
لوصا و هقف هب تمکح و نافرع زا ترجھ

رویدک نسحم

 ینیمخ یاقآ درگاش ١٣٢٠ لاس زا یرھطم یضترم و یرظتنم یلعنیسح

 هرخالاب و یراوزبس یهموظنم تمکح سپس ،قالخا یمومع سرد ادتبا ،دندوب

 و دوب نافرع و تمکح رد لغوتم نامز نآ رد ینیمخ یاقآ .اردصالم رافسا سفن رَفس

 لاس ات( یدزی یرئاح میرکلادبع خیش اقآ رضحم رد لوصا و هقف جراخ لیصحت زج هب

 راب نیتسخن یارب یرھطم و یرظتنم .تشادن لوصا و هقف رد یلصا لاغتشا )١٣١۵

 لوقنم سیردت نیتسخن نیا .دنک سیردت هقف لوصا جراخ ناشیارب دنھاوخیم وا زا



 لوقنم سیردت نیتسخن نیا .دنک سیردت هقف لوصا جراخ ناشیارب دنھاوخیم وا زا

 ١٣٢٨ ات ١٣٢٣ یاھلاس یط ینیمخ یاقآ .تسا جراخ عطقم رد ینیمخ یاقآ

 و فراع ینیمخ .درک ترجھ لوصا و هقف هب و کرت ار تمکح و نافرع یلک روطهب

 یرظتنم یاقآ رگید یوس زا .داد یلوصا و هیقف ینیمخ هب ار دوخ یاج میکح

 راختفا هک تسا یدرجورب نیسحدیس یاقآ هعیش یالعا عجرم درگاش نیرتصخاش

 یهزاجا اب و داتسا تایح نامز رد ار ناشیا لوصا و هقف تاریرقت نیتسخن راشتنا

 .دراد دوخ یهمانراک رد ١٣٣٧ و ١٣٣۴ یاھلاس رد ناشیا

 ،میکح نایاقآ فجن رد دیلقت عجارم ١٣۴٠ نیدرورف رد یدرجورب یاقآ تافو زا دعب

 رد و یناگیاپلگ و یرادمتعیرش نایاقآ مق رد و یدورھاش و ،یزاریش یداھلادبعدیس

 اقلطم ینیمخ یاقآ و دندوب ینالیم و یراسناوخ دمحادیس نایاقآ اھناتسرھش رگید

 .دندوب لیامتم یوهب یوزوح صاوخ یخرب هچرگا ،دشیمن بوسحم عجارم دادِع رد

 یتلایا یاھنمجنا یایاضق رد تیناحور و تیعجرم تازرابم رد ینیمخ یاقآ یزاتشیپ

 هسیاقم رد ناشیا لاکیدار عضاوم و نوپسالوتیپاک و دیفس بالقنا مدنارفر ،یتیالو و

 رد١٣۴٣ نابآ رد وا .دش مدرم نایم رد یو ندشهتخانش ثعاب املع و عجارم رگید اب

 نیرتصخاش و یھاشنھاش میژر فلاخم یناحور نیرتروھشم هیکرت هب دیعبت نامز

 ،لوصا و هقف دنموربآ سورد مغریلع اما ،دشیم بوسحم هعیش یسایس دھتجم

 رد .دمآیم باسحهب دیلقت تیعجرم تسخن یهرھچ هد یهرمز رد یراوشدهب

 .تشاد یلصا شقن یرظتنم یاقآ شرادافو درگاش ،ینیمخ یاقآ تیعجرم یهمزمز

     .دریگیم رارق یلامجا یسررب دروم ١٣۴٣ نابآ ات تضھن و تیعجرم لاقم نیا رد

 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



 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

 ١٠٧ لصا هب عجار ناگربخ سلجم تابوصم * »عوقو زا لبق لاس هس ماظن رد گرزب

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

 لصف نیا .تفرگ رارق یلیصفت ثحب دروم مان نیمھهب ینویسیمک قیرط زا یربھر

 ١٠٩ و ١٠٧ لصا اب طابترا رد یربھر ناگربخ سلجم تابوصم یسررب و ثحب هب

 رد .دزادرپیم تسا هدوب قادصم نییعت خنس زا هک هتفگشیپ نویسیمک زا جراخ

 طسوت یمالسا یروھمج ماظن یهدنیآ ربھر نییعت لصف نیا عوضوم تقیقح

 .تسا ناگربخ سلجم

 ناریا یمالسا یروھمج راذگناینب ینیمخ یاقآ تایح نامز رد ناگربخ سلجم

 :تسا هتشاد ریز حرش هب هبوصم ود ماظن یهدنیآ یربھر یهنیمز رد

 اھقف دروم رد قیقحت اب هطبار رد ناگربخ ١٣۶۴ ریت ٢۵ خروم یهبوصم .لوا

 رد تقو عرسا رد دنفظوم ناگربخ .هدحاو یهدام« :هدنیآ ربھر یئاسانش روظنمهب

 نیب هدنیآ یربھر ییاسانش روظنمهب ،یربھر یاروش یاضعا ای ربھر تایح نامز

 رکذ یربھر و تیعجرم یارب یساسا نوناق ١٠٩ و ۵ لصا رد هک طئارش زئاح یاھقف

 ار هجیتن و دنیامن یریگمیمصت یلوالاف یلوالا تروصهب و یسررب ،تسا هدش

)١( ».دنناسرب یربھر ماقم عالطاهب

 ربھر قادصم یئاسانش یهرابرد ناگربخ ١٣۶۴ نابآ ١٩ خروم یهبوصم .مود

 قادصم رضاح لاح رد هتاکرب تماد یرظتنم هللاتیآ ترضح .هدحاو یهدام«  :هدنیآ

 تیرثکا شریذپ دروم و تسا یساسا نوناق ١٠٧ لصا زا لوا تمسق درفهبرصحنم

 بئاص ار باختنا نیا ناگربخ سلجم و ،دشابیم هدنیآ یربھر یارب مدرم عطاق

  )٢( ».دنادیم

 اب و یطئارش هچ رد ناگربخ سلجم :تسا نینچ لصف نیا یلصا یاھشسرپ

 هب یاهقباس و نیزاوم هچ اب و ؟داتفا هدنیآ یربھر نییعت رکف هب یقوقح لیلحت هچ

 هنیمز نیا رد ناگربخ زا کیمادک ؟دیسر یدابآفجن یرظتنم یلعنیسح یاقآ

 هنیمز نیا رد یرظتنم یاقآ صخش و ینیمخ یاقآ رظن ؟دنتشاد یرتشیب تیلاعف



 هنیمز نیا رد یرظتنم یاقآ صخش و ینیمخ یاقآ رظن ؟دنتشاد یرتشیب تیلاعف

 ثحب .درک لزع ار یرظتنم یاقآ شتافو زا لبق هتفھ هد ینیمخ یاقآ هتبلا ؟دوب هچ

 ربھر نییعت هرابرد ارصحنم لصف نیا رد .تسا یدعب لصف عوضوم نآ لماوع و لزع

 راھچ نمض رد لوا تسد عبانم ساسا رب ١٣۶٨ ات نآ یاھدمایپ و مزاول ،هنیمز ،هدنیآ

 :دوشیم ثحب ریز حرشهب باب

)یزوریپ ات زاغآ زا( تضھن مود تیصخش -

)۶۴ ریت ات ۵٧ نمھب زا( ماظن مود تیصخش -

)١٣۶۴ نابآ - ریت( هدنیآ یربھر دروم رد ناگربخ سلجم تابوصم -

)۶٨ نیدرورف ات ۶۴ نابآ زا( یربھر ماقممئاق -

 بلطم رھ و ،بلطم دنچ هدنرادربرد ثحبم رھ ،ثحبم دنچ لماش باب رھ

 هب )مود و لوا ثحبم( تسخن باب لوا یهمین لاجم نیا رد .تسا ثحب دنچ لماش

 مود یهمین .تسا هدش هضرع یرظتنم داتسا تشذگرد درگلاس نیمشش مارتحا

 لابقتسا دوخ ءارآ دقن زا شیپاشیپ هدنسیون .دش دھاوخ رشتنم یدوزهب زین نآ

.دنکیم

)یزوریپ ات زاغآ زا( تضھن مود تیصخش .لوا باب

 نآ تسخن تیصخش هک تسویپ عوقوهب یتضھن ١٣۴١ لاس یلاوح زا ناریا رد

 نیا باب نیا یلصا شسرپ .دیسر یزوریپ هب ١٣۵٧ نمھب رد و دوب ینیمخ یاقآ

 ظاحل هب درف نیرتکیدزن ؟تسا هدوب یسک هچ تضھن نیا مود تیصخش :تسا

 دعُب زا دارم ؟تسا هدوب یسک هچ ١٣۵٧ نمھب ات ینیمخ یاقآ هب یلمع و یملع

 یلصا طرش اھنآ رد صصخت هک تسا لوصا و هقف صوصخهب یوزوح مولع یملع

 و نادنز زا معا هزرابم تعاجش یلمع دعُب زا دارم .دشابیم هیقف تیالو یدصت

 یسمش یرجھ مھدراھچ نرق یادتبا زا ار ثحب .تسا توغاط نارود رد دیعبت

 :دریگیم رارق ثحب دروم هلحرم راھچ رد ١٣۵٧ ات ١٣٠١ نارود نیا .منکیم عورش

 ١٣۴٣ ات ١٣۴٠ مود یهلحرم ،یدرجورب یاقآ تشذگرد ١٣۴٠ ات ١٣٠١ لوا هلحرم



 ١٣۴٣ ات ١٣۴٠ مود یهلحرم ،یدرجورب یاقآ تشذگرد ١٣۴٠ ات ١٣٠١ لوا هلحرم

 و ،میکح یاقآ تشذگرد ١٣۴٩ ات ١٣۴٣ موس یهلحرم ،ینیمخ یاقآ دیعبت

 ینامز عطاقم هی نیا اب بسانتم .تضھن یزوریپ ١٣۵٧ ات ١٣۴٩ زا مراھچ یهلحرم

:تسا هتفای ناماس ثحبم راھچ نمض رد باب نیا

ینیمخ یاقآ جراخ سرد سیسأت -

تیعجرم یهمزمز و یسایس یاھتدھاجم -

  روشک لخاد لوا زرابم -

ینیمخ یاقآ تیعجرم یلصا فرعم -

 ینیمخ یاقآ جراخ سرد سیسأت .لوا ثحبم

 و یرظتنم( درگاش ود و )ینیمخ و یدرجورب نایاقآ( داتسا ود ثحبم نیا رد

 نمض ١٣۴٠ نیدرورف رد یدرجورب یاقآ تشذگرد ات ١٣٠١ لاس یلاوح زا )یرھطم

:دنریگیم رارق قیقحت و یسررب دروم ریز حرش هب بلطم ود

١٣٠١-٢٣ یاھلاس رد یرھطم و یرظتنم ،ینیمخ -

١٣٢٣-۴٠ یاھلاس رد یرھطم و یرظتنم ،ینیمخ ،یدرجورب -

١٣٠١-٢٣ یاھلاس رد یرھطم و یرظتنم ،ینیمخ .لوا بلطم

 یهلصاف رد یرھطم و یرظتنم ،ینیمخ نایاقآ یملع یاھتیلاعف بلطم نیا رد

 :دوشیم رورم راصتخا هب ریز حرش هب ثحب ود یط ١٣٢٣ ات ١٣٠١ یاھلاس ینامز

ینیمخ یاقآ یملع یاھتیلاعف -

لصحم ود -

 

ینیمخ یاقآ یملع یاھتیلاعف .لوا ثحب

 کارا هب نیمخ زا ١٢٩٨ لاس رد )١٢٨١-١٣۶۴( ینیمخ یوسوم هللا حوردیس اقآ

 خیش یاقآ تسدهب مق یهیملع یهزوح سیسات زا دعب یکدنا ١٣٠١ لاس رد و



 خیش یاقآ تسدهب مق یهیملع یهزوح سیسات زا دعب یکدنا ١٣٠١ لاس رد و

 ١٣٠١ لاس نیاربانب )٣( .دش مق یهناور )١٢٣٨-١٣١۵( یدزی یرئاح میرکلادبع

 رد یو یملع یاھتیلاعف ثحب نیا رد .تسا مق یهزوح هب ینیمخ یاقآ دورو لاس

 .دوشیم یسررب فیلات و سیردت ،لیصحت روحم هس زا ینامز عطقم نیا

 زا یدزی یرئاح میرکلادبع خیش :زا دنترابع )۴( ینیمخ یاقآ دیتاسا نیرتمھم

ازریم و ،لوصا و هقف جراخ ١٣٠۵  ١٣٠٧ زا )١٢۵١-١٣٢٨( یدابآهاش یلعدمحم  

 نانگمھ زا رتمک لوصا و هقف لیصحت رد هچرگا ینیمخ یاقآ .یلمع و یرظن نافرع

 و ،یرادمتعیرش مظاکدیس ،یناگیاپلگ یوسوم اضردمحمدیس نایاقآ لیبق زا( دوخ

 نارود رد تمکح و نافرع یهفک اما ،دوبن )یفجن یشعرم نیدلا باھشدیس

.تسا هدوب ناشیا زا رتنیگنس یو لیصحت

 یهیملع یهزوح رد هیلاعتم تمکح سردم ١٣٢٨ ات ١٣٠٧ لاس زا ینیمخ یاقآ 

 ریغهب( اردصالم رافسا هرود کی و یراوزبس یهموظنم حرش هرود هس و )۵( هدوب مق

 هدرکیم سیردت ررکم تروصهب ار نآ زا ییاھشخب و )ضارعا و رھاوج ثحابم زا

 سیردت هموظنم تمکح مق یافشلاراد یهسردم رد ١٣١٨ لاس رد )۶( .تسا

 هد .تسا هدوب ١٣٢١ لاس یو یهموظنم تایھلا سیردت یهرود نیرخآ و ،هدرکیم

 رافسا سفن رَفس ١٣٢٢ لاس رد )٧( .دندرکیم تکرش ریخا سرد رد رفن تسیب ات

 لاس زا ناشیا )٨( .دندرکیم تکرش رفن تشھ سرد نیا رد ،هدرکیم سیردت ار

 یهسردم یهناخباتکریز سردم رد هعمج و هبنشجنپ یاھبش ١٣٢۵ ات ١٣١٧

 و یداع مدرم یخرب بالط رب هوالع هک هتشاد یقنوررپ قالخا یمومع سرد هیضیف

 لوصا و هقف سیردت رد ناشیا قباوس )٩( .دناهدرکیم تکرش نآ رد زین مق نایرازاب

 )١١(.هیافک و بساکم )١٠( ،لئاسر سیردت زا دنترابع

 یهزوح نیسدقم یخرب هک دوب یدحهب نافرع و تمکح هب ینیمخ یاقآ ترھش

 یهسردم رد« :دنکیم لقن نینچ ار هیضق نیا یو دوخ .دندرک ریفکت ار یو مق

 دندیشك بآ ار هزوك .دیشون بآ ىاهزوك زا ىفطصم موحرم ،ملاسدرخ دنزرف هیضیف

    )١٢( ».متفگىم هفسلف نم هك ارچ

 ریرحت یهتشر هب باتک هُن ١٣٢٣ ات و دربیم ملق هب تسد ١٣٠٧ زا ینیمخ یاقآ



 ریرحت یهتشر هب باتک هُن ١٣٢٣ ات و دربیم ملق هب تسد ١٣٠٧ زا ینیمخ یاقآ

 ینید یسایس مھ باتک کی و یقالخا ینافرع یهغبص باتک تشھ ،هدروآرد

 تافیلات )١٣( .دناهدش رشتنم بالقنا زا دعب ناشیا ینافرع بتک یهمھ .تسا

  :تسا ریز حرش هب فیلات خیرات بیترت هب ناشیا

  .١٣٠٧ ،رحسلا ءاعد حرش .کی

 .١٣٠٨ ،یمقلا دیعس یضاقلل ةیوضرلا دئاوفلا یلع ةقیلعتلا .ود

 سنالاحابصم یلع تاقیلعت و یبرع نبا مکحلا صوصف حرش یلع تاقیلعت .هس

 .١٣١۵ ،یرانف

 .١٣١٧ ،ةیالولاوةفالخلا یلا ةیادھلاحابصم .راھچ

 .١٣١٨ ،)ثیدح نیعبرا( ثیدح لھچ حرش .جنپ

.١٣١٨ ،)نیفراعلاةولص و نیکلاسلاجارعم( ةولصلارس .شش

 .١٣٢١ ،ةولصلا بادآ .تفھ

 .١٣٢٣ ،لھج و لقع دونج ثیدح حرش .تشھ

 یهلاسرازھ رارسا باتک تاھبش هب خساپ )١۴( .١٣٢٣ ،رارسالافشک .هُن

 ینافرعریغ باتک اھنت نیا )١٣٢٢ لاس رد هرشتنم ،داژنیمکح ربکایلع یهتشون

 رد و دراد ینید یسایس یهغبص هک تسا ینامز یهلصاف نیا رد ینیمخ یاقآ

  .تسا هدش رشتنم نامز نامھ

 دھد یم ناشن ینیمخ یاقآ یفیلات و یسیردت ،یلیصحت یهمانراک هب یھاگن

 هفسلف و نافرع لھا اما هدناوخ مھ لوصا و هقف هکنیا اب١٣٢٣ لاس ات ناشیا هک

 و نافرع رد لغوتم فیلات و سیردت رد .تسا هتشر ود نیمھ هب رھتشم و تسا

   .تسا هدوب هتشر ود نیا اب رتنیگنس یهفک زین لیصحت رد و تسا هفسلف



 لصحم ود .مود ثحب

 یدابآفجن یرظتنم یلعنیسح و )١٢٩٨-١٣۵٨( ینامیرف یرھطم یضترم 

 سردمھ و جرخمھ و هثحابممھ رگیدکی اب مق رد ١٣٣١ ات ١٣٢٠ زا )١٣٠١-٨٨(

 یهزوح صخاش لصحم ود نیا یلیصحت یاھتیلاعف ثحب نیا رد )١۵( .دناهدوب

  .دوشیم یسررب ١٣٢٣ لاس ات مق یهیملع

 زاغآ دھشم یهیملع یهزوح رد ار ینید مولع لیصحت ١٣١٠ لاس رد یرھطم

 هتشاد لافتشا لیصحتهب مق یهیملع یهزوح  رد ١٣٣١ ات ١٣١۶ لاس زا و دنک یم

 یهزوح دراو لیصحت یارب ینیمخ یاقآ هک هدش دلوتم یلاس نامھ یرظتنم .تسا

 یهیملع یهزوح رد ١٣١٣ لاس زا ار ینید مولع لیصحت یو .دوشیم مق یهیملع

 توسک هب و ،دومن تمیزع مق یهیملع یهزوح هب ١٣٢٠ راھب رد و زاغآ ناھفصا

 یدزی ققحم دمحمدیس یاقآ یهیافک لوا دلج حطس سرد رد ،دمآرد تیناحور

 تفھ شش شناگدننکتکرش هک رماوا ثحب لوازا )١٢٨۶-١٣۴٧( داماد هب روھشم

 یهبلط ود نیا یتسود )١۶( .دنکیم هثحابم داھنشیپ وا هب یرھطم ،دندوب رفن

 هفسلف و هقف رد هثحابم هب ،هقف لوصا رب هوالع و دباییم همادا رمع رخآ ات لضاف

  )١٧( .دباییم شرتسگ زین



  )١٧( .دباییم شرتسگ زین

:دناهدرک تکرش ینیمخ یاقآ یاھسرد نیا رد بیترت هب یرھطم و یرظتنم

 .١٣٢٠ زا ،قالخا سرد .کی

)١٨( .١٣٢١ ،یراوزبس یهموظنم تایھلا .ود

 )١٩( .١٣٢٢ زا ،رافسا سفن رفس .هس

 لوا رفس و هموظنم تاعیبط ،رافسا سفن رفس و هموظنم تایھلا رب هوالع ود نیا

  )٢٠( .دندرک هثحابم مھ اب زین ار رافسا

 نامز نآ رد هک یدرجورب نیسحدیس یاقآ هب تبسن رودارود یرھطم و یرظتنم

 و ١٣٢١ ناتسبات رد یرھطم .دننکیم ادیپ صاخ یتادرا دندربیم رسهب درجورب رد

 .دنوش انشآ ناشیا قاذم و سرد اب ات دنوریم درجوربهب ١٣٢٢ ناتسبات رد یرظتنم

 یعرش فیلاکت رد و دندوب یدرجورب یاقآ هب لیامتم یھقف ثحابم رد ود رھ )٢١(

 طایتحا یدرجورب یاقآ و )١٢۴٧-١٣٢۵( یناھفصا نسحلاوبادیساقآ یاواتف نیب

 )٢٢( .دندرکیم

 یهزوح جراخ یهلحرم لیاوا لضاف بالط زا ١٣٢٣ لاس رد یرھطم و یرظتنم

 رد رگید یوس زا و لوصا و هقف رد وس کی زا ناوارف راکتشپ اب هک دندوب مق یهیملع

  .دندرکیم لیصحت دیتاسا نیرتھب دزن یلقع مولع

 یاھلاس رد یرھطم و یرظتنم ،ینیمخ ،یدرجورب .مود بلطم

۴١٣٢٣-٠

 لیاوا ات ١٣٢٣ ناتسمز یهلصاف رد مق یهیملع یهزوح تیعضو بلطم نیا رد

 نارود هرود نیا تقیقح رد .دریگیم رارق یسررب دروم ثحبم هس نمض ١٣۴٠ راھب

 هس لماش بلطم نیا .تسا مق رد یدرجورب یاقآ یهماع تماعز یهلاس هدفھ

:تسا ریز حرش هب ثحبم

یدرجورب یاقآ یالعا تیعجرم -

لوصا و هقف هب نافرع و تمکح زا ینیمخ ترجھ -

 نارھت هب یرھطم ترجاھم و مق رد یرظتنم یملع یاھتیلاعف -



 نارھت هب یرھطم ترجاھم و مق رد یرظتنم یملع یاھتیلاعف -

یدرجورب یاقآ یالعا تیعجرم .لوا ثحب

 یهیملع یهزوح تماعز ،١٣١۵ نمھب ١۵ رد یدزی یرئاح یاقآ تشذگرد زا سپ

 ردص نیدلاردصدیس نایاقآ هثالث تایآ اب ١٣١۵ زا لاس تشھ تدم هب مق

 دمحمدیس و )١٢۶٧-١٣٣١( یراسناوخ یقتدمحمدیس ،)١٢۶١-١٣٣٢(

 یاقآ هلمج زا نیسردم زا یعمج توعد هب .دوب )١٢٧١-١٣٣١( یرمکهوکتجح

 رد تماقا لاس ٣۶ زا سپ )١٢۵۴-١٣۴٠( یدرجورب نیسحدیس یاقآ ،ینیمخ

 ،ینیمخ نایاقآ )٢٣( .دندمآ مق یهیملع یهزوح هب ١٣٢٣ ناتسمز رد درجورب

 و یرظتنم )٢۴( .دندرکیم تکرش یدرجورب یاقآ سرد رد داماد و ،یناگیاپلگ

 یدرجورب یاقآ .دندش یدرجورب یاقآ لوصا و هقف سورد نیمزتلم زا مھ یرھطم

 یهزوح رد یھقف دیدج بتکم راذگهیاپ و دوب فجن هزوح رد یناسارخ دنوخآ درگاش

 ،١٣٢۵ لاس رد یمق نیسح اقآ و یناھفصا نسحلاوبادیس اقآ تافو زا دعب .دش مق

 یسایس تردق زا رتالاب یتردق ،دش لیدبت عیشت یالعا عجرم هب یدرجورب یاقآ

 یهرمزور روما رد ندشریگرد زا رتمھم ار ینید روما هب نتخادرپ هتبلا هک هاش



 یهرمزور روما رد ندشریگرد زا رتمھم ار ینید روما هب نتخادرپ هتبلا هک هاش

 یلاع یهدنیامن و یسایس نارواشم زا یکی ینیمخ یاقآ .تسنادیم یسایس

 )٢۵( .دوب یتکلمم تاماقم اب سامت رد ناشیا

 ،)بصغ لماش( هراجا یاھباتک هقف رد مق رد لاس هدفھ یط یدرجورب یاقآ

 و تئارب لیاوا ات ظافلا ثحابم لوا زا هقف لوصا رد و ،ءاضق و سمخ ،ةولص ،تیصو

 نآ ات سورد نیرتقنوررپ ناشیا لوصا و هقف سرد ود )٢۶( .دندرک سیردت ار طایتحا

 یو نامز رد اھنت هن یدرجورب یاقآ تیعجرم .دوب مق یهیملع یهزوح خیرات رد نامز

 .تسا هدوب ریخا نرق کی رد هعیش تیعجرم نیرتریگارف یو زا سپ یتح هکلب

لوصا و هقف هب نافرع و تمکح زا ینیمخ ترجھ .مود ثحب

 لوقنم مولع یلاع یهلحرم رد ار دوخ یسیردت تیلاعف ١٣٢٣ زا ینیمخ یاقآ

 زا و )٢٧( ،دنکیم کرت یلکهب ١٣٢٨ زا ار ینافرع یفسلف یاھتیلاعف هدرک عورش

 .دوشیم لدب مق یهیملع یهزوح لوصا و هقف حرطم نیسردم زا یکی هب ١٣٣٠

 و یسیردت یاھتیلاعف یسررب و لوحت نیا یئارچ رد صحفت ثحبم نیا عوضوم

 .تسا ١٣۴٠ ات ١٣٢٣ ینامز یهلصاف رد ناشیا یفیلات

 یاقآ یاھسرد نوچ یدنچ زا سپ :هقف و لوصا سردم ینیمخ .فلا

 دنناوتب هک یصوصخ سرد کیهب یرھطم و یرظتنم ،دوب غولش و یمومع یدرجورب

 رد تکرش زا دعب اھنآ .دننکیم ادیپ زاین ساسحا دنشاب هتشاد دازآ ثحب نآ رد

 هب و دیآیم ناششوخ ناشیا نایب زا ینیمخ یاقآ رافسا و هموظنم ،قالخا سورد

 لوصا ملع جراخ هرفن ود سرد نیا .دنک عورش لوصا سرد کی هک دننکیم رارصا یو

 دادعت .دیماجنا لوطهب لاس تفھ هک ،دوب نآ رخآ ات هیافک مود دلج یادتبا زا هقف

 ود رب هوالع :دیسر رفن تشھ هب هرود رخاوا رد و دش رتشیب جیردتهب سرد بالط

 رفعج ،یزیربت ینایبرش دیمحلادبع ،یھللارون هللادسا ،سرد سسؤم یهبلط

 و ،)تفر فجن هب یتدم زا دعب( یدورھاش رغصا یلع ،یناشاک یلع ،یناحبس

 یاقآ هک دشیمن ناشرواب دارفا .)دمآ ار باحصتسا زا یتمسق( یتشھب دمحمدیس

 اما .لوصا و هقف هن دندراو هفسلف رد ناشیا دنتفگیم .دیوگب لوصا سرد ینیمخ



 اما .لوصا و هقف هن دندراو هفسلف رد ناشیا دنتفگیم .دیوگب لوصا سرد ینیمخ

 شوخ مھ نوچ .دنکیم زاب اج هزوح رد هللاحور اقآ جاح سرد هک دوب دقتعم یرھطم

 نتشون رکف هب سرد نیا طساوا زا یرظتنم یاقآ )٢٨( .نایب شوخ مھ تسا رکف

 نیا شراگن مامتا خیرات .حیجارت و لداعت و باحصتسا ثحابم :دتفایم نآ تاریرقت

 رشتنم نونک ات یرگید تاریرقت هرود نیا زا )٢٩( .تسا ١٣٣٠ تشھبیدرا تاریرقت

 هرود نیمھ هب قلعتم هیافک مود دلج رب ینیمخ یاقآ تاقیلعت اما ،تسا هدشن

  .دمآ دھاوخ ابقاعتم هک تسا

 ینیع نادھاش زا یکی زا شرازگ نیا سرد نیا رد یرظتنم یملع هاگیاج هرابرد

 یاقآ لوصا سرد ررقم یناھفصا یرھاط نیدلالالجدیس یاقآ .تسا یندینش نآ

 دروخرب نیلوا رد ار یرظتنم یمظعلاهللاتیآ ترضح نم« :داماد ققحم دمحمدیس

 دیھش یهمالع یهرجح رد یلاعلاهلظّدم ]ینیمخ[ ماما لوصا سرد رد یملع

 نیا رد هک تسھ مدای بوخ و ،مدرک دروخرب هیضیف یهسردم رد یرھطم هللاتیآ

 یلیخ نم هک رثکا و ّلقا ثحب رد صوصخهب و ،تشاد ثحب تلاح ابیرقت لوصا سرد

 ار داماد ققحم ]دمحمدیس[ داتسا سرد مھ البق نوچ ،متشاد قشع ثحب نیا هب

 و متفر هثحابم نیا هب اذل .ممھفب ار ]ینیمخ[ ماما رظن هک متشاد قشع ،مدوب هدید

 رحبتهب نم اجنآ رد .دوشیم هچ ثحب نیا یهجیتن منیبب هک مدوب قیقد یلیخ

 دوب ادیپ .دوب لمات یاج هک دندرکیم ییاھلاکشا .مدرب یپ یرظتنم یمظعلاهللاتیآ

 یتالاکشا هب ادیدش ]ینیمخ[ ماما دوخ و هتساخرب یاهناققحم شنیب زا لاکشا نیا

 باوج هچ رگا - هسلج رد ناشلاکشا مھ یھاگ و ،دنتشاد رظن دندرکیم ناشیا هک

 زور اذل و ،دوش هداد یدعب باوج هکنیا هب تشاد زاین تقیقح رد یلو - دشیم هداد

 هکنیا روظنم .دندومرفیم هراشا ناشیا لبق زور لاکشا هب ]ینیمخ[ ماما یھاگ دعب

 دوبن یزیچ ملع و شناد رد ناشیا رحبت و رظن تقد زا دح نیا رد ناشیا یاھتبحص

 نیا لوط )٣٠( ».تشذگ شرانک زا لمات و ربدت نودب و تفرگ یرسرس دوشب هک

 طسوت سرد نیمھ مود یهرود لوط لداعم ،هدوب لوصا ملع مود یهمین هک سرد

         .دش سیردت لوصا ملع مامت هک دوب سردم نیمھ

 عورش ار دوخ هقف جراخ سرد نیتسخن ینیمخ یاقآ ١٣٣٠ لاس نیمھ رد



 عورش ار دوخ هقف جراخ سرد نیتسخن ینیمخ یاقآ ١٣٣٠ لاس نیمھ رد

 جنپ سرد نیا نادرگاش .دماجنایمن لوطهب هام ود زا شیب هک تاکز باتک :دنکیم

 یدمحا یلع و  ردص یسومدیس ،یرھطم ،یرظتنم هلمج زا دندوب رفن شش

 (٣١) .تسا هدش هتشاگن یرظتنم یاقآ ملقهب سرد نیا تاریرقت .یجنایم

 یهیاپ ،تفرگ لکش یرھطم و یرظتنم تمھ هب هک یصوصخ سرد ود نیا

 هک دش هچ .دش هقف سپس و هقف لوصا هب نافرع و هفسلف زا ینیمخ یاقآ ترجھ

 و داھن رانک یلکهب ار هفسلف سیردت ١٣٢٨ ات ١٣٢۴ یاھلاس یط ینیمخ یاقآ

 قیمع تارییغت یارب یو هک دز سدح ناوتیم ؟دروآ یور لوصا و هقف هب هرسکی

 و تمکح و بسانم لمحم ار لوصا و هقف هتشاد رس رد هک یعامتجا یسایس

 رظنهب .تسا هدومن لابقا رگید نآهب و هتفرگ هلصاف نیا زا ،هتفای هارّ دس ار نافرع

 یاقآ یشم رییغت نیمھ یهلسلس رد زین مقهب یدرجورب یاقآ زا توعد دسریم

 نھذ هب رارسالافشک شراگن نامز رد هک ییاھرگنلت .تسا هعلاطم لباق ینیمخ

 یلعدمحم ازریم یعامتجا یسایس تارکذت .تسا هجوت لباق زین هدروخ یو

 رییغت نیا رد یرھطم و یرظتنم شقن اما .دشاب رثؤم هتسناوتیم زین یدابآهاش

 رد یدیدرت ؟تسا هدوب ردقچ لوصا و هقف هب نافرع و تمکح زا ینیمخ یاقآ یشم

 یو تایحور رییغت رد لوصا سیردت هب دعتسم سردم نیا زا ناشیا توعد ریثات

 یلاجم هک تسا یرتهدرتسگ قیقحت دنمزاین ریثات نیا نازیم زا عالطا اما ،تسین

 یاهمانرب )١٣٢۴-٢٨( لاس جنپ نیا رد ینیمخ یاقآ تسھ هچرھ .دبلطیم رگید

 هتشاذگ ارجا یهلحرم هب ار نآ جیردتهب و هدرک یحارط دوخ نھذ رد تدم زارد

 افیا یشم رییغت نیا رد یمھم شقن هتسنادن ای هتسناد یرھطم و یرظتنم .تسا

 ینیمخ یاقآ اب یسرد رگید ١٣٣٠ زا دعب اما ،دندز نمرخ هب ار هقرج اھنآ .دناهدرک

 .دنتشادن

 رس زا هیافک لوا زا ار دوخ لوصا جراخ سیردت ١٣٣٠ لاس رد ینیمخ یاقآ

 تفھ مھ ثحابم نیا .دیسر لوا یهرود ربارب نیدنچ هرود نیا بالط دادعت .تفرگ

 و دش زاغآ ١٣٣٧ رھم زا ناشیا لوصا جراخ موس یهرود )٣٢( .دیماجنا لوطهب لاس

 )٣٣( .دنام مامتان هیکرت هب ناشیا دیعبت لیلد هب درگاش رفن هاجنپ و دصکی زا شیب اب



 )٣٣( .دنام مامتان هیکرت هب ناشیا دیعبت لیلد هب درگاش رفن هاجنپ و دصکی زا شیب اب

 سپس و )٣۴( تراھط باتک اب زین ار هقف جراخ سیردت یس یهھد رد ینیمخ یاقآ

 هقف سرد و لوا سرد جنپ یهرمز رد ناشیا لوصا سرد .تفرگ یپ همرحم بساکم

)٣۵( .دوب مق یهیملع یهزوح لوا سرد هد یهرمز رد ناشیا

 هلاس هدفھ ینامز عطقم نیا رد :یھقف یلوصا بتک فلوم ینیمخ .ب

 هدشن هتشون ینیمخ یاقآ ملق هب یفسلف ای ینافرع باتک چیھ )١٣٢٣-١٣۴٠(

 و ،یلوصا باتک جنپ ،دراد لوصا و هقف رد رابرپ یاهمانراک هرود نیا رد یو اما .تسا

 ةقیلعت اھنت اھباتک نیا زا .تسا دلجم کی زا شیب اھنآ زا یخرب هک یھقف باتک هس

 ،هدش پاچ ینامز عطقم نیا رد تراھط نیتسخن دلج ود و ةورع و ةلیسو رب

 بالقنا زا سپ هیقب و هدش رشتنم لھچ هھد لواهمین رد لئاسرلا و همرحم بساکم

 :دنریز حرشهب فیلات خیرات بیترت هب بتک نیا .تسا هدش هتسارآ عبط رویزهب

 :یلوصا راثآ .لوا -

 دوشیم لماش ار هقف لوصا لماک یهرود کی هک ینیمخ یاقآ یلوصا تافیلات

:ددرگیم تمسق هس لماش و تسا هرود نیمھ هب قلعتم امامت

 ریت ،لاغتشا ثحب رخآ ات هیافک یهیلمع لوصا و هیلقع ثحابم رب تاقیلعت .کی

٣( .١٣٢٨۶( 

 و داھتجالا .١٣٢٨ دنفسا ،ررضال ةدعاق یف رردلا عیادب :یلوصا یاھهلاسر .ود

 .١٣٣٠ لاس رد ریخا یهلاسر هس رھ ،حیجارتلاو لداعتلا و ،باصحتسالا ،دیلفتلا

 )٣٨( .١٣٣٣ نیدرورف ،ةیقتلا ةلاسر و ،١٣٣١ ،ةدارالاو بلطلا ةلاسر )٣٧(

 هدش هتشون ١٣٣٣ ریت رد زین ظافلا ثحابم یهرابرد ناشیا یلوصا ءارآ .هس

 )٣٩( .تسا

:یھقف راثآ .مود -

 .١٣٣٢ ،یناھفصا نسحلاوبادیس اقآ ةاجنلاةلیسو یلع ةیشاح .کی

 )۴٠( .١٣٣۵ ،یدزی مظاکدمحمدیس اقآ یقثولاةورعلا یلع ةیشاح .ود

 ،ممیتلا :مود دلج ،١٣٣۵ نابآ ،ةثالثلا ءامدلا :لوا دلج ،ةراھطلا باتک .هس

 :موس دلج .تسا هدش رشتنم مق رد ١٣٣۶ لاس رد دلج ود نیا .١٣٣۵ دنفسا



 :موس دلج .تسا هدش رشتنم مق رد ١٣٣۶ لاس رد دلج ود نیا .١٣٣۵ دنفسا

 .١٣۴٩ ،فجن :موس دلج راشتنا . ١٣٣٧ دادرخ ،تاساجنلا

 .١٣۴١ راشتنا .١٣٣٩ رذآ ،دلج ود ،ةمرحملا بساکملا باتک .راھچ

 نانچ اب و دوشیم دراو یلوصا یھقف فیلات و سیردت رد نانچ ینیمخ یاقآ

 یھیقف ادتبا زا ییوگ ،دنکیم کرت ار ینافرع یفسلف سیردت و فیلات یتدش

 یهمانرب دسریم رظنهب !تسا هتشادن هفسلف و نافرع رد یاهقباس و هدوب یلوصا

 یو یعامتجا یسایس قیمع و تدمزارد حرط تمدخ رد ناشیا یفیلات یسیردت

  .تسا هدوب

 هب یرھطم ترجاھم و مق رد یرظتنم یملع یاھتیلاعف .موس ثحب

 نارھت



 نارھت

 شخب ود هب ١٣٢٣-١٣۴٠ ینامز عطقم رد یرھطم و یرظتنم یملع یاھتیلاعف

 :تسا میسقت لباق

 اھنآ هلاس تشھ یهرود نیا رد :١٣٢٣-١٣٣١ یاھلاس رد لیصحت .فلا

 مق یهیملع یهزوح گرزب داتسا هس رضحم زا ار دوخ لیصحت  جراخ یهلحرم

 یم تکرش تیدج اب یدرجورب یاقآ لوصا و هقف سورد رد الوا :دننکیم یریگیپ

 لوصا سورد نیتسخن و دندرک فشک لوقنم رد ار ینیمخ یاقآ دادعتسا ایناث .دندرک

 رافسا سرد هکنیا رب هوالع  .تشذگ ود نیا لیصفت هک ،دنداد ناماس ار یو هقف و

 ثحب هسلج رد هعمج و هبنشجنپ یاھبش رد اثلاث )۴١( .دندادیمهمادا ار ناشیا

 ادعب هک ییاھثحب .دندرکیم تکرش ییابطابط نیسحدمحمدیس یاقآ یفسلف

 شش ،دوب رارقرب لاس هد دودح و دش مسیلائر شور و هفسلف لوصا باتک یهیاپ

 و ،ینیما میھاربا ،یناحبس رفعج :هلمجزا ،دنتشاد تکرش نآ رد رفن تفھ

)۴٢( .یتشھب دمحمدیس

 یاھسیردت عوضوم .دنتشاد لاغتشا زین بالط سیردت هب لیصحت رب هوالع ود رھ

 و قفوم یناسردم ود رھ و هدوب هعمل حرش و ملاعم ،مالک ،قطنم ،تامدقم ناشیا

 .دناهتشاد یقنوررپ سورد

 .درک ترجاھم نارھت هب یرھطم یضترم ١٣٣١ لاس رد تشیعم لکشم لیلد هب

)۴٣( 

 و یورم هسردم رد سیردت هب نارھت رد یرھطم :١٣٣١-١٣۴٠ یاھلاس .ب

 ریسفت هسلج نیلوا ١٣٣۴ لاس رد .دزادرپیم یقیقحت یاھینارنخس و فیلأت

 سیردت لاس نامھ رد .ددرگیم لیکشت یرھطم طسوت نایوجشناد یمالسا نمجنا

 یاھلاس رد .دنکیم زاغآ ار نارھت هاگشناد یمالسا فراعم و تایھلا یهدکشناد رد

 نانارنخس زا یرھطم دوش یم لیکشت ناکشزپ یمالسا نمجنا هک ١٣٣٨ و ١٣٣٧

 )۴۴( .تسا نمجنا نیا یلصا

 سردم دوخ یدرجورب یاقآ سرد رد روضح رب هوالع هرود نیا رد یرظتنم یاقآ

 ،تاراشا ،هموظنم( هفسلف و )هیافک و لئاسر( لوصا و )بساکم( هقف یلاع حطس



 ،تاراشا ،هموظنم( هفسلف و )هیافک و لئاسر( لوصا و )بساکم( هقف یلاع حطس

 نیرتصخاش و نیرتقنوررپ زا وا سرد هس رھ .تسا مق یهیملع یهزوح رد )رافسا

 رکذت عطقم نیا رد یرظتنم یاقآ یملع ماقم رتھب مھف یارب .تسا هدوب مق سورد

:تسا مزال هتکن ود

 .دوب هیرھش نتفرگ یارب ناحتما نتخادنااج یدرجورب یاقآ تاراکتبا زا یکی .لوا

 حطس ،)هعمل حرش( یتامدقم حطس :دش یرابجا بالط یارب ناحتما هرود هس

 نیرتیلاع - جراخ سرد نینحتمم .جراخ و ،)هیافک و بساکم ،لئاسر( یلاع

 یناحتما داوم .درکیم بوصنم اصخش یدرجورب یاقآ ار - یوزوح سورد یهلحرم

 و لوصا رد هیافک و هقف رد بساکم حطس زا یھافش ناحتما یلاع یهلحرم نیا

 یاقآ بوصنم نحتمم جنپ .دوب ناحتما هسلجرس رد جراخ سرد زور کی شراگن

 یفاص یلع ،یدابآفجن یرظتنم یلعنیسح نایاقآ :زا دندوب ترابع یدرجورب

 )ینیدلاءاھب( یفصدیس اضر و ،یدزی روکف دمحم ،یلماعلبج داوجلادبع ،یناگیاپلگ

 یلمآ یداوج هللادبع یاقآ هداد ناحتما تأیھ نیا دزن هک یناسک زا یکی )۴۵(

  )۴۶( .تسا

 یاقآ زا لوقعم رد یرظتنم یاقآ دوب دقتعم ینیمخ یفطصمدیس اقآ .مود

 سرد .دوب سرد ود نامز نآ رد مق یهفسلف لوا سورد )۴٧( .تسا رتقیقد یرھطم

 سرد و ،دندرک یم تکرش نآ رد رفن دصیس دودح هک ییابطابط یاقآ رافسا

 رازگرب )ع( یرکسع نسح ماما دجسم رد سرد نیا .یرظتنم یاقآ يهموظنم

 یراوزبس یهموظنم هبترم دنچ یو .دندرک یم تکرش نآ رد رفن دص راھچ و دشیم

 یدھم ازریم یاقآ راشف اب .تسا هدرک سیردت ار اردصالم رافسا زا یدایز رادقم و

 تمکح یمومع سورد یدرجورب یاقآ رب دھشم یهیملع یهزوح زا یناھفصا

 یاقآ دعب لاس رد ،دش لیطعت هموظنم و رافسا ینعی مق یهزوح رد هیلاعتم

 تاراشا هموظنم یاجهب یرظتنم یاقآ و افش تایھلا رافسا یاجهب ییابطابط

 دورطم اردصالم یهفسلف هزادنا هب انیس نبا یهفسلف ینعی )۴٨( .دندرک سیردت

 راشف رد و دوب هدرک لیطعت ار هفسلف سیردت نامز نآ رد ینیمخ یاقآ !دوبن

 زا یکی .دوب تکاس ارھاظ زین مق رد هفسلف لیطعت یارب دھشم نازیتستمکح



 زا یکی .دوب تکاس ارھاظ زین مق رد هفسلف لیطعت یارب دھشم نازیتستمکح

 یاقآ ٣٠ یهھد مود یهمین رد یرطتنم یاقآ رافسا و تاراشا سورد نادرگاش

   )۴٩( .تسا هدوب یاهنماخ یلعدیس

 تافیلأت تسرھف .دندوبن لفاغ مھ فیلات زا یرظتنم و یرھطم ،سیردت رب هوالع

:تسا ریز حرش هب ١٣۴٠ لاس ات یرھطم یاقآ

 :مراھچ ات لوا تالاقم ،لوا دلج ،مسیلائر شور و هفسلف لوصا یاھیقرواپ .کی

 دنفسا ،تامولعم شزرا و ،کاردا و ملع ،هطسفس و هفسلف ؟تسیچ هفسلف

١٣٣٢.

 و مجنپ تالاقم ،مود دلج ،مسیلائر شور و هفسلف لوصا یاھیقرواپ .ود

.١٣٣٣ دنفسا ،یرابتعا تاکاردا و ،تاکاردا رد ترثک شیادیپ :مشش

 ات متفھ تالاقم ،موس دلج ،مسیلائر شور و هفسلف لوصا یاھیقرواپ .هس

.١٣٣۵ ریت ،لولعم و تلع و ،ناکما و ترورض ،ءایشا یتسھ و تیعقاو :مھن

 )۵٠( .١٣٧٢ :راشتنا ،١٣٣١-٣۴ :مود دلج ،اھدنپ و اھتمکح .راھچ

.١٣٣۵-۴١ یاھلاس یاھینارنخس ،راتفگ تسیب .جنپ

 .١٣۴٠-١٣٣٨ ،یفسلف تالاقم .شش

 )۵١( .١٣٣٩ ریت ،لوا دلج ،ناتسار ناتساد .تفھ

 ریز حرش هب فیلات خیرات بیترت هب ١٣۴٠ لاس ات یرظتنم یاقآ تافیلات تسرھف

 :تسا

 .١٣٢۴ ،یدرجورب یاقآ سورد ریرقت ،ةراجالا باتک .کی

.١٣٢۴ ،یدرجورب یاقآ سورد ریرقت ،بصغلا باتک .ود

    )۵٢( .١٣٢۵ ،یدرجورب یاقآ سورد ریرقت ،ایاصولا باتک .هس

 ،١٣٢٧ نابآ ،یدرجورب یاقآ لوصا سورد تاریرقت ،لوا دلج ،لوصالاةیاھن .راھچ

.١٣٣۴ :راشتنا خیرات

 ،یدرجورب یاقآ سورد تاریرقت ،رفاسملاو ةعمجلا ةولص یف رھازلاردبلا .جنپ

 .١٣٣٧ نمھب :راشتنا خیرات ،١٣٢٨ نمھب

 نآ اب طبترم یلیلحت یهمان ود و ،١٣٢٩ نمھب ،ییاھب و ناملسم هرظانم .شش



 نآ اب طبترم یلیلحت یهمان ود و ،١٣٢٩ نمھب ،ییاھب و ناملسم هرظانم .شش

  )۵٣( .١٣٣٠ نیدرورف خروم

 ،١٣٣٠ تشھبیدرا ،ینیمخ یاقآ سورد ریرقت ،لوصالا یف تارضاحم .تفھ

.١٣٨٨ راشتنا

   .١٣٣٠ ،ینیمخ یاقآ سورد ریرقت ،ةاکزلا باتک .تشھ

 ،١٣٢٧-٣٠ ،یدرجورب یاقآ لوصا سورد تاریرقت ،مود دلج ،لوصالاةیاھن .هُن

.١٣٧٣ راشتنا

  .١٣٨٨ راشتنا ،١٣٣۶ دنفسا ،یدرجورب یاقآ سورد ریرقت ،ةولصلا باتک .هد

 و یدرجورب یاقآ تایح نامز رد رھازلاردبلا و لوصالا ةیاھن لوا دلج تاریرقت نیا زا

 و هقف رد یدرجورب یاقآ سورد تاریرقت نیتسخن نیا .دش رشتم ناشیا یهزاجا اب

 یرظتنم یاقآ یارب یگرزب راختفا باتک ود نیا راشتنا .دشیم رشتنم هک دوب لوصا

 نسحم دیس نایاقآ زا ١٣٣٩ لاس رد و یدرجورب یاقآ زا ١٣٣۴ لاس رد ناشیا .دوب

 ذخا یهزاجا یدورھاش ینیسح دومحم دیس و یزاریش یداھلادبعدیس ،میکح

 لھچ یهناتسآ رد یرظتنم )۵۴( .درک بسک هّیبسح روما یدصت و هّیعرش تاھوجو

 هدوب مق یهیملع یهزوح یلاع حوطس روھشم سردم و ناوج یدھتجم یگلاس

   .تسا

 

تیعجرم یهمزمز و یسایس یاھتدھاجم .مود ثحبم  

 نابآ ات ١٣۴٠ نیدرورف زا یرظتنم و ینیمخ نایاقآ یاھتیلاعف ثحبم نیا رد

 ۴٣ نابآ و یدرجورب اقآ تشذگرد نامز ۴٠ نیدرورف .دریگیم رارق یسررب ١٣۴٣

 ینیمخ یاقآ یارب یراکرپ یاھلاس ،لاس راھچ نیا .تسا ینیمخ یاقآ دیعبت خیرات

 لیدبت ناریا یسایس فلاخم یهرھچ نیرتمھم هب هرود نیا رد ناشیا .تسا هدوب

 .دسریم شوگهب شنادرگاش نایم زین ناشیا تیعجرم یهمزمز نامز نیا رد .دش

:دریگم رارق یسررب دروم ریز حرش هب بلطم ود یط ثحبم نیا دافم

 ؟ینیمخ یاقآ تیعجرم -



 ؟ینیمخ یاقآ تیعجرم -

 یرظتنم یاقآ شقن -

؟ینیمخ یاقآ تیعجرم .لوا بلطم

 دیلقت تیعجرم یوزوح یهنیمز یکی .دوشیم هتخادرپ ثحب ودهب بلطم نیا رد

 هکنآ زا سپ لاس راھچ یسایس یاھدادخر یرگید و یدرجورب یاقآ زا سپ هعیش

     .تسا هدوب رثؤم ینیمخ یاقآ تیعجرم یهمزمز رد

 

یدرجورب یاقآ زا سپ تیعجرم .لوا ثحب

 راد ١٣۴٠ نیدرورف ١٠ خیرات رد هعیش یالعا عجرم یدرجورب نیسحدیس یاقآ

 زا سپ ییوخ نایاقآ و دوب تسخن عجرم میکح یاقآ فجن رد )۵۵( .درک عادو ار یناف

 و تشاد یرتشیب دلقم یرادمتعیرش یاقآ مق عجارم نایم رد .دوب حرطم ناشیا

 ،یزاریش یداھلادبعدیس نایاقآ زا زین مدرم یخرب .دوب حرطم یناگیاپلگ یاقآ سپس

   )۵۶( .دندرکیم دیلقت یمق نسحدیس و ینالیم یداھدیس ،یراسناوخ دمحادیس

 لیکشت دیقف عجرم لزنم رد املع یهسلج یدرجورب یاقآ تافو متفھ زور رد

 نایاقآ :درک توعد تیعجرم ناظم رد یاھقف زا یناھبھب دمحمدیس یاقآ .دش

 یشعرم نیدلاباھشدیس ،یناگیاپلگ اضردمحمدیس ،یرادمتعیرش مظاکدیس

 ینیسح دمحا دیس ،داماد ققحم دمحمدیس ،ینیمخ یوسوم هللاحوردیس ،یفجن

 رقابدمحمدیس ،یدورگنل ینیسح یضترم ،یدزی یرئاح یضترم خیش ،یناجنز

 یتامدقم ثحابم زا سپ .دنتشاد تکرش هسلج نیا رد یزاقفق لضاف و ،یناطلس

 یرادمتعیرش یاقآ ادتبا .دوشیم زکرمتم بالط یهیرھش یهنیزھ لبقت رب ثحب

 یشعرم یاقآ و رگید فصن یناگیاپلگ یاقآ .دنکیم لبقت ار هیرھش یهنیزھ فصن

 ناونعهب هثالث نایاقآ بیترت نیدب .دنکیم لبقت ار هزوح نان یهنیزھ مھ یفجن

  )۵٧( .دنوشیم یفرعم مق یهیملع یهزوح ناتسرپرس

 )۵٨( .دوب هتخانشان مدرم نایم رد و ،تشادن یدلقم نامز نآ رد ینیمخ یاقآ

 صاوخ یخرب و )۵٩( تشاد قلعت وا هب مق رد لوصا قنوررپ یاھسرد زا یکی هتبلا



 صاوخ یخرب و )۵٩( تشاد قلعت وا هب مق رد لوصا قنوررپ یاھسرد زا یکی هتبلا

 یهلاسر ناونع هب دابعلاةاجن و یقثولا ةورعلا رب هیشاح )۶٠( .دندوب لیامتم یوهب

 یارب یشالت زین یو .دندوب هدشن رشتنم اما ،دندوب هدامآ یو یسراف یهیلمع

 رد توبث ماقم رد تیعجرم یارب ینیمخ یاقآ یبسن تیحالص رد .درکیمن تیعجرم

 بسک اما .تسین یدیدرت تافیلات و لضاف نادرگاش تداھشهب نانگمھ اب هسیاقم

 اب دیلقت یهزوح رد ینیمخ یاقآ هب لابقا و تابثا ماقم ظاحل هب تیعجرم

 دنچ رد یھاشنھاش میژر زا ناشیا دنت یاھداقتنا و هناروسج یاھیریگعضوم

 نیا اب ناشیا زا مدرم تخانش تقیقح رد )۶١( .دش لصاح یپردیپ نایرج

 یبالقنا تسایس تدعاسم هب تیعجرم ثحب و دش لصاح یسایس یاھریگعضوم

 .دش زاغآ

۴٣ ات ۴١ یاھلاس تازرابم .مود ثحب

 نآ بجومهب هک یتیالو و یتلایا یاھنمجنا یهحیال :١٣۴١ لاس تازرابم .فلا

 و ناگدننکباختنا ندوب درم و میرک نآرق هب دنگوس ،ندوب ناملسم« طرش

 ملع هّللادسا هنیباک بیوصت هـب ١٣۴١ رھم ١۴ رد ،تفایىم رییغت »ناگدنوشباختنا

 یاقآ همھ زا رتدنت و )۶٢( دیلقت عجارم یهبطاق ضارتعا لابند هب .دوب هدیسر

 .دوب تلود رب عجارم یزوریپ نیا .دش وغل ١٣۴١ رذآ ٧ رد هبوصم نیا )۶٣( ینیمخ

 ١٣۴١ هامید رد هاش .دوب اکیرمآ و هاش اب تیعجرم هزرابم یدعب هلحرم رد اما

 یار قح و یضرا تاحالصا هلمج زا ،درک مالعا ار دیفس بالقنا یهناگشش لوصا

 اموزل هن و( مدنارفر لصا اب تدشهب دوخ ١٣۴١ نمھب ٢ مایپ رد ینیمخ یاقآ .نانز هب

 رازگرب نمھب ۶ رد یشیامرف یمدنارفر میژر )۶۴( .درک تفلاخم )هناگشش لوصا

 ،دوب ینیمخ یاقآ روحم نامز نآ رد .)۶۵( دندرک ضارتعا املع و عجارم رگید راب .درک

 )۶۶( .یرادمتعیرش یاقآ دعب

 یمومع یازع مالعا ١٣۴٢ زورون رد ینیمخ یاقآ :١٣۴٢ لاس تازرابم .ب

 ماکحا نتشاذگاپریز هب مھتم ار هاش و ریبعت هایس بالفنا ار هاش دیفس بالقنا و درک

 ١٣۴٢ نیدرورف مود زور )۶٧( .درک لیئارسا و اکیرمآ فادھا اب ییوسمھ و مالسا



 ١٣۴٢ نیدرورف مود زور )۶٧( .درک لیئارسا و اکیرمآ فادھا اب ییوسمھ و مالسا

 و مق یهیضیف هسردم هب میژر حلسم نیرومأم قداص رفعج ماما تداھش اب فداصم

 نیا ىپ رد .دنتخادرپ بالط حرج و برض هب و دندرب شروی زیربت یهیبلاط یهسردم

 هاش« ناونع اب دوخ فورعم یهیمالعا لاس نآ نیدرورف ١٣ رد ینیمخ یاقآ ،ثداوح

 هاش میژر ندیشک همکاحمهب اب نآ رد یو .درک رشتنم ار »یرگتراغ ىنعی ىتسود

 .غلب ام غلب ولو بجاو قیاقح راھظا و تسا مارح هیقت طیارش نیا رد :دنکیم دیکأت

 یهسردم ١٣۴٢ دادرخ ١٣ اروشاع رصع یخیرات ینارنخس رد ینیمخ یاقآ )۶٨(

 هراچیب و تخبدب ار هاش و تسناد اھیراتفرگ ساسا ار لیئارسا و هاش دوخ یهیضیف

 نیدلاءاھب خیش زاریش رد )۶٩( .دیایب لقع رس رب هک درک تحیصن وا هب و درک باطخ

 .دندوب ضارتعا لقتسم روحم یمق یئابطابط نسحدیس دھشم رد و یتالحم

 ار املع زا رفن تصش دودح )٧٠( .دوب رتغاد مھ ینیمخ یاقآ زا یمق یاقآ یاھربنم

 رد ینیمخ نایاقآ یتشادزاب یاملع نیرت صخاش ،دندش تشادزاب روشک مامت رد

 دھشم رد یمق یئابطابط نسحدیس و زاریش رد یتالحم نیدلاءاھب خیش ،مق

 )٧١( .دندوب

 زا نویناحور رگید و یمق ،یتالحم ،ینیمخ نایاقآ تشادزاب ربخ راشتنا لابند هب

 دھشم ،نیمارو ،نارھت ،مق رد یاهدرتسگ تاضارتعا ،دادرخ ١۵ زور تاعاس نیتسخن

 .دش رازگرب ضرتعم تیناحور زا یرادفرط رد و هاش دض رب ییاھراعش اب زاریش و

 هاش .دندوشگ شتآ ناگدننکرھاظت یور هب نارھت و مق یاھرھش رد یماظن نارومأم

 و دیمان هایس و خرس عاجترا داحتا هجیتن و ،هنایشحو ىمادقا و اولب ار مدرم مایق

 ضارتعا اب هاش تامادقا )٧٢( .دھد تبسن اھزرم زا جراخ هب ار نآ ات درک ىعس

 یاقآ یوس زا یضارتعا یاھهینایب نیرتفافش زا یکی .دش هجاوم عجارم یخرب

 ییاھر یارب )٧٣( .دش رداص ینادنز یاملع فادھا زا عافد رد یرادمتعیرش

 هب اھناتسرھش یاملع زا رفن هاجنپ زا شیب و عجارم زا رفن هس ینادنز نویناحور

 )٧۴( .دندرک ترجاھم نارھت

 نوناق قباطم و دننک همکاحم ار ینیمخ هللاتیآ دنھاوخیم هک دوب تبحص نوچ«

 هچنآ بسح رب اذل ،دننک همکاحم دنتسناوتیمن ار دیلقت عجرم نامز نآ یساسا



 هچنآ بسح رب اذل ،دننک همکاحم دنتسناوتیمن ار دیلقت عجرم نامز نآ یساسا

 و یفجن یشعرم یاقآ ،ینالیم یاقآ ،یرادمتعیرش یاقآ تایآ تارضح دش هتفگ

 هب ار ینیمخ یاقآ هللاتیآ و دنتشون یزیچ کی یلمآ یقتدمحم خیش جاح یاقآ

 نآرب هوالع )٧۵( ».دننک یریگشیپ ناشیا مادعا زا ات دندرک یفرعم عجرم ناونع

:درک رداص هنیمز نیمھ زین یلقتسم یهیمالعا یرادمتعیرش یاقآ

 تماد ینیمخ هللاحور اقآ جاح یاقآ هللاتیآ نیملسملاو مالسالا تجح ترضح«

 تیصخش و دنشابیم دیلقت مرتحم عجارم زا یکی و مالسا ملاع رخافم زا هتاکرب

 و هلمظعم صالختسا لاعتم دنوادخ زا .دشاب یفخم یسک زا دیابن ناشیا ینید

 رس زا قوف یهیمالعا ود هک تسا حضاو )٧۶( ».مراتساوخ ار مالسا یهبلغ و رفظ

 ناشیا صالختسا رد اقافتا و ،تسا هدش رداص ینیمخ یاقآ ناج تاجن یارب رارطضا

 یمق و یتالحم ،ینیمخ نایاقآ ١٣۴٢ دادرم ١١ خیرات رد میژر لاح رھهب .داتفا رثؤم

 لقتنم نارھت رد ىتینما ىاھورین هرصاحم تحت ییاھلزنم هب ادتبا هاگتشادزاب زا ار

)٧٧( .درک دازآ ١٣۴٣ نیدرورف ١۶ ات ار اھنآ جیردتب و درک

 تینوصم( نویسالوتیپاک میژر ىایحا یهحیال لابند هب :١٣۴٣ لاس تازرابم .ج

 دادرم ٣ انس سلجم بیوصت هب )ناریا رد ىیاکیرما عابتا ىلوسنک و ىسایس

 دلوت زور( نابآ مراھچ زور ینیمخ یاقآ ،١٣۴٣ رھم ٢١ یلم یاروش سلجم و١٣۴٣

 یهسردم رد یمھم ینارنخس یط و درک باختنا ىرگاشفا زور ناونع هب ار )هاش

 اشفا ار هاش ىاھتنایخ و ناریا رد اکیرما همکاح تأیھ ىنوناقریغ ىاھتلاخد هیضیف

 )٧٩( .دندرک ضارتعا یمرن هب مھ یفجن یشعرم  و یرادمتعیرش نایاقآ )٧٨( .درک

 هاگدورف قیرط زا میقتسم و تشادزاب شلزنم رد نابآ ١٣ هاگرحس رد ینیمخ یاقآ

 هب ١٣۴٣ نابآ ٢١ خیرات رد و اراکنآ رد ادتبا ناشیا .دش دیعبت هیکرت هب دابآرھم

 شرسپ و ناشیا ١٣۴۴ رھم ١٣ دعب لاس کی .دش لقتنم هیکرت یاسروب

 یسایس صاخ تیعضو هک روصت نیا اب )٨٠( ،دندش دیعبت قارع هب یفطصمدیس

 .دش دھاوخ ینیمخ یاقآ ینید و یسایس یاھتیلاعف عنام فجن یهزوح و قارع

 لاح رھهب .دروآ رد ریرحت یهتشرهب ار ةلیسولاریرحت لوا دلج نامز نیا رد یو )٨١(

 نیرتصخاش هچرگا ینیمخ یاقآ ،هناعاجش تازرابم نیا زا دعب یتح ١٣۴۴ لاس رد



 نیرتصخاش هچرگا ینیمخ یاقآ ،هناعاجش تازرابم نیا زا دعب یتح ١٣۴۴ لاس رد

 هتخانش هعیش یسایس دھتجم نیرتروھشم و )٨٢( هاش میژر ضرتعم یناحور

 هعیش دیلقت تیعجرم تسخن یهرھچ هد زا یکی یهرمز رد یراوشد هب اما ،دشیم

 مزال .دوب هدش زاغآ یلاوح نآ رد ناشیا تیعجرم لاح رھهب اما .دمآیم باسح هب

 یهزوح رد ار عیب باتک سیردت همرحم بساکم زا دعب ینیمخ یاقآ هک تسا رکذهب

 عیب ثحب طساوا رد ١٣۴٣ نابآ رد ناشیا سرد و دوب هدرک زاغآ ١٣٣٩ نابآ زا مق

)٨٣( .دش فقوتم دیعبت لیلد هب یلوضف

 

یرظتنم یاقآ شقن .مود بلطم
 زا ینیمخ یاقآ تیعجرم ندرک حرطم رد یرظتنم یاقآ شقن بلطم نیا رد

:دوشیم لیلحت ریز حرش هب ثحب هس یط ١٣۴٣ نابآ ات ١٣۴٠ نیدرورف

تیعجرم یادتبا .لوا ثحب

 نایاقآ لیبقزا ییاملع تویب هک یرجورب یاقآ تافو زا دعب بش نیتسخن رد

 رتشیب رفن کی ینیمخ یاقآ تیب رد ،دوب دمآ و تفررپ یناگیاپلگ و یرادمتعیرش

 یاقآ )٨۴( .دندرکیم لد درد مھ اب درگاش و داتسا !یرظتنم یلعنیسح ،دوبن

 یاقآ یهورع یشاوح و یسراف لئاسملا حیضوت یهلاسر راشتنا رد یرظتنم

 )٨۵( .تشاد یّدج شقن ینیمخ یاقآ مانهب هیرھش بترم تخادرپ و ینیمخ

رجاھم یاملع یھد نامزاس .مود ثحب

 یالضف و نیسردم و دنتشاد عجارم ار هدمع شقن١٣۴١-۴٣ یاھلاس تازرابم رد

 .دندوب بالط و اھناتسرھش اب عجارم طبار و دندرکیم یھارمھ اھنآ اب مھ هزوح

 یاقآ عجارم دزن رد لئاسم یریگیپ یارب یلصا ناگدننکگنھامھ زا یکی )٨۶(

 تازرابم یلاوح رد مق یهیملع یهزوح نیسردم هعماج لصا یهتسھ .دوب یرظتنم

 و ،یمق یرذآ دمحا ،یزاریش ینابر میحرلادبع ،یرظتنم .تفرگ لکش ١٣۴١ زیئاپ

  )٨٧( .دندوب رتلاعف هیقب زا یناجنسفر یمشاھ ربکا



  )٨٧( .دندوب رتلاعف هیقب زا یناجنسفر یمشاھ ربکا

 زا هک یدرجم هب .تسا هدوب دابآفجن رد یرظتنم یاقآ ١٣۴٢ دادرخ ١۵ بش رد

 ینصحت دوشیم علطم نویناحور رگید و یمق ،یتالحم ،ینیمخ نایاقآ تشادزاب

 مدرم دیدش لابقتسا اب هک دنیبیم کرادت دابآفجن عماج دجسم رد ار یضارتعا

 عنام مدرم نایم رد یو روضح .دماجنا یم لوطهب زورهنابش تفھ و دوشیم هجاوم

    )٨٨( .دوشیم شنامزرمھ اب هارمھ یو تشادزاب زا

 میھاربا هارمھهب یرظتنم ١٣۴٢ دادرخ ١۵ مایق یادھش ملھچ یهناتسآ رد

 یاملع عمجت رد )٨٩( .دنوشیم نارھت یهناور دابآفجن زا نارگید زا رتدوز ینیما

 اب یفارگلت )٩٠( .دراد یروحم شقن کرتشم یاھهینایب رودص یارب یرظتنم ،رجاھم

 نایاقآ هب تشونور اب ینیمخ یاقآ هب باطخ روشک یالضف نیرتصخاش زا اضما ٣٣

 اب فارگلت باطخ )٩١( .دوشیم لاسرا ١٣۴٢ ریت ٢٧ خیرات هب یمق و یتالحم

 هجاوم نایاقآ زا یکی ضارتعا اب »دیلقت ردقیلاع عجرم ینیمخ یاقآ یمظعلاهللاتیآ«

 »؟دنکیم دیلقت ناشیا زا یسک هچ ،تسین دیلقت عجرم هک ناشیا« :دوشیم

 نتفرگ زا دعب )٩٢( »!منکیم دیلقت ناشیا زا نم !نم« :دھد یم خساپ یرظتنم

 .دوشیم تشادزاب تعاس دنچ یارب وا اضما

 نیتسخن رد نارھت رد هھام دنچ رصح هب لاقتنا و ینیمخ یاقآ یدازآ زا سپ

 یاقآ یهیمالعا شخپ رد )٩٣( .دناسریم شدھاجم داتسا هب ار دوخ تاعاس

 .تشاذگیم هیام ناج زا و درکیم مادقا هنالاعف یرظتنم دمحم شدنزرف ینیمخ

 یرظتنم یاقآ هلمج زا ناھفصا یاملع یوس زا سلجم تاباختنا میرحت زا سپ

 .دش ربنملا عونمم ناشیا

 یارب اما .درکیمن دیلقت یسک زا یعرش فیلاکت رد نامز نآ رد انیقی یرظتنم

 نایاقآ دننامھ زین وا .درک راثیا الضف و عجارم عمج رد ینیمخ یاقآ شداتسا جیورت

 یرارطضا طئارش نآ رد یلمآ یقتدمحم و یفجن یشعرم ،ینالیم ،یرادمتعیرش

 .دندرک لمع دوخ یعرش یهفیظو هب دوب یعطق رطخ رد یدھاجم دھتجم ناج هک

 یاقآ لعفلاب تیعجرم رب لاد یکردم چیھ دروم هس نیمھ زا ریغهب ١٣۴٣ نابآ ات

 یرظتنم نامز نیمھ رد ینیمخ یاقآ تیعجرم یهمزمز رد .تسین تسد رد ینیمخ



 یرظتنم نامز نیمھ رد ینیمخ یاقآ تیعجرم یهمزمز رد .تسین تسد رد ینیمخ

 نامز رد ١٣۴٩ دادرخ رد یدج لکشهب ینیمخ یاقآ تیعجرم .دراد ار لوا شقن

 رد ثحب لیصفت .دوشیم حرطم یرظتنم یاقآ طسوت زاب هتبلا و میکح یاقآ تافو

 .دمآ دھاوخ مراھچ ثحبم

یملع یاھتیلاعف .موس ثحب

 لاغتشا هیافک و بساکم سیردت هب یرظتنم یاقآ یدرجورب یاقآ تافو نامز رد

 ،داتسا تشذگرد زا سپ .دوب مق یهزوح سورد نیرتقنوررپ زا سرد ود رھ و تشاد

     )٩۴( .درک زاغآ  موص باتک زا ار هقف جراخ سیردت ناشیا

 ظاحل هب هچ روشک لخاد رد هزرابم یلصا راب ١٣۴٣ نابآ رد ینیمخ یاقآ دیعبت اب

 هک ،دریگیم رارق یرظتنم یاقآ شود رب یتازرابم و یلمع ظاحل هب هچ و یملع

 .تسا یدعب ثحبم ود عوضوم

مود ثحبم نایاپ

١٣٩۴ ید لوا

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

 .١٣٩۴ رذآ ١٠

 و ٣٨ص ،١٣۶۴ ،لوا هرود ،ناگربخ سلجم هب طوبرم تاعالطا و تاررقم هعومجم )١(

۴٢.

 و ریت ،هداعلاقوف و موس یهیسالجا ،لوا هرود ،ناگربخ سلجم تارکاذم حورشم )٢(

.۵٨۶ و ۵٧٢ ص ،١٣۶۴ نابآ ١٩ :موس یهسلج ،١٣۶۴ نابآ

 :تسا لیذ عبنم زا هتفرگرب بلطم نیا رد ینیمخ یاقآ دروم رد یخیرات تاعالطا )٣(

 یهحفص ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم یناسرعالطا و یشھوژپ لاترپ

)١٣٩۴ رذآ ٢٨ هعجارم خیرات( .ماما لیصحت نارود شخب ،همانیگدنز

 یفجن اضر ازریم ،ءاملعلا راختفا دومحم ازریم نایاقآ :لوقنم مولع رد یو دیتاسا )۴(

 یضترمدیس و یکارا سابع ،یناگیاپلگ دمحم خیش ،یدرجورب دمحمیلع خیش ،ینیمخ

 ىمکح ربکا ىلع ازریم ،ینیوزقیعیفر نسحلاوبادیس نایاقآ :لوقعم مولع رد و هدیدنسپ



.)نیشیپ( ىناھفصا ىھاشدجسم اضردمحم خیش و ىدزی

 سیردت هفسلف اھتدم ،مدوب افشلاراد هسردم نکاس هک ینامز رد بناجنیا« )۵(

 یبتک رکذت ».مدش جراخ هسردم زا لھات یهطساوهب )ق( ١٣۴٨ یهنس رد و ،مدرکیم

 باتک نیا رد .۵۵ص ١ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یترایز یناحور دیمحدیس هب ینیمخ یاقآ

 هدش هتشون )١٣٠٨ ای ١٣٠٧( یرمق ١٣۴٧ ای ١٣۴۶ یاھلاس ناشیا سیردت زاغآ نامز

  .تسا

 ص ،١ج ،یلیبدرا ینغلادبعدیس ،ینیمخ ماما هفسلف تاریرقت قیقحت همدقم )۶(

 .هدزاود

 .٩١ص ،لوا دلج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٧(

 تاریرقت قیقحت همدقم رد ینیمخ یاقآ یلقع مولع نادرگاش زا رفن ٢١ مان )٨(

   .هدرناش و هدزناپ ص :تسا هدمآ ناشیا هفسلف

 یصوصخ سرد« :ینیمخ یاقآ .٨٩-٩٠ ص ،لوا دلج ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٩(

 تضھن ،یترایز یناحور دیمحدیس( ».مداد هعسوت مھف ماوع وحن هب ار نیزئاسلا لزانم

)۵۶ص ١ج ،ینیمخ ماما

 رد ینیمخ یاقآ .تسا هدناوخ یم لئاسر ناشیا دزن یناھفصا یفاص نسح)١٠(

 ماهدناوخ هن ،منک یم سیردن امش یارب نونکا هک ار ثحبم نیا« :تفگ لئاسر زا یثحبم

 دنداد حیضوت و حرش ام یارب یتراھم و هطاحا مانچ اب نیا دوجو اب »!ما هدرک هثحابم هن و

)۵٨ص ،١ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یترایز یناحور دیمحدیس( .دوب ام یتفگش یهیام هک

 هموظنم و بساکم ،هیافک سورد ]١٣٢٧[ یرجھ ١٣۶٨ ات یرئاح موحرم نامز زا« )١١(

 یرمق ١٣٧۴ ،۴۴ص ،٢ج ،ةجحلا راثآ( »هدومن تیبرت هتسجرب یالضف و سیردت ار رافسا و

)٧۶ص ١ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یناحور دیمحدیس زا لقن هب ]١٣٣٢[

 ینیمخ یفطصمدیس .١٣۶٧ دنفسا ٣ ،تیناحور روشنم ،٢١ دلج ،ماما هفیحص )١٢(

 رد نوچ .تسا ١٣٢٠ ات ١٣١٣ یاھلاس یلاوح یو یلاسدرخ نارود .تسا ١٣٠٩ دلوتم

 .دندوب هدرک شریفکت درکیم لقن ار افرع ریاس و یبرع نیدلایحم ءارآ شیاھسرد

)١٩٧ص یرظتنم هللاتیآ تارطاخ(

 راثآ رشن و میظنت یهسسؤم طسوت رارسالا فشک یانثتسا هب اھباتک نیا یهیلک )١٣(

 .دناهدش رشتنم ١٣٩٣ ات ١٣۶٩ یاھلاس نیب نارھت رد ینیمخ ماما

 یروھمج رد امسر رارسالا فشک نونک ات ،ینیمخ یاقآ رگید یاھباتک فالخرب )١۴(

 هب یتبغر ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم ارھاظ و هدشن رشتنم یمالسا

 هب یاهنادقتنم یهمان ینیمخ یاقآ )١٣٢٣( لاس نامھ راھب رد .درادن نآ راشتنا و حیحصت

 .تسا جردنم ماما هفیحص لوا دلج رد هک هتشون دزی یریزو هناخباتک رد مدرم و املع



 زا یرظتنم ،یرھطم یهیصوت هب .٧٩۴ و ٨٨ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )١۵(

 .دش لقتنم هیضیف یهسردم هب قداصالم جاح موحرم یهسردم

 هیضیف یهسردم رد یرھطم یهرجح رد سرد نیا هک هدرک لقن یبرثی یدھمدیس )١۶(

 .۴۶٠ص ٢ج ردقیلاع هیقف .تسا هدشیم رازگرب هدوب یو یهرجح بنج هک

 یھامدنچ :تسا حرش نیا هب ناشیا جراخ هرود لیاوا و حطس هرود رخاوا سورد )١٧(

 زا یدایز رادقم .دندش رضاح )١٢٨٧-١٣٧۶( ینیدلاءاھب اضردیس یاقآ لئاسر سرد هب

 سرد زا ناھفصا رد مھ ناتسبات رد هدرک هدافتسا داماد یاقآ زا ار بساکم حطس

 سرد زا سپس .دندرکیم تکرش )١٢۵۶-١٣٣۴( یزاریش اقآ یلع ازریم یهغالبلاجھن

 و هقف جراخ سرد زا لاس کی یرظتنم .دندرک هدافتسا یرمکهوک تجح یاقآ لوصا جراخ

 یلعسابع خیش یاقآ لوصا جراخ سرد زا مین و لاس کی و ردص نیدلاردصدیس لوصا

  )١٠٠-٩٩ ،٨٨ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ( .تسا هدرب هرھب زین یدورھاش

.٩٠-٩١ص ،نیشیپ )١٨(

.٩٣ص ،نیشیپ )١٩(

 .٩٢-٩٣ص ،نیشیپ )٢٠(

.١٠٧ص ،نیشیپ )٢١(

.١٠٢ص ،نیشیپ )٢٢(

 .١١٠-١١١ص ،نیشیپ )٢٣(

 رد هک یدرجورب یاقآ لوصا سرد زا ینیمخ یاقآ تاریرقت اریخا .١١٢ص ،نیشیپ )٢۴(

 یهسسؤم ،لوصالا تاحمل :تسا هدش رشتنم هدش هتشون ١٣٣٠ راھب ات ١٣٢٣ ناتسمز

   .١٣٨١ ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت

 .تسا هدرک هراشا شتارطاخ رد دراوم نیازا یخرب هب یدزی یرئاح یدھم )٢۵(

 ،یدروجال بیبح ششوک هب ،ناریا یھافش خیرات حرط ،یدزی یرئاح یدھم رتکد تارطاخ

 .١٣٨١ ،ردان باتک ،نارھت

 .١١٧ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٢۶(

 تسا جراخ لاقم نیا هلصوح زا هک یلیالد هب ١٣٢٨ لاس دودح زا ماما ترضح )٢٧(

 رایع مامت یلوصا هیقف کی تروصهب و دنتفرگ هلصاف نافرع و هفسلف سیردت زا نانچنآ

 نافرع و هیلاعتم تمکح سیردت هلاس دنچ و تسیب هقباس رگید هک دندیدرگ هنحص دراو

 دندش انشآ ناشیا اب نامز نیا زا دعب هک مھ یناسک و دش هدودز اھرطاخ زا ناشیا

 نآ زا شیپ ناشیا هک یلاح رد دنتخانش رحبتم یلوصا و هیقف کی ناونع هب ار ناشیا

 ص ،قیقحت همدقم[ .دناهتشاد ترھش هزوح رد نیھلاتملاردص بتک سردم ناونع هب نارود

  )یلیبدرا ینغلادبعدیس ،١ج ینیمخ ماما هفسلف تاریرقت ،هدراھچ و هدزیس



 رد باحصتسا ثحب طساوا زا یناحبس رفعج .١٩٣ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٢٨(

 لوصا سرد تاریرقت: لوصالا تاحمل قیقحت یهمدقم( .تسا هتشاد تکرش لوا یهرود

 )حک ص ،ینیمخ یاقا ملقهب یدرجورب یاقآ

 تارضاحم« :دش جراخ پاچ زا یرظتنم موحرم تشذگرد زا سپ زور دنچ باتک نیا )٢٩(

  .هحفص ۵٠۴ ،١٣٨٨ ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم ،»لوصالا یف

 .۴١٢ص ،١ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم ،١٣۶١ ید ١٠ خروم یهبحاصم )٣٠(

 ثحابم :تارضاحملا ،یناھفصالایرھاطلا نیدلالالجدیسلا :ثحب دروم باتک تاصخشم

 ،ناھفصا ،دلج ٣ ،دامادلا ققحملا دمحم دیسلا نیدھتجملاو ءاھقفلا هودق هقفلا لوصا

 باتک :یناھفصا یرھاط یاقآ ملق هب یلالدتسا هقف باتک تاصخشم .١٣٨٢ ،کرابم

   .١٣٨٨ ،کرابم ،مق ،دلج ٢ ،ةراھطلا

.تسا هدشن رشتنم زونھ تاریرقت نیا .١٩٣-١٩۴ ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٣١(

:تسا ریز حرشهب ینیمخ یاقآ لوصا مود یهرود تاریرقت )٣٢(

 یاقآ ظیرقت اب ،١٣٣٢ لوا دلج ،دلج هس رد ،یناحبس رفعج ملقهب ،لوصالا بیذھت -

 یاھنم لوصا لماک هرود .١٣۴١ موس دلج ،١٣٣۴  مود دلج ،١٣٣۴ نابآ رد نآ رب ینیمخ

 .حیجارت و لداعت و باصحتسا

 ود ،دیلقت و داھتجا نایاپ ات رماوا زاغآ زا ،ینارکنل لضاف دمحم ملقهب ،لوصالادمتعم -

 .١٣٧٨ ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم ،دلج

 رشن و میظنت یهسسؤم ،دلج راھچ ،یدراھتشا یوقت نیسح ملقهب ،لوصالا حیقنت -

.١٣٧۵-٧٧ ،ینیمخ ماما راثآ

 نسحدمحمدیس ملقهب ،لوصالارھاوج :ینیمخ یاقآ لوصا مود یهرود تاریرقت )٣٣(

 رفعج .١٣٧۶ ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم ،دلج راھچ ،یدورگنل یوضترم

 قیقحت یهمدقم( .تسا هدرک رکذ لاغتشا ثحب طساوا ار موس یهرود یاھتنا یناحبس

  )حک ص ،ینیمخ یاقا ملقهب یدرجورب یاقآ لوصا سرد تاریرقت: لوصالا تاحمل

 ناونع اب ،وضو رخاوا ات تراھط لوا زا ،ینارکنل لضاف دمحم ملق هب نآ تاریرقت )٣۴(

 تراھط باتک زا لبق و تاکز باتک زا دعب ینیمخ یاقآ  ارھاظ .١٣۵٢ ،ةراھطلا باتک

 بساکم باتک و تراھط باتک سپس .تسا هدرک سیردت ار همرحم بساکم زا یتمسق

 ،ةولصلا یف للخلا باتک قیقحت یهمدقم( .تسا هتشون و سیردت لماک روطهب ار ةمرحم

  )ز هحفص

 دادعت ناھیکیهمانزور :٧۶-٧٧ص ،١ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یناحور دیمحدیس )٣۵(

 شرازگ ساسا رب .تسا هدرک رکذ رفن ۴٠٠ زا شیب ١٣۴٠ نیدرورف رد ار ناشیا نادرگاش

 هکنآ لاح ،هدش رکذ رفن ۵٠٠ دودح ناشیا نادرگاش دادعت ١٣٣۵ دنفسا رد کاواس



 اب دیاب ماقرا نیا اب .)لوق لقن نایاپ( .تسا هدش دروآرب ٣٠٠ ات ١٠٠ املع رگید سورد

 نامز نآ رد سرد یرازگرب لحم تیفرظ دادعا نیا نومزآ قرط زا یکی .درک دروخرب طایتحا

 .یساملس دجسم الثم ،تسا

 یلع ةقیلعتلا یف ةیادھلا راونا« ناونع اب دلج ود رد ،فلوم تشذگرد زا دعب )٣۶(

 هدشرشتنم ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم طسوت ١٣٧٢ لاس رد »ةیافکلا

.تسا

 ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم .١٣۴۴ :راشتنا خیرات ،لئاسرلا رد یگمھ )٣٧(
  .دنک رشتنم لقتسم بتک ناونع هب ار لئاسر نیا هک هداد حیجرت ینیمخ

 یهعومجم رد ادتبا مود یهلاسر .تسا ١٣٧٩ تسخن یهلاسر راشتنا خیرات  )٣٨(

 رصتخم یهلاسر ٩ اب هارمھ ١٣٨١ لاس رد سپس .دش رشتنم ١٣۴۴ لاس رد لئاسرلا

 تسا دیدرت ینیمخ یاقآ ملق هب اھنآ زا یخرب باستنا رد هک ةرشعلا لئاسرلا رد رگید

 لئاسر رگید .تسا هدش پاچ و حیحصت ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم طسوت
 ؛)١٣٣۵( ةولصلا تایکش یف ىلامجالا ملعلا عورف :زا دنترابع هعومجم نیا

 یف .٣ ،بابسالا لخادت یف .٢ ،)١٣٣٣( کلم نم ةدعاق ىف ةلاسر .١ :ةسمخلادئاوفلا

 نییعت ىف ةلاسر .۵ ،لوصالا ملع عوضوم .۴ ،ةینیوکتلا للعلاب ةیعیرشتلا رماوالا سایق دقن

 یف .٢ ،تاعاقیالا و دوقعلا لاح حرش یف .١ :ةثالثلا دئاوفلا ؛هرمقملا ىلایّللا ىف رجفلا

 تذخا ام دیلا یلع .٣ ،اھب ةقلعتملا ثحابملاو ةنسلاو باتکلل ةفلاخملا طورشلا لاح

.یدؤت یتح

 ملع یلا لوصولاجھانم« ناونع اب دلج ود رد ناشیا تشذگرد زا دعب تابوتکم نیا )٣٩(

 هدش رشتنم ١٣٧٢ لاس رد ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم طسوت »لوصالا

.تسا

 دیدج حیحصت .تسا هدش رشتنم مھ اب ١٣۴١ لاس رد ةورع و ةلیسو رب هیشاح )۴٠(

 طسوت فلوم دلوت درگلاس نیمدصکی تبسانم هب ١٣٨١ لاس رد  ازجم روطهب ود نآ

   .تسا هدش رشتنم ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم

 .دندرک تکرش یناشاک یبرثی یلعدیسریم اقآ تئارب ثحب رد  مھ یھاتوک تدم )۴١(

)١٠٢ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ(

 هدناوخ یئابطابط یاقآ دزن ار افش تایھلا زا یکدنا البق ود نآ .٩۴ص ،نیشیپ )۴٢(

 یاقآ زا اھهعمج و هبنشجنپ مھ ار قراوش موسکی دودح یرظتنم )نامھ(.دندوب

 )٩۵ص ،نیشیپ( .دریگیم سرد یراسناوخ دمحادیس

 .١۴٣-١۴۴ص ،نیشیپ )۴٣(

 ٢٨ هعجارم خیرات( داتسا یهمانیگدنز یهحفص ،یرھطم یضترم لاتیجید هاگیاپ )۴۴(



 رد و درک تکرش نیسردم تاناحتما هرود نیلوا رد یرھطم دیھش موحرم )١٣٩۴ رذآ

 دادرخ ٧ ،بالقنا مایپ یهمانهام ،یلمآ یداوج هللادبع( .دش لوا درگاش لوقعم یهتشر

 )٣۶٢ ص ٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم زا لقن هب ،١٣۶٢

.١۶۵ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۴۵(

 یدرجورب هللاتیآ موحرم سرد یتسیاب مدمآ مق هب یتقو« :یلمآ یداوج هللادبع  )۴۶(

 یمسر یهبلط ناونع هب ات میدرک یم هئارا نینحتمم هب ار سرد یهوزج و میتشونیم ار

 یمظعلا هللاتیآ ترضح فرط زا یرظتنم هللاتیآ ترضح .میدشیم لوبق ناوخجراخ سرد

 ناحتما تقیقح رد و میدوب سونام راوگرزب نآ اب و دوب هنحتمم تایھ یاضعا ءزج یدرجورب

 زا لقن هب ،١٣۶٢ دادرخ ٧ ،بالقنا مایپ یهمانهام ».دندید یم ناشیا ار ام هوزج و درکیم

 ار دوخ دندمآیم دارفا یضعب تاقوا یھاگ« .٣۶٢ ص ٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم

 تسھ مدای نم الثم ،دندوب انتعا یب نینحتمم هب و دنتفرگیم الاب یلیخ یسرد تھج زا

 نارھت رد ار هفسلف ثحابم زا یشخب هکنیا لثم - دوب هدمآ هزات نارھت زا نایاقآ زا یکی

 یضعب ،دش شثحب و رج نینحتمم زا یکی اب -دیایب مق هب تساوخیم و دوب هدناوخ

 نم،دنکیم یزاورپدنلب و دریگیم ار شدوخ یلیخ نیا الثم هک دننک در ار وا دنتساوخیم

 هبلط کی تانسحم زا هک یتروص رد دینک در ار وا دیھاوخیم لیلد نیا هب ارچ هن متفگ

)١۶۴ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ( ».دشاب هتشاد ضارتعا و لالقتسا هیحور هک تسا

 نآ« :ینیمخ یفطصمدیساقآ نارای نیرتکیدزن زا یدرونجب یوسوم دمحمدیس )۴٧(

 زا .درک یم فیرعت ناشیا هقف زا .درک یم فیرعت یرظتنم هللا تیآ زا یلیخ  موحرم

 هللا تیآ موحرم زا لوقعم رد یرظتنم هللاتیآ تشاد هدیقع وا .درکیم فیرعت لوقعم

 ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم ،١٣۶٢ نابآ ٢١ خروم هبحاصم( ».دنتسھ رتقیقد یرھطم

  )۴٣٣ص ،٢ج

.١٣٩-١٣۶ و ٩۴ ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۴٨(

 ناشیا شیپ رافسا مھ یرادقم و تاراشا سرد یتدم نم« )۴٩(

 ،٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم ،١٣۶٣ تشھبیدرا ١  خروم یهبحاصم( ».مدناوخ

)٣۶٣ص

 .تسا١٣٣٩-۴١ یاھلاس بلاطم نآ لوا دلج )۵٠(

.تسا ١٣۴٣ نابآ ناتسار ناتساد مود دلج نیودت خیرات )۵١(

 بصغلاو ةراجالا باتک :تسا راشتنا فرش رد دلجم کی رد باتک هس نیا )۵٢(

 .ص۵٧۶ ،نارھت ،یئارس تاراشتنا ،یدرجورب یئابطابط نیسحدیس ثاحبا ریرقت ،ةیصولاو

 یاهمان هوزج دقن رد یونعم مانهب یرسفا .تسا یا هحفص ٢۴ یاهوزج هرظانم )۵٣(

 نامھ ددجم یهمان رد ،دنھد یم خساپ ناشیا .دسیون یم یرظتنم یاقآ هب هنابدا یب



 .دنراگنیم هحفص ۶٨ رد یخساپ ١٣٣٠ نیدرورف ٩ خیرات رد مود تبون رد ناشیا درف

 .١۶-١٨ص ٧لوا دلج ،١٣٧٨ ،مق ،متس اب زیتس ،یفطل یبتجم هب دیرگنب

 .٨٢٢-٨٢۶ و ٢٨١ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۵۴(

 و تیعجرم هرابرد یثحب :تسا یندناوخ باتک نیا نارود نآ وج اب ییانشآ یارب )۵۵(

 دھتجم یوسوم لضفلاوبادیس ،یئابطابط نیسحدمحمدیس ملقهب یتالاقم ،تیناحور

 و یناقلاط دمحمدیس ،یتشھب دمحمدیس ،ناگرزاب یدھم ،یرھطم یضترم ،یناجنز

 رد هلاقم هس یرھطم .١٣۴١ ید ،راشتنا یماھس تکرش ،نارھت ،یرئازج یضترمدیس

 تامدخ و ایازم و ،تیناحور نامزاس رد یساسا لکشم ،مالسا رد داھتجا :دراد باتک نیا

.یدرجورب هللا تیآ موحرم

.١٣٨-١٣٩ص ،یجنایم یدمحا یلع هللاتیآ تارطاخ )۵۶(

 ،یناگیاپلگ رقابدیس و ،لوا دلج ،یدابآ مرخ یرھاط نسحدیس هللاتیآ تارطاخ )۵٧(

 .١٣٨٩ دادرخ ١٨ ،ورارف ،یحطبا یضترم دیس اب هبحاصم رد

 یهلجم ،یمالسا بالقنا دانسا زکرم اب هبحاصم ،یدابآفجن یحلاص هللاتمعن )۵٨(

.١٣٨٠ راھب ،٣۵ هرامش ،روضح

 رد ناشیا نادرگاش دادعت« :۵٩ص ١ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یترایز یناحور )۵٩(

 یاقآ سرد نادرگاش مین و ربارب کی ینعی ،درکیم زواجت رفن ١٢٠٠ زا مق رد ریخا یاھلاس

 و عبنم هک اصوصخ ،دسریم رظنهب زیمآهغلابم ددع نیا .»ناشرمع رخاوا رد یدرجورب

 .تسا هدشن هماقا نآ رب یدھاش

.١٨٨ ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۶٠(

.٢٠۵ و ١٨٨-١٩٠ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۶١(

 مساقلاوبادیس ،یدورھاش ینیسح دومحمدیس ،میکح نسحمدیس نایاقآ )۶٢(

 نیدلا باھشدیس ،یناگیاپلگ اضردمحمدیس ،یرادمتعیرش مظاکدیس ،ییوخ یوسوم

 ییابطابط نسحدیس ،یراسناوخ دمحادیس ،ینالیم یداھدمحمدیس ،یفجن یشعرم

 دمحادیس ،داماد ققحم دمحمدیس ،یناھبھب دمحمدیس ،یکارا یلعدمحم ،یمق

 یعیفر نسحلاوبادیس ،یتالحم نیدلاءاھب ،یرئاح یضترم ،یلمآ مشاھ ازریم ،یناجنز

 ،ناریا نویناحور یهھامود تضھن باتک هب دیرگنب .… و یناحور قداصدیس ،ینیوزق

 زکرم ،دلج جنپ ،یمالسا بالقنا دانسا باتک و ،١٣۴١ ،تمکح ،مق ،یناود یلع یهتشون

 .١٣٧۴ ،نارھت ،یمالسا بالقنا دانسا

.٢٠۴-٢٠۵ص یرظتنم هللاتیآ تارطاخ ،٩٠ص ١ج ،ماما هفیحص )۶٣(

.٢٠٧ص یرظتنم هللاتیآ تارطاخ ،١٣٣-١٣۴ص ١ج ،ماما هفیحص )۶۴(

 یضترم ؛هعیش گرزب ملاع ٩ یاضما اب ١٣۴١ دنفسا خروم کرتشم هیمالعا )۶۵(



 دمحمدیس ،یئابطابط نیسحدمحمدیس ،یناجنز ینیسح دمحا ،یدورگنل ینیسح

 ،یرادمتعیرش مظاکدمحمدیس ،یناگیاپلگ یوسوم اضردمحمدیس ،یدزی یوسوم

 بالقنا دانسا( یدزی یرئاح یضترم و یلمآ مشاھ ازریم ،ینیمخ یوسوم هللاحوردیس

)۶٣-۶٩ص ١ج ،١٣٧۴ ،نارھت ،یمالسا بالقنا دانسا زکرم ،یمالسا

.٢٢۵ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )۶۶(

.١۵۵-١۵۶ص ١ج ،ماما هفیحص )۶٧(

.١٧٧-١٧٨ص ١ج ،نیشیپ )۶٨(

.٢۴٣-٢۴٨ص ١ج ،نیشیپ )۶٩(

.٢٣٠ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٧٠(

 یزاریش بیغتسد نیسحلادبعدیس و یرھطم یضترم اھیتشادزاب هلمج زا )٧١(

 دازآ دعب هام ود - صخاش ملاع هس یانثتسا هب - یتشادزاب نویناحور یهمھ .دندوب

 .دندش

 یترایز یناحور دیمحدیس ینیمخ ماما تضھن باتک هب دیرگنب ارجام لیصفت یارب )٧٢(

 .یناود یلع ناریا نویناحور تضھن و

 بالقنا دانسا ،١٣۴٢ دادرخ ١۶ خروم ،١٣۴٢ دادرخ ١۵ تبسانمهب هیمالعا )٧٣(

.۶٨-٧١ ص ،مجنپ دلج ،یمالسا

 ریز باتک رد رھش کیفکت هب نویناحور نیا مان .٢٣٢ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٧۴(

 .١٣٨١ ،جورع پاچ ،۶۶٩-۶٧١ص ١ج ،ینیمخ ماما تضھن ،یترایز یناحور :تسا هدمآ

 .١۶٣ ص ،یجنایم یدمحا یلع هللاتیآ تارطاخ و ؛٢٣٨ص ،نیشیپ ،تارطاخ )٧۵(

.تسا هدشن رشتنم هینایب نیا بوتکم نتم ارھاظ

 زا یعمج و یبھذم یاھتیعمج شسرپ هب یرادمتعیرش مظاکدیس هللاتیآ خساپ )٧۶(

.٧٣ ص ،مجنپ دلج ،یمالسا بالقنا دانسا ،١٣۴٢ ریت ١٧ ،رازاب فانصا

.یناود یلع ناریا نویناحور تضھن )٧٧(

.١۵٩-١۶٨ص ١ج ،ماما یهفیحص )٧٨(

.٢۵١ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٧٩(

 ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت یهسسؤم یناسرعالطا و یشھوژپ لاترپ )٨٠(

.تازرابم نارود یهحفص

.٢۶١ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٨١(

 هاگیاج هب ار هاش تساوخ و درک یلم ار تفن هک یریزو تسخن قدصم دمحم )٨٢(

 رد و نوگنرس ١٣٣٢ دادرم ٢٨ رد یسیلگنا ییاکیرما یاتدوک اب ،دناشنب هطورشم هاش

 ١۴ رد وا .دش موکحم دابآدمحا رد رصح سپس و نادنز هب یشیامرف یماظن هاگداد



 .تفر ایند زا ١٣۴۵ دنفسا

 هدرک رشتنم دلج ود رد ار سرد نیا تاریرقت یدابآ مرخ یرھاط نسحدیس )٨٣(

 .١٣٨۶ ،ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم ،عیبلا باتک :تسا

.١٨٨ص ،نیشیپ )٨۴(

.١٩١ص ،نیشیپ )٨۵(

.٢٠٣ص ،نیشیپ )٨۶(

 .٢١٠-٢١٣ص ،نیشیپ )٨٧(

 رد :١٣۶٣ رھم ٢۵ خروم یهبحاصم رد یتنج دمحا .٢٣٠ و ٢٢۶-٢٢٧ص ،نیشیپ )٨٨(

 اج همھ زا رھش مامت رد اھهزاغم نتسب و دابآفجن یاهتفھ کی باصتعا ،تاباصتعا

)٣۶١ص ٢ج ،ردقیلاع هیقف ،یدزیا یفطصم( .دوب رتریگمشچ

.٢٣١-٢٣٢ص ،یرظتنم هللاتیآ تارطاخ )٨٩(

 رد رجاھم یاملع عمجم رد :١٣۶٢ دنفسا ٧ خروم هبحاصم ،یمتاخ هللا حوردیس )٩٠(

 کرحم ،دوب ]بالقنا[ هلئسم نیا هب تبسن املع نیب رد زور نآ هک یکرحت … ١٣۴٢ لاس

 و ناشیاھلیلحت و ناشیاھتبحصرد ،ناشتاسلج رد .دندوب یرظتنم هللاتیآ یلصا

 روضح ینالیم هللاتیآ لثم یناگرزب هکنیا اب ،دندادیم تکرح ار املع اعقاو ناشتاشیامرف

 ،یدزیا یفطصم( .دندوب یرظتنم هللاتیآ هطبار نیا رد املع سلجم هدننادرگ یلو دنتشاد

 )٣٧١-٣٧٢ص ٢ج ،ردقیلاع هیقف

 زا رثات زاربا و یلاع بانج هب مالس میدقت زا سپ ناریا یاھناتسرھش نویناحور« )٩١(

 و یدردمھ راھظا یارب تیعجرم و تیناحور خماش ماقم هب تناھا و راوگان یاھدماشیپ

 صالختسا ،هدومن تکرح نارھت هب اھناتسرھش زا تیناحور سدقم فدھ زا ینابیتشپ

 زا مالسا هملک یالعا یارب ار امش تیقفوم و ریخا ثداوح نیسوبحم هیلک و یلاعترضح

.۶ش تسویپ ٨٠٢ص ،نیشیپ ».میراتساوخ لاعتم دنوادخ

 .٢٣۴ص ،نیشیپ )٩٢(

.٢۴۵-٢۴۶ص ،نیشیپ )٩٣(

 دض رب مایق و ۴٢ دادرخ هدزناپ مایق هلصاف رد[ نامز نآ رد نم« :٢۴٧ص ،نیشیپ )٩۴(

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

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

 .دمآ دھاوخ یدعب ثحبم رد هک دش ماجنا دعب یدنچ ناشیا لوصا جراخ سیردت ».دوب
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