . 172 طوطخم .- 184 757 ق -. ص : نایباهو ، خیرات  فیلأت : خیرات  فارـسالا ، نم  قحلا 
يدهم دّیس  ۀّیفلّسلا ، ۀنّـسلا و  لها  عم  ثوحب  . 174 1386 ش . دهشم ، پاچ  نادّیـس ، رفعج  دیـس  تیباّهو ، دیاقع  رد  یلیلحت  ثحب  . 173

تالیکشت عفر  یف  ۀّیلجلا  نیهاربلا  . 176 ق .  1419 توریب ، پاچ  یناحبس ، رفعج  داتـسا  ۀعدبلا ، . 175 ق .  1399 نارهت ، پاچ  یناحور ،
یضترم دیـس  اهیباهو ، تایانج  زا  یگرب  . 177 ق .  1346 فرـشا ، فجن  پاچ  يافوتم 1380 ق . ینیوزق ، نسح  دّمحم  دّیـس  ۀـّیباّهولا ،

دّیس مالسا ، رد  اهتـشادگرزب  . 179 ش .  1372 نارهت ، پاچ  يرفعج ، بوقعی  ادـخ ، ءاـیلوا  تشادـگرزب  . 178 یئایـض . همجرت  يوضر ،
پاچ يوسوم ، میحرلادبع  دیس  نینمؤملا ، یتوم  یلع  ءاکبلا  . 180 1378 ش . موس ، پاچ  يرهپس ، دمحم  همجرت  یلماع ، یـضترم  رفعج 
دّیـس ءایلوالا ، ءایبنالا و  روبق  یلع  ءاـنبلا  . 182 یـسبط . داوج  دّمحم  ةریّـسلا ، ۀنّـسلا و  ءوض  یلع  ّتیملا  یلع  ءاکبلا  . 181 ق .  1426 مود ،

ج ناجیابرذآ ، یطخ  خسن  تسرهف  يرذآ )  ) نایباهو لاوحا  نایب  . 184 یماهلا . دواد  ّتیباّهو ، دئاقع  ناراذگناینب  . 183 يرکسع . یضترم 
یقنیلع دیـس  ودرا ،)  ) روبقلا ةرامع  یف  رومعملا  تیبلا  . 185 . 6 هرامـش 248216814 - هب  یغولوتاک ) يرالامزایلا   ) مقر 104 ص 49 ، ، 1
میهاربا دّمحم  ّتیباّهو ، يرکف  یسایس  هنیـشیپ  . 186 ق .  1345 دنه ، پاچ  يافوتم 1408 ق .  185 ص : نایباهو ، خـیرات  يونهکل ، يوقن 

لامعا دـیاقع و  یـسررب  دـقن و  هچخیرات و  . 188 ق . يافوتم 1366  یناشاک ، یندـم  لوسّرلادـبع  ّتیباّهو ، خـیرات  . 187 يرال . يراـصنا 
پاچ یتایب ، یلع  حابـص  كّربتلا ، . 189 ش .  1357 نارهت ، لوا ، پاچ  يولع ،) دّیـس  میهاربا  دّیـس  همجرت :  ) نیما نسحم  دّیـس  اهیباّهو ،

1376 ش. مق ، پاچ  یثّدحم ، داوج  لّسوت ، كّربت و  . 191 1404 ق . نارهت ، پاچ  یجنایم ، يدمحا  یلع  كربّتلا ، . 190 1422 ق . لوا ،
نسحدمحم دیس  ۀیباهولا ، ججح  ضحد  یف  ۀیمامالا  ۀفحتلا  . 193 نارهت . پاچ  ینیوزق ، نسحدمحم  دیس  ۀیباهولا ، لیلحت  هیزجت و  . 192

هیبنت . 195 ش .  1379 مراهچ ، پاچ  یمیهاربا ، نیـسح  دّـمحم  ناـیباّهو ، دـئاقع  رب  ون  یلیلحت  . 194 ق . يافوتم 1380  ینیوزق ، ریم  اـغآ 
.197 1378 ش . لوا ، پاچ  تنـس ، لها  هیملع  ياههزوح  تیریدم  كرـش ، دـیحوت و  . 196 یشرق . یمورخف  نیسحلادبع  خیـش  نیلفاغلا ،
زا لّـسوت  . 199 ق .  1422 لوا ، پاـچ  يزارخ ، نسحم  دیـس  لّـسوتلا ، . 198 ق .  1422 لوا ، پاچ  يوسوم ، میحّرلادـبع  دیـس  لّـسوتلا ،

1425 ق. لوا ، پاچ  ناـفرع ، دومحم  هَّللا ، یلا  لّـسوتلا  . 200 1362 ش . نارهت ، پاچ  يدابآ ، ءایـض  دّمحم  دّیـس  نآرق ، لقع و  هاگدید 
رفعج داتـسا  همکح ، هماسقا و  هموهفم و  لّـسوتلا ، . 202 یناحبـس . رفعج  داتـسا  هسّدقم ، حاورا  هب  لّسوت  . 201 186 ص : نایباهو ، خـیرات 
نـسح دّیـس  تیباّهو ، تیانج  . 204 ق . ياـفوتم 1391  مّرقم ، قاّزرلادـبع  دیـس  لاوش ، نماـث  . 203 ق .  1418 توریب ، پاـچ  یناـحبس ،

یلع میوریم ؟ عیقب  تراـیز  هب  ارچ  . 206 ق . يافوتم 1356  ناوشیک ، يوسوم  نیـسحدمحم  دیـس  نیّیباهولا ، تاباوج  . 205 يدامادریم .
، تیباهو یعقاو  هرهچ  . 208 یعقر . هحفص   368 1384 ش . لوا ، پاچ  یناهفصا ، یئاطع  یلع  ارچ ؟ ارچ ؟ . 207 پاچ 1397 ق . یمظاک ،

لالج ۀیباّهولا ، نیـسحلا و  . 210 يراگدای . بحاّصلادـبع  رتکد  یباّهولا ، برحلا  . 209 1382 ش . مجنپ ، پاچ  یناـحور ، بیبح  همجرت 
، روبقلا یلع  ءاـنبلا  مکح  . 212 توریب .) پاچ  ، ) یلع دّـمحم  یـسوم  ۀلیـسولا ، لّسوتلا و  ۀـقیقح  . 211 ق .  1426 توریب ، پاچ  شاـعم ،

یف دیرفلا  ّردـلا  . 214 ش .  1377 لوا ، پاچ  ییمظع ، دومحم  دیـس  اهیباهو ، يادـخ  . 213 ق .  1422 لوا ، پاچ  یناهبهب ، میرکلادـبع 
پاچ قیدص ، نیّدلارصان  رون ، هاگرابرد  . 215 يافوتم 1344 ق . یناتسرهش ، نیسحدمحم  دیس  نب  یلع  دیس  دیهشلا ، طبّـسلا  یلع  ءازعلا 

.217 187 ص : نایباهو ، خـیرات  1364 ش . مق ، لوا ، پاچ  یمق ، ییابطابط  یقت  دیس  تعافـش ، زا  ییاهـسرد  . 216 1383 ش . مق ، مود ،
داوج دّمحم  خیـش  يوتفلا ، لاعفالا و  یف  عرولا  یلا  يدهلا  يوعد  . 218 جیوس . دمحم  دیس  نب  يدهم  دیـس  ۀیباهولا ، ّدض  ۀفّثکم  تایاعد 

- طوطخم ینادمه - رقابدمحم  ۀینّسلا ، یبّنلا  بهاوم  یلا  ۀّینیسحلا  ةوعّدلا  . 219 1344 ق . فرشا ، فجن  پاچ  يافوتم 1352 ق . یغالب ،
دلج هدیـسر ، پاچ  هب  دادغب  رد  لوا  دلج  دـلجم ، ود  رد  1368 ه ) م : ، ) یناسارخ ینیـسح  يداه  ازریم  قلخلا ، ۀّـمئا  یلا  قحلا  ةوعد  . 220

ود . 222 زیربت . یگنـس  پاچ  يافوتم 1369 ق . یغاب ، برع  نیـسح  دیـس  یباّهو ، باوج  رد  یعقاو  لیلد  . 221 تسا . طوـطخم  نآ  مود 
.224 1341 ش . مق ، پاچ  يرها ، روپ  میلس  یسیع  اهیباّهو ، تاهبـش  ّدر  . 223 1379 ش . مق ، پاچ  یماهلا ، دواد  نایباهو ، دـیاقع  روحم 

خیـش ۀّیباهولا ، یلع  ّدرلا  . 225 ق .  1344 دادـغب ، لوا ، پاـچ  يافوتم 1354 ق . یمظاک ، ردـص  نسح  دیـس  نیّیباّـهولا ، يواـتف  یلع  ّدرلا 
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ّدرلا . 227 ق . پاچ 1345  يافوتم 1380 ق . يدابودرا ، یلعدمحم  خیـش  ۀّیباهولا ، یلع  ّدرلا  . 226 ق . يافوتم 1360  نیّزلا ، میرکلادبع 
يافوتم ءاطغلا ، فشاک  لآ  یلع  نب  سابع  نب  يداه  خیـش  ۀّیباهولا ، یلع  ّدرلا  . 228 یناهفصا . یلعدمحم  نب  يدهم  خیـش  ۀّیباهولا ، یلع 

.230 ق . يافوتم 1352   188 ص : نایباهو ، خـیرات  یغالب ، داوجدـمحم  خیـش  عیقبلا ، یف  ۀّـمئألا  روبق  مدـهب  يوتفلا  ّدر  . 229 ق .  1361

.232 يرئاح . یئافـص  دّـمحم  خیـش  تیباّهو ، رب  ّدر  هلاسر  . 231 ه )  1373 م :  ) ردـص نیّدـلاردص  دّیـس  هّیباّهو ، تاهبـش  ّدر  رد  ياهلاسر 
134 م : ، ) ردص نسح  دّیـس  ۀّیباّهولا ، یلع  دّرلا  یف  ۀلاسر  . 233 يافوتم 1373 ق . ردص ، نیدلاردص  دیس  ۀیباهولا ، تاهبـش  ّدر  یف  ۀلاسر 

دیس نب  دمحم  دیس  ۀیباهولا ، بهذم  ّدر  یف  ۀلاسر  . 235 يرهشوب . بوجحم  لضفلاوبا  مساق  خیش  ۀیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀلاسر  . 234 ه .)
بارتوبا دیـس  دهاشملا ، مدـه  یف  ۀـلاسر  . 236 يرـصّنلا . ناـمعن  تاـقیقحت  اـب  1420 ق . مـق ، پاـچ  ياـفوتم 1356 ق . راّـصع ، دومحم 

نیب هَّللا  ۀیؤر  . 238 1384 ش . مق ، پاچ  یـسبط ، نیدلا  مجن  تیباهو ، ياهرواب  رب  ینالقع  درکیور  . 237 يافوتم 1346 ق . يراسناوخ ،
ربق ةراـیز  . 240 ش .  1371 نارهت ، پاـچ  یثّدـحم ، داوج  تراـیز ، . 239 ق .  1422 لوا ، پاـچ  یناـهبهب ، میرکلادـبع  هیبشّتلا ، هیزنّتلا و 

، لّسوتلا ةراـیّزلا و  . 242 ق .  1422 لوا ، پاچ  يوسوم ، میحّرلادـبع  دیـس  روبقلا ، ةراـیز  . 241 ق .  1426 فرـشا ، فجن  پاچ  لوسرلا ،
میهاربادمحم ۀبّرتلا ، یلع  دوجّـسلا  . 244 یجنایم . يدـمحا  یلع  ضرـالا ، یلع  دوجّـسلا  . 243 ق .  1421 مق ، پاچ  دـیمحلادبع ، بئاـص 

.246 يروف . ربکا  لوسر  مالغ  نب  یلعتیـالو  يردـیحلا ، فیّـسلا  . 245 ق .  1401 189 ص : نایباهو ، خـیرات  مود ، پاچ  ینیوزق ، دّـحوم 

. فرـشا فجن  پاچ  یلاعملا ، یبا  نب  نسح  ۀـّیباّهولا ، تاهبـش  . 247 نیّیباّهولا .) تیأر  اذـکه  همجرت   ) دـمحم هَّللادـبع  تیباهو ، يامیس 
لآ نیسحدمحم  خیش  ۀینیـسحلا ، رئاعّـشلا  . 250 ینارون . یفطـصم  تعدب ، كرـش و  . 249 دار . يراـصنا  یلعنیـسح  راـطق ، رد  یبش  . 248
زا یسیلگنا ، زا  همجرت  يونهکل ، يوقن  یقن  یلع  دیس  قارعلا ، یف  ۀینیسحلا  رئاعّشلا  . 251 1348 ق . دادغب ، پاچ  يافوتم 1381 ق . رفظم ،

.254 ق .  1418 مق ، پاچ  ۀیمالـسا ، ۀـقیقح  ۀعافّـشلا  . 253 ق .  1422 لوا ، پاـچ  یناـهبهب ، میرکلادـبع  ۀعافّـشلا ، . 252 لئال . سماـط 
نب يدهم  دیس  ۀیباّهولا ، ۀعیّـشلا و  . 255 ق .  1425 لوا ، پاچ  يردـیح ، لامک  دیـس  اهتایطعم ، اهماسقا و  اهتقیقح و  یف  ثوحب  ۀعافـشلا ،

(. یتارجک نابز  هب   ) يدـنه يرگنواهب  یلعمالغ  میقتـسملا ، طارّـصلا  . 256 فرـشا . فجن  پاـچ  يافوتم 1358 ق . ینیوزق ، حلاص  دـیس 
روهّظلا و مئالع  یف  ۀـقرحملا  قعاوّصلا  . 258 ق . يافوتم 1300  ینیوزق ، يدهم  دمحم  دیـس  ۀیباهولا ، ۀقرفلا  ّدرل  ۀیـضاملا  مراوّصلا  . 257

ۀیرّدلا دوقعلا  . 259 190 ص : نایباهو ، خـیرات  1334 ش . نارهت ، پاچ  نیروّنلا ،) عمجم  بحاص   ) يدنرم نسحلاوبا  خیـش  ۀـّیباّهولا ، ّدر 
هنتف . 261 ینیوزق . يدهم  دّیـس  هینیّدلا ، قئاقحلا  نع  ۀـّیباّهولا  ۀـلفغ  . 260 مظن - هب  یلماـع - نیما  نسحم  دیـس  ۀـیباهولا ، تاهبـش  ّدر  یف 

1998 م. دنه ، ونهکل ، پاچ  یمظاک ، غورف  ودرا ،)  ) تیباّهو هنتف  . 262 2000 م . مق ، پاچ  يوضر ، رتخا  دیعس  دیس  یسیلگنا ،)  ) تیباّهو
خساپ یباّهو و  هقرف  . 264 هحفص .  368 نارهت ، پاچ  هداز ،) راختفا  نسح  دیـس  رتکد  همجرت :  ) نیما نسحم  دّیـس  اههدرپ ، يوسارف  . 263

یف باطخلا  لـصف  . 266 يوقت . العلاوبا  دّیـس  نم ،؟ ۀمدخ  یف  ۀـّیباّهولا  ۀـقرفلا  . 265 ش . موس 1368  پاچ  یناود ، یلع  اـهنآ ، تاـهبش 
، ۀّمئألا یبّنلا و  ةرایز  ۀّیعورـشم  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  . 267 يافوتم 1232 ق . يروباشین ، یبّنلادبع  نب  دمحم  باهولادبع ، نبا  ۀـلاقم  ضقن 
ّدر رد  هک  یئاهباتک  تسرهف  . 269 هحفص .  231 2001 م . هرهاق ، پاچ  ینادرولا ، حلاص  طفّنلا ، ءاهقف  . 268 يرامع . يدعاس  يدهم  خیش 

1306 دنه ، پاچ  ینارحب ، هَّللادبع  نب  یلع  لداجملا ، تاهبش  عفد  لطابلا و  لها  ةدئاق  . 270 يدنه . دیب  يرقاب  رصان  هدش ، هتشون  تّیباهو 
.272 1366 ش . مق ، پاچ  يافوتم 1369 ق . یغاب ، برع  نیسح  دیس  یباّهو ، دمحا  اّلم  باوج  رفّسلا و  ۀلأسم  یف  رثألا ، فشک  . 271 ق .
.273 قـشمد . 1347 ق . مجنپ ، پاـچ   191 ص : نایباهو ، خـیرات  نیما ، نسحم  دّیـس  باّهولادـبع ، نبدّـمحم  عاـبتأ  یف  باـیترالا  فشک 
يافوتم 1409 يونهکل ، يوقن  یقنیلع  دیـس  باهولادبع ، نبا  دـئاقع  نع  باقّنلا  فشک  . 274 یهاش . ورسخ  دمحا  دّیس  راتـسالا ، فشک 
1927 م. فرـشا ، فجن  پاچ  يافوتم 1381 ق . يرئاح ، یمق  یلعدمحم  خیـش  ۀـیباهولا ، رفک  . 275 م .  1927 فرـشا ، فجن  پاچ  ق .

پاچ يوضر ، یضترم  دیس  مهرضاح ، نیّیباهولا و  یضام  . 277 يافوتم 1380 ق . يدابودرا ، یلع  دمحم  ازریم  تاّماّتلا ، تاملکلا  . 276
خیـش نّویباّهولا ، ۀفّرـشملا و  دـهاشملا  . 279 ق .  1399 موس ، پاچ  یـسیره ، هداز  مشاـه  مشاـه  تعافـش ، هلأـسم  . 278 ندـنل . توریب -
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، یناحبس رفعج  داتـسا  مهدئاقع ، مهططخ و  یف  نیّیباّهولا  عم  . 280 1345 ق . فرشا ، فجن  پاچ  يافوتم 1354 ق . يرقنس ، یلعدمحم 
ضقن یف  ۀیرئاحلا  جهانملا  . 282 1411 ق . توریب ، پاچ  یناجنز ، نیدلاّزع  دیس  نآرقلا ، یف  كرّشلا  رایعم  . 281 1986 م . نارهت ، پاچ 

یـضترم دّیـس  تّیملا ، یلع  ءاـکبلا  یبـّنلا  ننـس  نم  . 283 ق . يافوتم 1380  ینیوزق ، ریماـغآ  نسحدـمحم  دیـس  ۀینّـسلا ، ۀـیادهلا  باـتک 
ّدرلا یف  ۀموظنم  . 285 192 ص : نایباهو ، خیرات  يرکسع . یضترم  دّیس  دّمحم ، لآ  دّمحم و  یلع  ةالّصلا  یبّنلا  ننـس  نم  . 284 يرکسع .
ماصع رتکد  نییباّهولا ، عم  راوحلا  یف  حیحّصلا  دیدجلا و  جهنملا  . 286 يافوتم 1375 ق . یلماع ، یمایخ  نیسحلادبع  خیش  ۀیباهولا ، یلع 

، فرـشا فجن  پاچ  1228 ه ،) م : . ) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیـش  دادّـسلا ، دارا  نمل  داشّرلا  جـهنم  . 287 ق .  1423 مق ، پاچ  ینمی ، داـمع 
دومحم دیس  ۀیباّهولا ، خیش  یلا  یتحیصن  . 289 1367 ش . نارهت ، پاچ  یلماع ، یضترم  رفعج  دیـس  مسارملا ، مساوملا و  . 288 1343 ق .

رب يدقن  . 291 1367 ش . نارهت ، پاچ  یتمه ، نویامه  رتکد  يرگیباـهو ، نوماریپ  یلیلحت  دـقن و  . 290 ق .  1424 مق ، پاچ  مولعلارحب ،
پاچ ءاطغلا ، فشاک  لآ  نیـسحدمحم  ۀـیباّهولا ، يواتف  ضقن  . 292 یمراط . نسح  همجرت  ینیوزق ، نسحدمحم  دیـس  اهیباّهو ، هشیدـنا 

1376 مق ، پاچ  نایمیحر ، نیسحدمحم  همجرت  ءاطغلا ، فشاک  لآ  نیـسحدمحم  ّتیباّهو ، ياهرادنپ  هب  یهاگن  . 293 1419 ق . توریب ،
1385 مق ، پاچ  ینادرم ، دـمحم  تیباّهو ، رب  یهاگن  مین  . 295 1414 ق . مق ، پاچ  يدیحو ، دمحم  دیس  تیباهو ، رب  یـشرگن  . 294 ش .
، فرـشا فجن  پاچ  یملید ،  193 ص : نایباهو ، خـیرات  يرئاح  یـسراف  دـمحم  ۀـیباهولا ، ۀـقرفلا  تاطلاغم  باوج  یف  يداهلا  . 296 ش .
، ۀّیباّهولا یه  يذه  . 298 يافوتم 1380 ق . ینیوزق ، ریم  اغآ  نسحدمحم  دیس  ۀّیباّهولا ، بهذملا  لاطبا  یف  ۀینّسلا  ۀّیدهلا  . 297 1346 ق .

یف ةزیجولا  . 300 نارهت 1402 ق . پاچ  دّمحم ، هَّللادبع  نیّیباّهولا ، تیأر  اذـکه  . 299 1982 م . توریب ، پاچ  هّینغم ، داوج  دّمحم  خـیش 
1426 توریب ، پاچ  یئاط ، حاجن  رتکد  یباهولا ، وزغلا  ۀّیعیّـشلا و  ةدـحولا  . 301 ق . يافوتم 1350  یئوخ ، اضریلع  نب  یلع  ۀـیباهولا ، ّدر 
. لوبناتسا پاچ  یلوبناتـسا ) یکرت   ) تیباّهو . 303 هحفص .  478 موس 1366 ش . پاچ  یهیقف ، رغـصا  یلع  نایباّهو ، . 302 دلجم . هس  ق .
، یـسبط نیدلا  مجن  دودر ، يواعد و  ۀیباّهولا  . 305 هحفص .  200 ق .  1427 توریب ، پاچ  شاعم ، يدهم  ۀقیقحلا ، راظنمب  ۀـیباّهولا  . 304

دیـس داحلا ، رفک و  ۀیباّهولا  . 307 م . توریب 1978  پاچ  یلع ، هَّللادـبع  اهتقیقح ، یلع  ۀـّیباّهولا  . 306 هحفص .  271 ق .  1420 مق ، پاچ 
، توریب پاچ  ۀـّیقیقحلا ، اهتروص  یف  ۀـیباّهولا  . 309 يوضر . یـضترم  دیـس  نم ؟ ۀمدخ  یف  ۀـیباّهولا  . 308 ندـنل . پاچ  یناشاک ، سابع 

پاچ یناحبـس ، رفعج  داتـسا  یلمع ، همانراک  يرکف و  ینابم  ّتیباّهو ، . 311 یناحبـس . رفعج  داتـسا  نازیملا ، یف  ۀّیباّهولا  . 310 ق .  1417
نبا رب  ّدر  هلاسر  نامه  . ) یغالب داوج  دّـمحم  داـقتعالا ، لوصا  ۀـّیباّهولا و  . 312 194 ص : نایباهو ، خیرات  هحفـص .  440 ش .  1380 مق ،
پاچ یهدراهچ ، یسّردم  نیدلارون  نآ ، ياههشیر  تیباّهو و  . 314 توریب . پاچ  یناروک ، یلع  دیحوّتلا ، ۀّیباّهولا و  . 313 تسا .) دهیلب 

همجرت یناحبس ، رفعج  یسیلگنا )  ) مسیباّهو . 316 پاچ 1370 ش . ینارون ، یفطصم  قیمع ، قیقحت  کی  ّتیباّهو  . 315 1984 م . نارهت ،
؟ ۀّنـس ما  جراوخ  نّویباّهولا  . 318 یتّمه . نویامه  رتکد  يرذآ )  ) کـیل یباّـهو  . 317 هحفص .  423 م . نارهت 1996  پاچ  یناّرُد ، لـیلج 
، هیماش ناربج  مهلبقتسم ، مهیضام و  دوعـس  لآ  دوعـس 319 . لآ  درکلمع  دقن  رد  يراثآ  ج - 1426 ق . توریب ، پاچ  یئاط ، حاـجن  رتکد 
1367 ش. نارهت ، پاچ  يدامادریم ، نسح  دیـس  نینوخ ، جـح  يوسنآ  . 321 ص . م . نیا ؟ یلا  نـیا و  نـم  دوعـس  لآ  . 320 هحفص .  223

دیحو همجرت  دیعّـسلارصان ، اجک ؟ هب  ات  اجک  زا  . 323 هرهاق 2001 م . پاچ  ینادرولا ، حـلاص  دوعـس ، لآ  هیقف  زاب  نبا  . 322 هحفص .  471
195 ص : نایباهو ، خیرات  1409 ق . مق ، پاچ  ناسرخلا ، بلاط  دیس  خوسمملا ، يدوعسلا  مالسالا  . 324 1360 ش . نارهت ، پاچ  مثیموبا ،

ةریزجلا یف  ۀیمالـسالا  ةروثلا  ۀّمظنم  مرحلا ، ۀضافتنا  . 326 ق .  1406 ندنل ، مود ، پاچ  یناطحق ، دهف  ۀیدوعـسلا ، ۀّینثولا  مالـسالا و  . 325
.328 هحفـص .  500 ندـنل ، افـصلاراد ، خیـشلا ، قیفوت  ۀیدوعّـسلا ، ۀـیبرعلا  ۀـکلمملا  یف  ۀسایـسلا  لورتبلا و  . 327 ق . پاچ 1401  ۀـّیبرعلا ،
.330 طوطخم .- یماهلا - دواد  دوعـس ، لآ  خیرات  . 329 هحفص .  208 ش .  1367 نارهت ، پاچ  دیعـس ، یلعدمحم  دوعـس ، نبا  ایناطیرب و 

پاچ نارماک ، تمکح  فسوی  یهلا ، نما  مرح  هب  دوعـس  لآ  زواجت  . 331 هحفص .  1040 توریب ، پاچ  دیعسلا ، رصان  دوعـس ، لآ  خیرات 
زا یهورگ  يرعـش  هعوـمجم  نینوـخ ، جـح  . 333 هحفـص .  660 ندـنل ، پاچ  يزاـغ ، زیزعلادـبع  رتکد  يدوعّـسلا ، حّلـستلا  . 332 نارهت .
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. ندنل پاچ  دمحا ، دیس  تعفر  ۀبعکلا ، یف  ءامد  . 335 دیعسلا . رصان  يدوعّسلا ، رهقلا  نع  قیاقح  . 334 1367 ش . نارهت ، پاچ  نارعاش ،
، نیطالس نیمزرس  . 338 هحفص .  666 یناطحقلا ، دهف  ۀّکم ، یف  نامیهج  لازلز  . 337 1367 ش . نارهت ، پاچ  نینوخ ، ّجح  تیاور  . 336
، نمیلا علتبت  ۀیدوعّسلا  . 339 196 ص : نایباهو ، خیرات  هحفص .  820 دلجم - ود  نارهت - پاچ  يرب ، تعلخ  هزوریف  همجرت  یـسیل ، تاربار 
، رهقلا نینس  . 341 طوطخم - يرها - روپ  میلـس  یـسیع  یباّهو ، ياهيدوعـس  . 340 هحفص .  560 ندـنل ، پاچ  يرجاهم ، فسوی  يدـهم 
، نارهت پاچ  ییاقآ ، دواد  دیس  يدوعس ، ناتسبرع  رد  تموکح  تسایس و  . 342 هحفص .  140 ۀیبرعلا ، ةریزجلا  یف  ۀیمالسالا  ةروثلا  ۀمّظنم 

ةریزجلا یف  ۀیمالسالا  ةروثلا  ۀمظنم  پاچ  یناطحقلا ، دهف  ۀیدوعّسلا ، ۀمکاحلا  ةرـسالا  یف  ۀحنجالا  عارـص  . 343 هحفص .  378 ش .  1368
، یندم جرفلاوبا  يدوعّـسلا ، دادبتـسالا  عیابط  . 345 هحفص .  138 يوضر ، یـضترم  دیـس  نیّیباّهولا ، دوعـس  لآ  نع  ۀحفـص  . 344 ۀیبرعلا .
.347 هحفص .  344 1360 ش . نارهت ، پاچ  یبایـسارفا ، مارهب  همجرت  يدیلاه ، درف  نیطالـس ، یب  ناتـسبرع  . 346 ق .  1405 ندنل ، پاچ 
، ندنل پاچ  جرفلا ، رـصان  يدوعّـسلا ، شرعلا  مایق  . 348 هحفص .  365 توریب ، پاچ  ینارمـش ، رـصان  نمحرلادبع  لیتقلا ، لتاقلا و  لصیف 
رد هبعک  . 350 ۀیبرعلا . ةریزجلا  یف  ۀیمالسالا  ةروثلا  ۀمظنم  پاچ  یئارـسک ، رکاش  همجرت  نرق ، نینوخ  زاغآرـس  هبعک  مایق  . 349 م .  1988

، نایباهو خیرات  ۀیبرعلا . ةریزجلا  یف  ۀیمالـسالا  ةروثلا  ۀمّظنم  ۀّیرحلا ، ۀـحبذم  . 351 1362 ش . نارهت ، پاچ  قروز ، نسحدـمحم  ریجنز ،
ةریزجلا یف  ۀیمالـسالا  ةروّثلا  ۀـمّظنم  . 353 هحفـص .  400 توریب ، پاچ  ینارمـش ، رـصان  نمحرلادبع  حـئاضفلا ، ۀـکلمم  . 352 197 ص :

. هحفص  280 ۀیبرعلا ، ءابنألا  ۀلاکو  رـشن  ّیحلادبع ، قیفوت  يدوعّـسلا ، ماظّنلا  توم  مأ  ةریمأ  توم  . 354 ق .  1401 يدوعس ، پاچ  ۀیبرعلا ،
نازیم یف  يدوعّـسلا  ماظّنلا  . 356 هحفص .  216 توریب ، پاـچ  يوسنارف ) نتم  زا  همجرت   ) هییوف دوـلک  ناریا ، دـعب  يدوعّـسلا  ماـظّنلا  . 355

، لدجم لبقتسم  ۀبلتـسم و  ةورث  يدوعّـسلا  طفّنلا  . 358 ندـنل . پاچ  نارفاس ، فادـن  رجفنی ، يدوعّـسلا  ماظّنلا  . 357 هحفص .  95 مالسالا ،
لآ ینامیلا و  . 360 1375 ش . نارهت ، پاچ  یهّللادسا ، دومحم  دیس  رتکد  دوعس ، لآ  تیباّهو و  . 359 ندنل . پاچ  هَّللادبع ، خیشلا  رفعج 

هیقف دنمشناد  اب  ینالوط  سب  یتّدم  روطس  هدنراگن  همانباتک  عبانم   198 ص : نایباهو ، خیرات  1988 م . ندنل ، پاچ  یناطحقلا ، دهف  دوعس ،
دومحم داتـسا  هنازرف  دنمـشناد  اب  ار  هعومجم  نامه  کنیا  تشاد و  لاغتـشا  تیباهو  نوماریپ  ياهعوسوم  نیودت  هب  یماهلا  دواد  ناورداش 

رد شهوژپ  ماگنه  هب  ار  يرامـش  تسا و  دوجوم  هدنراگن  هناخباتک  رد  هدش  یفّرعم  راثآ  زا  ياهظحالم  لباق  دادـعت  دریگیم . یپ  یعولط 
تروص هب  اـهنآ  زا  يرامـش  هک  دـشابیم ، ناونع  زا 500  شیب  هعجارم  دروم  راـثآ  دادـعت  هک  هدرک  يرادربشیف  یموـمع  ياـههناخباتک 

دنناوتیم رتشیب  لیصفت  هب  نادنمقالع  دشکب ، ازارد  هب  یتدم  تسا  نکمم  هعوسوم  رشن  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیدرگ . یفرعم  اجنیا  رد  هدرـشف 
هرهاق پاچ  يریازج  رـصاّنلادبع  بیرعت  يربص ، بّویا  زا  رـضاح ، باـتک  یبرع  همجرت  نییباّـهولا ، خـیرات  . 1 دـننک : هعجارم  ریز  عبانم  هب 

،178 صص 146 - ق .  1409 مق ، تیبلا  لآ  پاـچ  هرامـش 17  مراهچ ، لاس  انثارت ، . 2 ناونع . لماش 191  ، 220 صـص 191 - 2003 م .
صص 123- 1425 ق . توریب ، پاچ  فاّقس ، یلع  نب  نسح  زا  ۀّیباّهولا ، ۀیفلّـسلا  . 3 یلع . دمحم  هَّللادبع  دیـس  ملق  هب  ناونع ، لماش 213 

رخآ رد  ار  انثارت  هلاقم  نتم  هک  ندنل ، توریب - پاچ  يوضر ، یضترم  دیـس  زا  مهرـضاح ، نیّیباّهولا و  یـضام  . 4 ناونع . لماش 94  ، 132
. ناونع لماش 102  يدنهدیب ، يرقاب  رصان  ملق  هب  پاچ 1368 ش . ، 4 ياههرامش 1 - لاس 29  مالسا ، بتکم  هّلجم  . 5 تسا . هدروآ  باتک 
رد یلوبناتـسا  یکرت  هب  1879 م )  ) لاس 1296 ق هب  باتک  نیا  میدـش ، روآدای  رتشیپ  هکناـنچ  نخـس : نیرخآ   199 ص : نایباهو ، خـیرات 

ار نآ  هدنراگن  شیپ  لاس  هد  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و  لوبناتسا  رد  نیتال  فورح  اب  خیرات 1992 م . رد  سپس  هدیسر ، پاچ  هب  لوبناتسا 
هک ییاهباتک  بلاغ  رد  تدـم  نیا  رد  تفای . راشتنا  نافوط  رـشن  يوس  زا  خیرات 1377 ش . رد  هدنادرگرب ، یسراف  هب  یلوبناتـسا  یکرت  زا 

طّـسوت همجرت ، نیا  يور  زا  هاگنآ  تسا . هدش  دای  نآ  زا  یناوارف  تالاقم  رد  هدش و  هدافتـسا  باتک  نیا  زا  هدش ، فیلأت  تیباهو  نوماریپ 
رد 2002 م ) . ) خیرات 1420 ق رد  رصم ، طویسا  زا  دّحوم » هَّللادبع   » داتسا همّدقم  اب  هدش ، نادرگرب  یبرع  هب  يریازج » رصانلادبع  : » داتـسا

همجرت يزلام »  » و یـسیلگنا »  » رگید نابز  ود  هب  نامزمه  باتک  نیا  تسا . هدش  رـشتنم  پاچ و  هرهاق  رد  خیرات 2003 م . رد  سپس  ناریا ،
یلوالا 1429 ق. يدامج  روپ  يدهم  ربکا  یلع  مق  هیملع  هزوح  نیملاعلا ) برهَّلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  و  .. ) 2 . 1 تسا .: هدش 
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