
 روشک لخاد لوا زرابم

رویدک نسحم

 دانسا و هرود نآ نازرابم تداھش هب ،ینیمخ یاقآ دیعبت تسخن لاس شش رد

 یو .تسا هدوب یرظتنم یاقآ روشک لخاد لوا زرابم ،قباس میژر یتینما یاھداھن

 اب مأوت نادنز راب هس :دوب دیعبت و نادنز رد ار هلاس شش یهرود نیا زا یمین

 رد یرظتنم میراذگیمن ام« :دوب صخشم کاواس یهمانرب .دیعبت راب ود و هجنکش

 یاھورین یارسداد تساوخرفیک ».دیایب دوجوهب ام یارب یمود ینیمخ و ،دشاب مق

 شمدقتباث مزرمھ یاھیروالد ،وا نیتم یهیعافد ،یو هیلع١٣۴٧ ریت رد حلسم

 دنزرف یاسرفتقاط یاھهجنکش ناتساد و یزاریش ینابر میحرلادبع موحرم

 .تسا راوشد نارود نیا رد تضھن راگدنام دانسا زا یرظتنم دمحم دیھش شدیشر

 یالکو زا یکی و ،هزرابم و تھاقف رد ینیمخ یاقآ نادرگاش لضفا یرظتنم یاقآ



 یالکو زا یکی و ،هزرابم و تھاقف رد ینیمخ یاقآ نادرگاش لضفا یرظتنم یاقآ

 یتازرابم و یملع هاگیاج حرش .تسا هدوب هیعرش هوجو روما رد ناشیا رایتخالامات

 ،یتنج ،یناجنسفر یمشاھ ،یاهنماخ نایاقآ نابز زا »تضھن مود تیصخش«

       .تسا یندینش کاواس دانسا زین و نارگید و یمتاخ هللاحور موحرم ،نمؤم

 لیلحت »)١٣۶٢-٧٠( یمالسا یروھمج ینید ناربھر و ناگربخ حاضیتسا« باتک 

 یروھمج راذگناینب تایح رخآ زور دص ،یربھر ناگربخ سلجم یهرود نیلوا یداقتنا

 نیا لوا شخب عوضوم .تسا یو نیشناج یرادمامز تسخن لاس ود و ،یمالسا

 شخب نیا .تسا یربھر ناگربخ سلجم یهرود نیتسخن یاھتیلاعف یسررب باتک

 یهناخکیرات رب یناشفارون« ناونع اب تسخن لصف .تسا لصف دنچ لماش

 مود لصف .تشاد صاصتخا یلاع سلجم نیا اب یتامدقم یئانشآ هب »نیناوقلاحور

 یارجا ثحب رادهدھع »یربھر رب ناگربخ یهدش هفخ هفطن رد تراظن« ناونع اب

 یهنخر رطخ مالعا« ناونع اب موس لصف رد .دوب یساسا نوناق هدزای و دصکی لصا

 و ١٠٧ لوصا هب عجار ناگربخ سلجم تابوصم »عوقو زا لبق لاس هس ماظن رد گرزب

 یربھر تیعجرم طرش هژیوهب - هدوب تاررقم عضو خنس زا هک - یساسا نوناق ١٠٩

 .تفرگ رارق یلیصفت ثحب دروم مان نیمھهب ینویسیمک قیرط زا

 اب طابترا رد یربھر ناگربخ سلجم تابوصم یسررب و ثحب مراھچ لصف عوضوم

 تسا هدوب قادصم نییعت خنس زا هک هتفگشیپ نویسیمک زا جراخ ١٠٩ و ١٠٧ لصا

 .ناگربخ سلجم طسوت یمالسا یروھمج ماظن یهدنیآ ربھر نییعت ینعی ،دشابیم

 »)یزوریپ ات زاغآ زا( تضھن مود تیصخش« لوا باب ناونع .دراد باب راھچ لصف نیا

 یاقآ جراخ سرد سیسأت« ناونع اب لوا ثحبم :تشاد ثحبم راھچ باب نیا *.تسا

 رد »تیعجرم یهمزمز و یسایس یاھتدھاجم« ناونع اب مود ثحبم و »ینیمخ

 و ثحب هک ،**تشذگ »لوصا و هقف هب تمکح و نافرع زا ترجھ« ناونع اب یلاقم

 ار ١٣۴٣ نابآ رد هیکرت هب ینیمخ یاقآ دیعبت ات تضھن مود و لوا تیصخش یسررب

 .تشادرب رد

 نابآ ١٣ زا تضھن یاھدادخر یداقتنا لیلحت ینعی موس ثحبم ،لاجم نیا رد

 .ددرگیم هئارا یرظتنم یاقآ یاھتیلاعف رب زکرمت اب ناریا رد ١٣۴٩ دادرخ ١٢ ات ١٣۴٣



 .ددرگیم هئارا یرظتنم یاقآ یاھتیلاعف رب زکرمت اب ناریا رد ١٣۴٩ دادرخ ١٢ ات ١٣۴٣

 درگلاس نیمشش رد داتسا دای تشادگرزب رد لبق بوتکم نوچمھ بوتکم نیا

.دنکیم لابقتسا دوخ ءارآ دقن زا شیپاشیپ هدنسیون .دوشیم رشتنم شتشذگرد

***

 یاھشالت .تسا بوکرس نارود ١٣۴٩ دادرخ ات ١٣۴٣ نابآ زا هلاس شش نارود

 ثحبم نیا .تسا هعلاطم لباق یملع و یتازرابم دعُب ود رد یرظتنم و ینیمخ نایاقآ

:تسا ریز حرشهب بلطم ود لماش

فجن راوشد یاھلاس -

 مق راوشد یاھلاس -

فجن راوشد یاھلاس .لوا بلطم

 هب هیکرت زا یفطصم دیس شدشرا رسپ اب هارمھ ١٣۴۴ رھم ١٣ ینیمخ یاقآ

 و یملع یاھتیلاعف سوئر یلامجا یسررب بلطم نیا عوضوم .دوشیم دراو قارع

 ١٣۴٩ دادرخ ١٢ رد میکح یاقآ تافو ات دورو ودب زا فجن رد ینیمخ یاقآ یتازرابم



 ١٣۴٩ دادرخ ١٢ رد میکح یاقآ تافو ات دورو ودب زا فجن رد ینیمخ یاقآ یتازرابم

:تسا ریز حرش هب ثحب هس لماش بلطم نیا .تسا

یملع یاھتیلاعف -

یتازرابم یاھتیلاعف -

یمالسا تموکح ای هیقف تیالو -

 یملع یاھتیلاعف .لوا ثحب

 ۀزوح رد ناشیا ندرککلھتسم فجن هب ینیمخ یاقآ دیعبت زا هاش میژر فدھ

 نامز نآ یاضف رد .دوب ناشیا یسایس تیعقوم هجیتن رد و یملع نأش لزنت و فجن

 فجن یهیملع یهزوح .دشیمن بوسحم یتبثم رما ندوب یسایس فجن یهزوح

 نیبشوخ ینیمخ یاقآ یاھتیلاعف هب الضف حطس رد هچ و تیعجرم حطس رد هچ

 تیصخش کی رتشیب ار ینیمخ یاقآ مایا نآ رد فجن لوا عجرم میکح یاقآ .دندوبن

 هب .درادن یوزوح لضف و یملع بتارم زا ینادنچ ۀرھب هک دنتسنادیم یسایس

 یاقآ موحرم« ناشیا یاتفتسا رتفد وضع یدزی متاخ سابعدیس تیاور

 موحرم وریپ و یسایس تیصخش کی ار ]ینیمخ[ ماما ترضح میکح ]نسحمدیس[

 و یملع بتارم زا ینادنچ ۀرھب هک تشادنپیم یناشاک ]مساقلاوبادیس[ یاقآ

 ترضح مایق تیھام و یولھپ میژر هب طوبرم قیاقح و تایعقاو …درادن یونعم تالامک

 رد )١( ». …دشیمن لقتنم ناشیا هب دیاش و دیاب هک روطنآ ماما صخش و ماما

 هب هک یبالقنا ناوج ابلاغ بالط یدادعت ار یدیعبت هیقف سرد ینیگنس وج نینچ

 بالط و الضف زا یھورگ .دنتشاد هاگن اپرس دندوب هتفر فجن هب مق زا ناشیا قشع

 فجن زرابم نویناحور )٢( .دنتسویپ ناشیا هب زین یناریاریغ و یناریا زا معا فجن

   )٣( .دناهدز نیمخت رفن ٣۵٠ ات ٣٠٠ دودح ار ناشیا سرد تیعمج

 تقیقح رد .دریگیمنرس زا فجن رد ار هقف لوصا جراخ سیردت ینیمخ یاقآ

 ناشیا اما .دش فقوتم هشیمھ یارب ١٣۴٣ نابآ لیاوا رد ناشیا هقف لوصا جراخ

 همادا یلوضف عیب ثحب ینعی دوب هدنام فقوتم مق رد هک اجنآ زا ار هقف جراخ سیردت

 فجن یراصنا خیش دجسم رد لوا زا ١٣۴۴ نابآ رد ار عیب باتک سیردت هکلب ،دادن



 فجن یراصنا خیش دجسم رد لوا زا ١٣۴۴ نابآ رد ار عیب باتک سیردت هکلب ،دادن

 ثحب دوب ناشیا تداع هکنانچنآ .دیماجنا لوطهب لاس تفھ ثحب نیا )۴( .درک زاغآ

 زیئاپ زا مق رد هک عیبلا باتک شراگن اذل .تشونیم سیردت اب نامزمھ اصخش ار

 )۵( .درک رشتنم زین اجنامھ رد و داد همادا فجن رد ،دوب هدرک زاغآ ١٣٣٩

 و دریگیم تروص فجن نارود نیمھ رد زین ةلیسولاریرحت مود دلج شراگن مامتا

 زا یھن و فورعم هب رما ثحب رد )۶( .دوشیم رشتنم رابود فجن رد نآ دلج ود رھ

 )مھتملك هللا ىلعا( بھذم ءاسؤر و نيد ءاملع توكس رگا« :تسا هدما نآ رکنم

 بجاو و تسا مارح نانآ رب توكس ،دشاب وا دیيأت )�ابذایعلا( و ملاظ تيوقت بجوم

 وا ملظ ندومن فرطرب رد هك دننادب دنچرھ دننك راھظا ار دوخ ملع هك ناشيا رب تسا

 باون )فيرشلا هجرف هللا لجع( رصع ناطلسو رما ىلو تبیغ رصع رد« )٧( .درادن رثا

 ءارجا رد بانجنآ ماقم مئاق ءاضق و ىوتف طئارشلا عماج اھقف ىنعي ترضح نآ ماع

 ماما صوصخم هك داھج هب ندرك ادتبا زجب دنتسھ تماما نوئش رئاس و تاسایس

 )٨( ».تسا )ع( موصعم

 یتازرابم یاھتیلاعف .مود ثحب

 زا هنومن هس هب .تشاد همادا ینیمخ یاقآ تازرابم زین هرود نیا رد

 رد ینیطسلف نامولظم و نایوجشناد ،نویناحور اب ناشیا تادوارم و اھیریگعضوم

:دوشیم هراشا عطقم نیا

 ،هشقن« :نارھت و دھشم ،مق نویناحور هب ١٣۴۶ نیدرورف ٢٧ خروم مایپ .فلا

 هدش ماکحا و بھذم و مالسا نیمضت نآ رد هک تسا یساسا نوناق خسم و وحم

 و دورب دیاب تسا هدش یعامتجا و یدرف یاھیدازآ نیمضت نآ رد هک ینوناق ؛تسا

 هاگتسد هک تسا یماخ تالایخ اھنیا .دیایب سبح ،قانتخا ،هزینرس نآ یاج هب

 اب هکنآ زا لفاغ ؛دناهتخپ دوخ ۀدروخن ناکت یاھزغم رد بآمرکون و هدناشنتسد

 یادخ هاگتسد هکنآ زا لفاغ .درک یزاب ناوتیمن گرزب تلم کی تاساسحا و فطاوع

 نانیمطا ناریا تلم هب و مرتحم نایاقآ امش هب نم .تفرگ یزاب هب دوشیمن ار گرزب

 ار مالسا یلیس اھنآ ناینیشیپ .دش دھاوخ هجاوم تسکش اب هاگتسد هک مھدیم



 ار مالسا یلیس اھنآ ناینیشیپ .دش دھاوخ هجاوم تسکش اب هاگتسد هک مھدیم

)٩( ».دروخ دنھاوخ زین اھنیا ،دندروخ

 :نیطسلف رد حتف نادھاجم یهرابرد یشسرپ هب ١٣۴٧ رھم ١٩ خروم خساپ .ب

 مھس و تاکز دننام یعرش هوجو زا یتمسق هک تسا بجاو هکلب هتسیاشً ادیکا«

 رد هک ینادھاجم هب .دبای صاصتخا ادخ هار نادھاجم نیا هب یفاک رادقم هب ماما

 و دنگنجیم رشبدض رفاک مسینویھص ندرب نیب زا روظنم هب یراکادف و دربن فوفص

 یارب و دنشوکیم هتفر تسد زا یمالسا فرش و دجم ندنادرگزاب و ایحا یارب

 زور و ادخ هب هک یناملسم رھ رب و دننکیم دربن مالسا فیرش خیرات تشادیمارگ

 و درب راک هب هار نیا رد ار دوخ یورین و اوق یمامت هک تسا بجاو دراد نامیا ازج

 )١٠( ».دبای تسد یزوریپ ای تداھش نْیَیَنْسُحْلا َیدِْحا هب ماجنارس

 یمالسا یاھنمجنا ۀیداحتا یهمان هب١٣۴٨ ید ١١ خروم خساپ رد .ج

 ۀلصاف ،هفلتخم لیاسو هب ،رامعتسا تنایخ تسد نونکات« :اپورا رد نایوجشناد

 ،هدومن داجیا مالسا دنمدوس دعاوق و نید دنمجرا لئاسم و ناوج ۀقبط نیب قیمع

 یرکف تدحو هجیتن رد و هدومن یفرعم دب اھنآ هب ار اھنیا و نییناحور هب ار ناوج ۀقبط

 فسأت و .تسا هدومن زاب بناجا موش دصاقم یارب ار هار و هتفر نیب زا یلمع و

 ماکحا هب هدرکلیصحت ۀقبط دناهتشاذگن زومرم یاھھاگتسد نیمھ هکنآ رتشیب

 ،دننک هجوت ـ نآ یداصتقا و یعامتجا و یتالیکشت نیناوق صوصخب ـ مالسا ۀسدقم

 رد ؛درادن یبلطم یدابع ماکحا زج مالسا هک دناهدومن دومناو نوگانوگ تاغیلبت اب و

 .تسا نآ یدابع بلاطم زا رتشیب نآ یعامتجا و یسایس دعاوق هک یتروص

 امش هب یلاعت دنوادخ هک مراد دیما و منارذگیم ار رمع رخآ یاھزور نونکا بناجنیا

 یدایا عطق نآ زا یکی هک یمالسا دصاقم هار رد هکدھد قیفوت هدرکلیصحت ۀقبط

 ینامسآ نیناوق و ،دینک ششوک تسا رامعتسا و دادبتسا ۀشیر نتخادنارب و هملاظ

 و رتیلمع و تسا هدش لزان یحو أدبم زا یگدنز نوئش مامت یارب هک ار مالسا

 بناجا ۀناضرغم تاغیلبت ریثأت تحت و ،دینک هعلاطم تسا اھهضیرف مامت زا رتدنمدوس

  )١١( ».دیوشن عقاو



 

یمالسا تموکح ای هیقف تیالو .موس ثحب

 ثحبم هب ١٣۴٨ نمھب رد دوخ بساکم هقف جراخ ثحب نمض رد ینیمخ یاقآ

 ار یمالسا تموکح یهرابرد دوخ هاگدید هسلج هدزیس یط و ،دیسر هیقف تیالو

 جح مسارم رد یتاوزج تروصهب ادتبا و هدایپ راون زا تعرسهب اھسرد نیا .درک نایب

 ناریا رد و پاچ توریب رد ناشیا دیئات و شیاریو زا سپ دعب لاس زیئاپ رد و دش ریثکت

 باتک مود دلج رد یبرع هب ینیمخ یاقآ دوخ ملق هب بلطم هتبلا )١٢( .دش عیزوت

 زا هیرظن نیا اب یمومع یئانشآ لاحرھهب )١٣( .تسا هدش رشتنم ادعب عیبلا

 :تسا هدوب باتک نیا یهچیرد

 دنک نییعت هفیلخ دیاب )ص( مرکا ربمغیپ میدقتعم و میتسھ تیالو هب دقتعم ام«

 هفیلخ ،ماکحا نایب ؟تسا ماکحا نایب یارب هفیلخ نییعت ایآ .تسا هدرک مھ نییعت و

 یباتک رد ار ماکحا همھ .درک یم ماکحا نایب ترضح نآ دوخ ،دھاوخیمن

 هفیلخ تسا مزال القع هکنیا ،دننک لمع ات دندادیم مدرم تسد و دنتشونیم

 نوناق .دنک نیناوق یارجا ات میھاوخیم هفیلخ ام .تسا تموکح یارب دنک نییعت



 نوناق .دنک نیناوق یارجا ات میھاوخیم هفیلخ ام .تسا تموکح یارب دنک نییعت

 ییاھنت هب نوناق لعج هک تسا روط نیا ایند یاھروشک همھ رد .دراد مزال یرجم

 یاهیرجم هوق دیاب نوناق عیرشت زا سپ ،دنکیمن نیمات ار رشب تداعس و درادن هدیاف

 .تسا دراو صقن دشابن هیرجم هوق رگا تموکح کی رد ای عیرشت کی رد .دیآ دوجو هب

 هداد رارق مھ هیرجم هوق ،هدرک نیناوق لعج هک روط نامھ مالسا ،تھج نیمھ هب

 و لیکشت ترورض هب داقتعا …تسھ مھ نیناوق هیرجم هوق یدصتم رما یلو .تسا

 یارب ششوک و هزرابم هکنانچ ،تسا تیالو زا یئزج ،هرادا و ارجا هاگتسد یرارقرب

)١۴( ».تسا تیالو هب داقتعا زا نآ

 مق راوشد یاھلاس .مود بلطم

 ١٣۴٣ نابآ زا یرظتنم یاقآ صوصخهب روشک لخاد نازرابم تیعضو بلطم نیا رد

 هب لیذ حرشهب ثحب هس یط میکح یاقآ تافو ١٣۴٩ دادرخ ات ینیمخ یاقآ دیعبت

:دوشیم یسررب راصتخا

لخاد رد تازرابم روحم -

دیعبت و نادنز -

 یملع تیلاعف -



 یلخاد تازرابم روحم .لوا ثحب

 زا ار دوخ ینارگن یاهمان رد فجن هب دورو یاھزور نیتسخن رد ینیمخ یاقآ

 ىارب نکل تسین دب هللادمحب بناجنیا تلاح« :تسا هدرک زاربا هنوگ نیا مق یهزوح

 دوش ىنالوط بناجنیا تبیغ رگا هک تسنآ فوخ متسھ نارگن مق هیملع هزوح

 ىلاعبانج .مراتساوخ ار روما حالصا دنوادخ زا .دننک ادیپ ىلزلزت ءالضف نایاقآ

 نیب رد هک مراد لیم لامک بناجنیا هک دیھد رکذت ىلاعت هللا مھدیا لضافا تارضحب

 ىرادافو ًاقح هک مق مالعا و ءالضف .مشاب کیرش اھنآ مغ و ىداش رد و مشاب اھنآ

 اھنآ دوجوهب نم مشچ و ،دنشابیم بناجنیا دیما یهیام دندومرف تابثا ار دوخ

 اھنآ نیب رد ار دوخ ىلاعت دنوادخ تساوخهب ،عنم عفر تقو لوا رد .تسا نشور

 روشک لخاد نازرابم زا ینیع دھاش دنچ شرازگ هب ثحب نیا رد )١۵( ».دید مھاوخ

:منکیم افتکا نارود نآ رد مق یهیکلع یهزوح دروم رد

 هب سکچیھ ]ینیمخ[ ماما زا دعب« :یمتاخ هللاحوردیس یاقآ موحرم .فلا

 ماما هک یتدم نیا رد هکنیا تھجهب ،هتشادن شقن بالقنا رد یرظتنم یاقآ یهزادنا



 ماما هک یتدم نیا رد هکنیا تھجهب ،هتشادن شقن بالقنا رد یرظتنم یاقآ یهزادنا

 هللاتیآ تکلمم نیا رد هزرابم روحم اھنت ،دندوب دیعبت و دنتشاد تبیغ ]ینیمخ[

 عمج یرظتنم یاقآ فارطا رد ،دندرکیم هزرابم هک مھ نارگید و ،دندوب یرظتنم

 رد ناشیا لثم مھ سکچیھ و ،دنتشاد هدھعهب ار هزرابم یربھر ناشیا و ،دندوب

 ییاھدیعبت ،دندروخ هک یتامدص ،دنتفر هک ییاھنادنز ،هدرکن یراذگهیامرس بالقنا

 )١۶( ».دندرک بالقنا فقو ار دوخ رگید ناشیا اعقاو ۴٢ دادرخ نامھ زا ،دندش هک

 زا یکی یرظتنم هللاتیآ دش عورش هک تازرابم :یناجنسفر یمشاھ ربکا .ب

 زا دعب …دوب هزرابم مود درف ناشیا .دندوب ماما زا دعب هزرابم یاھ تیصخش نیرتمھم

 .میتشاد اکتا یلیخ ناشیا هب هزرابم لئاسم رد و دوب ناشیا هب نامرظن رتشیب ماما

 یرھطم یاقآ و ناشیا هکنیا اب .دنتشاد دامتعا ناشیاهب تخس مھ ]ینیمخ[ ماما

 رتیدج یرھطم یاقآ زا ناشیا هزرابم رد ،دندوب هارمھ تھج همھ رد هشیمھ

 یتقو اصوصخم و دندوب هنحص رد نارگید زا شیب ناشیا مھ هزرابم لوط رد …دندوب

 هزرابم یلصا زکرم دندش دیعبت قارع و هیکرت هب ای و دندش لقتنم نادنز هب ماما

 مدع ،تردق ،تماھش .…دندوب ناشیا هزرابم روما عجرم ینعی .دندوب یرظتنم یاقآ

 یرادزار ،یعقوت یب و یگداس ،ناشدوجو رد ادخ زا فوخ زا ریغ یفوخ هنوگرھ

 سک نیلوا دیاب ار ناشیا منکیم رکف نم« )١٧( ».درکیم بذج رتشیب ار ام ناشیا

 درف یملع رظن زا و هزرابم رظن زا …درک باسح ماما اب یحور هطبار و دامتعا رظن زا

 )١٨( ».ماما هب تبسن منادیم روشک مود

 ناشیا ،میدوب رظان و دھاش نامدوخ ام هک اجنآ ات« :یاهنماخ یلعدیس یاقآ .پ

 زا و ،دندشیم بوسحم ]ینیمخ[ ماما ناکیدزن زا یکی هراومھ ]یرظتنم یاقآ[

 و یزکرم هطقن رد مھ نآ ،لاعف و کرحتم رصنع کی ناشیا تازرابم نیا عورش

 ،دندرک تشادزاب ار ]ینیمخ[ ماما ۴٢ لاس رد هک مھ دعب« )١٩( ».دندوب نآ یروحم

 ناشیا اب ام ار شدروم ود رد هک ،دندوب دراو مق یلصا یاھتیلاعف رد یرظتنم یاقآ

 یهعماج هک یماگنھ ،دوب نیسردم یهعماج لیکشت دروم کی .میتشاد یراکمھ

 .دندوب یلصا لماوع ءزج یرظتنم یاقآ دش لیکشت مق یهیملع ی هزوح نیسردم

 .…]هزوح حالصا هرفن ١١ تالیکشت یرگید[



 .…]هزوح حالصا هرفن ١١ تالیکشت یرگید[

 ءزج یرظتنم یاقآ ،مینک یدنبهقبط نویناحور و املع نیب ار هزرابم رصانع رگا

 کی مق هیملع هزوح رد .دنتشاد مھم شقن دنچ ناشیا ینعی .دندوب اھکی هجرد

 ار نیزرابم ابلاغ هزرابم نیفلاخم اھزور نآ .دندوب هزرابم ناکرا زا ینکر کی و یاهنزو

 ناشیا .ینس و یملع ظاحل زا ندوب نیئاپ و یناوج هب دندرکیم مھتم

 زا الوا اریز ،درکیم در یعطاق لکشهب ار تمھت نیا هک دوب یروط ناشتیصخش

 یدایز نادرگاش ،دندوب سردم ،دندوب دھتجم ،دندوب ییالاب تیصخش یملع ظاحل

 باسح ناشیا یور یدرجرب موحرم نامز زا هک دندوب ییاھتیصخش ءزج و ،دنتشاد

 دوجو .یناوج هب دننک ناشمھتم هک دندوبن یسک .دندوبن اھناوج ءزج ایناث .دشیم

 تیثیح و رابتعا کی هزرابم لصا یارب و هناوتشپ و دیما نیزرابم یارب مق رد ناشیا

 .تسا یسرتن مدآ ،تسا یعاجش درم ناشیا اھنیا رب هوالع و .دشیم بوسحم

 هک ار یناسک هشیمھ ،دندرک یم هیجوت ار مدرم هشیمھ ،دندزیم فرح هشیمھ

 یلام کمک نیزرابم هب ،دندرکیم یرکف کمک دندرکیم هعجارم ناشیا هب

 )٢٠( ».دندرکیم

 مق رصانع و مق نیسردم هب نداد طخ و ندرک تیادھ رد ناشیا رگید شقن هتبلا«

 نیرتساسح و نیرتمھم نیسردم یهعماج هک دینادیم .درک شومارف دیابن مھ ار

 ماجنا راک نیا دوب مزال هک یتقو نآ .درکیم رداص فلتخم عطاقم رد ار اھهیمالعا

 شدوجو و درکیم قیوشت ار نارگید و تشادیمرب ار مدق نیلوا هک یسک نآ ،دریگب

   )٢١( ».دوب یرظتنم یاقآ ،دنوش هدامآ راک نیا یارب مھ نارگید دشیم بجوم

 یرایسب و دوب ناشیا زا اضما نیتسخن الومعم اھهیمالعا رد« :یتنج دمحا .ت

 تروشم و یرکفمھ اب اعون اھحرط نیا .دندرکیم اضما ناشیا یمرگلد و دامتعا هب

)٢٢( ».دشیم هتخیر وا

 ،دوب ]ینیمخ[ ماما اب بالقنا یربھر :یشلما ینابر یدھمدمحم موحرم .ث

 لخاد رد یربھر و یھدنامزاس یاھراک یهیقب ،رود زا ندرک یربھر زا دعب یلو

 رد ناشیا یهزادنا هب یسک منئمطم نم …دوب یرظتنم یمظعلا هللاتیآ اب روشک

  )٢٣( ».تسا هتشادن ریثأت یمالسا بالقنا یزوریپ



  )٢٣( ».تسا هتشادن ریثأت یمالسا بالقنا یزوریپ

 یهرابرد دابآفجن کاواس ١٣۴٣ نابآ ١٨  خروم یهنامرحم رظن راھظا مھ نیا .ج

 و ،هدرک ظفح ار دوخ ىملع ماقم ىرظتنم ،یدرجورب هللاتیآ توف زا سپ« :ناشیا

 مق رد زین رضاح لاح رد .تسوا زارطمھ تفگ ناوتیم ىتح و ىنیمخ نابرقم زا ىو

 هجیتنلاب ،دنکیم سیردت جراخ یهلحرم ماما یهسردم رد ار لوصا و هفسلف و هقف

 رادفرط ىگمھ دابآفجن یهبلط ود و داتشھ ىدص و اھیرازاب هیلک تفگ دیاب

   )٢۴( ».دنتسھ ىنیمخ بصعتم

 ترازو طسوت کاواس دانسا زا دلج تسیود زا شیب هک نیا اب هک تساجنیا بلاج

 تاعوضوم و صاخشا هرابرد ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم و تاعالطا

 دانسا اما )٢۶( تیمھامک دراوم زا یرایسب هلمجزا )٢۵( ،تسا هدش رشتنم

 هک قوف دانسا هب یھاگن !تسا هدشن رشتنم نونک ات بالقنا مود تیصخش

 یاھلاس یهلصاف رد یرظتنم یاقآ هک دھدیم ناشن تسا راورخ یهنومن یتشم

 .دوب روشک لخاد تازرابم یلصا روحم ١٣۴٩ ات ١٣۴٣

 هب نآ تیمھا لیلدهب .تسا نآ یلام تیریدم هزرابم روما نیرتمھم زا یکی

 دراوم لماش هزرابم نارود نیا یلام روما مھا .دوشیم هراشا القتسم نآهب راصتخا

 و پاچ یهنیزھ ،اھیدیعبت و یسایس ناینادنز یهداوناخ یهنیزھ :تسا هدوب ریز

 نیا هک تسا حضاو .هیملع یاھهزوح یهیرھش یهنیزھ و ،اھراون و اھهیمالعا عیزوت

 تالیکشت و تیریدم هب زاین لھچ یهھد مود یهمین ناقفخ طئارش رد مھ نآ رما

 اقآ رظن ریز قارع یهکبش .دوب هدش لیکشت قارع و ناریا رد یلام یهکبش ود .دراد

 لاجم نیا رد .درکیم راک یرظتنم یاقآ رظن ریز نآ ناریا یهکبش و ینیمخ یفطصم

 رد .دوشیم هراشا هزرابم نارود ناریا یهکبش یلام تیریدم دروم رد یدھاوش هب

 یکی .تسا مسق راھچ رب دھاوش نیا .دوشیم افتکا دھاش ود یکیهب دروم رھ

 کاواس زا هدناماجهب دانسا موس ،نارود نآ نازرابم شرازگ مود ،ینیمخ یاقآ ماکحا

  .یرظتنم یاقآ دوخ تاراشا هرخالاب و

 شدنزرف ١٣۴٣ نابآ ١٩ مکح رد دیعبت یاھزور نیتسخن رد ینیمخ یاقآ .فلا

 ١٣۴۴ نابآ رد دعب لاس کی )٢٧( .درک دوخ یلام یصو و لیکو ار یفطصمدیس



 ١٣۴۴ نابآ رد دعب لاس کی )٢٧( .درک دوخ یلام یصو و لیکو ار یفطصمدیس

 لیکو ار یرظتنم یاقآ ییالاب دنلب یهمان رد فجن هب دورو یاھزور نیتسخن رد ینعی

 هرادا ار لئاسم ریاس و هزوح دنادیم تحلصم هنوگرھ هک دنکیم ناریا رد دوخ مات

 )٢٨( .دنک

 اب لخاد رد بالقنا یداصتفا یهینب هک هدرک تیاور یناشاک یماما دمحم .ب

 مھ یاهنماخ یلعدیس )٢٩( .دوب ناشیا تسد هک دشیم هرادا یعرش تاھوجو

)٣٠( .تسا هتفگ نیزرابم هب ناشیا یلام یاھکمک زا

 پاچ یلام هنیزھ تخادرپ ،ینیمخ یاقآ مانهب هیرھش تخادرپ میژر دانسا رد .ج

 هب  )٣١( .تسا یروحم یرظتنم یاقآ شقن اھینارنخس و اھهیمالعا شخپ و

 ىرظتنم ىلعنیسح خیش ار شلوپ دوش پاچ هیمالعا هچنآ« :ینابرھش شرازگ

 ناشیا کاواس ١٣۴۶ تشھبیدرا ٢۴ خروم شرازگ رد )٣٢( ».دھدیم ىدابآفجن

 )٣٣( .تسا هدش یفرعم ناریا رد ینیمخ یاقآ یمسر یهمات یالکو زا یکی

 دھاوخ لیصفت هب هنیمز نیارد ١٣۴٧ لاس رد یماظن هاگداد مکح و تساوخرفیک

 .دمآ

 ینیمخ یاقآ مانهب هیرھش دنکیم ششوک یرظتنم یاقآ مدق نیتسخن رد .د  

 یعس ،دوب مھم یلیخ ام یارب ماما هیرھش تخادرپ تقو نآ« .دبای همادا مق رد

 زا سپ نیگنس یاضف رد )٣۴( ».مینک نیمات ار ماما هیرھش هدش لکش رھ هب میدرک

  .تسا هدوبن یناسآ راک نیا دیعبت و بوکرس



 نیا رد .مربیم نایاپهب فجن هب یرظتنم یاقآ یاھرفس رب یرورم اب ار ثحب نیا

 رد لوا رفس .تسا هتشاد قارعهب هنایفخم رفس ود ناشیا هرطاخمرپ نارود

 ،دوب دیعبت رد هیکرت یاسروب رد ینیمخ یاقآ زونھ هک ینامز ١٣۴۴ لاس ناتسبات

 نآ رد عیشت لوا عجرم هک - میکح نسحمدیس یاقآ تیامح بلج یارب هنایفخم یو

 ۀرابرد هدشءاقلا تاھبش ات ،دنکیم فجن هب یرفس ینیمخ یاقآ زا - تسا نامز

 دورو ینیچهنیمز یارب تاقالم نیا )٣۵( .دنک عفر ناشیا نھذ زا ار ینیمخ یاقآ

 میکح یاقآ تیب دنچرھ .تسا هدوب یرورض رایسب فجن هب تضھن یدیعبت ربھر

 یاقآ دمآ دھاوخ هک نانچنآ .دنتشادن یرظتنم و ینیمخ نایاقآ اب یبسانم دروخرب

 رد ناشیا همھ نیا اب ،دوب هدش دازآ نادنز زا هک دوب هام راھچ زا رتمک یرظتنم

 ینیمخ یاقآ اب یتایح لئاسم یخرب رد رظن لدابت یارب هدرک رطخ ١٣۴۵ دنفسا

 تشگزاب ماگنھ هک )٣۶( دنکیم رفس فجن هب نادابآ قیرطزا جنل اب هنایفخم

 هدوب اشگهار و دیفم نارود نآ راوشد طئارش رد رفس ود رھ .دوشیم تشادزاب

  .تسا



دیعبت و نادنز .مود ثحب

 رثؤم یاھهینایب زا هنومن کی هب منادیم بسانم یلصا ثحب هب نتخادرپ زا لبق

 یاملع زا یعمج یوس زا ینحللادیدش یهمان ١٣۴٣ نابآ رد :منک هراشا نارود نیا

 لاسرا ریزو تسخن ادیوھ سابعریما هب ینیمخ یاقآ زا عافد رد مق یهیملع یهزوح

 و رقف زا هوکش هنوگرھ ،یھاوخیدازآ هنوگ رھ ناریا همکاح تئیھ زورما« :تسا هدش

 ،دیدھت اب ار یرامعتسا یدایا و داسف لماوع اب هزرابم هنوگ رھ هرخالاب و یگراچیب

 دنکیم ششوک امئاد و دھدیم خساپ مادعا و دیعبت ،هجنکش ،سبح ،باعرا

 ناریا تلم …دھد شرتسگ رتشیب ار ناقفخ و دزاس هفخ اھ هنیس رد ار اھسفن

 یلم ناربھر ریاس و دیعبت رد دوخ یبھذم یاوشیپ و دیلقت عجرم دنیبب دناوت یمن

 هحص همکاح تئیھ یاھراک هب ،هتسشن تکاس لاح نیا اب و دنشاب هدوب دودحم

 هب هیکرت زا ینیمخ یاقآ یمظعلا هللا تیآ ترضح لاقتنا اب دینکن لایخ امش .دنراذگ

 تیآ ترضح دیعبت همادا ؛درک شوماخ ار تلم نیا هتخورفا تاساسحا دوشیم قارع

 تلم مومع مشخ و یتحاران هیام دشاب هک یتروص رھ هب و اجرھ رد ینیمخ هللا

 هاگداد مکح .تسا نآ ناگدنسیون و ناحارط زا یرظتنم لومعم قباطم )٣٧( ».تسا

    .دمآ دھاوخ اھهیمالعا رد یو شقن یهرابرد ١٣۴٧ لاس رد یماظن

 .دوشیم دیعبت راب ود و ینادنز راب هس هلاس شش عطقم نیا رد یرظتنم یاقآ

)٣٨( 

 



 دّمحم یریگتسد زا سپ یتاعاس ١٣۴۵ نیدرورف ١ :لوا تشادزاب .فلا

 یتلود هب تبسن »رطخ مالعا« ۀیمالعا شخپ نیح رد لاس لیوحت ماگنھ یرظتنم

 میحرلادبع ،یرظتنم یاقآ تشادزاب هب ضارتعا رد )٣٩( .هیملع یاھهزوح ندش

 ریگتسد زین ،دوب عجارم هب هعجارم رد بالط و الضف جیسب نیح رد یزاریش ینابر

 تاھوجو رانک رد .دوشیم شیتفت ینابر و یرظتنم لزنم هلصافالب )۴٠( .دوشیم

 نتم رد هک ییاھزیچ زا یکی ینیمخ یاقآ یاھراون و اھهیمالعا ،هیعرش

 نتم« دروخیم مشچهب یرظتنم یاقآ لزنم رد هدشطبض دراوم یهسلجتروص

 ردپ )۴١( .تسا »ناریا تلم ردپ قدصم دمحم رتکد یاقآ بانج ناونع تحت یفارگلت

 همھ زا ،دنوشیم هجنکش هنایشحو نارھت یهعلق لزق نادنز رد رسپ و

 )۴٢( .ردپ روضح رد رسپ یهجنکش و ندنازوس رتاسرفتقاط

 و مق عجارم زا مق یهیملع هزوح بالط و الضف زا رفن ١٧٠ زا شیب ۴۵ نیدرورف رد

 ىرظتنم ىاقآ ترضح« :دنسیونیم هدرک دادمتسا ینادنز یالضف یدازآ یارب فجن

 جراخ سرد ریخا لاس دنچ رد و هدوب هیلاع حوطس دیتاسا نیرتگرزب زا ىکی هلظدم



 جراخ سرد ریخا لاس دنچ رد و هدوب هیلاع حوطس دیتاسا نیرتگرزب زا ىکی هلظدم

 تیرثکا ،قارغا نودب و دشابیم مق ةیملع یهزوح ىالضف زا ىعمج عمجم ناشیا

 رسارس رد نونکا مھ هک ماقم ىلاع نیغلبم زا ىرایسب و مق یهیملع یهزوح بالط

 و هدرب هدافتسا راوگرزب نیا سرد رضحم زا دنداشرا و غیلبت لوغشم روشک

 هب یکرتشم یهمان رد یزاریش ینابر و یرظتنم ١٣۴۵ رویرھش رد )۴٣( ».دنربیم

 هعلق لزق نادنز زا کیرھ مان رکذ اب اھناتسرھش و مق ،فجن یاملع و عجارم

 دمحم و اھنآ رب کاواس فرط زا هک ییاھهجنکش و تاقییضت ،اھتناھا ،اھیئوجزاب

 رد همان )۴۴( .دندرمشرب هناعاجش ار دوب هتفر یسایس ینادنز ناونع هب یرظتنم

 دمحادیس یاقآ یریگیپ اب و دش شخپ اھناتسرھش و مق ،فجن رد یعیسو حطس

 شش .دش ١٣۴۵ نابآ رد دھاجم ینادنز ود یدازآ ثعاب )۴۵( تاماقم هب یراسناوخ

 یرظتنم دمحم هک تسا رکذهب مزال )۴۶( .دنیوگیم کیربت ار اھنآ یدازآ عجارم زا رفن

 ١٣۴٨ نیدرورف رد و موکحم نادنز لاس هسهب همکاحم زا دعب هکلب دشن دازآ اھنت هن

 مدرم تضھن راگدنام دانسا زا یماظن هاگداد رد یو یهناروسج یهیعافد .دش دازآ

 )۴٧( .تسا ناریا

 یاقآ اب تاقالم و فجن زا تشگزاب ماگنھ یرظتنم یاقآ :مود تشادزاب .ب

 ماھتا هب کاواس طسوت ١٣۴۶ نیدرورف ٧ خیرات رد نادابآ دابآورسخ زرم رد ینیمخ

 جنپ زا دعب هک ،دوشیم هعلق لزق یهناور رگید راب و تشادزاب زرم زا زاجمریغ روبع

 فجن زا یفارگلت یط ینیمخ یاقآ )۴٨( .دوش دازآ نادنز زا١٣۴۶ رویرھش ۵ رد هام

 بھذ .ترسم بجوم یلاعبانج دورو« :دیوگیم کیربت ار نادنز زا یدازآ ناشیا هب

 )۴٩( )دنام یقاب شاداپ و رجا و تسبرب تخر یتخس و جنر( .»رجالایقب و ءانعلا

 مراکم و یزاریش ینابر ،یرظتنم نایاقآ کاواس شرازگ هب :لوا دیعبت .پ

 ىروآ عمج کرادت رد هاش یراذگجات یهنالاس مسارم یرازگرب ۀناتسآ رد یزاریش

 زور ١٢ یعامتجا تینما ظفح نویسیمک یأر قبط اذل .دناهدوب نشج نیا جراخم رامآ

 هب هام هس تدمهب و راضحا یرظتنم یاقآ ١٣۴۶ رھم ٢٢  خیرات رد مسارم زا لبق

 و روضح و اضما ىارب هاگچیھ ناشیا دنچرھ )۵٠( .دوشیم دیعبت نامیلس دجسم

 ینارگن زاربا یرظتنم یاقآ دیعبت زا ینیمخ یاقآ )۵١( .دوریمن ىنابرھش هب بایغ



 ینارگن زاربا یرظتنم یاقآ دیعبت زا ینیمخ یاقآ )۵١( .دوریمن ىنابرھش هب بایغ

 هب ىیازع« ناونع تحت ىاهیمالعا ،یراذگ جات نشج مایا نیمھ رد )۵٢( .دنکیم

 ملظ رب هوالع نآ رد هک دوشیم رشتنم نارھت تیناحور هعماج ىاضما اب »نشج مان

 یاقآ هلاس نیدنچ دیعبت هب تبسن ،اھیدازآ بلس و ،مدرم لاوما لواپچ ،متس و

 هب ىرظتنم یاقآ دیعبت ،لباز هب یمق نسحدیس یاقآ دیعبت ،قارع هب ىنیمخ

 هدش ضارتعا نادھاز رد یناحور قداصدیس یاقآ دیعبت رد نادنز و ،نامیلس دجسم

 میقم نیلصحم و الضف زا رفن ١١٠یاضما  اب یاهمان راب نیتسخن یارب )۵٣( ،تسا

 لالقتسا ،مالسا زا عافد لیلدهب ار یرظتنم یاقآ ینوناقریغ دیعبت فجن هیملع هزوح

 نارود نایاپ رد )۵۴( .دننکیم مالعا ىنکشنوناق و دادبتسا هیلع هزرابم ،روشک

 هب زاجم هک دنکیم غالبا ناشیا هب نامیلس دجسم یرادنامرف یرابجا تماقا

 رد یرتشوش یقتدمحم یاقآ دیدزاب زا دعب یرظتنم یاقآ .دیتسین مق هب تشگزاب

 هب یفجن یشعرم و یناگیاپلگ ،یرادمتعیرش نایاقآ و )۵۵( دوریم مق هب رتشوش

 هک دنکیم مالعا دوخ نادرگاش هب یرظتنم یاقآ )۵۶( .دنیآیم ناشیا رادید

 دوخ هاگداز هب و تشادزاب سیردت زاغآ زا لبق اما .دنک یم عورش ار اھسرد هلصافالب

 !دوشیم دیعبت

 دیعبت هب دیعبت زا ناشیا مق زا یرظتنم یاقآ ندرکرود یارب :دیعبت نیمود .ت

 تماقا هب موکحم١٣۴٧ نابآ ات ١٣۴۶ نمھب زا هام هُن تدم هب و دوشیم هداتسرف

 ریسفت یمومع سرد و هقف جراخ سیردت زین ناشیا .دوشیم دابآ فجن رد یرابجا

 یرظتنم کاواس )۵٧( .دزادرپیم هعمج زامن بترم یهماقا هب و ،دنکیم زاغآ ار نارق

 هب ار اھنآ روضح و هداد صیخشت مق یاھضارتعا لصا نیکرحم ار یزاریش ینابر و

    )۵٨( .تسا هتسنادن تحلصم

 ١٣۴٧ ناتسبات لوا ات ١٣۴۵ راھب لوا زا یرظتنم یاقآ :موس تشادزاب .ث

 دیعبت رد مھ ار لاس کی و نادنز رد لاس کی زا شیب هاگداد مکح و همکاحم نودب

 یاقآ تامادقا لیلد هب نامز نآ ات همکاحم یرازگرب مدع ارھاظ .تسا هدینارذگ

 رد اما )۵٩( .تسا هدوب یراسناوخ دمحادیس یاقآ اصوصخ و میکح نسحمدیس

 ینابر و یرظتنم نایاقآ هیلع یتساوخرفیک رد هاش میژر ١٣۴٧ ناتسبات لیاوا



 ینابر و یرظتنم نایاقآ هیلع یتساوخرفیک رد هاش میژر ١٣۴٧ ناتسبات لیاوا

 یهطورشم میژر اب تیدض( یلخاد تینما هیلع رب مادقا« هب ار ناشیا یزاریش

 یاقآ تشگزاب یارب یزیرهمانرب و کرادت نآ حیضوت رد و هدرک مھتم »)یتنطلس

 هیلع ىنید مولع بالط ىلصا نیکرحم و رثؤم ناگدننادرگ زا ،ناریا هب ىنیمخ

 ،نادنز رد برخم تامادقا ،میژر ىحالصا و ىساسا تامادقا زا داقتنا ،تموکح

  )۶٠( .تسا هدش رکذ نیفلاخم هب یدام یاھکمک و یضارتعا یاھهینایب ىاضما

 تساوخرفیک رد روکذم تاماھتا دوخ ١٣۴٧ ریت ٩ خروم ىهیعافد رد ىرظتنم یاقآ

 دض رب مادقا ماھتا در نمض الوا :درک در ریز حرش هب کیهب کی ار یماظن هاگداد

 هنوگچ .تسناد "تیطورشم" ساسا راذگ هیاپ ار تیناحور ،روشک ىلخاد تینما

 یناحور هب تدارا ایناث ؟دنک مادقا تیطورشم و تینما هیلع رب دوخ تسا نکمم

 »ىنیمخ هللاتیآ ترضح« روظنم رگا دراد یشاحت شمان رکذ زا ناتسداد هک فلاخم

 اب تفلاخم رب یتلالد و تسا ىبلق ىرما ،ىداتسا قح و اوقت ،ملع تھج هب تسا

 مامت ىارب تلود زا داقتنا قح هطورشم تموکح ىاھیگژیو زا نینچمھ .درادن تلود

 نوناق ممتم مود لصا ساسا رب هک تسا دیلقت عجارم و املع هژیوهب هعماج دارفا

 اثلاث .دنراد "وتو قح" سلجم رد هبوصم نیناوق هب تبسن لوا زارط ىاملع ،یساسا

 یهیئاوکش اعبار .تسا تسردان کاواس عقاو فالخ شرازگ هب تساوخرفیک ىاکتا

 نآهب هچنآ اسماخ ؟!تسا مرج ارچ شترا یناتسداد هب نادنز لخاد زا ام یمسر

 و تاداقتنا ىاهراپ رب لمتشم تلود سیئر هب هداشگرس یهمان دنچ یاضما مفرتعم

 زا و ینوناق یمادقا ىنیمخ یاقآ دیعبت همادا زا ىتحاران راھظا هلمج زا مزال تارکذت

 .تسین مرج انیقی و بوسحم رکنم زا ىھن و فورعم هب رما قیداصم زا اعرش

 تنطلس اب تیدض هب یطبر هچ اھنیا تاماھتا یهیلک تحص ضرفرب اسداس

 ینیمخ یاقآ زا هدیجنس و یقوقح یعافد یرظتنم یاقآ عافد )۶١( ؟!دراد هطورشم

 .دوب یماظن هاگداد رد

 حلسم ىاھورین ىسرداد یهرادا کی هرامش ىداع هاگداد یودب ىأر

 روشک ىلخاد تینما هیلع مادقارد ار مھتم ود رھ ١٣۴٧ ریت ١٣ خروم یھاشنھاش

 یلبق تشادزاب تدم باستحا اب سبح لاس هس هب ار ناشیا و تخانش مرجم



 یلبق تشادزاب تدم باستحا اب سبح لاس هس هب ار ناشیا و تخانش مرجم

 اھھد هک تسا ییاھهینایب یاضما رطاخ هب تیموکحم تقیقح رد )۶٢( .درک موکحم

 کرحم روحم و اھنآ حارط و هدنسیون ار ینابر و یرظتنم میژر اما دندوب هدرک اضما رفن

 رد لوا شقن ود رھ اقافتا و ،تخانش ینیمخ یاقآ بایغ رد ضارتعا زیر همانرب و

 مکح هب ناموکحم ضارتعا لابند هب .دنتشاد مق رد هزرابم غارچ نتشاد هاگن نشور

 ار یرظتنم و یزاریش ینابر نایاقآ تیموکحم شترا رظندیدجت هاگداد ،یودب هاگداد

 ددجم ضارتعا )۶٣( .داد لیلقت یبیدات سبح مین و لاس کی و لاس ود هب بیترتهب

 اقآ شاهدنیامن طسوت میکح یاقآ تعافش و رظندیدجت هاگداد مکح هب ناموکحم

 ىاھورین ىسرداد یوس زا و )۶۴( ،دوشیمن هتفریذپ نارھت رد ینایتشآ دمحا ازریم

 غالبا اھنادنز یهرادا هب ١٣۴٧ دادرم ٢٢ خیرات رد هرداص مکح تیعطق حلسم

 )۶۵( .ددرگیم

 یرظتنم یاقآ ١٣۴٧ دادرم رد تاعالطا یهژیو رتفد هب کاواس یمسر شرازگ رد 

 زا و مق میقم رگلالخا و تحاران نیسردم زا« :تسا هدش فیصوت هنوگنیا

 عیزوت و هیھت ماھتاهب ریخا لاس دنچ ىط هدربمان .تسا ىنیمخ ىدج نارادفرط

 روظنمهب ىرس تاسلج لیکشت ،مظن لالخا هب بالط کیرحت ،هرضم ىاھهیمالعا

 ود روشک تینما دض رب مادقا و تلود ىحالصا تامادقا هیلع ىدیدش تامیمصت ذخا

 موکحم نامیلس دجسم رد ىرابجا تماقا هام هس تدمهب زین رابکی و ریگتسد راب

 .تسا هدوب دازآ نیمأت رارق اب مکح ىارجا نامز ات یرظتنم یاقآ )۶۶( ».تسا هدش

 ات ناشیا و )۶٧( .دوشیم رداص یو یریگتسد روتسد ١٣۴٧ نابآ ۵ خیرات رد هرخالاب

 .دوشیم سوبحم هعلق لزق نادنز ۴ دنب رد هام تفھ تدم هب ١٣۴٨ تشھبیدرا

)۶٨(

 میحرلادبع ،یرظتنم نایاقآ نارود نآ رد هزرابم زاتشیپ هس یراکمھ یدازآ زا سپ

 ار مق رد سیردت یرظتنم .دباییم همادا یدیعس اضردمحمدیس و یزاریش ینابر

 .دریگیم رس زا هرابود



 یملع تیلاعف .موس ثحب

 هار دراد هفیظو ینیمخ و یدرجورب نایاقآ نادرگاش لضفا ناونع هب یرظتنم یاقآ

 یاهنوگ هب ددعتم یاھدیعبت و اھنادنز ،تاقییضت اما .دھد همادا ار شدیتاسا یملع

 زغم مدقم ]رصان[ راسمیت« .دنک یریگولج وا یملع رارقتسا زا هک دش یحارط

 میراذگیمن ام :دوب هتفگ یناحور گرزب یاھتیصخش زا یکی هب کاواس لصفنم

)۶٩( ».دیایب دوجوب ام یارب یمود ینیمخ و دشاب مق رد یرظتنم

 تشذگرد ات ١٣۴٣ نابآ رد ینیمخ یاقآ دیعبت( نارود نیا زا یمین یرظتنم یاقآ

 هدوب مق رد هک یمین .تسا هدوب دیعبت و نادنز رد ار )١٣۴٩ دادرخ رد میکح یاقآ

 و ،١٣۴۶ رویرھش ،١٣۴۵ دنفسا ات رذآ ،١٣۴۴ دنفسا ات ١٣۴٣ نابآ زا تسا ترابع

 لوا زا( لاس هس تدمهب ناشیا صخشم تروصهب .١٣۴٩ دادرخ ات ١٣۴٨ دادرخ

 مورحم یوزوح سیردت زا دیعبت و نادنز لیلدهب )١٣۴٨ راھب طساوا ات ١٣۴۵ لاس

 هدرک هراشا هتکن نیا هب زاجیا هب سمخ باتک یهمدقم لوا رد یو .تسا هدش

 لاغتشالا نع تاونس ثالث ةدم نامزلا قئاوع و رھدلا حناوس ینتقاع دقل« :تسا

 )٧٠( .»ةیملعلا ةزوحلا یف ةیھقفلا ثحابملاب



 )٧٠( .»ةیملعلا ةزوحلا یف ةیھقفلا ثحابملاب

 ١٣۴٧ لاس فجن رد« :تسا هدرک هراشا تقیقح نیا هب مھ یمق نمؤم دمحم

 هک دوب ینامز .دندیسرپ مق یهزوح عضو زا ناشیا مدیسر ینیمخ یاقآ تمدخ

 بانج العف .دندوب هدش یبلق یهتکس راچد داماد ]ققحم دمحمدیس اقآ[ موحرم

 و سیردت لوغشم مق رد هک دراذگیمن دازآ ار ناشیا توغاط هک دنتسھ یرظتنم

 - تسھ مدای شاهلمج زونھ - دندومرف ناشیا دروم رد ]ینیمخ[ ماما .دنشاب میلعت

 دروم رد ]ینیمخ[ ماما یتقو ار هلمج نیا .تسا یمھفزیچ مدآ ناشیا :دندومرف

 رد ینیمخ یاقآ یهلمج اسب هچ )٧١( ».تسا یدنمشزرا هلمج دنیامرفب یسک

 یرظتنم یاقآ فیدر رد یدارفا یارب یملع تیلاعف رب یسایس تیلاعف تیولوا دییات

 .تسا هدوب

 یدرجورب یاقآ شداتسا تافو زا دعب هک ار موص باتک هقف جراخ یرظتنم یاقآ

 ١٣۴۴ لاس رخآ ات سیردت نیا .داد همادا ،دوب هدرک زاغآ )١٣۴٠ لاس زا ارھاظ(

 یلک روطهب نآ سیردت١٣۴٨ لاس لوا یهمین رد اتیاھن و هتشاد همادا ارمتسم

 رب دعب لاس لھچ هک یھاتوک یهمدقم رد ناشیا .تسا هدش هتشاذگ یرانکهب

 .تسا هدرک هراشا ثحب نیا سیردت نامز یهدیدع تاقییضت هب هتشون دوخ تابوتکم

)٧٢(     

 هب )١٣۴٧ زیئاپ ات ١٣۴۶ ناتسمز( دابآفجن رد دیعبت یهھام هُن یهرود رد ناشیا 

 سیردت نیا عوضوم ارھاظ )٧٣( .تخادرپ نآرق یمومع ریسفت و هقف جراخ سیردت

 رد نآرق ریسفت تاصخشم زا .دشاب دناوتیمن موص باتک یهمادا زا ریغ یزیچ جراخ

 یضعب نم« :تسا هتفگ دوخ تارطاخ رد ناشیا .تسین تسد رد یعالطا هرود نیا

 و عطق ثحبم" ،مدرک عورش هیافک مود دلج جراخ زا ،ماهتفگ مھ ار لوصا ثحابم زا

 رطاخ هب یلو دوب بالقنا زا لبق اھنیا ،متفگ ار "تئارب" زا ییاھتمسق و "نظ

 هدرکن هراشا سیردت نیا نامز هب ناشیا )٧۴( ».مسیونب ار اھنآ مدرکن تقو اھیراتفرگ

 یاھلاس نیب ینعی دشاب ناشیا جراخ سیردت لیاوا دیابیم هدعاقلایلع .تسا

 ناتسمز ات ١٣۴٣ زیئاپ زا ینعی ینیمخ یاقآ دیعبت زا دعب اصوصخ و ،١٣۴۴ ات ١٣۴٠

 زا لاس هس زا سپ موس نادنز زا یدازآ زا دعب یرظتنم یاقآ )٧۵( .ملاع هللاو ،١٣۴۴



 زا لاس هس زا سپ موس نادنز زا یدازآ زا دعب یرظتنم یاقآ )٧۵( .ملاع هللاو ،١٣۴۴

 یهزوح رد ار سمخ باتک جراخ سیردت )ق١٣٨٩ بجر( ١٣۴٨ یلیصحت لاس لوا

 هتفرگیپ دعب ثحبم رد سیردت نیا یهمادا یهوحن )٧۶( .دنکیم زاغآ مق یهیملع

 .دش دھاوخ

 یاھتیلاعف لالتخا رد یناوارف ششوک میژر لاس شش نیا رد عومجم رد

 ندرک فقوتم و ندرک شوماخهب قفوم دنچرھ ،درک داجیا یرظتنم یاقآ یملع

 ظیلغ یسایس تیلاعف لیذ رد یملع تیلاعف نارود نیا رد تیاھن رد .دشن ناشیا

 .تفای همادا یقیقر لکشهب

موس ثحبم نایاپ  

١٣٩۴ ید ۶

:اھتشاددای
 تابوصم ،)۶۴ ریت ات ۵٧ نمھب زا( ماظن مود تیصخش :زا دنترابع رگید باب هس نیوانع *

 ات ۶۴ نابآ زا( یربھر ماقممئاق و ،)١٣۶۴ نابآ - ریت( هدنیآ یربھر دروم رد ناگربخ سلجم

.)۶٨ نیدرورف

  نابآ ١ ،رویرھش ٣ :تسا هدش رشتنم ریز یاھخیرات رد بیترتهب تسخن لصف هس **

.تسا ١٣٩۴ ید ١ مراھچ لصف زا تسخن باب لوا یهمین راشتنا خیرات .١٣٩۴ رذآ ١٠ و

 ،نارھت ،یمالسا بالقنا دانسا زکرم ،یدزی متاخ سابعدیس هللاتیآ تارطاخ باتک )١(

.٧۴ص ،١٣٨١

 نسح ،ینیمخ یفطصمدیس :فجن رد ینیمخ یاقآ سرد صخاش دارفا یخرب )٢(

 ،یدزی متاخ سابعدیس ،یناشاک یتسار نیسح ،ینیئاق نسحدمحم ،یناھفصا یفاص

 .یشعرم ناوخا و یمیرک رفعجدیس

 ،نارھت ،لوا دلج ،روپیمشتحم ربکایلعدیس نیملسملاومالسالاتجح تارطاخ )٣(
 .۵٠٣ ص ،١ج ،یمالسا تاغیلبت نامزاس یرنھ ۀزوح یمالسا بالقنا تایبدا رتفد ،١٣٧۶

 نادرگاش دادعت دروم رد طایتحا .تسا هدوب فجن زرابم نویناحور یزکرم یهتسھ وضع یو

!تسا عجرم رھ نارادفرط نیمخت مود کی رثکادح سورد

 .١٣٧٩ ،نارھت ،ط هحفص ،عیبلا باتک قیقحت یهمدقم )۴(

 لبق .تسا هدش رشتنم فجن رد ١٣۵٧ ات ١٣۴٩ یاھلاس نیب عیبلا باتک دلج جنپ )۵(

 .دوب هدش رشتنم فجن رد ١٣۴۴ لاس رد ةراھطلا باتک موس دلج نآ زا



 تسخن تبون ود راشتنا خیرات زین و مود دلج و لوا دلج نیودت قیقد خیرات )۶(

 نیودت اسروب رد لوا دلج تسا صخشم هچنآ .تسین صخشم فجن رد ةلیسولاریرحت

 زا لبق ارھاظ ،تسا هدش نیودت فجن رد مود دلج ،١٣۴۴ رھم یلاوح ینعی تسا هدش

 زا لبق راشتنا مود تبون و هاجنپ یهھد لیاوا ارھاظ زین فجن رد راشتنا لوا تبون .١٣۴٩

 رشن و میظنت یهسسؤم عبط باتک قیقحت یهمدقم رد هک تساجنیا بلاج .تسا ١٣۵٧

!تسا هدشن قیقحت مھم تاصخشم نیا زا کیچیھ یهرابرد ینیمخ ماما راثآ

 ،٩ هلئسم ،عبارلا طرشلا ،رکنملا نع یھنلاو فورعملابرمالا باتک ،ةلیسولاریرحت )٧(

 .۴٧٣ص ،١ج

 .۴٨٢ص ،١ج ،٢ هلئسم ،ماتخ ،رکنملا نع یھنلاو فورعملابرمالا باتک ،نیشیپ )٨(

.مود دلج ،ماما یهفیحص )٩(

.نیشیپ )١٠(

 رد نابز یسراف هورگ نایوجشناد یمالسا یاھنمجنا ۀیداحتا هب مایپ ،نیشیپ )١١(

 .تسا هدوب هیداحتا نیا لوئسم نامز نا رد یئابطابط قداص .اپورا

 ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم حیحصت ،هیقف تیالو باتک یهمدقم )١٢(

 زا( یسراف نیدلالالج :دناهدرک یفرعم باتک نیا راتساریو ار دوخ رفن ود .١٣٧٢ ،نارھت

 تضھن( یترایز یناحوردیمحدیس و )١٣٩۴ ریت ،روبع زمر یهمانھام اب هبحاصم رد هلمج

.)١٣٨١ پاچ ٧٣٠-٧۶٣ص ،مود دلج ،ینیمخ ماما

.۶١۵-۶٧٠ص ،٢ج ،عیبلا باتک )١٣(

  .١٧-١٨ص ،یمالسا تموکح :هیقف تیالو )١۴(

 لضافا زا یکی هب ،مق ۀیملع ۀزوح عضو زا ینارگن راھظا ،مود دلج ،ماما یهفیحص )١۵(

 ماما همان بطاخم" :١٧٢ص ،٢ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یترایز یناحور .مق ۀیملع ۀزوح

 تلع هب تسا نکمم هک تھج نیا زا ار دوخ ىنارگن هک تسا ىرظتنم هللاتیآ ىنیمخ

”.تسا هتشاد زاربا دیآ دوجو هب مق رد ىلزلزت ناشیا دیعبت

.٣٧٣ص ،٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم ،١٣۶٢ دنفسا ٧ خروم یهبحاصم )١۶(

.۴۴٨-۴۴٩ص ،نیشیپ ،١٣۶٢ رذآ ١ خروم یهبحاصم )١٧(

 .۴۵۵ص ،نیشیپ )١٨(

.٣۶۵ص ،نیشیپ ،١٣۶٣ تشھبیدرا ١ خروم یهبحاصم )١٩(

.٣۶۶ص ،نیشیپ )٢٠(

.٣۶٧ص ،نیشیپ )٢١(

.٣۶١ص ،نیشیپ ،١٣۶٣ رھم ٢۵ خروم یهبحاصم )٢٢(

.٣٩٧ص ،نیشیپ ،١٣۶٣ دادرخ ١ خروم یهبحاصم )٢٣(



 هللاتيآ ترضح تازرابم ریس زا دـنچ ىدانسا :متس اب زیتس ،یفطل یبتجم )٢۴(

 ،۴ ج ،دانسا یهنیئآ رد ىنیمخ ماما تازرابم ریس زا لقن هب ،٨٧ص ١ج ،يرظتنم ىمظعلا

 روشک رد ینیمخ یاقآ دیعبت هب یمدرم ضارتعا نیتسخن زا کاواس شرازگ نیا .١٨١ص

 .١٣۴٣ نابآ ١۶ خیرات رد رازاب دجسم رد مدرم نصحت و رازاب لیطعت :تسا دابآفجن رد

 ار ىرظتنم هللاتیآ مق کاواس :تسا هتشون زین یناود یلع )٣۶ و ٢٣ص ،نیشیپ ،یفطل(

 ،۵ج ،ناریا نویناحور تضھن( .تسنادیم ىنیمخ ماما طخ رد عقاو هزوح ىناحور نیرتمھم

)١٧۶ص

  :تسا هدش رشتنم هنیمز نیا رد هعومجم راھچ نونک ات )٢۵(

 هسسوم :نارھت ،دلج ٢٢ ،کاواس تیاور هب دانسا هنیآ رد ینیمخ ماما تازرابم ریس -

.١٣٨۶ ،)س( ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت

 ۵ ،…ینابرھش دانسا تیاور هب )س( ینیمخ ماما تازرابم ریس دانسا هنییآ رد ماما -

  .١٣٨٣ ،)س(ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسوم ،دلج

 :نارھت ،دلج ١٨ ،کاواس تیاور هب دانسا هنیآ رد ینیمخ ماما نارای تازرابم ریس -

.١٣٩٣ ،جورع رشن و پاچ هسسوم ،)س( ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسوم

 شیب ،تاعالطا ترازو یخیرات دانسا یسررب زکرم ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای -

 .دلج هاجنپ زا

 دادعت تاعالطا ترازو یخیرات دانسا یسررب زکرم قوف یهعومجم راھچ رب هوالع -

 ریغ و یناحور نازرابم زا دلجم دنچ رد کی رھ ناونع دصکی زا شیب یراگنکت یدایز

 هدرک رشتنم هریغ و بالقنا زا لبق مھم عیاقو ،یخیرات یهنکما ،یولھپ رصع لاجر ،یناحور

   .تسا

 ظعاو( کاواس دانسا تیاورهب یفاک دمحا خیش جاح مالسالاتجح :هلمج زا )٢۶(

.١٣٨٣ ،هحفص ۵٨١ ،یخیرات دانسا یسررب زکرم ،تاعالطا ترازو ،نارھت ،)دیھش

.١٣۴٣ نابآ ١٩ اب ربارب ١٣٨۴ بجر ۵ مکح ،لوا دلج ،ماما هفیحص )٢٧(

 کی مق رد ماما ندوبن مایا نامھ رد :مات تارایتخا ضیوفت و بناجنیا هب ماما همان« )٢٨(

 هک دوب نیا همان نیا نومضم ،دوب مھم یلیخ همان نیا هک دمآ نم یارب ماما فرط زا همان

 تحلصم روج رھ و دینیشنب نم لزنم رد امش ،دیتسھ نم لزنم مات رایتخا بحاص امش

 ناشیا هک یتقو ار همان نیا.دوب ییالابدنلب همان،دینک هرادا ار لئاسم ریاس و هزوح دینادیم

 نم بیج رد و هدیسر هزات اقافتا همان نیا.دندوب هداتسرف نم یارب دنتفر فجن هب هیکرت زا

 کاواس دندرب و دندرک تشادزاب ارم هک متفگیم سرد ماما دجسم رد متشاد نم و دوب

 و نوریب متفر ییوشتسد ناونع هب ،دوشیم دب یلیخ دنریگب ار همان نیا رگا مدید نم ،مق

 هللاتیآ تارطاخ( ».تفر نیب زا همان نیا هک مدوب تحاران یلیخ و رود متخیر مدرک هراپ ار نآ



 )٢۶٢ص ،یرظتنم

.٣۴۴ ص ،٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم ،١٣۶٣ رھم ١ خروم یهبحاصم )٢٩(

.٣۶۶ص ،نیشیپ )٣٠(

 ىمظعلا هللاتيآ ترضح تازرابم ریس زا دـنچ ىدانسا :متس اب زیتس ،یفطل )٣١(

 ص ٢ج ،هزرابم نارود ،یناجنسفر ىمشاھ  زا لقن هب ۵٠۶ص زین و ؛٢٧ص ١ج ،يرظتنم

٩۶٧.

 ،ینابرھش دانسا یهنیئآ رد ىنیمخ ماما تازرابم ریس زا لقن هب ،١٢۶ص ،نیشیپ )٣٢(

 .٢۴٧ ص ،٣ج

 :زا دنترابع ینیمخ یاقآ زا یمسر یهمات تلاکو ناگدنراد شرازگ نیاربانب )٣٣(

 مسقم( مق میقم ىتبرت ىمالسا ربکاىلع خیش ،نارھت میقم ىناساول قداصدیس

 خیش ،ىنیمخ یاقآ ردارب هدیدنسپ ىضترم دیس ،)مق رد ینیمخ یاقآ یهیرھش

 یفطصم دیس و ىنیمخ یاقآ داماد ىقارشا نیدلاباھش اقآ ،یرظتنم ىلعنیسح

 ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای( .تسا فجن میقم العف هک ناشیا رسپ ینیمخ

 ،ینابرھش دانسا یهنیئآ رد ىنیمخ ماما تازرابم ریس هب دیرگنب زین و )١١٩ص ،٢٠باتک

 و تسا هدشنرشتنم زونھ یرظتنم یاقآ کاواس دانسا تشذگ هکنانچمھ .۴٠١ص ،٣ج

  .تسا هدش لقن صاخشا رگید دروم رد هرشتنم دانسا زا لقن هب زین دانسا نیا

 هار نیا رد هک ینایاراب و نویناحور مان هب ناشیا .٢۵٢ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٣۴(

.تسا هدرک هراشا دناهدرکیم تدعاسم

.٢۵۶-٢۵٨ص ،نیشیپ )٣۵(

 یرظتنم یاقآ هک هدمآ ٢٠٠ص ٢ج ینیمخ ماما تضھن باتک رد .٢۶٣ص ،نیشیپ )٣۶(

 و دش هدیزگرب ءارآ قافتا هب ینیمخ یاقآ اب تروشم تھج مق یهزوح زرابم دیتاسا طسوت

 .تفر فجن هب

 .١٠ تسویپ ،٨٠۵-٨١٠ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٣٧(

 .تسا هدشن روظنم زورهنابش ود زا رتمک یاھتشادزاب و راضحا هبساحم نیا رد )٣٨(

 :متس اب زیتس ،یفطل هب دیرگنب نادنز یهرود نیا تایئزج اب یئانشآ یارب )٣٩(

 نتم .١۴٧-٢۶٧ص ،١ج ،يرظتنم ىمظعلا هللاتيآ ترضح تازرابم ریس زا دـنچ ىدانسا

 مالعا :تیناحور و ىبھذم روما رد فاقوا تلاخد یهرابرد مق یهیملع ةزوح یهیمالعا

.١۵٢-١۵۴ص ،۴ج ،یمالسا بالقنا دانسا ،رطخ

.٢٢٨-٢٢٩ص ،١ج ،نونکات زاغآ زا نیسردم هعماج )۴٠(

.٧۶ص ،١ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا ،کاواس ١٣۴١ نیدرورف ٣ خروم دنس )۴١(

 .٣۴٠ و ٣٣٣-٣٣۵ص ١ج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۴٢(



.١٩۵ص ،٣ج ،یمالسا بالقنا دانسا )۴٣(

 یهمان رد نانآ .٨۴٠-٨۴۴ص ،٢ج و ٣۴١-٣۴٢ص ،١ج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۴۴(

 نمض شترا یناتسداد تسایر هب باطخ ١٣۴۵ رویرھش ٣٠ خروم یرگید کرتشم

 ماما نارای( .دندرک اذغ باصتعا هب دیدھت دنا هدرک نادنز رد نیرومام هک یتافلخت ندرمشرب

  )٨ هرامش همیمض ،١۶ باتک ،کاواس دانسا تیاور هب

 ىمظعلا هللاتيآ ترضح تازرابم ریس زا دـنچ ىدانسا :متس اب زیتس ،یفطل )۴۵(

 .٨٢ص ،١۶ باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای زا لقن هب ٢۶٢-٢۶٣ص ،يرظتنم

 ،یفطل( .دندرک مادقا ناشیا صالختسا یارب زین ینالیم و یناگیاپلگ ،ییوخ ،میکح نایاقآ

)٩٢و ٧٩ ،٧۴ ،٨ ش دانسا ،نیشیپ

 ،ىنیمخ ،یزاریش دمحمدیس ،میکح ،یدورھاش ،یئوخ ،یفجن ىشعرم نایاقآ )۴۶(

)٢٨٩ و ٢٧٠ص ،نیشیپ( .یمداخ و ینانمس همالع

 .۴۴-۴٨ص ،١ج ،نآرق و مالسا دنزرف )۴٧(

 .٣۶١ص ،١ج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۴٨(

  .مود دلج ،ماما یهفیحص ،نادنز زا یدازآ کیربت فارگلت )۴٩(

 دیرگنب زین و .١١۶ و ١١٣ ،١٠٨ ص ،١۶ باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای )۵٠(

 ،متس اب زیتس ،یفطل یبتجم و ،٨٧ص ١ج ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم هب

  .٣٣١-٣٨٠ص

.٢٧١-٢٧٣ص ١ج یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۵١(

 ۀدع :)ةعیرشلا خیش( یناھفصا تعیرش دمحم هب ١٣۴۶ نابآ ٣ خروم یهمان رد )۵٢(

 لھا ریغ هچ و ،یرظتنم یاقآ لثم ملع لھا زا هچ ؛دناهدش دیعبت و سبح راتفرگ یریثک

)ناریا رابفسا عاضوا ،مود دلج ،ماما یهفیحص( .ملع

 ،یترایز یناحور دیمحدیس زا لقن هب ٣۴٩-٣۵٢ ص ،متس اب زیتس ،یفطل )۵٣(

.٨۶٩ـ ٨٧٠ص ،٢ ج ،ینیمخ ماما تضھن زا ىلیلحت و ىسررب

 ماما تضھن زا ىلیلحت و ىسررب ،یترایز یناحور زا لقن هب ٣۵٣ص ،نیشیپ )۵۴(

  .٢۶٣-٢۶۴ص ،٢ ج ،ینیمخ

.٢٧۵-٢٧۶ص ١ج یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۵۵(

 تیاور هب ىناگیاپلگ ىمظعلا هللاتیآ زا لقن هب ٣٨٨ص ،متس اب زیتس ،یفطل )۵۶(

.۵٧٣ص ،١ج ،کاواس دانسا

.٢٨۴ و ٢٨٠-٢٨١ص ١ج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۵٧(

 باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای زا لقنهب ٣٩۵ ص ،متس اب زیتس ،یفطل )۵٨(

.١٣٨ص ،١۶



 ،١۶ باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای زا لقن هب ۴١٧ و ۴١٢ص ،نیشیپ )۵٩(

 ىلعدیس نایاقآ ناھفصا یاملع زا رفن هس )١٣۴٧( لاس نامھ رد .١۴۶ و ١۴۵ص

 ىدابآسمش ىوسوم نسحلاوبادیس و ،ىمداخ ىوسوم نیسحدیس ،ىناھبھب ىوسوم

 یزاریش ینابر و یرظتنم نایاقآ یهرابرد یراسناوخ دمحادیس یاقآ هب یفارگلت رد

 ماقم هک دننک ىروط و دنیامرف هرکاذم هطوبرم عجارم اب تسا ىعدتسم« :دنسیونیم

 یاقآ ١٣۴٧ ریت ۵ خروم خساپ ».ددرگ تمحازم عفر و ظوفحم رفن ود نیا تیناحور خماش

 رفن ود صالختسا هب عجار مادقا زا ،ترایز فیرش فارگلت« :ناھفصا یاملع هب یراسناوخ

 ،نیشیپ( ».دیامرف ىراتفرگ عفر لاعتم دنوادخ .دراد همادا و هدشن غیرد مرتحم نایاقآ

  و١۵٠ص ،١۶ باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای زا لقنهب بیترتهب ۴١٩-۴٢٠ص

 ،یفطل هب دیرگنب میکح یاقآ تارکذت دروم رد )٣٣٠ص ،١ ج ،یمالسا بالقنا دانسا

.٣٠١ص ،٢ج ،٢٩باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای زا لقن هب ۴٣٠ص نیشیپ

 یناحور زا لقن هب ۴٢١-۴٢٢ص ،متس اب زیتس ،یفطل :تساوخرفیک لماک نتم )۶٠(

.٣٣٩ص ،٢ج ،ینیمخ ماما تضھن زا ىلیلحت و ىسررب ،یترایز

 ،یترایز یناحور زا لقن هب ۴٢٣-۴٢٧ص ،متس اب زیتس ،یفطل :هیعافد لماک نتم )۶١(

.٣۴٠ص ،٢ج ،ینیمخ ماما تضھن زا ىلیلحت و ىسررب

 و ىسررب ،یترایز یناحور زا لقن هب ۴٣٢ص ،نیشیپ :یودب مکح لماک نتم )۶٢(

.٣۴۴ص ،٢ج ،ینیمخ ماما تضھن زا ىلیلحت

 رد ظعاو یفسلف یقتدمحم قیرط زا یراسناوخ و میکح نایاقآ راشف ارھاظ )۶٣(

 ماما نارای زا لقن هب ۴٣۴-۴٣۵ نیشیپ ،یفطل هب دیرگنب .تسا هدوب رثؤم تیموکحم لیلقت

.١۵٣ص ١۶باتک ،کاواس دانسا تیاور هب

 دمحا ازریم یاقآ زا دوخ همان رد میکح یاقآ :١٣۴٧ دادرم ١۶ شرازگ خیرات )۶۴(

 هس .دیامن مادقا ىرظتنم یاقآ ىدازآهب تبسن تاماقم اب سامت نمض هتساوخ ىنایتشآ

 رد هطوبرم نیلوئسم هک  دندوب هتساوخ میکح یاقآ هب فارگلت رد ناھفصا یاملع زا رفن

 ،یفطل .دنراد ظوحلم ار ىزاریش ىنابر و ىرظتنم نایاقآ ىناحور ماقم رظن دیدجت هاگداد

.١۵۵ص ١۶باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای  زا لقن هب ۴۴٠ص نیشیپ

 ١۶باتک ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای  زا لقن هب ۴۴٢ص نیشیپ ،یفطل )۶۵(

 .تسا هدشن ارجا ١٣۴٧ نابآ ۵ خیرات ات لیلد رھ هب روتسد نیا .١۵۶ص

 ،کاواس دانسا تیاور هب ماما نارای  زا لقن هب ۴۴۴-۴۴۵ ص ،نیشیپ ،یفطل )۶۶(

 هدش فیصوت هنوگنیا لوا فیدر مھتم یزاریش ینابر یاقآ شرازگ نیا رد .١۵٨ص ١۶باتک

 هک دشابیم ىنیمخ تخسرس رادفرط و مق میقم ىطارفا نویناحور زا« :تسا

 عیزوت و هیھت رد و هدرک زاغآ ىلم بیوصت نایرج رد ۴١ لاس زا ار دوخ هرضم ىاھتیلاعف



 کیرحت اب و هتشاد تلاخد مق هیملع هزوح رد هرشتنم هرضم ىاھهیمالعا قافتاب بیرق رثکا

 ىتامادقا شنارکفمھ زا ىاهدع تکرش اب ىتاسلج لیکشت نینچمھ و ىنید مولع بالط

 و ریگتسد راب راھچ نونکات ۴٣ لاس زا هدربمان .تسا هداد ماجنا روشک هیلاع حلاصم هیلع

».هتفرگ رارق درگیپ تحت

 .۴۴٩ و ۴۴٧ص ،نیشیپ ،یفطل :یرظتنم یاقآ تشادزاب یهسلج تروص )۶٧(

 .۴۵١ص نیشیپ یفطل و ٣۶١-٢۶۵ ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۶٨(

 ٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم( یبورک یدھم ١٣۶٣ رھم خروم یهبحاصم )۶٩(

 موس یهرادا تسایر ١٣۴٩ لاس نایاپ ات ١٣۴٢ دادرخ ١۵ مایق زا دعب مدقم رصان .)۴٢۴ص

 یبھذم نازرابم و نویناحور روما رادهدھع کاواس موس یهرادا .تشاد هدھعهب ار کاواس

 نامز نآ رد .تسا هدرکن هراشا یناحور گرزب تیصخش نیا مان هب یبورک .تسا هدوب

 هدوب میژر و )یراسناوخ دمحادیس اقآ( تیعجرم طبار روھشم ظعاو یفسلف یقتدمحم

 .٣۴٩ص ،١ج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ هب دیرگنب .تسا

 لاغتشالا نع تاونس ثالث ةدم نامزلا قئاوع و رھدلا حناوس ینتقاع دقل« )٧٠(

 امومع ناریا یف تثدح هعجفم ةملوم ثداوحل کلذ و ةیملعلا ةزوحلا یف ةیھقفلا ثحابملاب

 و مالسالا نایکل و عرشلل ةفلاخم نیناوق و حئاول بیوصت بیقع اصوصخ ةسدقملا مق یف و

 یف نکیرمالا ةدحتملا تایالولا یراشتسمل ةقلطملا ةیرحلا ءاطعا نوناق اھنم و نیملسملا

 ةذتاسالا و مالعالا ءاملعلا نم ریثکل ةریثک تائالتبا تعقو ثداوحلا کلت لالخ یف و ناریا

 و ةرم ینیمخلا مامالا مظعالا میعزلا نجس و دالبلا عیمج یف نیملسملا انناوخا و مارکلا

 دمحم خیشلا ربکالا یدلو و انا تنجس دق و قارعلا یلا اھنم مث ایکرت یلا یرخا یفن

 - نیدرورف نم لوالا مویلا یف "ةعلق لزق" نجس یف ءاقدصالا و ءالضفلا نم ةدع عم یلع

 یبایغ یف و یرضحمب هیلع اودروا ام دعب تاونس ثالث یدلو نجس ةدم تلاط و - 1345

)۴-۵ص ،سمخلا باتک ،یرظتنم( ».ةدیدع تارم اضیا انا تنجس و نحملا و دئادشلا عاونا

)۴۴٠ص ٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا( ١٣۶٣ رھم خروم یهبحاصم )٧١(

 یلع اھتیقلا یتلا تارضاحملا ةلیصح یھ مکیدیا نیب یتلا ةعومجملا هذھ« )٧٢(

 یوتحت ،ةنس نیعبرا لبق ،ةفرشملا مق یف ةیملعلا ةزوحلا یف ءالضفلاو بالطلا نم عمج

 لعج ابلاغ ةیھقفلا ثوحبلا یف یکلسم ناک و .موصلا لئاسم نم مظعالا مسقلا یلع

 و ءاھقفلا نم رباکالا تاملک لقن و تایاورلا رکذ مث ،ثحبلل اروحم "یقثولا ةورعلا" نتم

 عم تھجاو ثحبلا اذھل یدصتلا نیح نا امب و.لابلاب رطخی ناک ام رایتخا مث ،اھماربا و اھدقن

 ریغ و دلبلا یفن و ةررکملا تالاقتعالاو )کاواسلا( نمالا ةزھجا لبق نم ةریثک تامحازم

 یتح دصتا مل اذل و .ثحبلا لامکال قیفوتلا مدع تببس رومالا هذھ ،تاقیاضملا نم کلذ

)١٢ص ،١٣٨۶ ،موصلا باتک ،یرظتنم( ».اھرشن و اھعبطل نالا



 ریسفت سرد کی ،مدرک عورش ار ثحب و سرد دابآفجن رد ،مدوب رظن ریز ابیرقت« )٧٣(

 )٢٨١ص ،١ج ،تارطاخ ،یرظتنم( ».متفگىم هقف جراخ سرد کی و ىمومع

.١٢۵ص ،نیشیپ )٧۴(

 نویسالوتیپاک دض رب مایق و ۴٢ دادرخ هدزناپ مایق هلصاف رد[ نامز نآ رد نم« )٧۵(

 ار حطس سورد هک دوب اھتدم مھ البق ،مدوب هزوح سردم متفگیم سرد ]۴٣ لاس

 موص باتک نم جراخ سرد نیلوا ،مدوب هدرک عورش جراخ سرد هزات و متفگیم

 )٢۴٧ص ،١ج ،تارطاخ ،یرظتنم( ».دوب

 ءاقدصالا ضعب ینم یعدتساو ةیملعلا ةزوحلا یلا تعجر یتلا و ایتللا دعب و« )٧۶(

 ةورعلا نم سمخلا بیترت یلع سمخلا باتک یف تعرشف یھقف ثحب یف عورشلا

 وأ احرش یرطاخب حنس ام ضعب ةباتکلاب تدیق دقو ١٣٨٩ بجر رھش یف یقثولا

 دعب دوب موص باتک نم جراخ سرد نیلوا« )۵ ص ،١٣۶٣ ،سمخلا باتک ،یرظتنم( ».ادقن

)٢۴٧ص ،١ج ،تارطاخ ،یرظتنم( ».دش پاچ سمخ باتک ادعب هک مدرک عورش ار سمخ
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