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 ي ك شهپٍي

 ئاژن كراوي چوار      قٍو ربراو و به چه      رمي سه  ژدا ته ند روٍ  ي چه  ستا، له ماوه   ر له ئيٍ    ك دوو سال به      يه
. ژاند راني هه يي يانه ئيٍ    ه زنجيره تٍل م قه  ئه. وه زرايهماري ئيسالمي له تاران دوٍ         كوٍ به ريژدر و     نووسه
ران و   گه  ده بكوژةكاندان  دا به شويٍ  " ئيستكباري جيهاني "ي   كه ي كوماري ئيسالمي له تووره    كان كهرٍو سه
تي  زگاي حكومه ر و داموده به رٍي قامكيان بٍو راست ك جاري جاران   رانيش وه به ديتووي ئيٍ   زره لكي جه  خه

وةي كه دةستي    جةماوةري لةم ئاكاره دزٍيوانه و سووربوني گشتي لة               نةفرةتي .داشت ئيسالمي راده 
تٍوز بةرپاكردني دةزگا       و و تةپ  دان    فره ك، چيتر ته      گايهجٍيانده   ي  گه  يكار, داية مةالكان لة گٍوريٍ     

! وه داخه  به لٍية ب "يةكاني حكومةت كةلكي نةمٍينٍي و بةناچاري و به بةر لٍيوةوه رايان گةياند              تةبليغاتي
بازيةكاني سةهيونيزم و ئيستكباريشمان      ٍل و تةقٍلة  بةالم دةبٍي فيٍ  ! كةم ئاوةزةكاني خٍومان بووه    كاري  

 ٨٠ ر له تنجن كردني زيا    نجن ئه  رمانداو و ئه    ي كوشتن، ده   ٍل قه  پاشان ورده ورده ته       ".له بير نةچٍي      
به فتواي سةركردةكاني رژيمي ئيسالمي و به دةستي                كه     تو ركه ش ده   ر و روناكبيري ديكه       نووسه

و  جگه له ش بيٍ  مانه  ئه .بةرٍيوه چووه , ر خاتري خودا    له به يان گوتةني    خٍو"!! سةربازة گومناوةكانيان "
ل خودا ئيعدام يان      گهدةتي   ره بوون كه به تاواني دوژمنايه       رشگٍيزار ئينساني ئازاده و شوٍ       زاران هه  هه
 .و شوٍين كراون سةر بٍي

به سةر كٍومةٍلگاي     رژيمي ئيسالمي  كه, سةرجةمي روداوة جةرگبٍر و نةهامةتييةكاني تا ئٍيستا           
هةروةها لةقاودان و تةقينةوةي كارةساتي     , هٍيناويةتي ديتووي ئٍيراندا  تاٍلانكراو و كٍومةٍلاني مةينةت   

, ٍدانيان له قةراغ شارةكان    ئابروو چوانةي رفاندن و خنكاندني چةند نوسةر و هةٍلسوري سياسي و فري              
كوژي  شه ر و ره  يرٍو ت ر  و له سه    وه ره  ئيران و ده   تي له  ناو بيروراي گش    له بةرينيكي  ژٍيدرگاي باس و وتوويٍ   

هةٍلدريني نةيارةكان داهٍينراوي       تةوه، كة داخوا زةبروزةنگ و تيرٍور و ورگ                    و كردهدا    له ئيسالم  
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سةردةمي دةسةالتدارٍيتي خومةيني و حكومةتي ئيسالمي ئٍيرانه يان ئةم رچةية پٍيشتر شكاوه و                          
 ةن ؟ئةمان رٍيرةوٍيكي بة ئةمةگ

 ٍي تاوتو  ةيت م بابه   توانا وناسراوي ئيرانه ئه       كي به  رٍي يش كه روناكبير و نووسه        »باقري مومني  « 
مجوره   ئه واية پٍيير    نووسه . و بيروٍراكاني خٍوي لةم وتارة و چةندين نوسراوةي ديكةدا دةربٍريوه            كردووه

نيه و   دارانتي ئيسالمي له ئيٍ     مهيني و حكو    ت به خومه    نيا تايبه  كوژيانه ته  شه كوشت و كوشتار و ره      
 كه گةرةكيانه پاشةوبٍر لةو         ي سانه وكه كاته ئه   مي ده    رووي ده    »مومني«. يه تري هه  كي قوولٍ  بناوانٍي

تكايه : قةوماون و دةٍليٍ  , لٍيرةو لةويٍ  ,هةمو درندةييانه بدةنةوه كه بة درٍيژايي دةسالتداريتي ئيسالمي        
 :لٍي  ده .مةكةنكي ديكه    تٍي مي ديموكراتيك و ئيسالم به ريوايه         قسة له ئيسال   به ناحةق و بة دةهٍو          

اتر سةر له هةژاران مةشةوينن، ئيسالمي      ين ولةوه ز   ده لك مه  رخواردي خه  تكايه ئيسالمي دوو فاقي ده    
 ييكات و له رةسةنايةتي هيچ كةم          ةماري ئيسالمي د    يه كه خومةيني كردي و كوٍ          وةقينه ئة   هتراس

نووسةر لةو  . تره كيشتٍي و وه نيه  ، ئةوه ئيتر فري به ئيسالمه      كه كراوه  يري ئةوه بي  نةهيناوه،  ئةگةر غة   
يةوه هةتا   وه، له مةسيحي   يه ن و نويٍ  يةكاني دنيا، به كوٍ    نييئاباوةرةدايه كة ئةزموني هةموو حكومةته      

ن چةندبةرةكي و   توان نيا ده   ته انه كه وه سةلماندوي  كانيه شنه موو چه  ديكه به هه   هودي و هي   ئيسالمي و يه  
وي  و توٍ   ٍنژيدارٍيو دوژمنكاري    ن و قين      كي پر له خويٍ      دنيانههةر دةتوانن    , لٍيكدابٍران بةرهةم بٍينن   

و  ره گا به ٍل كومهكة   ئةمانه كاريان ئةوه بووه     , ننتي به ئينسان بچيٍ       و سوكايه   يرست په ت و كونه    فره نه
ئةمه نةك ئيدعايةكي بٍي    . يان لٍي نةوةشاوةتةوه   وه زياتريش چي  و لة وه   تهنٍيرٍي گهٍل ژوو هه برستاني ميٍ  قه

بةٍلكو ئةزموني بةكردةوة و هةتا ئٍيستاكةي ئةمجٍوره دةسةٍلاتدارية بووه له سةرجةمي                              , بناغة
 .   كٍومةٍلگاي ئينسانيدا 

 خوا  راني نهنوٍي"ئيسالمي كه خٍويان به     ي  ت حكومهدةسةٍلاتداراني  ئيسالمي و   اوةن بيروراياني   خ
 كه ئةوان     اد لگاي مةدةنيي ئيسالمي     مه كوٍ    له   كه گوايه     ئيدعا دةكةن    ,دةناسٍينن" وي ر زه   له سه  
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ر   به سه  س به ديني خوي بالٍ      ركه شي ئازادي و هه     كه! وه خونه كرا ئاوده ر پيٍ  وةي دةبةن گورگ و مه     بةرٍي
ن ٍيدةٍل! "وه نه  پر بكه   ژاري پيٍ  ههنةبووني و     انيٍل نده تا كه  نن هه روخٍي كان ده  رزاييه به"شي و    كٍي اتدا ده وٍل
 "س به ديني خوي      ركه هه"كساني و     تي و يه    باني و برايه    ت و ميهره    حمه يي و ره    زه ي به  رمانهةيا خ گٍو
ساندن و   ٍوار و داپلٍ     تربرين و كوش       سه  ك بوٍ   گايه و ئيتر چ جيٍ           بٍي گايه ده  ٍل م كومه   ي ئه   دوانهٍل ئاوه

ي  ستن و خاشه     به كاري ده   ان و خراپه     درگاي دزي و تالٍ        دةٍلٍين. نٍي رةشةكوژي ناميٍ    راندن و   رپه چاوده
نانةوةي چةندين   به هيٍ    بةرپةرچي ئةم گةفانه دةداتةوه و            رة نووس .نبر رتيل و رياكاري ده      ساد و به    فه

 هةر  كي گةورة و   درٍوية ستاژوويي نيشاني دةدات كه ئةم ئيدعايةنه هةر له بناوانةوة هةتا ئيٍ           ي ميٍ  نمونه
وشي   خه تي بيٍ  حكومه"سالةي  ٢٤له گةل ئةوةشدا ئاكار و كرگاري          . واخننان  و بيٍ   هةمووي پووچةلٍ 

فغانستان و   بان له ئه   هد و تالٍ  يتي ئيسالمي موجاه   ماره ي ئه  ساله١٤ران، دةسةالتي    له ئيٍ  "دي مه محه
كوردستان و  " خٍومالييةكةي" ئةنساره   سر و زائير و مي   كاني جه  سته ور به ده   س و كةوتي ته   هةروةها هةلٍ 

ژي و  وٍي  بناخه و ناراستن و جگه له فره        نده بيٍ  و ئيدعايانه چه   ر كات دةري دةخةن كه ئه       باشتر له هه  ... 
ستي ماندويان    ده ي وانه  و ئه  ٍل  كومه يشان  به ٍي و ب  يي ئاسا يلك  خه يدان هكي مةاليانه بو تةفر   ةي ژيبٍيدرٍو
 .    زگي برسييانه، زياتر نيهر  ميشه له سه هه

ئاكار و   يبةروبٍو ي له ئةنجام   بازييه و فكرةي ئةمجٍوره حوكم     رةيهائةم قةو ئةستٍيرةي  ستا  ئٍي
به هةمو    ةتي   يةوة، هةژاري و فةسادي كومةال        دنة دواكةوتوويي، چةوسان    ه له  گه ج  ككرگارةكانيان،   

ي ئةو    وه وتوون و نيشتنه     كهل و پوٍ     له په  . چي و داكشان ده     ره  ـ به    ي ترنةبوهك شتيٍ  چ هي  كانيةوه چةشنه
 شتابةالم هيٍ . ي خاياند  سالٍ و چةند ران بيست   گاي ئيٍ  كومةلٍ ة بوٍ رانكاره و ئةو ئةزمونه تالٍ    لوله ويٍ  رده گه
له دةري   بةتايبةت     ئةويش ،نك شويٍ ندٍي وه و له هه      ته ويوه ره  نه ئةو گٍيژةٍلٍوكةيه بة تةواوي     متوماني   هت

كدا له   له حاليٍ   ،بٍي ر نه  سه گاي داخ و كه     بوچي جيٍ . شي ئاسماني داگرتووه   مٍي هكي خولٍ  زايه  فه ،ئيران
زاري له دژي ئاكار و بووني      ت و بيٍ   كي نفره  ريايه  ده _ك ئيران     وه _يه   كهم بيروٍ  گاكاني بناواني ئه  ٍل كومه
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  هتال سه و نيمچه ده     راق و له    چي تازه به تازه له كوردستاني عي               خراوه، كه  ٍل بي هه   زهه تي مه   حكومه
  بوٍ  داونةتة دةست  نراوياسان د   هه  و تةوري له    قو ت و چه  كرٍي ژ ده سنٍي ده،  له و داوه  ي ئه تٍل دا شه  سپاوه ناچه
وني  شياندا خه    ي بيري ره       تي و له تاريكخانه          اليه شني كومه    چه شتي، ئازادي و فره         اربريني ئ    سه

و والته   تا ئه  بينن، هه  لگاي كوردستان ده     كومه الدن بوٍ   و بن   موجاهيدشني ئيران،     تي له چه    حكومه
گةرچي ئةم تازه كوورانه به        ةئ . وتويي تاو بدريٍ    و تاريكي و دواكه      ره ي ديكه به    ندههٍية  ويرانكراوه د 

غاني نياييةوه له قةلٍ     الم به دلٍ     دةدةن، بةٍ   هةلٍ   رزةفرانه ك كةوتونةته مةله و گورمي به             كةوچكه ئاويٍ  
 .ناپةرن ةرچدانةوةي كومةالني وشياري كوردستان تٍيبةرپ

كةمين تيرور و      يه« ناوي   بة   يه   "باقري مومني  "ننةوه دةقي وتارةكةي       رةدا دةيخويٍ  ئةوةي ليٍ  
له ئةم وتاره    . »گاي مةدةني ئيسالمي   كان ـ تاكه كةسي و به كومةل ـ له كومةلٍ                 كوشتاره سياسييه 

له كٍوتاييشدا دةسخةتي فتواكةي خومةيني سةبارةت       . وه وتهبه فارسي بالو ب    دا  ٢٠٠١ ي سالي  ژانويه
زياد  به كوشتني بة كٍومةٍلي گيراوة سياسييةكان و هةروةها چةند وٍينةيةكي ئةم خوٍينرٍيژيانةيةم ليٍ                     

ٍراو بٍوچووني خومةيني و ژمارةيةك           و له گةٍل ئةوةشدا دةقاودةق چةند برگةيةكم لة قسة                . كردووه
, زي كٍوماري ئيسالمي لة ئاست مةسةله قةزاييةكان و خةٍلكاني موخالفي خٍويان            كاربةدةستي پلة بةر  

 هيوادارم سةرنجي    .قايمتر بكات " باقر مومني "شك دةتوانٍي پشتي باسةكةي         بٍي. كردٍوته كوردي 
 شٍيژا راكٍينةري هٍيخوٍي
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 ؛يكوژ شه ر و رهيرٍوت
 

 گاي ئيسالميٍل كومه ي دووانه ٍل ئاوه
 

 
ستكار و   ٍل رهه ت دواي ئاشكرا بووني  پيالني تيرٍور و كوشتني  به                         تايبه  كه و به     هي ماوه
كان ناوي    ييه تله زنجيره   قه راندا به  لگاي ئيٍ   مرٍو له كٍومه       كه ئه     ,كاني كٍوماري ئيسالمي      موخالفه

دا   ئيسالمي  ن بيروراياني   ريني خاوه   كي به   يه ره  ناو به     رم  له     كي گه  باس و مشت و مريٍ        , ركردووه ده
، يان خٍويان    "ن سه ئيسالمي ره "وه و     كه  له اليه   "كان خوازه ئيسالح"ي   ره دا دوو به    يدانه م مه  له. خراوهٍل هه
ي  ره وه ته. ن كه ك قسان ده     ر يه   مبه  هه    له  ه وه كي تر  ه  له الي    "دي مه وشي محه   خه ئيسالمي بي  "ني    هتگو
  يره بي له ئاست غه    لگاي ئيسالمي ده   ري كه ئايا كومه    گه دا ده  هم پرسيار ه وري ئ  ر له ده  تكانيش زيا ةباس

باني  ميهره"يي و     كراوهن و دلٍ   تخٍوداگر ، يان دان به     نٍيوينگ و توند و تيژي بن         بر وزه  كان زه  موسلمانه
 .چاو بكات رة"ئيسالمي

ي  رازوي بيرٍوكه  تاي ته  ٍومر  ئه  ين كه  بليٍ  وه مان ئه  كه ي بچينه ناو باسه      وه ر له  تي به  ي خٍويه جٍي 
جٍوريك قورس بووه     راندا به  ئيٍ  ئٍيستاي  بارودٍوخي فيكري و سياسيي       ن له تخٍوداگر يي و دان به     كراوهدٍل
كانيان  يه ا ئيسالمي ريني بيرو ررب  بٍو ده   ك كه  يه ريموو بويٍ  اي هه ر ره سه" ن سه ئيسالمي ره  "نگراني  اليه  كه
ي  نييانه ئاشكراو و نهيٍ     سياسييه به   هتٍل و قه  ت به  باره است سه رپ و  هررن  اوٍيشتا ناتوانن و ن   نن، هيٍ ينوٍي ده
 ئاشكرا   ر به  ك هه  كانيش نه  ره نجامده ها ئه  روه هه. ن، بدويٍ قةوماونمي كٍوماري ئيسالميدا     رده  سه   له  كه
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ن و    ليچ بده   خٍويان بن  خشي    ور و نه      ده  تا بكريٍ   ن هه   ده يش ده  وٍل لكو هه   ن، به    خٍويان ناكه     ديفاع له  
رچاوه   و سه        لگه ي به    پيٍ    انه به   رمجٍوره كوشت و ب            ئه     حاليكدايه كه        ش له    مانه ئه. ه وه بيشارن
 لگاي كاني كٍومه  ته  سوننه  كن له كٍي  قورعاني، يه    و برياري   ك حوكم لٍي ت گه  نانه  كان و ته    گره نهٍل حاشاهه

جا بٍويه   . "ني ئيسالمي   ده لگاي مه   كٍومه "دةيلٍين   كانيان    ٍوييهمر  ئه   ره نهك نويٍ    يان وه    ,"مدينة النبي"
مرٍويي و هيي     كي ئه نانٍيالتي ئيسالمي، داهيٍ    سه پاندني ده    بٍو سه     و زةبروزةنگ    كوژي شه هرتيرٍور و     
 م و ري ئيسال  مبه  بٍو خٍودي پيغه    وه تهرٍي گه وته ده  سوكهٍل م هه  ماي ئه   و بنه   چهر. يني وهي ديكه نيه    خومه
  وه له  كردنهسٍل  بيٍ   به ,كان قينه استهرمي موسلمانه    و ده  ئه. ي تةواوي هةبوو  تال سه دهكه  ي  انةم رده  سه ئةو
ويان ستٍي ه په بر نواندن  پالٍ     ستٍوگرتني ئينسان كوژي و زه        ئه ن ـ بٍو وه     يكه  ده  ي كه  و كاره  نجامي ئه  رئه به
رز  ر عه    سه   تي ئاسماني له     ال سه خوازرا ده   م ئاكارانه ده       به  . و پاشةوبٍريان له يةكتر دةدايةوه            كرد ده
 .نةي خوداي پي رازي بكسپينن و دٍلةبچ

 پشت   به ساسدا ئه كان له  ياره ر بٍو كوشتني نه    مبه كاني پيغه  رمانه فتوا و فه   ين كه   ٍيش بلٍ  وه پيويسته ئه 
الفتح ـ  " ي   هر سو   له ٢٩تي   ئايه. دران هنجام د  كاني قورعان ئه    ستوره ژي ئاسماني و ده    ستوريي راويٍ  ئه

دا  ي كٍوچي ٨تاي سالي    ره  و سه  ٧كاني كٍوتايي سالي      رٍوژه   له  ته م ئايه  ئه. ستورانه و ده  كه له كٍي   يه  "مكي
م  له. شكا دا ده   دينه ككه و مه     ر مه    سه   تي به  ال سه  ده  ير وپه د ئه   مه  محه   ك كه  ٍوژانٍير ،هاتٍوته  خوار  

 : هاتووهدا ته ئايه
 ئاست كافران به      ون له  ل ئه   گه  ي له  سانه و كه  ا و ئه  دري خو  مبه غه پيٍ ,د مه محه»

 «رمن نه  كانيش دل ر خٍومانه رامبه  به نگن و له بر و زه زه
  «ْ)ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّاِر رَحَماُء َبْينَُهم(»

 ٍو و خ   دا خوداي ئيسالم راسته    ي تيٍ  يه كه  كي ديكه  يه  نمونه "التوبه ـ مدني  "ي هر سو   له ٥تي   ئايهها   روه هه
 :ئةمر دةكاتك   يه و به بي هيچ دردٍونگي

 يانگرن،بيانكوژب،بگرن وريان ده ستن، وه مه يان لٍي تدي شوٍينٍيكر هه له كانتان كافره»
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ند و  يژيان خويٍ يان كرد، نوٍ   ر تٍوبه  گه ئه. وه ننهيان بٍو بنيٍ    بٍوسه شوٍينيٍك  گشت له ,ن
 « يه يي زه  به ن، چونكا خودا دلفراوان و به ريان بده كاتيان دا به زه

 وَجَْدتُمُوهُْم وَخُذُوهُْم وَاْحصُروهُْم وَاقْعُدُوا لَهُْم كُلَّ مَْرصٍَد فَِإْن تَابُوا وَأَقَامُوا                 ثفَاقْتُلُوا الْمُشِْرِكينَ حَيْ   (
 ٌ)لَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَِبيلَهُْم ِإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَِحيمالصَّ

 يني ووه كه خومه     تمان دي   يه  ئيالهي   م حوكمه   كي ئه   يه مي خٍوماندا نمونه      رده  له سه     ةشمئٍي        
 .يه ماري ئيسالميٍوكاني ك ستكارهٍل رهه ي گيراوه سياسي و بهرويش كوشت و ب ئه. ١كرد ري ده

 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٥٨خةرماناني سالي _ شاري سنه          
  موو گيراوه سياسي كات، هه تي ئيسالمي ئيران، داوا ده ري حكومه بهٍيرك  دا وه ي م حوكمه يني له خومه

 :يٍل  و ده وه شتٍوتهگاي هٍيٍيرميش  ت ئه بهٍل هه. ن بكوژرٍيبٍي و دژي ئيسالمن ـ ده كان كه به بٍوچوني ئه يه
 "نرب رده  ئيسالم ده ق به رحه فاداري ده ن و وه ده ني دهٍيلٍ يان كه به سانه و كه جگه له"

                                             
ة سياسي   كوشتاري بة كٍومةٍلي گيراو    خستني  وةريٍ فتواي سال بةر له     ٩ وةبيرهٍينانةوةية كه خومةيني      جٍيگاي  ١
ر  بٍو سة   سةراسةري جيهاد له دژي خةلكي كورد و هٍيرشي             فتواي,  دا١٣٥٨ي گةالوٍيژي سالي     ٢٨ لة,  يةكان 

, "والتي كفر و زةنادقة      "داوةرينة سةر     " ئيمامي زةمان  "اسداري   رةوة پ  , بةدواي ئةم فتوايه    . كوردستاني جاٍردا  
بةمجٍوره يةكةم الپةرةكاني   . تاالن و بٍرو و كوشتار و جينايةتي بٍي ئةژمار          , ئاوساريان پچراند و كةوتنه سوتاندن     

 .كارنامةي رةش و خوٍيناوي كٍوماري ئيسالمي له كوردستاندا تٍوماركرا
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دا  ك يه نامه  پرسيار ه كاني كٍوماري ئيسالمي له     يرپرسه قه زايي  بةر ١٣٦٧سةرةتاي هاويني , ودةمي ئه
 چ  ،كان يه  ياسيس زعي گيراوه   وه  دةكةن خوازياري ئةوةن كة رٍيبةري ئيسالم          بةرٍييني   خومهكه بٍو    

  ويش له  ئه .دا بخات  ك باريٍ   به ،كراون  نه  مه حكه شتا مه  حوكم دراون يان ئةوانةي كه هيٍ       كه يان سانهةوك ئه
 :وه تهنووسٍي مدا بويان دهاٍلو
ر   هه  و گيراوانه، جا له     سيك له  ر كه  دا كه نووسيوتانه هه     تانه و بابه  موو ئه  له هه "

 ,"بي بكوژري ، دهسوور بٍي) نيفاق(ر ريگاي خٍوي   سه هدابي، ئه گه ر ل قٍوناغيك
 .٢"ن فرو تونا بكه كاني ئيسالم ته له دوژمنه  گورج و به په" :كات دهها داوايان لٍي ر وه هه 

ي  سانه و كه  ييش بٍو ئه   زه م درگاي به   كارهاتووه، هه  ري توند و تيژي به      وپه م ئه   هه  بينين كه  شدا ده  رهلٍي
 .ر پشته سه  له وه ته نهز بوو پاشگه

. د مه ژووي ئيسالم و ژياني محه       ميٍ ر مه كاني له  بهره كٍونترين كتيٍ     له هه    كهكٍي  يه " النبويه ةالسير" 
 تا ٢١٣كاني نيوان      كه له ساله     "هشام بن ابومحمدعبدالملك" ناوي      به  كهسٍي  كه  يبهم كتٍ  ري ئه  نووسه
" شتريان سال پيٍ    دا ده  استيرك كٍونتره  و له          لٍي  گه  به كتيٍ م ژووي  ئه   مٍي.  كٍوچي دوايي كردووه     ٢١٨

ك بووه له مامٍوستاياني به     كٍي كه بٍو خٍوي يه   )  م.  ك ١٥٣ ـ ٨٥(ك   ناويٍ "محمدبن اسحاق  ابوعبداهللا بن 
دواتر . بباسي نووسيوه  عه  ي ليفه خه" ورسنةم"ي بٍو    بهم كتيٍ  ژووي ئيسالم، ئه  ديس و ميٍ   نگي حه  ناو و ده  

هةر چةند    . وه شتٍوتهر كاندن داي  وژاردن و داته  ٍل ك هه ندٍي  ه به هه   "هشام بن  عبدالملك ابومحمد" م ر ئه  هه
 ه ن خه ر ده  گه م و ئه  ال نديك به  ي خٍويان هه   ليقه يف و سه   اياني ئيسالمي جار و باره به كه        ر ن يك له خاوه  رب

مي ژياني    رده ي زٍور له سه       وه ر ئه    به   ي و له     كه نيهر كوٍ   له به   بةالم سةرةراي ئةوةش       , بهم كتيٍ    ئه  پاٍل
ك  وه ـ وه   كانيه موو گروپه  اني ئيسالمي ـ به هه      ركٍولهموو ليٍ  ن هه   اليه  ري ئيسالم نزيك بووه، له      مبه پيغه
ر  دا باس له سه    ژووي ئيسالم ي ميٍ  ديكه  بيٍيتندها ك  يبه و چه  م كتٍ  له. كراو ناسراوه واپٍيركي ب  يه رچاوه سه

                                             
وروپا ئكاني  وه ره كتيي بالوكه ن يه له اليه.  نيه  ي پيوه ره ي الپه مارهژ ١رگي  به" ريظمنت حسينعلي  اهللاتآي " كاني  ري يه وه   بيره٢

 .٢٠٠٠له دسامبري
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  جا به , ر و ئيسالم    مبه كاني پيغه  ستكارهٍل رهه  و به   نةيار كوشتني    ر مه ووداوي له رك بٍوچوون و      ندٍي هه
 .ر بووه  سه دي له  مه مري خودي محه     كراوه كه فتوا و ئه       , پيالن و فرت و فيل        نهيني و به   ن  ئاشكرا يا 

نيشان   بووني ئةو روداوانه     استر له     يدٍونگربچووكترين د نةك هةر    رانه   كٍولهو ليٍ  دا هيچكام له    رهلٍي
 . بةٍلكو وةك دژكردةوةيةكي بةجٍي و لةباريش چاوي لٍيدةكةن و بةرگريشي لٍيدةكةن, نادةن

ستوري كوشتني   ده سوولي خوا  هر " بات كه  س ناو ده    شت كه   هه ٣دا ي كه له شوينيكي كتيبه   " ابن هشام "
م  ي ئه   زٍوربه  ٍوژگار ببينن كه  روتي   كهٍيرم  و     رده ي سه  مه ن گه  ره جا وه . يان ژن بوون    سيٍ له وانه،  "ركردن ده
كانيش   ژنه   س له   ر و شاعير و  دوو كه              ساني نووسه   كه)  مرٍو كاني ئه   ك كوژراوه   وه ( سه شت كه   هه

له يان كردووه، به شيعر و به نووسراوه               ت ساره  جه  وه بوو كه     ئه  سانه م كه  تاواني ئه . ژ بوون بـٍي گٍوراني
 توند و     يان له  خنه ستيان گرتووه يا خود ره       وٍيٍل دا هه  ري ئيسالم  مبه غهك كاروباري پيٍ   ندٍي ر هه  رامبه به

كاني  رسته كان يان تاك په     رسته كان ـ چ فره په      يره موسلمانه  ق به غه    رحه كان ده  تيژي نواندني موسلمانه   
 .سيحي ـ گرتووه هودي و مه ك يه وه

ئيسالم و  ي  ژوومٍي كاني رچاوه راوترين سه كره كٍونترين و بروا پيٍ      كه له هه  كٍي  يه ش"ري به ژووي ته مٍي"
٨ ر له سالي   مبه غهپٍيكه  , ووهتوه ها "ابن اسحاق "دا و له زماني    بهم كتيٍ  كي ئه نٍي شويٍ  له. د مه ژياني محه 

 :لٍي كاني خٍوي ده  نيزامييه ركرده ككه، به سه دا و پاش گرتني مه  كٍوچيي
ند  م چه ن، جگه له كه لدا مه ري له گه  شه ري ئيوه  شه ته يه سيك نه  كهتا هه"

 كاني رده  ژير په ر خٍويان له گه  ئه كه بات ـ س ده ند كه  ـ ناوي چه سه كه
 "٤.نيان بريژنخوٍيبٍيهد وه شاردبيته شدا عبه كه

                                             
رگيردراوي  حجت االسالم  وه) . س(د  مه تي محه زره ياني حهژمي كتيبي   رگي دوهه  ي به٢٧٣ـ٢٧١كاني  ره  برواننه الپه٣

هاري سالي  م ، به اپي دوههچاسالمييه ،  ي  تاران، كتيبخانه( ٢و١رگي   به" سيره ابن هشام"له كتيبي  سيدهاشم رسولي
١٣٦٤( 

، "بريطرير محمد جَ "  نووسيني٣ رگي به  "تاريخ الرسل والملوك"يان " بريطتاريخ "بي كتٍي١١٨٩ـ١١٨٧كاني  ره برواننه الپه٤
 ، تاران" يرطاسا"اني ك له بالوكراوه" ايندهپ   ابوالقاسم   " رگيراني وه
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  و له  وه ته دراوه ساني كوژراو   و ناوي كه    ژماره   له ٍر وردي ئاو   دا به  نيكي ديكه  شويٍ  دا و له   بهم كتيٍ  ر له  هه
ابو عبداهللا محمد   "كاني ئيسالم    وه رهديس گيٍ  ژوونووس و حه  كراوترين ميٍ ره برواپيٍ  ك له هه  كٍي زماني يه 

 : وه تهرٍيگٍي  ده"م.ي ك٢٠٧ـ١٣٠  ـبن عمرو واقدي
 ".نش پياو  و چوار ژن بكوژرٍي بي شه  وتبووي  ده بٍيوي لٍير سال مبه پيغه"

دا  رهالم ليٍ  كردوون، به ي پيٍ  دا ئاماژه  ي خٍوي  كه  بهيش له كتيٍ   "ابن اسحاق " ن كه  وانه رئه كان هه  ناوي پياوه 
 . زياتره"لتواجب الق"ساني  ي كه  ناو ليسته ك لهناوي ژنٍي

.  چووهريان  تيدا    ر كوژراون و سه      مبه ستوري پيغه   ده  ر به  هه تر ساني ك كه لٍي ش گه  ووداوهرم   ر له   به
نا هٍي كاندا  ناوي ده    كي موسلمانه گرتبا له ناو كٍوريٍ   ٍل ك هه سٍي  كه  قي له رر   گه ئه تي وابوو،  د عاده  مه محه

 "وه؟ هتو ناپاكه  بسرٍي ك نيه ئهسٍي  كه وه ري ئه ئه ":وتگو ي و بٍو نمونه ده
 :يوت ياخود ده 

 )؟ثا الخبيذ لي بهمن (" ؟نٍيماره بستٍي و گه قي من له  حه بتوانٍي بٍيكٍي"
بژارد  دهٍل كياني هه سٍي ند كه  ديش چه  مه دا و محه   ده  يي خٍويان پيشان   گران ئاماده  گويٍ  ك له  يه وجار ژماره  ئه

. كراو نيشان ست  ده  "كابراي"يناردن بٍو كوشتني         كرده بريكار و ده        كي ده  سٍي دا كه   وانيش  ناو ئه     و له  
جيك  ره ل و فه   موو فيٍ  ر پيويست بوو هه      گه  ئه "كاره خيره "و   دني ئه ران اپهرسپارد بٍو      ده  اشيرمجار   ئه
ريتي ناوخٍوييش بپٍوشن،     سم و داب و نه        هر  بوو چاو له    و ئيزنيان هه    يانتواني ت ده  نانه ن، ته  كار ببه  به
   پاش به    ت ماعه ريش جه  تدوا. وه مايه روان ده   يان چاوه   وه رانه پاشان تا گه    .  رينه وتوو بگه   ركه س سه   به
كرد،  ش ده   شكهاپٍورتي خٍويان پيٍ     ر  وه و   رانه گه ست ده   م و ده     ردراو ده  سپٍي ركي پيٍ   ياندني ئه   نجام گه   ئه
 :وه رينهك بگٍي يه با نمونه. داني ده اتيٍل كردن يان خه ري بٍو دهخٍي ميش دٍوعاي به ئه

د  مه دا هاتووه محه     كان بهٍي له كت     ي كه   و جٍوره   ر به   دا هه   كاني سالي دووي كٍوچي        له رووداوه  
ه ترٍينٍي  ده "يسير بن زرام  " كاني به ناوي   ياره ك له نه  كٍي  بٍو كوشتني يه   "بن انيس  عبداهللا" ك به ناوي  سٍي كه
بري گٍوچاني    زه  ري خوشي به    الم سه  يكوژي، به  ني و ده   هٍي  كابرا ده    ر له  فه خافل زه  ناوبراو نه . ككه مه
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د  مه كات، محه  ش ده  شكهي پيٍ  كه دينه و راپٍورته    بٍو مه   وه هٍيتر گه ك ده كاتٍي. بٍي كابراي كوژراو بريندار ده   
كي سه جاريٍ  م كه  ر ئه  هه. وه تهتا چاك ببيٍ     هه سوٍي ري كابراي ده     سه  ك و له   توانٍي كاته هه  تفي خٍوي ده   

وه  يه ر و دلخٍوشي     ك به سه    كاتٍي. ردرٍيسپٍي ده  پيٍ  "ليذخالد بن سفيان ه      "ركي كوشتني      ش ئه   ديكه
  :لٍي ي دهكات و پٍي ت دهال كي خهگٍوچانٍي "سولي خوا ره"ني،  يه گه ادهر ةيكةوتن ركه  و سه وه تهرٍي گه ده
مترين  وان من و تٍويه، بزانه كه     ندي نيٍ  ي پيوه  دا نيشانه ت  رٍوژي قيامه   م گٍوچانه له    ئه "

 ٥".وه داوه  گٍوچانه پاليان به  ن كه وانه دا ئه و رٍوژه كان له سه كه
و  يه له   كي ديكه   يه نمونه"ابو عفك  "هودي به ناوي      ي يه   ساله١٢٠ن    مه كي ته  كوشتني پيره پياويٍ     

 ثحار"  ناوي ك بهسٍي ي كه يانه الويني و فٍيوباسي تيرٍوركردني به نهيٍ    نگ ك ده م پياوه كاتيٍ   ئه. نانهتكوش
ركٍونه  زراوه سه  بيٍ  وته سوكهٍل م هه  ك ئه ي شيعريٍ  وه نينه و به هوٍ     بٍي گران ده ، زٍور دلٍ   بيسٍي  ده "تبن صام 

ري به  سپٍي ده ايرركار و     كاته به  ي كابرا ده   ٍل خيٍ  ر له  ك هه سٍي م تاوانه كه    ر به  سولي خواش هه    هر. كات ده
 !!.و دژه خوايهةوه بٍو كوشتني ئ تهك ببينٍيلٍيدزه، فٍي

مان  هه  و به   مجٍوره ر به  ي كه هه   سانه و كه  يه له   ديكه كيكٍي يه"روانمَ" كچي   "ءعصما"ك به ناوي     ژنٍي
 "در به"ري   م ژنه له دواي شه      ئه ٦"كي شاعير و زمان زان بووه      ژنيٍ عصماء"  گوترٍي ك ده  وه. كوژرٍي تاوان ده 

د  مه ستوري محه   به ده  ″ابو عفك ″ها   روه كان و هه   هودييه ك له يه   يه وه كه ژماره   تهبيسٍي ي ده  وه و پاش ئه  
 :ني  گوته"ابن هشام" و تبٍي گران دهوژراون، زٍور دٍلــك

 وپالرگرتن له   وتوانج خنه ره  به  تكا ده ست  عر ده   شيٍ   مونافق وبه   هتبٍي ده"
 "پيرٍوزي ئيسالم تي ديانه كان و موسلمانه

 ك خٍوي وٍي  شه ريمةع. ني دهٍل  بٍو كوشتني هه    "كوري عودةي ر  يمةع"ك به ناوي     د موسلمانيٍ  مه محه
 ي كه وتنه ركه د و سه مه  الي محهةوهتچٍي ٍوژي دواتر دهرياني  به. يكوژٍي و ژنه و ده ته مالي ئهنٍي يه گه ده

                                             
  فارسي به" سيره ابن هشام" رگيردراوي كتيبي  ي  وه٣٩٦ ـ ٣٩٥ كاني ره برواننه الپه ٥
كاني ، تاران سالي  رده هئبايي  باته حمودي ته دوكتور مه  نووسيني )حليلي اسالمت كتيبي تاريخ ( له١٣٥ي  ره   برواننه الپه٦

١٣٦٨ 
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 : لٍي ي دهسولي خواش پٍي هر.  نٍي يه گه راده خٍوي پٍي
 ٧".دا تي ات يارمهدا و ناردراوي خودتٍو خو ، ئهالٍ قه ر،  بارهيم هي ع ئه" 

          
 خنكاندن به پةت                    

       
             

 
  به گوللة سةربرين            

              
   له "كوري قةيس  ةيفاعةر"ك بوو به ناوي     ٍي ، پياو وداچوري تيٍ  روا سه   هه  ي كه  سانه و كه  كي ديكه له  كٍي يه

وه  م بٍونه  ر به  هه. دا ده د هان  مه هله دژي مح   "يسقَ" ناوي    ي به  كي ديكه  يه  تايفه   كه "شمبن جَ ا"ي   تايفه
 "فاعهةر"ركار بٍو كوشتني     ته به بٍي اوه ده دسولي خو  هرن    اليه   له "عبداهللا بن ابي حدرد   "ك به ناوي       سٍي كه

ت و  چٍي يه ده "عبداهللا"م   ئه. وه تهنٍيل خٍوي بيهيٍ    و له گه    ري ببريٍ   گٍوشاوگٍوش سه    كه ردرٍيسپٍي ادهر يو پيٍ 
و  ي ئه ر ك وشتر و مه    يه ش ژماره  وه اي ئه ر ره  و سه  رينٍي په ادهري     كه ركه ردرابوو ئه سپٍي يي پيٍ  ٍورهو ج  ر به  هه
ني الوشتري تا  ١٣يه    وره ته گه   و خزمه   اش به پاداشتي ئه        دسولي خو   هر. بات ن ده  ٍلا تا   ش به   هٍلخٍي
ي ابن  "بويهنَيره الَ السَ "بيكتٍي. (نٍي بيهيٍ به ته ما بوو   ك كه  ژنيٍ  ك جيازيي بيدا به    تا وه  ، هه خشٍي به ده پٍي
  ) ٤٠٦ و ٤٠٤كاني  ره پهألشام  هَ

ري  روا سه   ويش هه    ئه   مي خٍوي بوو كه       رده نگي سه   ناو و ده     كي به   شاعريٍ  "ذ بن نقي    ثحوير"
ي  كه بهكتٍي له. سپارد لي، كوره مامي خٍوي      ي به عه    م كابرايه  كوشتني ئه  دشانازي مه محه.داچووتٍي
 له كيانجارٍي " ;ش وه ر لهتخراب و ٨"دا  دهئازار دي  مه م كابرايه محه  ئه"  دا هاتووه"ري به هت"

                                             
 ٣رگي به"سيره ابن هشام"  كتيبي ٤١٢ و ٤١١كاني  ره برواننه الپه ٧
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 ، ندبوو ژه ر مبه غهكاني كچاني پيٍ    رهتي له وش    قيزه دا نه  دينه و مه  ره گاي به رٍي  
ه خوار  وتبون ه ك )ر بوون  مبه كچاني پيغه  كه(ن  كا سواره،  بوو يانتيزاندلٍ كان هه  وشتره

لي و   ستي عه   ده  كاني دواتر به   نووسه هاوچاره ك   ر وه  ره هه م شاعيره بويٍ    ئه ٩".يشتبوو گه ئازاريان پيٍ  و
 .كوژرٍي ي و دهٍو كه  بٍوسه ده ل لهنده فٍي به گه

دينه  و مه  ره كاني به  يه يشي  قوره  ر، ديله  وتووي شه  ركه ك سه   سپاي ئيسالم وه     واو ببوو،  در ته  ري به  شه
 "ثير بن حار   ظن"  و      "عقبه بن ابي معيل     "كاني    به ناوه    و ديالنه  س له  دوو كه محه مةد  . استگو ادهر
ي ي پيٍ   وجٍوره ر به   ليش هه   وه، عه   كاته ريان پان   گادا سه   ناو ريٍ      له  لٍي ي ده  لي و پيٍ     ست عه   داته ده   ده
 ١٠.رينٍي په ادهرركي خٍوي  ردرابوو ئهسپٍي ئه

رالت و   كي شه پياوٍي) دينه وه چووبوونه مه    ككه ي كه له مه     وانه ئه(اندا  ك ره تي كٍوچه  ماعه له ناو جه   
م  ت به   باره دا سه   ي خٍوي   كه ري له تاريخه     به ته. "ميريضعمرو بن اميه       " ناوي      بوو به   ر هه   سه كهٍرتوتو

 :لي كابرايه ده
  ١١"ز بووهنگٍي ره كي شهكوژٍي  دا مرٍو ت مي جاهلييه رده  سه له" 

 به ره ويش و     ي قوره  رٍوكي تايفه  سهي  "ابوسفيان"ركار بٍو كوشتني       خاته به    ده  "عمرٍويه" م   ئه د مه  محه
وه به خوري    تهبٍي  ده ي ليٍ  كه يسهربكات  پٍي ست ي ده  كه  ي كاره  وه ر له  م كابرايه  به   ةئ. كات دهبةرٍيي    ككه مه

كي سٍي  كه   كه هٍل ل و ته      فيٍ   دا به   وه رانه ه گه  چي ل   ، كه  چٍي رده وه و بٍوي ده       ةتبٍي ل ده   ي پووچه   كه و پيالنه  
ك چاو،   كي يه ه گيان شوانيٍ  تچٍي  و ده  كوژٍي  ده "مان بن مالك  ثع"ككه به ناوي     وه و ناسراوي مه    ره ده ربه سه

كاتي و   ده يٍل ودا هه  ي خه  رمه  گه   له "عمرو". اناكيشيرته موسلمان و مل بٍو ئيسالم        نابيٍ ت كه وتبوي قه  
   وه؛ تهرٍيگٍي  ئاواي دهبٍو خٍوي

 ″ر  هاته ده وه ريه  سه  پشته  له ي رٍوكرد كه كه  چاوه ساغه جٍوريك له م به كه مانه كه″ 
                                                                                                                                                          

 ٣ رگي  به" بريطتاريخ " ي   كتيبي ١١٨٨ ي ره  برواننه الپه٨
  ٢ رگي به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ٢٧٣ ي  ره   برواننه الپه٩

 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ٤٢ ي  ره   برواننه الپه١٠
 ٣ رگي  به" بريطتاريخ " ي   كتيبي ١٠٤٨ ي  ره  برواننه الپه١١
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ن،  كه رگري ده   وان به   ئه.  بيانگريٍ  وٍي يه  و ده    بٍي ككه ده   كي مه  ٍل ي خه   سي ديكه   پاشان تووشي دوو كه      
م   زماني ئه     ر له    هه  "ريةبتة". دينه وه مه   باته لي ده   دي   يان به   وي ديكه    و ئه    كوژٍي كيان ده   ميش يه   ئه
 :نووسي وه ده"عمرو"
يري كردم و داي له       ، سه  بيٍ  خواي ليٍ  وٍيالد، س  مه ت محه  ك چوومه خزمه  كاتٍي"

ي ٍلا قه باره وكات ئه... وتن ركه كاني ده  موو ددانه  جٍوريك كه هه    به نين، كهپٍي قاقاي
 ١٢".كردم ري بٍوخٍي وتم و دٍوعاي به پٍي

ليك زٍور   دا  گه   دينه ر مه  د به سه   مه تي  محه   تداريهٍلا سه ي ده  وراني ده ساله   نانه له ده  تم جٍوره كوش   ئه
ي  سانه و كه  كان و ئه    ره يا ر نه  رامبه  به    بوو له     " النبي ةمدين"تي باوي     واز و سوننه   ش شيٍ ةمةبوون، ئ 

تي  رخستني چلٍونايه  بي بٍو ده   نگه خراب نه   هر. گرت كاني ده  هو ره د و ريٍ   مه ي محه تو سوكهٍل  هه  پالريان له 
 :وه ينه ي ديكه بده  له دوو نمونهرك وردتر ئاوواز و ئاكاره، برٍيو شٍي ئه

مي كٍوچي،  كه         ههله سالي سيٍ    "بن اشرف  اكعب   " ناوي       به   كهسٍي م تيرٍوركردني كه     كه ي يه   نمونه
  "ابن هشام "ي      ي نوسراوه به پيٍ . ردووهكتٍومار   )ربيع االول (ي  ش كه مانگة بة وردي ت      نانه ري ته ةبتة
 كاني يه  هودي له تايفه يه       ("يرظ ن   ابن"ي كاني تايفه     پياوه ناسراوه        ك بوو له       كٍي م كابرايه يه        ئه
كه كوژراني     ) ي كٍوچي    ٢سالي زاني مه هري     ١٧(در ري به     كاني شه     نجامه  ئه     له"كعب").دينه مه 

ستي خٍوي   ك هه ند شيعريٍ   و به چه    بٍي گران ده ، دلٍ كةوتةوه ي ليٍ يش كاني قوره   ناسراوه  هكي زٍور ل   يه ژماره
ك ندٍي  هه  له. گرٍي كان ده   موسلمانه ي نواندنةي  توند و تيژي      م  و پالر له     ٍيرب رده كان ده   كوژراوه  ق به  رحه ده
 : نووسي  ده"ابن هشام"  .كات ده يانكان  ژنهالتاو و قسةي بة تٍيكوٍل ئاراستةيدا  يكانيش  شيعره له
 لٍي ر سالوي خواي   مبه ي پيغه ر دلٍ  كي زٍوري خسته سه     يه يه قورسايي  له سه م مه  ئه"

 كعب"نيتفرٍوشٍ ر پي ك نيه له شهسٍي وه كه ري ئه ئه": رمووي وه فه م بٍونه ر به هه. بٍي
 "١٣رزگارم كات؟

                                             
 ٣ رگي  به" بريطتاريخ " ي   كتيبي ١٠٥٠ ي  ره   برواننه الپه١٢
 ٢ رگي به" سيره ابن هشام" يبي تي   ك٧٩ ي  ره   برواننه الپه١٣
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يه پاشان بٍوي    "لمه سه"م   ئه. برٍي رده يي خٍوي ده    اده ئام "محمد بن سلمه   "ك به ناوي      سٍي دا كه  وهم نيٍ  له
د  مه  محه دواتر.بٍي دٍونگي ده رروا سوك و ئاسان نيه و تووشي د           م كاره هه   ئهةراندني  پرا   كه وٍي كه رده ده
 "بن سلمه امحمد  "  .تبٍي ر يسه  مه  كه س كاره  ك، به  يه وهموو شيٍ  ههرةچاوكردني    كات له  رپشكي ده  سه
ي  وانه چه پيٍ  ي به  م كاره ناچارين قسه    ياندني ئه  نجام گه  قوربان بٍو به ئه    ": كرد رز ي  عه

 ".ين ري خٍومان بكه باوه بير و
 :رمووي ش فه"سوولي خوا هر "
 ١٤ "ي ناكا   قه وهبٍو ئٍي. نخٍوشه بيلٍيتان پٍي رچي هه. بي ترسوو نه" 

" وسوئ"ي     ستي خٍوي له تايفه            رده هاي چوار ب       روٍي يه نينوٍيٍيرم      دواي ئه       "محمد بن سلمه       "
 كعب"ته الي   چٍي دهبوو    شيربراي كعب   كه "ابونائله"ناوي  بة سه م چوار كه   ك له كٍي شتر يه پٍي.وٍي كه ده ٍير وه
د و   مه  كٍوچكردني محه   ، ئيشاره به   بٍيت ي خٍوش  پيٍ ئةوك  كه    م و دوويٍ   عر و ده   جٍوره  شيٍ    ي و به     برا  ي"
 :لٍي كات و ده  ده"بةرةسي"و  هر كاني به وه رهرٍي

مان بٍوته  ناوين  و ليٍ     دياري بٍو هيٍ     تي به  گبه ري و نه   سه ر قوربه  م پياوه هه   ئه" 
 كان به ره عه  يه كه  وه ويشه ي ئه   بٍونه  به ر هه.ردان ر ده  ردي سه  قٍورت و ده  لٍ قوزه

زانمان بٍو  وخاووخٍيهاتووه بژيووي خٍومان     ا وامان ليٍ  تسئٍي. ن كه مان ده  تي دوژمنايه
 ١٥"ناسورٍيلٍ هه

زاني خٍيو چووني خاو  رٍي ران و به    باري ژيان و گوزه     ژاري و بار و دٍوخي ناله        ٍولي و هه   مجار باسي كلٍ     ئه
 "كعب"  رز له  ي و قه   ت يه داواي يارمه    كي شهم پيٍ  دواي ئه " ابونائله". كات ي ده  كه ره خٍوي و چوار براده     

  به بارمتهلة الي تٍوكاني خٍومان  ماين شمشيره  ته ر چوارمان به مه ههان بگره، ئٍيستم  دهلٍي كات و ده ده

   "ابو هشام" .كات ي قبول ده  يش داواكه"كعب". وه ينه كه كانمان دابين ده رزه ي قه ٍوژهرو  تا ئه دابنين، هه

                                             
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ٨٠ ي  ره  برواننه الپه١٤
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ٨١ ي  ره   برواننه الپه١٥
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و به  كان    باسي شمشيره   "كعب"ي   وه دي كردنه نيا بٍو هيٍ    ته" ابونائله": نووسي ده
رس و  تمي   وه چوونه الي، ته     كه  چه  ر به  گه تا ئه هه ته گٍور،   نٍيهٍي  دانانيان ده   بارمته
 ١٦".وينن دا بره ي دٍل له گومان
وه،  تهرٍيگٍي  ده "كعب"ل   ي خٍوي له گه    م باس و خواسه     ئه ني و كا رٍيته وه الي برادةرة  گهدة "ابونائله"پاشان

 .وٍي كه دهد  مه كرا چاويان به محهدواتريش پٍي
ستي دٍوعا   مجار ده  ئه. كات يان ده  وانه  ره به قيعتا گٍورستاني    د هه  مه ي محه ت زره حه"

 "١٧رموو  بفهتييان پٍي ايه يارمهد خوٍيلٍ بري و ده دهلٍ هه
ك كه  جٍورٍي ، به وبو هه "ابونائله "ي خوي واته    كه يري به برا شيرييه     كي سه  يه  متمانه "بن اشرف اكعب  "

 كةعب له   ."وه ره كه  مه خته درگايان ليٍ   وه م بي  كوره به  ": لٍي ي ده  پيٍ  ي نادات كه   كه  تازه ژنه  سةي ق  به گوٍي
 :لٍي  دهوالم دا

 ".بيني ت باگام  دلي نايهودا بمبينٍي  خه ر له گه  ئه  كهوٍي نده مني خٍوش دهم هٍي براكه"
 شيدينه راكٍي ري مه  ده ك لهنٍيو شوٍي ره و ستان بهكردن و دان   ناوي قسه ي به م برا موسلمانه ر ئه م ههأل به
سةيركةن بٍوني  : و دةٍليٍ  نٍيهٍي دا ده  كةعبكاني   ست به پرچه   گادا دووجار ده   ناو ريٍ   له" ابونائله". كات ده

 :لٍي كات و ده كاني ده هواٍل  هه وو لهر و شٍيكٍي ده ي توندي را م به جاري سيهه, چةند خٍوشه
 ."دژه خوايهم  بيكوژن ئه" 

دا، دواين    رهوكاره خيٍ   تي ئه   كه ره ناو به   پيٍ    له  "ابونائله ".ونه گياني   كه ر ده  بري شمشيٍ    زه   وانيش به   ئه
  :وه گيريته  وه ده"ابونائله" له زماني "مابو هشا ". بٍو خٍوينٍي  دادهٍربري گورچكب زه
 ي هلٍ نكه كي تيژ و تهٍيمووبٍرم دا  كه ره كاالني شمشٍي  له وه كه بيرم هاته وهوپر  وت ك"

. وه دامدري  تا خواره   زگيم رٍوكرد و هه       نا و له   رم هيٍ  ست ده  م وده  ده. دايهتٍي
 ١٨ ".رچو برانه گياني ده م زه ر به هه"كعب"

                                             
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ٨١ ي  ره   برواننه الپه١٦
 ٢ رگي  به" ه ابن هشامسير" ي   كتيبي ٨١ ي  ره   برواننه الپه١٧
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ي رٍي د چاوه   مه محه" , دينه  مه    وه يشتنه ك گه   نگانٍي كاني دره     هاوكاره   و "ابونائله"  كاتٍي
 :گوتري ك ده يان وه. يشت گهشي پٍي كه ره خٍوشه به خه١٩".ري خوش بوو به خه
 ره براوه   و  سه    وه رانه را گه ريان بري، خيٍ    و سه  تعب يان كوش   ي كه  وه پاش ئه "

 ٢٠".د مه م محه ر ده  به هتيان خس كه 
اني و بريندار   ك  هاوكاره  ك له كٍي ري يه بري شمشيٍ  ر زه  ه به توٍي كه ه ده ٍل  هه  ك له بكوژان به     دا يه  م رووداوه  له
. سوٍي دهلٍ ي هه  كه  برينه  مي له  كي ده  ، ئاوي موباره   بيٍ سولي خوا سالوي ليٍ    ره ".بٍي ده

 ٢١."ي خٍويان ماٍلهو رانه ر گهتي و ئي كه واني برينهت ش بووه هه مه ر ئه هه
 
 خٍيٍلي»يان ئينسان له ئاوايي  هربراني د هس

 "نساري ئيسالم ئه" ستي  ه به د «هم ه   ح
 
 
 
 تدٍوس  له   "بن ابي الحقيق       اابو رافع سالم            "ش به ناوي        كي ديكه    يه هودي يه عبةكپاش     

د  مه وري محه تس ي سالي چواري كٍوچي به ده      "يحجهذ"ي  ١١ له رٍوژي    "وسئو"كاني هٍوزي    يمانه وهاوپه
د بٍو   مه محه. ويف بو   كه   ي به   "كعب"كاني    و بير و بوچوونه         قسه   بوو كه    وه ي ئه  كه اوانهت. كوژرٍي ده

بٍو " جةزرةخ" هٍوزي    ك له اقمٍيتيان   مجاره ، ئه "جةزرةخ" و   "وسئو"زي  وان دوو هوٍ  قاي نيٍ  هت ني باره تپاراس
هٍوزي .(تكا يان ده )"ابو رافع "ني ژياني شوٍي(ر يبه ي خه ٍلا ي قه  وانه  و ره   رٍيٍيژب دهٍل  هه "ابو رافع "يرٍوري  ت
دا و   يت ي ئيسالمه وراني نويٍ   ده  م له ٍال  بوو، به   هه "اوس"زي   هوٍ ٍل  گه  يان له  يي ر دوژمنايه تشپٍي" جةزرةخ"

                                                                                                                                                          
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" رگيردراوي  كتيبي  ي  وه٨٣ ي  ره  برواننه الپه١٨
  شتيةلي دةنووسيني  ع  سال٢٣ي كتيبي ٢١٧ي  ره   برواننه الپه١٩
 "تاريخ تحليل اسالم" ي   كتيبي ١٤٢ ي  ره   برواننه الپه٢٠
 ٢  رگي به" سيره ابن هشام" يبي تي   ك٨٣ ي  ره  برواننه الپه٢١
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نج اقمي بكوژ له پيٍ    ت) كرد ر ده تك ل يه  يان له گه     مله  ر مل به    مبه غه پيٍ  وه له  نهتر خٍو نزيك خس    تبٍو زيا 
ك به ناوي     ٍيس  كه  تس شي درابوه ده     كه وه بردنه  رٍي وساري به   بوو، هه  تكهاكسمراوي چاالك پيٍ    ٍيتسي    كه
بن اابو رافع سالم    "چنه مالي  ل ده  ل وپه  كي به ناوي كرياري كه      وه سه شه  نج كه م پيٍ   ئه ."يكتعبداهللا بن ع  "

 كي ليٍ برٍي ر كاميان زه   بن و هه    ئامبازي ده  تم و دس   بي، ده  گادا ده م له ناو جيٍ     و ده   ئه  ، كه "ابي الحقيق 
ري  كبه ش يه  بره م زه   و به   نٍيشٍي وه  بر ده  هدوايين ز بٍو خٍوي    " عبداهللا  ".شٍيكٍي راده
ني ا گي  كابرا ةك نيا نين واوي دلٍ  هت  ا به تشالم هيٍ  ن، به دٍيٍل  هه "الم   سه"نيتبكوژان پاش كوش   ٢٢""كرد

ي  كه سه له زماني ژنه     و كه  ئه. ر يبه اي خه ٍل تةوة قة رٍي گه نگ و باس ده     كيان بٍو ده   ر بٍويه يه    هه دةرچووبٍي،
 :لٍي  و دهتكا نيايان دهر دٍلتوه و ئي هترٍي گه وجار ده ئه. ي كوژراوه كه رده مٍي  كهبيسٍي وه ده "الم سه"
 ٢٣"هبوو  نهخٍوشتر م پٍيتي كه بيس يه و وشه ر ئه ده قه  به,كم يه  هيچ وشهت خوا  قه به"

 نيتري كوش   به  خه  د و   مه وه الي محه     ننه يه گه  خٍويان ده    دةم و دةست     نابن و       ٍلت ما  لةوه زياتر  ر   تئي
 ٢٤"  اهللا اكبر":  تكا  خٍوشيان هاوار ده ويش له ئه. نن  يه گه ادهر المي پٍي سه
 هبدا    ي كه  ناو ميژووه     وه و له     هت راوهوه گيٍ   شه ساني ديكه    زماني زٍور كه       لهي   ةم رووداو  ة ئ  "ريةبتة"

عبداهللا "  مجار له زماني     دا و ئه     م باسه   ر له   ناوبراو هه  . ٍوماري كردووه     توه    رهتكي زور   يه كاريةورد
 :يت  نووسيويه وه"يكتع بن

مه خوار و قاچم ئازاري        تو كاني مالي  رافع كه         پيلكانه  پيٍ  دا له  وه رانه  له گه   "
 درٍيژممنيش   ئه،ژ كه درٍيتالق: م تي و  پٍي بٍير سالوي خواي لٍي مبه پيغه. تيش گهپٍي

 وه   خٍويه شي به ئٍيت ي قهك بلٍي ا، وه ئازاري بٍروپرتنا، كوٍي القم دا ه ي بهتس  دهكرد، 
 ٢٥"بٍيتدي نه

                                             
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ١٨٧ ي  ره  برواننه الپه٢٢
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ١٨٧ ي  ره  برواننه الپه٢٣
 شتيةلي دةنووسيني ع  سال ٢٣ برواننه كتيبي  ٢٤
 ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" ي   كتيبي ١٨٧ ي  ره  برواننه الپه٢٥
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دزه و   يرٍوري به تر به    ةه "يالنبةنيمد" د له  مه كاني محه  ياره وبردني نه  نيٍ  كردن و له    نك هت ت بهٍلةه
ن و  تشهٍي بوو پٍيغةمبةر به ئاشكرا حوكمي نه          جاري واش هه   . اتسةوةدة ن ةكتةٍلةل و     فيٍ  ني به تكوش
بٍو نمونه  .  چوو ده  وهرٍي وه به  موانه رچاوي هه   به  ش به  كه دا و حوكمه    كاني ده  ياره  نه ةروشوٍين كردني س بٍي
م ةئ. رينة ناو ب  "طعقبه بن ابي محي    " و   "ثير بن حار  ظن"كاني    ناوه  س به  ني دوو كه  توانين له كوش  ت ده

د ةمةمح. سپاي ئيسالم ت  س بونه ده تو كه دا   "در به "ري    له شه   يش بوون كه   كاني قوره   ديله  سه له ةدوو ك 
 داوا  وه كجار زٍوره  كي يه بٍي زه  رق و غه    به  دينه و مه  ره  به داي وه انهر ي گه ت كا  ر و له   ني شه تايي ها تدواي كوٍ 

 .ننرٍي و دوو گيراوه بپه  ملي ئهتكا ده

. دةزاني ئيراني و يٍوناني         كاني فسانه كٍونه    ئه   ندرا، زٍوري له    ٍيٍر  ملي په      كه  ه"ثير بن حار    طن"م    ئه
وه و    ندهخوٍي لك ده   ددا كه قورعاني بٍو خه           مه كاني محه    جاروباره له كٍوره        ،وه بوو   شي ئه   كه گوناحه
وه و   رايهگٍي لك ده  ي بٍو خه    فسانه كٍونانه   و ئه   ت و حيكايه  لهئةويش  كردن،   ي بٍو ده   ت وازي ئيسالمه  بانگه

 : تيو كرد و ده ووان دهشدارب  به مجار رووي پرسياري له ئه
 ٢٦"ر بوو؟تي كاممان خٍوشت وخوا حكايهت , باشه"

ويش ة، ئ گيردرٍي  ديل ده     به "مقداد" ناوي      به  وه كهن موسلمانيٍ   اليه  ه له "ثير بن حار   ظن"م    ئه دةٍلٍين  
ه توا "ديلي خٍومه  و    ومهتوه من گر   خٍو ئه ": لٍي ر ده  مبه غه پيٍ   و به  يگرٍي  ده واته خوٍينبايي " فديه"ماعي   هت

 : بةمجٍورة وٍلامي دةداتةوهر مبه غهپٍي. اني خٍومهاٍلت  شه قي منه و به حه
  :يت  وويهت قورعان و  بهت باره نه سه سه هي ناٍرلٍ ژگه م هه وه ئه هتچٍو ت بير له   چما 

 وه، چونكا  ينهوي بليٍ  ك ئه  وانين وه ت  ده وٍي ر بمانه  گه ، ئه تئيمه قورعانمان بيس     "
 "!ر نينت كان هيچي فسانه كٍونه  له ئه  جگه مانه ئه
  ٢٧)"  مدني ـاالنفال( ي   له سوره٣١يي ئايه. سَِمْعنَا لَْو نَشَاءُ لَقُلْنَا ِمتْلَ هَذَا ِإْن هَذَا ِإلَّا أَسَاِطير الْأَوَِّلينقد  "

                                             
  له، دمشق،″ور اسعد محمود حومدتالدك″م ، نووسيني  كه شي يه  به,″ريفاستسر الي ا″بي ٍيت، ك٤٩٦ي  ره  الپه٢٦
 .بي  ره  عهته يةوه كراوة يرانس فه
 شتيةلي دة سال نووسيني  ع٢٣بي ي كتٍي٢١٥ي  ره  برواننه الپه٢٧
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رماني  فه ي خٍوي و مل بوٍ       كه هٍراو قاپو وه ن  هتچٍي را ده  خيٍ ، قه  ره  امهم ولٍ   و ئه    ركٍونه م سه   پاش ئه   "مقداد"
٩٣ي  ت وه ئايه  ره سه ي هت و ئايه   جگه له  رٍيتگو ده. كيشي ور به قورعان بوو، راده     تس  ئه  تد كه پش   مه محه

شي  كه رٍوكه  خوار و ناوه      هتٍوته ها "ثير بن حار    ظن"م     به  ت باره ر سه   يش هه   "االنعام ـ مكي    "ي ي سوره  
ي وا   ت وانم ئايه  ت منيش ده   ئه ي؛وت هك  بيٍ   سه وكه رلهتمكار هتس بٍي كٍي"يه؛ مجٍوره به

قي  ناحه ي به   خوا قسه    به ت باره سه ":وا كه  كيسٍي كه "ي كردوه؟  وانه ا ره د خو هم،كدابنٍي
كي  سزايه"ووشيت  ووشي به ت گومان    بيٍ ,قورئان بادابيٍ كاني   هت  ئايه  لهملي   و   كردبٍي
 ".بٍي وه ده  ره دارزينه

تُْجزَْونَ عَذَابَ ... سَأُنِْزلُ ِمثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَْو تَرَى ِإِذ الظَّاِلمُونَ  .... ْن أَظْلَمُ ِممَِّن افْتَرَى عَلَى اللَِّه كَِذبًا أَْو قَالَ وَمَ
...الْهُوِن ِبمَا كُنْتُْم تَقُولُونَ عَلَى اللَِّه غَْيرَ الْحَقِّ  

 
 
 
 
 
 
 
 

           
        

 دوو گروپي ئيسالمي و خواردنه وه ي خوٍيناوي يه كتر                                                           
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رسان تركرد، له   دهينتد حوكمي كوش مه ك محهٍيتكا وه؛ رنهگٍي ش نووسراوه و ده" بهقَعَ "  بهت باره سه
  چي؟كانم هي باشه مناٍل  ئهرٍي ئه" :اتس  ههٍيلهاواري 
 ٢٨″ النار″: ي ورمو ـ فه
نيشي درابوو، له   تواي كوش تك كه ف  سٍي  كه تو كه ده ريٍ  شو باره ردا، جا  يژيانهتوند و تو   موو ئه   هه ٍل له گه 

 كرد، د ده   مه بوردني له محه     موسلمان و داواي ليٍ         بووه  ده   ي كه   وه ويش دواي ئه     ئه. ببٍيار   تمردن قو  
ي   داواكه  نابةدٍل خٍوشبوون يان به       پيٍ    بهئةوجار    . تگر ده يتوو پش   ترٍويش تس كي ده   سٍي كه ياخود

م كابرايه   ، ئه "هير كعب بن زه    "ي ناو  بوو به  ك هه بٍو نمونه  شاعيريٍ    . بوون ي خٍوش ده   گيردرا و ليٍ    رده وه
 «  نووسٍي  ده "كعب"دا بٍو     ك يه  ببوه موسلمان و له نامه          كه" هير بحير بن زه   "بوو به ناوي       كي هه  برايه

،  هت شيعر گال    به  ركردوه كه  ي ده  و شاعيرانه  موو ئه  ني هه توري كوش تس ري ئيسالم ده   مبه غهكاكي خٍوم پيٍ  
جا براله بٍو    . رچووه كدا بٍوي ده     اليه   به بووبٍي  نه  وهر پيٍ  گه وانه ئه  ر كام له    هه ...  يان كردبيٍ  ركٍونه يان سه 
 پاش "كعب".  »ره موسلمان   ٍوبه بكه و ببه      تنا    نه، ده  ٍيق هتي   ٍيتكدا     اليه   ، به  تني گياني خوٍ    تپاراس
 و بٍو   ٍيتس به دهٍل د هه  مه ايشي محه تدح و س   ك له مه   يه سيده  و قه  نيشٍي ده لٍيرسي  تيه   م نامه  يشيني ئه  گه

  و رةوانه دةكات ي بٍو     كي ديكه  يه امدا نامه  ولٍ  دا و له    ري ده  مبه ويش نيشاني پيغه     ئه ،نيرٍي ي ده  براكه
يه   م نامه  ني ئه تيش  گه  به" كعب". نووسي ديشي بٍو ده   مه ي محه   و واچووه   بيني و وابووه  ٍيتنديك   دا هه  يٍيت
سوولي خوا   ه الي ره   تي بٍوخٍوي بچيٍ    وه جگه له "،وه هتك نابيني   يه گا چاره  رسي و ريٍ     ت ر ده  تپ

. ه موسلمان تٍي و بب  تشووي بكا كاني پيٍ  وه بوردن له كرده   و داواي ليٍ    بيٍ سالوي ليٍ 
  دا و به   دهلٍ ددا هه  مه رمحه  سه  ندئاميز به  سه كي په  يه هتس  ش به  هتس به م مه  ر به  هه

ويش  ئه. د مه ه الي محه    تريينٍي دينه، ده    مه   كي موسلماني له    ٍيتي دٍوس  ت يارمه
 ٢٩"گرٍي دهلٍ ي هه كه نهت كوش  لهتس دا و ده ده مانيي ئه

                                             
  ٢ رگي  به" سيره ابن هشام" بي ي   كتٍي٤٢ ي  ره  برواننه الپه٢٨
 ٣رگي به"سيره ابن هشام" يبي  كتٍٍي٣٢٠ و ٣١٩ كاني ره برواننه الپه٢٩
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مزه  م كابرايه بكوژي هه      ئه. نتواي كوش ت يه له ف     "حشيةو"ني   ار بوو  تش قو   كي ديكه   يه نمونه
 "ابوسفيان" ژني    "هند"كاي  ت و پاشان به        كوژٍي مزه ده  دا هه "اُحٍود"ري    شه  له .ر بوو  مبه مامي پيغه 
ر  مبه پيغه",نهتم كوش   ري ئه   به ي خه   وه اوبوونهدواي بلٍ  . تةدةرشٍيكٍي رده رگي ده    و جه    درٍي دهٍل سنگي هه  

رم  دا سه  وان ر ئه   سه  رخودا به  گه  ئه ندبٍيسوٍي ؛ٍيلٍ  و ده  چٍي دهلٍ  زٍور هه  بٍيٍ ي لي سالو
 نديا بٍو شكاندني سويٍ       دالم خو   به. "م  بكه ت په  و ت هل سيان ليٍ  كه الكي سيي  ، كه تبخا
م  لهخودا   . ه خوار  ترٍينٍي  ده  "النحل"ي    ي سووره  ١٢٦ي   ت ، ئايه   ييه وورهتو    ن له  تشگرد و پيٍ     مه محه
ن  ده ك ده سٍي ر سزاي كه   گه ئه" : خٍويان دا بگرن       دان به    تكا كان ده   موسلمانه  دا داوا له    هت ئايه
 بٍي و  ههتان  بر سه ر گه الم خٍوئه  به دا كردويانه،  وهل ئيٍ   گه   له   كه و جٍوره بيٍ   ر به  هه

 عَاقَْبتُْم فَعَاِقبُوا ِبِمثِْل      وَِإنْ (٣٠رهتچا بر ن سه   خاوه ي وه ئيٍ وا بوٍ  ئه اندا بگرن، ت خوٍ  دان به 
  ت ه خزمه  ت بٍو خٍوي ها       "حشي وه" ٍيتر كا  ت دوا  )مَا عُوِقْبتُْم ِبِه وَلَِئْن صَبَْرتُْم لَهُوَ خَْيرٌ ِللصَّاِبِرينَ                  

 ٣١".تگر ري  موسلمان، ئيدي ئيسالم وه ر و بوو به مبه پيغه
واي تحي، كه ف     له بنووساني وه      هككٍي  شيربراي عوسمان  و يه        "عبداهللا بن سعد بن ابي سرح        "

م كابرايه له     ئه. بٍي رباز ده  رگ ده  وو له مه   ت رٍويش تس ساني ده  ر داواي كه     له سه   بةالم.درابووني  تكوش
ن،  كان بگٍوردريٍ     وشه    ك له   ندٍي  هه   تكا شنيار ده   كاندا جار و باره پيٍ               هت ي ئايه    وه ي نووسينه   تكا

ه توٍي كه  بووني قورعان ده     حي وه  م هٍويه له   ر به  هه. تكا ي ده   قسه  بهك دا    گايهند جيٍ   چه  ديش له  مه محه
مجار  ئه. ه خوار تبٍيتا ها ر وله ئاسمان ت  ا بيٍ دي خو  قورعان قسه كه  ي   وه  له بٍي ر دردٍونگ ده  تشك  و ئي    

اوان  ت له   "هللاعبدا. "چي رده ني  ده  تواي كوش تم الدانه ف   به دواي ئه  . ر ه به تگرٍي گاي الدان له ئيسالم ده    رٍي
د  مه محه. تي خٍوش بيٍ    ليٍ تكا د ده  مه  محه   و داوا له    تدا ناي ده  ويش په  ر عوسمان، ئه    ه به تبا نا ده  په

                                             
وه  هي يانسر  فهله، دمشق،)الدكتور اسعد محمود حومد ( م، نووسيني كه شي يه يبي  ايسر التفاسير، به، كٍت٧٧٣ي  ره  الپه٣٠

 .بي  ره  عهته كراوة
 "شتيةلي دة ع" نووسيني " سال٢٣"ي كتيبي ١١٠ي  ره   برواننه الپه٣١
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ي  نه كه  ت كوش    له  تس وه ده   كي زٍوره    وازييه   بيٍ   نجام به   ره وه  و رارايي سه         كردنهك بير ليٍ     يه پاش ماوه  
   بٍوچي   كه    تكا ساني حازريي ده    ي  كه    ركٍونه وندي سه ت   به مان حاليشدا زٍور    ر له هه    هه. گرٍي دهٍل هه
 ٣٢"راند په  ملي نه  ئيوه ك له سٍي كه" نواند، يه دردٍونگي ده"عبداهللا"م   ئه كه مي وده ئه
ل مونافق و     وه  له گه      وروبوونه ره كه به  هٍل هتل و     فيٍ  يژي نواندن و به     توند و    ت   كه ش بزاندريٍ  وه بي ئه  ده
  اري به  تكوو كوش  ٍل به. اتس وه ده ني  نه    سي و به نهيٍ       كه اكهتني   ت كوش   نيا به   هتكان،    دي و كافره    هو يه

ژووي ئيسالم  له ميٍ  كيشيان  ندٍي ددا روويان داوه، كه هه       مه داريي محه تال سه مي ده  رده ليش له سه    كٍومه
 در ي به ر يش كه له شه    راني قوره  به ريٍ ةتبايت  كان و به   لي ديله   كٍومه  ني به تكوش. وه هت ق كراونه  دا زٍور زه  

فسيردا  هتكاني    ناوبانگه  ره به  به هه ٍيت ك  ك له كٍي له يه .  ئاشكرايانه  هر وب تو كوش  كه له  يه گيرابوون، نمونه 
 : وها نووسراوه م رووداوه ئه  بهت باره سه

 ماميي    "لبطاابو"وانه     له ،يش قوره كاني هترس پهت بو    ركرده ك له سه       يه دا ژماره   )در به(ير له شه   "
ل   چاره نووسيان له گه            به  ت باره ، سه   بيٍ  د سالوي ليٍ      مه   محه     .درٍينريگ  ديل ده       به  پٍيغةمبةريش

ي پٍي"عبداهللا رواحه  " .ناي وابوو بكوژريٍ     ر "ابت ري كوري خه      عومه" .تكا ژ ده  اوٍيركان    سحابه ئه
واي به چاك      "ابوبكر"الم ، به  نژرٍيهاوٍيٍيتكاني    ديله و  وه هتوره بكريٍ   كي گه   ئاوريٍ   هتش و ده   بوو له   باش
س و كاري    مانه خزم و كه    ئه: وتدي   مه به محه . نفوو بكريٍ   و عه  ربگيردرٍي  وه  يان ليٍ  خوٍينبايي  زانٍي ده

 قبول  "ابوبكر" شنياريپٍي نگي   دهامان و بيٍ   رك   يه ر پاش ماوه    مبه غهپٍي. ي خٍومانن ٍل خيٍ  خٍومانن و له   
كان  ي موسلمانه  ركٍونه  سه دا خوار و تٍيي    ٍيرٍيتهندةك  ٍيت ئايه دا هت كا بةٍلام خودا هةر گورج لةم      . تدةكا
رچاو   به  ندي ئيسالم له    وه رژه  به ، خه  بايه كي بيٍ ٍيت ش   كه ,ري مالي دنيا   تر خا   له به   كه بٍوچي ،  تكا ده

 م چونكا ئه. نوونا بكرٍيتفرو هتكانيان  ره بهٍيدايه كه كافران و ر وه ندي نيهايي ئيسالم له وه رژه به. ناگرن

 دا يه م ئايه وره له اي گهدخو. نٍيخولقٍي ي كفر ده واره ر بووني  قه كبه چوونه  هٍوكاني قرچٍوكي و يه داٍيت

                                             
 "بريطتاريخ " ي   كتيبي ١١٨٧ ي  ره ها الپه روه هه" سيره ابن هشام"  كتيبي ي٢٧٢ و ٢٧١كاني  ره  برواننه الپه٣٢
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 )ِخرَةانْيَا وَاللَّهُ يُِريدُ الْمَا كَانَ ِلنَِبيٍّ أَْن يَكُونَ لَهُ أَْسرَى حَتَّى يُثِْخنَ ِفي الْأَْرِض تُِريدُونَ عَرَضَ الدُّ( :لٍي ده
 ن دنياي  خويٍ  مي كه  و ده  ر ئه  گه ، مه ريك نيه كه ديل رابگريٍ     مبه شياوي هيچ پيغه   «

و دنياي بٍو    اكي ئه ت و پي  اش مالٍ د خو ،وٍي ان ده توه مال و دارايي دنيا      ئيٍ .  بٍيتداگر
 ٣٣)نفال ي ئه  سووره٦٧يي  ئايه(»  كه ره وه گهئٍي

خوٍينبايي  و هةر به  ايه  راركان   لي ديله   كٍومه  ني به تد له كوش   مه شدا كه محه   گايانهو جيٍ  لهن   ير كه  سه
وندي ت  چي خودا به    كه ,رازي دةبٍيت )زوري بووبيٍ  كري خه  بوبه ر دلي ئه    يان له به   ت حه سله ر مه  جا له به  (
 .نيانت كوش  بهتكا مليشي ده  و پٍينٍي  دهي لٍيترس اواني دنيا پهت و  وه هتٍيجوٍل ده

يه له    كي ديكه   يه ش نمونه  "هظريقُ نِيِبَ"هوديي ي يه   ايفهتس له       د كه   وسه لي حه   ني به كٍومه     تكوش
ك ندٍي ي هه  پيٍ  به. وما ي كٍوچيدا قه  ٥م رووداوه له سالي      ئه. ئيسالم يتس كان به ده   ياره بري نه  و تكوش

 :يه مجٍوره  به كه رووداوه. خا رده  خٍوي ده رچاو له  بهيئازايةتييةكيدا ٍيتالب  تبو كوري ئه لي  عهت ريوايه

 و سٍوز دةدةن له كاتي              بٍي دهيان   يت ايهتيماني دٍوس   ددا په   مه ل محه   له گه  )هظريقُ نِيِبَ(ئةم خٍيٍلة  
كان و    چووني موسلمانه  ٍل كههٍيتو   ر ي شه  ت له كا    ةكاني  "هظريقُ نِيِبَ". تةنگانةدا پشتي يةكتر بگرن       

نيا  هتيان    كه يمانهةچونكا پ  . نن ناگليٍ   وهٍيت، خٍويان     "يرظني ن  بَ" ناوي      هودي به   ي يه   ي ديكه  ك يه ايفهت
رشيان را هيٍ  دينه ري مه  وه كه له ده     هتگر ي ده  سانه و كه  ل ئه  ركردن له گه   وه و شه   رنگاربوونه ي به  وهچوارچٍي

 بٍي  رٍوژ به   ٢٥نجام پاش     رئه ن، سه  ده ٍوقه ده ه ئابل م خيلٍ  د ئه  مه وري محه تس  ده  كان به  موسلمانه. ناباهٍي
ني ترماني كوش  فه : ٍيٍل  بونيان و ده    سليم هته  ت نادا د گويٍ  مه محه. ن ده  ده  وه هتس رگري خٍو به ده    ر و به   شه
 ٣٤ " خوار هتٍوتواناني ئاسمان را ها هتو ا و له حهدخو" :ن  اليه وانه له ئه
م  لي ئه   كٍومه  اري به تر كوش  سه   له ت ايبهتكي  ٍيت او قورئان دا هيچ ئايه      ، له ن   ي بزاندريٍ  گايهو جيٍ  ا ئه ت
ي  كي ديكه  بٍيٍيت له ك    ك بيٍ  يه ئيلهاميٍ   هتم رس    ئه   ين كه   واي دابنيٍ    كرٍي ام ده  ٍل به. يه نابيندريٍ   فهةايت

                                             
 م كه رگي يه ، كتيبي  ايسر التفاسير، به٥٠٩ي  ره  الپه٣٣
 م رگي سيهه به" بريطتاريخ " رگيردراوي  كتيبي  ي وه١٠٨٨ ي  ره  برواننه الپه ٣٤
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ر  هه :  لٍي  و ده    ت   كا كدا روو له موسا ده        نٍي شويٍ   دا خودا له     بهٍيتم ك   له. تورا هتئاسماني به ناوي       
واني  ر خودا ئه    گه يان بده، ئه     ئابلٍوقه " ر  شه   هتيتو كدا كه  كي شاريٍ  ٍل  خه  ٍل  گه   كي له  مانٍي ده

الم ژن و      بكه، به    نهر درويٍ بري شمشيٍ   زه  كانيان به  موو پياوه  ٍو هه ته چنگي    تخس
اني اٍلتموو     و هه     ان ببه  اٍلتاكيان به     تل وپي   ل و په     موو كه   كانيان و هه     مناله

 :نووسٍي ده" ابن هشام"٣٥″خشيوه  ٍوي بهتا به د خو  كهٍلگره هت بٍوخٍوت هكان دٍوژمنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 ديل   وه،  به   هكرا به  ژن و پياو مندالٍ       ٍيت" هظريقُ نِيبَِ"ي  ٍل خيٍ  ر به  كاني سه لٍ موو خه  هه"

. دينه  مه نن بوٍ بيانهٍير   هس هتبس هدووري دا   تس  ده  بيٍ رسوولي خوا سالوي ليٍ   . گيران
مجار  ئه. نن كهلٍ وره هه  كي گه قٍي نده رمووي خه  فه دينه و  ه ناو بازاري مه   تپاشان ها 

ين لٍ ك ده ندٍي ك و هه  سٍي كه٧٠٠ا  ت ٦٠٠  هتيش گه ده  يان ژماره  كه ،كان پٍول پٍول پياوه  
 ٣٦″ راندن په را مليان ده قه نده وخه واري ئه لٍي نا و لههٍي  ده،س  كه٩٠٠
. بوون يمان  هاوپه "ئووس"ي  ٍلل خيٍ   گه  ني ئيسالم له   ت ها  ر له   به  هٍلم خيٍ   ئه بيرهٍينانةوةية كه وةگاي  جٍي
.  بوو "ئووس"قيبي    بٍو خٍوي ره     كه "ج زره خه"ي   فهيةات تس ي سپاردبووه ده   هٍلم خيٍ  اري ئه تر كوش  مبه پيغه

                                             
 رگيردراوي فارسي  ، وهوراني نوٍي ن و ده كٍو ره ماني هه رده ، سه٣٠٥ي  ره  ، الپه١٤ات١٢كاني  ته ايهئ ٢٠شي  به" نيهثْ  سفر ت٣٥
 ٣رگي به"سيره ابن هشام" ي كتيبي ١٨٧ي  ره   برواننه الپه٣٦
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   له  "ري به هت. "كانيان  كٍونه   يمانه پهني هاو   خويٍ   ناو  هتيان بچيٍ  تس يان ناخٍوش بوو ده       پٍي وان دياره ئه  
 :نووسٍي ي دا ده كه ژووهمٍي

و  ادسولي خو  كان كرد، ره   يه هودي ني يه ت كوش  يان به تس كان ده  يه ي)ج زره خه(  ٍيتكا"
ريكي كاري   وه خه  كه يه زرٍويي امهتمانه به چ        ئه  يان كه تكان دي  باقي موسلمانه 

خٍوشبوون و  ي چ پيٍ   تكاني كرد، دي    يه) ئووسي(يري   ك كه سه   ٍيتالم كا  به. خٍويانن
رموو باقي    وري فه  تس وه ده   م بٍونه   ر به   هه. را ديار نيه     ك له بيچميان    زٍي حه
وان  ا ئه تكان،   يه) ئووسي (تس نه ده    بده  ن،بوو ك ده سٍي  كه ١٢ كه   ،كان يه هودي يه

 ،خيلي ئووس  لهس    دوو كه  تس ك درايه ده   يه هودي ر يه  دوا هه  وه به   له .بيانكوژن
    ايي گياني له  تبري كوٍ   زه   به  وي ديكه  شاند و ئه   وه مي ده  كه بري يه  كيان زه   يه  كه

  ٣٧"ساند كابرا ده
. كانيان  كٍونه  يمانه ني هاوپه يلي خٍويان چووه خويٍ    ي مه  وانه چهكانيش به پيٍ   يه ي ئووسي تس مجٍوره ده  به

 وتبوونه دةست    كهبه ديلي        وانيش     له كه ئه        خيٍ   م كان، ژنان ومناالني ئه            ني پياوه   تپاش كوش   
م   به ت باره كاني سه  هت موو ريوايه   هه  له. كان كران   فرٍوشه  ي بازاري كٍويله   وانه ل ره   كٍومه  كان، به  موسلمانه
  رديكي به   به  وه بوو كه   م ژنه ئه   اواني ئه ت. دا بووه ٍيتكيشي    كاندا ژنيٍ  ووه كه له ناوكوژراوه   تدا ها  رووداوه

 ت ماعه ل جه   گه  ا له ركش ويٍ  م ژنه  ئه. رچووه شاوه و كابراي موسلمان گياني ده       كدا كيٍ ري موسلمانيٍ  سه
 :وه هترٍيگٍي ر ده مبه ي پيغه كه هتويس  ژنه خٍوشه "ام المِومنين" ي ئايشه. ساس كرا قه

نين  كهپٍي  به... كردم و   ده داٍل  گه  ي له  بوو، قسه توه له الي من دانيش       هتي بكوژريٍ  وه ر له  م  ژنه به     ئه"
پرسي بٍوچي   ملٍي. وه منم   ناو بانگيان كرد، والمي دايه          كدا به  پريٍ   بوو،  له      وه رانه گيٍ  ريكي قسه  خه
پاشان برديان و    . كردومه كة    كاوانٍيتر    به  ي له تم بٍوچي؟ و   تو. وي بمكوژن  يانه ي ده تن؟ و  كه  ده تبانگ
 :وتيو وه ده رايهگٍي ي ده م رووداوه  ئهتار ك  ههئايشٍي. راند ريان په سه

                                             
  وبةوردييت پوخ م به رگي سيهه  به"بريطتاريخ " كتيبي ي  ١٠٠٦ا ت هه١٠٠٣  ره كاني م رووداوه له الپه رپاكي ثه  سه٣٧

 . وه هت گيردراوه
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الم  ، به كوژرٍي يزاني ده  ند ده  رچه م ژنه هه   وه كه ئه   هت بيرم ناچيٍ    له ت  به خوا قه   " 
  مي به  كردم و ده    دا ده لٍ  گه  ي له  وه قسه  ي ئاسوده ياٍل سوكنايي و خه    دلٍ  ر  به   زٍو
 ٣٨".  بوو  بزه نين و به كهپٍي
 
 
 
 
 
 
 

 )ينسان به چارشٍيوةكاني خٍويان بة رٍوژي روناك له شاري مةشهةد ئ١٦خنكاندني (

 ،دينه كاني مه  ركرده موسلمانه   سه  ك له كٍي ي يه  شه ره بري هه   زه  ويش به   ئه ،كنيا جاريٍ  هتد بٍو     مه  محه
گاي ٍل ا كٍومه تش هيٍ  ك بوو كه   ٍيتش كا  مه  ئه ت بهٍل هه. تگرٍل هودي هه  كي يه لٍياري خيٍ ت كوش  ي له تس ده
الي ّوكاني مانگي شَ    ي رووداوه  وه رانهري له گيٍ    به هت. بووتگر قامي نه  واوي سه  هت  ني ئيسالمي به    ده مه

كي  يه فهةايتوه كه    هتكا ده" بني قينقاع "ري   ش و يادي شه      پيٍ    هتنٍيهٍي  ده ةم باس  ي كٍوچي دا، ئه    ٢سالي  
مانيش ناچنه    ببنه موسلمان، ئه   تكا  ده ايان ليٍ د داو  مه محه").  دينه مه(ب   سره هوديي  بوون له يه      يه
١١رگري پاشي   و به  ر  شه  بيٍ  نجام به  ره سه. چٍي رده  كردنيان ده    ئابلٍوقه فةرمانيمه   ر ئه   به  ر له  هه. ربارژٍي

نيان تن و خوازياري كوش     كرٍي  ده تس به لةموويان پ  د هه  مه مري محه   ئه  به. ن   ده وه ده  هتس  ده  رٍوژ خٍو به   
كان   يه "قينقاع" يماني ج و هاوپه   زره ي خه ٍلكاني خيٍ  ركرده ك له سه  كٍي  يه "بن ابي اعبداهللا  "الم   به, ٣٩بي ده

رسي تر   به  له ": دةي ووت ك خٍوي  چونكا وه . بگرٍيٍل نيان هه ت كوش   له ، دةست د كرد  مه محه  داواي له 

                                             
 ٣رگي به"سيره ابن هشام" ي كتيبي ١٧٩ و ١٧٨كاني  ره   برواننه الپه٣٨
 ٣رگي به"سيره ابن هشام" ي كتيبي ١٧٩ و ١٧٨كاني  ره   برواننه الپه٣٩
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عبداهللا "الم   ر بار، به  ه ژيٍ تد ناچيٍ  مه امحهت ره سه. بوو ي هه  م داوايه  ئه "ووترسي داها ت رٍوژگار و مه  
   له  زريٍ  بيٍ ٤٠٠ زري پٍوش و      ٣٠٠ وٍي هت چٍون  ده  ": ٍيٍلة و د   گرٍيةرٍوكي د   به "بن ابي    

 : يتها و روه  هه"ووه؟تش و سوور پاراس  ره ي خٍوي منيان لهت كا رٍوژيك دا بكوژي كه
 ".ي كه كاني مندا نه  ناوه پٍير له  سهٍل  گه چاكه له تا م هه  نادهتر ا بهد خو  به"
 و  تگرٍل هه نيانت كوش  ي له تس ي كرد و ده     كشٍي دا پاشه  وژمه هتم   ر ئه  رامبه د له به    مه نجام محه  ره سه

) عبداهللا(دا    مه ل ئه    گه   ا له  ت ن هه   ر بده   وانه به   ئه": كان كرد      موسلمانه     داواي له    
   و له   ان بچيٍ اٍلت  اكيان به تموو دارايي و پي      هه  دا ها برياري  روه هه "ون ا كه دي خو ت عنه رله به وه
م  د پاش ئه   مه  محه  وه كه  هترٍيگٍي وه ده  ه »رعفَبو جَ  اَ «ري له زماني  ةبتة. ن  ر بكريٍ  ده ش شار به   دينه مه

 و  تگرلٍ  هه  بٍوخٍوي انياٍلت) خومس(شي    به  كه نج يه مجار پيٍ  كه  بٍو يه   رووداوه بوو كه  
ر  ر هه  تدوا ٤٠وه شييه دا به  كاني نده وه و پيٍ  تس ر ده  يشي به سه  رتي   كه شه چوار به 

ي  هٍردا سوو  باري ديكه  كي له ٍيت كا  ركرد و له   دينه ناوي ده   كاني مه  رٍوكي مونافقه  ك سه  يه وه )عبداهللا(م ئه
 :  بوو مجٍوره  به كه رووداوه. رچوو ي بٍو ده)مونافقين(ي ٦٣

ك به   يه فهةايتري ئيسالم له دژي      مبه زاي پيغه   دواي غه   دا و له   شي كٍوچي  عباني سالي شه   له مانگي شه  
بوردني د و داواي ليٍ         مه ه الي محه     ت  بچيٍ     گوتيان   )عبداهللا(ك به      سانٍي ، كه  "لقطمص بنا"ناوي   

 :يوتوه و  رانده گهٍل  رووي هه والم ئه به. تبكاٍ لي
ا تسيشم دا، ئيٍ  تكا م، زه   بده تكا م زه تيان و نا، پيٍ نم، ئيمانم هيٍ  كردم ئيمان بيٍ  ان ليٍ ت داوا " 

  "نم د بژه مه ي محهر پٍي  له بهت ماوه لوو وه ر ئه هه
ي  ژه نگه هتر     ه به   توٍي ر بكه    مبه ، پيغه   تبوردن بكا   داواي ليٍ   " عبداهللا"ر گه چوو، ئه    ده چونكا وا ويٍ      

ه توخٍو ها  هتخٍوي راس بٍوا  دو، بٍويه خ   ت بكا ا بوٍ د خو  بوردني له ن داواي ليٍ    كاني و ناچاري بكه      هتدٍوس
 .ي  بكهوا  كةسٍيكيابي داواي  ليبوردن بٍوت هٍل خه  نه كرد كه ر مبه ي له پيغه شه هر ش و ههپٍي

                                             
 رگي دوو به" سيره ابن هشام" ي  كتيبي٧٧ ي  ره ها الپه روه م ، هه رگي سيهه به" تاريخ لبري" ي كتيبي ٩٩٨ و ٩٩٧كاني  ره رواننه الپه ب٤٠
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ك رقٍي ي، هيچ فه   يكه ي يان نه   بوونيان بٍو بكه   خٍوشسانه چ داواي ليٍ     كه  و جٍوره  بٍو ئه « 
 اقميترگيز   و ههخشٍي انه نابهس و جٍوره كه  ئهت ا قهدخو چونكا. ت حاليان ناكا به

 م ر ئهتند رٍوژ دوا چه). ي مونافقون  سووره  له٦ي ت ئايه(تني ناكانوٍيو رٍيئاكار دزٍي
 ٤١»رچوو  وگياني دهتكي پيس ها يه خٍوشي ووشي نهت  مونافقه

 و  تو كهٍ جي "ب سره يه"ي ئيسالمي له     تدارٍيتال سه  ده  ا كه ر ي و رٍوژه  ر له  بينين هه  ي  ده  ي كه  و جٍوره  به
 چ  ،كان  موسلمانه  يره  غه  ق به  رحه يژي ده توند و   تر  ت، ئي "ي النب ةنيمد"م شاره بوو به     و ئه  تقامي گر  سه

ني به  تيرٍور و كوش   تمجار   ئه. كردي پيٍ تس سيحي  ده    هوودي و مه    ، يان يه   ترس  په تناس و بوٍ    خوا نه 
يان بة   , كةچي بازنةي دةسةٍلاتي ئيسالمي نةبن         ةي كة دةيانةوٍي مل      سان و كه   لي ئه    كٍومه   اك و به    ت

كي وازٍيك شيٍ  كوو وه ٍل ، به كراو جٍوره بةرةورو بونةوةيةكي دياري   ك   ر وه  ك هه   نه ,كةيفي ئةوان نةجولٍينةوه  
ل و  رجٍوره فيٍ  ل هه   گه  لهةكرٍي   د  ك كه وازٍي، شيٍ ترها  ده  ليٍ ت له ئاست نةيارةكاني   ويسئاسايي و باو و پيٍ    

 .ته بكرٍيتك ئاوٍي ييهت ييه زه به  و بٍيكه هٍل هت

 ملي  بٍي ، ناچاره و ده    تچاو بكا  هرر   مبه ي پيغه ت  سوننه وٍي  بيه  ك كه ر موسلمانيٍ  يه، هه  ر ئاسايي ت ئي
، بلوٍي  بدا و  تس  ده  ك كه واز و ئامرازيٍ  ر شيٍ  هه كان جا به    موسلمانه  يره ي غه تركو   و سه    وه گاي سرينه رٍي

وازانه و جٍوره شيٍ   اوانباركردني ئه ت   به ت باره كان  سه   مرو ئيسالح خوازه   ي كه ئه   و باسانه  هئ. ر ه به تبگرٍي
ي  وانه چه پيٍ    به  ت وم  تكوو كو  ٍل ، به   هٍل  و هه    تواوي ناراس   هتكي به     ٍيتر ش   ك هه   ووه، نه  تيان خس   رٍي وه
 .كاني قورعانه هتقي و ر و ده مبه ي  پيغهت ني ئيسالمي و سوننه ده لگاي مه ماكاني كٍومه بنه

  ق به  رحه نيا ده  هت ةري ئيسالم دا ن    مبه كاني پيغه  ركراوه ئاكار و فيٍ    ها له  روه دا و هه    قورعان  بي شك له  
ك له  لٍي كانيش نيشانه گه    هترس  په تناس و بو     خوا نه     به ت باره كوو سه ٍل كان به  يه سيحي هوودي و مه    يه

مي  كه كاني يه   ه سالٍ   يان به   ندي وهنيا پيٍ   هتش    مانه موو ئه   الم هه   به. بيندرٍي  ده  ٍيتيمنباني و هيٍ     ميهره
اك تكاني بٍو      هترس په ي كه فره     نده روبه و سه  ةه ب  ت ايبهتنيا    هتيه و      وه هه   يه يٍيتر مبه بژاردن به پيغه    ٍل هه

                                             
 م رگي دووهه ، به″ ايسر التفاسير″ي كتيبي ١٧٠٩ي  ره   برواننه الپه٤١
 



      ٣١                                                                 ئاوةٍلدووانةي گٍومةٍلگاي ئيسالمي           , تيرٍور و رةشةكوژي    

كي  يه دا بٍو ماوه   نده روبه و سه  ه  ل   وازه م بانگه   ئه ت نانه هت. ككه  مه  ر له  ويش هه  كرد، ئه  واز ده  ي بانگه ترس په
ي االخالس ـ    ١١٢ي    له سووره   ١ي  ت ئايه ("كه  خوا يه   ٍيبٍل"....وه   هتگر ر خٍوي ده    نيا هه  هتدوور و دريژ     

 خواي  "و  ) ي الفلق ـ مكي   ١١٣ي    له سووره  ١ي  ت ئايه("هر خواي كازيو   مه به  به نا ده   په ٍي بلٍ "و  ) مكي
  چاو و ژناني به      هتنگوس وي ئه  ري شه   له شه   " يان )ي الناس ١١٤ي   ورهله سو  ٢و١كاني   ئايه( "لك خه
  ريش له تدوا). ي الفلق ١١٣ي    له سووره  ٥و٤و٣كاني  تة ئايه( "م به ناي بٍو ده   كان په  يه هٍو و چاوبرسي   ده
 به سامان و      دان  نه ٍ قوا و گوي    هترم ونيان و       ي نه  ر قسه  كاندا قسه هه    هترس  په  ل فره  گه وه له ةوروبون ره به
  اقانهتاي  دني خو ترس ايش و په  تل س  رزييه وله گه    به توش ژاران و ره   سگيرٍويي هه  م دنيا و ده    ي ئه تال سه ده

  ودا   نده روبه م سه  له. رته كراوه و هيچي      ت ئاويٍ رٍي زي به  و گويٍ   كاكلٍ   و دنياي پر له     تش هه و مزگيني به  
قسه . يژي نيه توند و   ت وبر و  تك له كوش  رٍي به  هيچ خه  ةريردن به پٍيغةمب  كاني سةرةتاي دةست  كله سالة 
ر  ك له سه  ن و سوور بوونيٍ   تداگرٍ كوو جاري وايه هيچ پي    ٍل مه به  ر ئه  ك هه  ، نه تپاندني دين ناكري   له داسه 

ي  وه رچ دانه  رپه ر به   سه  كان سوورن له   ي كافره  وه ر ئه  به جاري وايه له  . ش نابيندريٍ  اقانهتني خواي   ترس په
وه نه من خواكاني ئيٍ   " ،   واي لٍيهاتووه ا كه تسئٍي: ٍيٍل وه ده  يه يٍلشكاوي و ئاسٍو ليٍ   اقانه، به دلٍ  تخواي  
شم بٍو   و ديني خوٍ   ان بيٍ توه بٍو خوٍ  ا ديني ئيٍ  وه ش خواي من، بلٍ      ئيٍ  م و نه  ترس په ده

 .)ي الكافرون١٠٦ي  له سووره٦  تاهه١ي ت ئايه( "  خٍوم
ش خواي  وه ئٍي م و نهترس په  ده وهكاني ئٍي هت من ب  نن، نه بٍي  كاكي برا وازم ليٍ    ٍيٍل ده  و رٍي گه دهنده ليٍ  وه ر به  هه

ك  يژييهتوند و  ت هيچ       له    قسه  ك ناكريٍ  ونٍي وهادا به هيچ له       كي ئه  دياره له بارودٍوخيٍ    . نترس من بپه  
. تكرٍيبسيحي   هوودي و مه    ك يه    وه   كاني هترس اك په ت  كان، يان بگره     و كافره   ترس  فره په    ق به  رحه ده
وي  هد جلٍ  مه مووياندا محه  ش هه  پيٍ  ي ئيسالم و له   ٍلي خيٍ  وه  و پاش ئه    دينه و مه  ره الم پاش كٍوچكردن به    به
  منانه و له   وازي هيٍ  ك بٍو بانگه   نٍيلٍي  هيچ جٍور و ببراي ببراي كه            ر به ت، ئي تس ه ده توٍي كه ي ده تاٍل سه ده
ٍوساندن و   داپلٍ ،يژتوند و    ت فةرمانيوا و    تر حوكم و ف    ت دواوه ئي    نده به  روبه م سه  له. نٍيامٍيخٍويي ن  ره سه
دا و   وور ده تس ي قورعان ده    و جٍوره  ر به   هه وكوٍل كان، به  هترس  په تق به بو    رحه ر ده  ك هه  نگ نه  بر و زه    زه
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ر تخراب. گرٍي ده  و جيٍ   چٍي  ده  وهرٍي انيش به كاني ناموسلم  هترس اك په ت   به ت باره وه سه  هترٍيگٍي ي ژوو ده مٍي
ر  به مونافق ناوديٍ    كان كردبيٍ  رمانه  فه  يان له  چيرپٍي  جاروباره سه    ي كه  و موسلمانانه   ئه ت نانه هتش   وه له
 .هكان دياري كراو هترس په كان و فره  بٍو كافره  كهكردرٍي ق ده رحه شيان ده يژييانهتوند و تو  ر ئه ن و ههكرٍي ده

نيا  هتيي،   منايهن و هيٍ  ت خٍوداگر  نگري دان به    و اليه  تدٍوس  كي چاكه خواز و مروٍ    وا بوو موسلمانيٍ   كه
وه  يره ئيسالمييه  ري غه  ناني بيروباوه   خاوه ر  مه  يژي له توندو  تناني  هٍي كارنه  به   له   قسه وانٍيت ك ده ٍيتكا
كاني بٍو   وازه ككه و بانگه    مه  د له  مه ي محه ت رايه مبه مي پيغه  كه كاني يه   قٍوناغه  ر له  نيا هه  هت، كه   تبكا

و  موو ئه   له هه  بٍي ، ده تر واش بي   گه ئه. چي ر نه ت وه و واوه   هتنٍيدا بميٍ  ن و ئاكار جواني   ترس اقانه په تخواي  
  بهيان   ندي    وهي پيٍ   شانه و به   ي ئه  ت گش    خوار و به        نةتهوت ها  ةٍرادين  له مه      دا كه   ي قورعان   شانه به
 و    رٍي يه، بگه    وه هه    يه لگاي ئيسالمي     بردني كٍومه       وهٍير ي به   ت ي ئيسالمي و چٍونيه         ٍيتدارتال سه ده

كي  يه نا هيچ چاره   ده. ت چاو پٍوشي بكا    ني ئيسالمي  ده كي مه  لگايه  ساز كردني كٍومه     و له   الوهتةخا بيان
ه ٍلت  قه    ناسراو به    ،كاني كٍوماري ئيسالمي     يرٍوره سياسييه  توه كه      هت بدزيٍ   وه  خٍو له    وانٍيت و نا    تنابٍي

واز و  ك شيٍ   وه ١٣٦٧كاني سالي        يه ي گيراوه سياسي   ٍل  كٍومه  اري به تها كوش  روه  هه ،كان يي يه  زنجيره
   له   كه ،ي ئيسالم  اقانهتم الوالي خواي        ئه كي بيٍ  وايهتك حوكم و ف      ،  وه   "مدينه النبي "كي  ٍيت سوننه

وي و    ره  و ريٍ  تسند بكا   په ، وه هت كي ئاسماني دا و له ناو قورعان دا كٍوكراونه          ٍيت يه ئا  هٍل ي كٍومه  واره قه
 . تچاوي بكا هر

  مهر ئيٍ  گه  ئه . وه هتنٍييه بميٍ   هه  ي كه  و جٍوره  رئه  هه ا،د ي خٍوي  قينه هتگاي راس  جيٍ  ك له ٍيتموو ش  ا هه  بٍل
ژوكاريي  راوه ين و واز له به     رٍي ي بگه با ليٍ  ، ده ناچٍي ت باش نيه و بٍومان قوو       كانمان پيٍ   يي رووداوه تراس
 .نينوٍي شه  كانمان نه گرهلك و گوٍي  خٍومان و خه ر له نين و سهبهٍي
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دا به دواي تٍيكشاني هٍيزه نيزامي يةكاني كٍوماري ئيسالمي له               ١٣٦٧خومةيني له هاويني سالي       
 :ستي دةرةوة و ناوخٍودا هاويشتبةرةكاني شةري ئٍيران و ئٍيراقدا دو هةنگاوي له ئا

 .خٍوي گوته ني هه ٍلقوريني جامي ژاري ئاگر به س بوو له گه ل عٍيراق, يه كه م 
هه ٍلكٍيشاني شمشٍيري فتواي نه هٍيشتن و كوشتاري خةلكي نارازي و چاوترسٍين كردوني                    ,  دوهه م 

ي دو   ي نزيكه   له ماوه   خومةيني به فتوايةكي  ئةو كات  .كٍومةالني وةگيان هاتوو له ناوخٍوي ئٍيراندا        
مي تيغي    ر ده   ونه به   كه دهله چوارهةزارئينساني پةل بةستة و گيراو كٍومةل كٍومةل                     دا پتر       مانگ

 .زرٍي  دابمه» النبي ةين مد «ا نيزامي ت رز، هه ر عه راني خودا له سه نهنوٍي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يه فتوالةوك  يه ند برگه چهئةمةش دةستخةتي خومةيني و 
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ي كه له    و گيراوانه  موو ئه  دا ، هه   ماري ئيسالمي كاني كوٍ  كراي گرتووخانه ٍيله ت ... 
ل خودا دا    ر له گه   يان سوورن، دژه خوان و شه       ي خوٍ  ستي مونافقانه وٍيلٍ ر هه  سه
كاني خودا   وه به دوژمنه   يي هاتنه  زه به .ن بكوژريٍ بٍي وانه تاوانبارن و ده    ئه. ن كه ده

 ،بةرةكان  دژه بةرامبةربرشت بووني ئيسالم له         داگرتن و به   يه و پيٍ    يي ساويلكه
داني رق و قيني     وه به نيشان  هيوادارم ئيٍ . يه الوالي نيزامي ئيسالمي   م تي  بي ئه    هر بنه
ندي خوداي   زامه ياراني ئيسالم دل سوكنايي و ره        نه ر   رامبه تان له به   رانهرشگٍيشٍو
 ...ن وره دابين بكه گه
 به  يه، نابيٍ ستٍو كانيان له ئه   ي كه ناساندن و دياري كردني تاوانباره        سانه و كه  ه ئ ...

 ي رهن به گويٍ    بده وٍل  هه بٍي ، ده بٍي يان هه  نگيراوكه و شك و دردوٍ     هك دلٍ رٍيهيچ جوٍ 
كاني  يه زايي له قه  سه ي  له ئاست مه    گومان و دودلٍ  . وه نهبجولٍي»   الكفار ياشداءعل « 

ني پاك و پاقژي        لكردني خويٍ  شٍيٍ تن و پي     سخ ر پيٍ  ر، ژيٍ  رشگٍيئيسالمي شوٍ  
 .كانمانه هيده شه
شتر گيراون و   پٍيكه  يان   وانه كدابن، چ ئه   ر قوناغيٍ  جا له هه    كان، موو گيراوه  هه....
  يان كه  هسان ه ك و ئهخود  راندووه، يا  پهكيان تيٍ  يه وه و ماوه   ته اوه برٍ كيان بوٍ ٍيند سالٍ  چه
 بٍي ده ي نيفاق سوورن،    گهر ريٍ  ر  له سه      ام هه لٍ كراون، به   نه  اكمهشتا موح هٍي

ر، ن و به چ جوٍ    ركه چوٍ  م ئه  ئه. ن فر و تونا بكه    كاني ئيسالم ته   را دوژمنه خٍي. ٍينبكوژر
 .يه وه  ئهر ه هستي منيش به ن، مه  بكه وه ري ئهٍ په  رادهله هپرا و به خٍي
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 ,دوٍين هئاواش د,  هو هن هك همي ئاوا بيردتي ئيسال هاني حكومر هرٍيب

 .ٍلكٍيشا هخوٍيناو ه  دنياشيان ئاوا له هٍويب
 

هةر كةس به چةپ يان راستدا . ئةويش بةرنامةي ئيسالمه, ئٍيران به شوٍين بةرنامةيةكةوةيه» 
دژةخوا هةٍلنگوي دژه خوايه و دةيةوٍي دژايةتي خودا بكات و جةزاي كةسي واش هةمان جةزايه كه بٍو 

 ٍ «بٍراوةتةوه 
 ١٣٦٢خةرمانانيي ٢٨رٍوژي , جةماران,  راهٍينةراني پةروةرده و بارهٍينان ل  وتن له گه له چاوپٍيكهخومةيني 

خولةفاي "و  ) عةلي(ئةمن پٍيموايه ئةگةر هةر هةمان شٍيوةي رةسولي خوداو ئةميري موسلمانان                 »
نةٍرتدا گيراومان نامٍينٍي و گرٍي و گٍوٍلي                   ئيتر هةر له ب         , بةرٍيوه بچٍي و رةچاو بكريٍ            "راشدين

, قةزاوةت  بكات    " بينات و االيمان  "كاتٍي نوٍينةري خوا به گوٍيرةي        . گرتوخانةكاني ئٍيمةش ٍرايي دةبن   
ئيتر كابراي تاوانبار بٍوچي دةبٍي مفت و مةرحةبا له گرتووخانةدا بٍوخٍوي وةربكةوٍيت و بلةوةٍرٍيت؟                        

يان ئيعدام دةكرٍي يان ئةوةتا جةزاي پارةي بٍو                  , ي خٍوي دةدرٍيتة دةست       ئةودةم نامةي كردةوةكان     
ئةم مةسةلةية لة ئيسالمدا زٍور ئاشكراو و روونه و ئةمبةر و                . يان دةنا تةعزير دةكريٍ    , دةبٍردرٍيتةوه  

بٍو جاري   , ئةگةر كةسٍيك دووجار سٍي جار داري حةددي لٍيبدرٍي و تةمبٍي نةبيٍ                    . ئةوبةري پٍيناويٍ  
, قانوني قةزائي  , ئةمة پٍيي دةٍلٍين قانون      ,ئةگةر ئةوها بچٍيتة پٍيش      . وارةم ئيعدام دةكرٍي و تةواو        چ

نةك ئةوةتا رٍيگة بدري خةلك مفت و مةرحةبا له گرتوخانةكاندا وةربكةوٍي و                    . قانوني شٍورشگٍيرانه 
 «نةققاشي بكات

               ١٣٦١ي رةزبةري٧نامةي ئيتالعاترٍوژ, حاكمي شةرعي دادگاكاني شٍورش, قسةكاني آيت اهللا گيالني
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هةٍلبةت ئةوه راسته كه ساوة ساويان كردووه و به . دادگاكاني شٍورش گوناحن و هةتيو ماونةتةوه»
ئٍيمة له بابةت ئةم كةمتةر خةمي و ساوة ساو كردنه داوي . گوٍيرةي پٍيويست ئيعداميان نةكردووه

«.دةكةينلٍيبوردن له خةٍلك   
١٣٥٩ي سةرماوةزي٢٦وتاري رادوٍيي, حاكمي شةرعي دادگاكاني شٍورش, قسةكاني آيت اهللا گيالني  

گيانمان و ئيسالمةكةمان بخةينه           , ئٍيمة بٍيين ناموسةكانمان     , نةبوونييه, هةر دةٍلٍين گرانييه     »
ةمجار خواي نةخواسته مةترسييةوه ئةمة چيية گٍوشت گرانه و ميوه له كٍرين نايةت و خةٍلك نارازين؟ ئ

ئةم يةكٍيتي يةي كه هةيه تٍيدايچٍي و هةموو نامووسةكان و هةموو زةحمةتةكاني ئةنبياش سالوي                        
«                                                    ؟ ئاخر نابٍي تٍوزٍي پياو بن؟!خوايان لة سةر بٍي بة فيرٍو بچٍي  

١٣٦٢خاكةلٍيوةيي ٢١رٍوژي , جةماران, زيري ناوخٍو و هاوكارةكاني  وةل  وتن له گه له چاوپٍيكهخومةيني   
دةيانةوٍي    ,ئةوانه دژي ئيسالمن     , وه ئةدةن  ة لةو كةسانه مةگرن كه دةم له دمٍوكراسيي                  گوٍي« 

ئٍيمه قةٍلةمي ژاراوي ئةو كةسانه دةشكٍينين كه باسي نةتةوةيي و                       . ميللةتةكةمان بةالرٍيدا بةرن    
  »                                                                                        .دةكةندموكراتيك و شتي وا 

١٣٥٧ريةمةي بان٢٣رٍوژي , كاني قوم نگييه رهه ل خوٍيندكاران و فه وتن له گه له چاوپٍيكه           
ٍيمه هةر بةو مستةي كة لة           ئ. توٍيژاٍلٍيك هةن كه دژي ئيسالمن و هةر بةم بٍونةشةوه دژي ئٍيمةن                 « 

ئةمن . دةكوتينةوه_  كه نٍوكةري وانن _ ئةوهاش ئةو توٍيژاٍله , رژيمي شامان سرةواند و له نٍيومان برد
ئةمن به   . لةو شتانةي كه نووسيوتانه تٍوبه بكةن      . جارٍيكي ديكه به قسةكانتاندا بچنةوه     , پٍيتان دةٍلٍيم 

                                                                     »...دٍي  دةنا خرابتان بة سةر     ئاگاتان دةكةمةوه   
١٣٥٨رداني  ي جٍوزه١٥,ي قوم يزييه ي فه سه دره مهةل      

بةالم , هةندٍيك هةلپةرةست و فٍيٍلةباز هةن كه ناهٍيٍلن كاروبارةكان به شٍيوةي ئيسالمي بچٍيته پٍيش«  
ٍي تٍوزٍيك ددان بةخٍوماندا بگرين تا كاره سةرةكييةكان دةچٍيته پٍيش و                  دةبٍي جار , ئٍيستا قةيدي نيه   

دةبٍي ئةوانه پاكتاو     . پاشان بةرده شٍور كردنٍيكي پاك و به تةميز بةرٍيوه دةبةين            , خٍومان قايم دةكةين  
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»     . ئةوكات بة رٍوژٍيك پاكتاويان دةكةين, كاتٍي گرٍي سةرةكييةكان ٍرايي بوون و بةسةرچوون     .بكرٍين
     ١٣٥٨ي پوشپةري   ٤, قوم,   ئٍيران   نةوتي نةتةوةييچاوپٍيكةوتن له گةل نوٍينةرةكاني شيركةتي                                   

به رٍوژٍيك فاتيحةي هةموانيان , ئٍيمه ئةگةر بزانين و تٍيبگةين كه پيالن خوازةكان دةستبةردار نابن«    
يان نايانةوٍي   , يللةت ئةو كةسانه هةٍلنابژٍيرن كه گوٍي به ئيسالم نادةن        م. دةخوٍينين و لة نٍيويان دةبةين    

 ئةو كةسانه ئةگةر پٍييان وابي    . هةرچةند كه زانا و نووسةريش بن      جا, قانوونةكاني ئيسالم بةرٍيوه بچيٍ   
     ارٍييبردني ياساي بنةرةتي له ش     الرٍي ة شةيتانييةكاني خٍويان رٍيگةيةك بٍو بة     اٍلكه دةتوانن به گةلٍ    

»                                                                                 بة هةٍله دا چوون, ئيسالم بدٍوزنةوه  
)١٣٥٨ي پوشپةري٣, له مةدرةسةي فةيزييةي قوم, وتار(    

ينين كه     كةساني قةٍلةم بة دةست و خاوةن زانياري و بيرمةند دةب                  , ساني روناكبير  ةهةندٍيك ك  « 
قةلةمةكانيان  هةٍلگرتووه و به ناوي دموكراسييةوه چييان پٍي خٍوشه دةينووسن و بوونةته هٍوي                               

ئٍيمه هةرچي زووخاوه كه     . ئةم چيني بةناو روناكبيره دةبٍي خٍويان ئيسالح بكةن       . ئاژاوةگٍيري و بشٍيوي  
ئٍيمه  . ووناكبير و مافناس دةزانن    كة گٍويا خٍويان به ر      , ه رووناكبيرانةيه له دةست ئةم زرٍ    , دةيچٍيژين

                                                                            ».هةرچي دةي كٍيشين له چنگ ئةمانةيه 
)١٣٥٨ي پوشپةري١قوم! بزوتنةوةي راديكالي ئٍيران"له بةردةم ئةنداماني , وتار(      

خراپيان  , نةگرنئةگةر دةست له خٍوتٍيهةٍلقورتاندنةكانيان هةلٍ     , ٍيندةبٍي ئةم  رووناكبيرانه به ئاگا ب       « 
بةٍلكوو  , ئٍيمه تا ئٍيستا له گةل ئٍيوةدا به نةرم و نياني جووالوينةتةوه          . به سةر دٍيت و سةركوت دةكرٍين     

ئةگةر بٍيتو دةست بةردار نةبن قسةي ئاخري خٍومان           , دةست له ئاكاري شةيتان ئاسايي تان هةٍلبگرن       
هةركات بمانةوٍي و     , ئةم چةپ رةوي ئةمريكايي و غةيره ئةمريكايي يانه دةبٍي باش بزانن               . كةيندة

                                     ».دةتوانين له چةند سةعاتٍيكدا بيانخةينه زبلداني نةمان      , ئارةزو بكةين 
      )١٣٥٨ي پوشپةري١٧پةيام بة ميللةتي ئٍيران ( 
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سةرةتاوه   ئةگةر  هةر لة    . دةبٍي دةستي لٍي هةٍلبگرن    ,  بةرةي سياسي پٍيك دةهٍينن     ئةو كةسانةي كه  « 
وةكوو شٍورشةكاني ديكةي دنيا سةري چةندهةزار كةسٍيك لةم بٍوگةنيوانة به بةر چاوي هةموانةوه                          

ش   و گٍولةكان رايي دةبوون و ئةو گٍيچةالنة           ئةو كات هةموو گريٍ     , ببٍردرانايه و ئاوريان تٍيبةردرايه     
وه رادةگرين و ئةواني ديكه           ةدةجووٍلٍين  كه باش  , ئٍيمه حيزبٍيك ياخود چةند حيزبٍيك        . امنةدةقةو

ئٍيمه  . بهٍيٍلينةوه, ٍلامان كردبوو  وا درگايانةي كه پٍيشتر   ئٍيمه ئيتر ناتوانين ئةو        . مةمنوع دةكةين 
ه پٍيي شةرع ناتوانين دةرفةتيان       ئٍيمه ب . ناتوانين رٍيگا بدةين ئةم حيزبانه درٍيژه به كاري خٍويان بدةن              

مه  ئٍي,  ئٍيمه ئازادي مان دانٍي بةالم هةٍلة بوو      . به پٍيي شةرع ئيجازةمان نيه بةريان چٍوٍل بكةين       , بدةين
ئيتر لةمة بةدوا ناهٍيٍلين هيچ      . ناتوانين له گةل ئةم رةوه حةيواناته درندانه به نةرم و نياني بجووٍلٍينةوه           

ئٍيمه هةموو   نووسراوةكانيان له         .دا بالو ببٍيته وه   ةه هيچ شوٍينٍيكي ئةم والت     نووسراوةيةكي ئةمانه ل  
.             »وهدةبٍي له گةٍل ئةمانه به توندي بجوولٍيينةوه و به توند و تيژيش دةجووٍلٍيينة          , بةين دةبةين 

                             )١٣٥٨ي پوشپةري ٢٧قوم.  له كٍوري خٍوناساندني مةجلسي خوبرةگان, وتار(          
, بةري وتار و رادةربٍرينمان  چٍول كرد         , قةٍلةمةكان سةربةست كران   , رش سنورةكان البران   ٍوپاش ش « 

خٍو  , ئةودةمي وا بير دةكرايةوه كه ئةمانه الني كةم ئةگةر موسٍلمانيش نةبن          . درگاي حيزبةكان كرانةوه  
ئٍيستا ئيتر جةوهةر و ناوةرٍوكي ئةم               . ي بٍيگانةن  بةالم دةركةوت ئةمانه بةكرٍي گيراو          .ئينسانن
ئٍيمه  . ناواخني ئةم وتار و قسه و بةٍلٍينه هةٍلخةلةتٍينةرانةمان بٍو دةركةوتووه           , ئةم حيزبانه , نووسةرانه

ئةمانه كةسانٍيك نين بة ئامٍوژگاري دةست له كارةكاني خٍويان                   . ئيتر ئةم سةربةستييانه ناهٍيٍلين      
                                                                 ».ه توندي له گةٍلياندا بجولٍينةوه    دةبٍي ب , هةٍلبگرن

)  ١٣٥٨ي پوشپةري٢٧له مةدرةسةي فةيزييةي قوم, وتار (                                             
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التةكةمان بةرةو فةساد و       دةبٍي ئةوكه سانة سةركوت بكرٍين كة بة ناوي دموكراسي دةيانةوٍي و                 « 
. ش خرابترن و دةبٍي ئٍيعدام بكرٍين     » بني قريظه  «ئةمانه له يةهوودييةكاني    . تٍيداچوون راكٍيش بكةن    

  »                                                    ئٍيمه به ئيزني خودا و به ئةمري  خودا سةريان دةكوتينةوه
١٣٥٨ي خرماناني٨درةسةي فةيزييةي قومله مة, وتار    (               

ماناي وايه كه ئٍيمه ئيسالممان ناوي و                , ئةو كةسانةي دةنگيان به كٍوماري ئيسالمي نةدا             « 
دةيانةويست بةم كاره دةنگ به       , ئةو كةسانةش كه دةنگدانيان تةحريم كرد مونافقن        , وتمان دةويٍ غتا

ك مونافق چاويان لٍي دةكةين و سةركوتيان                ئٍيمه ئةو كةسانه هةر وة        . كٍوماري ئيسالمي نةدريٍ    
ئٍيمه  , چاومان له هات و چووةكانتانه       . ئٍيوه مونافقن كه دةتانةوٍي فيتنةمان پٍي بگٍيرن              . دةكةين

ئاگاداركراوين كه ئٍيوه له گةل كةسانٍيك هات و چووتان هةيه كه دةيانةوٍي والتة كةمان بگةرٍيننةوه                       
ئةگةر  . سةركوتتان دةكةين , نگٍيرييةكانتان ئاشكرا بووه و سةلماوه     ئٍيستا كه پيال  . سةر دٍوخي جاران  

نةگرن بانگةوازٍيكي به تةوژمتر له جاري پٍيشوو جاٍر دةدةين و            تي و شةيتاني هةلٍ   بٍيتوو دةست له زٍوليٍ   
ئيتر ناهٍيلين ئٍيوةي زٍول و تٍووي         . دارتان به سةر بةردتانةوه ناهٍيلين و هةموانتان پاكسازي دةكةين           

»                                                                                      .راپه درٍيژه به كارةكانتان بدةنخ  
  ١٣٥٨ رماناني ةي خ١٢                                    پةيام به بٍونةي جٍيژني رةمةزان 

سةركوت دةكرٍين و له ئةنجامدا        ,ةتةوه جموجول ئةم رةگ و ريشاٍله بٍوگةنيوانةي كه ئٍيستا كةوتون           « 
   »مةعاويه« كاتٍيك له گةل لةشكري             »اميرالمومنين«حةزرةتي   . تةوهوالته كةمان خاوٍين دةبيٍ       

زٍور به توند و تيژي هةٍلسوكةوتي لةگةٍلدا           , ةوبٍو بةرةورو, كه له كافرةكان خراپتر بوون      , »خةوارج«و
تنيان بٍو   ايا چةند كةسٍيكيان دةرفةتي هةلٍ     نپان  كردةوه كه تة     كردن و سةري خةوارجةكاني به جٍورٍيك         

»                                                                                                            ... تهةٍلكةو  
١٣٥٨ي خةرماناني ١١.قوم, خةلةبانةكانقسه بٍو خاووخٍيزاني                                                          
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انةي  دةٍلنشمشٍيرةكةي هةٍلكٍيشا و ئةو گة     ي ئيسالم »اميرالمومنين«روژي خةوارج ئةو رٍوژةيه كه       « 
ئةو رٍوژانةش كه خواي , ئةو روژ روژي خوا بوو. هةر وةك لووي سةرةتان دروٍينه كرد و هةمواني كوشت

, الفاويان بٍو رةوانه دةكات   , ان بٍو دةنٍيريٍ  يه  زلةرةتةكان  بووم  ةةبارةك و تةعاال بٍو تةمبٍي كردني ميل      ت
و تٍوفان و گةرده لووليان بٍو ٍرايي دةكات و به كورتي هةموو ئةو رٍوژانه ي كه قةمچي له خةلك                                    

ان و ئةو شتانةن كه پٍيوةندييان       دهةموو ئةو رٍوژانة روٍٍژي خو    , هةتا ببنه پياو  , دةگرٍي و دةيانكوتيٍ  هةٍل
          »                                                                                                  .خواوه هةيهبه 

١٣٥٨ي خةرماناني    ١٧رٍوژي .ي خةرمانان١٧لتٍيوةرسوران وٍ  بيرهٍيناني شةهيدةكاني به بونةي سٍا, وتار      
هةموان دةبٍي مل  به كٍوماري ئيسالمي بدةن و سةر                   , ةكةنخٍوتٍيهةٍلقورتٍيني و كارشكٍيني م     « 

»                                           .تةفروتوونا دةبن ,دةنا ئةگةر وانةكةن. لةپٍيناوي ئةم حكومةته بن   
   ١٣٥٨ي خةوماناني ٢٨,قوم,  ئةفسةرةكاني هٍيزي هةوايي ئسفةهانقسة بٍو 

دةنا هةموو    .  و دةرهاوٍيژرٍين   نليات بكريٍ ة عةم ٍيدةب,  سةرةتان دةچن يارةكاني ئٍيمه له لووي       ةن« 
ئةم هةٍلسوكةوتي دژ و به      , ئةم وتاربٍيژي يانه  , ئةم نووسةرانه ... شتٍيك گةندةٍل دةكةن و له نٍيوي دةبةن       

هةر نووزةيةك كة         . پٍيچةوانه و ئةم بةرنامه گةلي ديموكراسييه هةمووي خٍوالدانن له ئيسالم                        
                                     .          »له اليةن زةنديقييةكانةوةيه    , بدا لة اليةن كوفرةوةيه   سةرهةٍل

  ١٣٥٨ي خةرماناني ٢٨رٍوژي , قوم.  به نوٍينةراني خةلكي تةورٍيزقسة بٍو
ن  ي بزوتنةوةي ئيسالمييا   ا نين و رٍيگ     داي ئيسالم ئٍيمه دةبٍي ئةو تاقم و كه سانةي كه له هٍيلٍ                 « 

ئٍيوه مةالكاي كه شوكور بٍو خوا ئاوساري ئومةتي                 . له نووسراوةكانيان ٍرا بناسين      , نةگرتٍوته بةر  
ر و كٍومةل     ٍوي كه خةريكي پيالن و ك       ةدةبٍي خةلك لةو زٍول و شةيتانٍوكان       , ئيسالميتان له دةستدايه   

خاٍلي  . يش ئيسالمه ئةو, ئةم خةلكانه له يه ك شت دةترسن           . به ئاگا بٍينن   , گةفنةپٍيكهٍينانن و د   
ةمي ئةو    قةٍل. سةرةكي رةخنةكانيان ئيسالمه و به قسةكانيان تيري رةخنه ئاراستةي ئيسالم دةكةن                

ئةمانه دةبٍي بزانن هه تا ئةم        ...كةسانه هةمان سةرةنيزةي  پٍيشووه كه ئٍيستا وةك قةٍلةم كةوتوتة گةر             
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م  ةئةمن ئ . هيچيان پٍي ناكريٍ   , ٍين هةن هةتا ئٍيوةي وتاربٍيژ و رةوزه خو         , بةر و ميحرابه هةيه     نمة
ئةوةنده شت   , اوكراوه دةرمةكةن ئةوةندة بلٍ , بةستنةم هٍينده كٍور و كٍومةل هةلٍ     , نةيارانه به ئاگا دٍينم    

ٍيوه  ئچما  , اندا دةدةم تبريوه؟ به دةم   ئٍيستا توخوا بونةته مةردي ئازا و سةرتان هةلٍ           . بالو مةكةنةوه 
»              دةنا خراپو بةسةر دٍيت.بگرنه هةٍلت قسه قٍورانه و لةم توٍره هاان هةيه؟ دةست لةمتتدةسةال  

١٣٥٨ي رةزبةري٣, شاري قوم,  به تاقمٍيك مةال قسة بٍو  
ئٍيمه ,  لةو شٍورشةي كه له ئٍيران هاته بةرهةم و لة چوارقورنةي ئٍيراندا خةلك هةر هاواريان ئه وه بوو« 

رانةپةرين هةتا دموكراسي له والته كةياندا , هةستانه پٍي لة بٍو ئيسالمئةم ميللةته . ئيسالممان دةويٍ 
.                                                                                                                    »ٍ هةبي  

١٣٥٨سةرماوةزي  ي١٩,قوم.ي ئيسالميلة چاوپٍيكةوتن لة گةٍل شٍوراي بةرٍيوةبةريي دةنگ و رةنگي كٍومار                      
ته  , تاواني ئةوانه زٍور ئاشكرايه   , ةكراوننارنبله خٍووه تاوا  , ه ئٍيستا دةستبةسةرن  كئةو تاوانبارانةي   « 

ئةمانه هةر پٍيويست ناكا مةحكةمه         . جار هةموانيان بكوژرٍين   و ئة ,نيا دةبٍي به ناونيشان بناسرٍين      
ئٍيمه لةو بروايةداين كه تاوانبار هه  له بنةرةتدا                       , هيچ بةزةيييةك بٍو ئةمانه نةهاتووه         , رٍينبك
                                                                           ».ةحكةمةي ناوٍيت  و دةبٍي بكوژريٍ     م

  ١٣٥٨ي پوشپةري ٩, پةيام بٍو ميللةتي ئٍيران
و پاشان  ةو دايكةوه فٍير بن كة هاتوو كورةكةي خٍوي هٍيناو خستييه بةر دةم مةحكةمة           خةلك دةبٍي ل  « 

دةبٍي كةس و كار و . وابنر مه يةكٍيك له نمونةكاني ئيسالمه و خةلكي ديكةش دةبٍي هةةئ .ئيعدام كرا
  بٍوخٍويان ارجيان به گوٍيدا نةچوو؟ ئةم       نئةگةر ئامٍوژگارييةكا , براو مندالةكانيان ئامٍوژگاري بكةن     

ئةمه ئةركي ئيسالمي و بةرپرسيارةتي             . ةزاي خٍويان بگةن     جهةتا به      , بيانناسٍينن و      بيانهٍينن
»                                                                .سةر له پٍيناويدا بن و ٍرةچاوي بكةن. نةتةوةييتانه  

  ١٣٦٠ي خةرماناني ٢,قوم,  ةكاني شارباني كٍوماري ئيسالمي ئٍيران   له چاو پٍيكةوتن له گةٍل ئةفسةر و دةرةجه دار
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تٍو هاتيت و كورةكةت دايه دةست بةرپرساني  .بوو به نمونه له ئيسالم,  ئةوكارةي تٍو كردت,ئةي ژنه« 
ئةركي سةرشاني هةموو خةلكي . هةموان دةبٍي كاري وا بكةن. ئيسالمي و به سزاي خٍوي گةيشت

                                                          ».بجولٍيته و ئةو نمونه يه رةچاو بكةنموسٍلمانه ئةوها 
 كه وه ك دايكي نمونه راگةيةندرا, ¨محمود طريق االسالم¨ له چاو پٍيكةوتن لة گةل دايكي 

كاني  ةٍيوةبه ر س و كةوت و ئاكاري مامٍوستا و بةر        خوٍيندكاراني خٍوشةويست دبٍي زٍور بة وردي هةلٍ      « 
, الرٍيدا هةٍلخليسكابوو ةٍيري و ئةگةرخواي نةخواسته يةكٍيكيان ب         د بخةنه ژٍير چاوة     ةكانيانقوتابخان

هةروةها دةبٍي خودي مامٍوستا و                   . خٍيرا بةرپرسةكان ئاگادار بكةنةوة و راپورتيان بدةنيٍ                      
ةسانة بگرن كه ده يانةوٍي         پةروةردةرةكانيش زٍور به وردي ئاگاداري هاوكارةكانيان بن و بةري ئةوك                

انه له ناواخني دةرسةكاندا بيروراي چةواشةي خٍويان به گوٍيي مناالني ئةم  نيشتماني ئيسالمييه                 زٍوٍل
ٍراديوي اليةنةكاني    ئةمجار زٍور به برشتانه و به تيٍ       , ئةگةر هةوٍلدانةكانتان كةلكي نةبوو   , دا بخوٍينن 

دةبٍي  ) مةبةست خوٍيندكارانه به گشتي    ( شةويسته كانيشم     رٍوله خو        ....بةرپرس ئاگادار بكةنةوه   
ئةگةر ديتيان هةندٍيك له دوژمنان له كةوٍلي دٍوستايةتي و           , تري بن ةكي ئاگاداري   خويان زٍور وشيارانه  

ئةوا خٍيرا بيانناسٍينن و      , وه بوون به الي خويان و تاقمةكةيان راكٍيشتان بكةن          ةماي ئ ةهاوپٍوليدا به ت  
  يدايكان و باوكاني بةرپرسياريش دةبٍي به ورد        . ارةش به شاراوةيي ئةنجام بدةن     كئةم  يش بدةن   هةوٍل

                         ». هات و چوي منالةكانيان بخةنة ژٍير چاوةدٍيري و ئاگايان له هه موو شتٍيك ببيٍ             
  ١٣٦١ي رةزبةري ١, ندنگةكانپةيام به بٍونه ي كرانةوةي خوٍي                                                

ئةوه بزانن كه له هةموو شوٍينٍيكي        . ئةم كةسايةتيه ئائينييانةش هةبوون   , هةتا ئةم ميللةته هةبووه   « 
ئةوةنده   . نيا مةالكان و ئةم كةسايةتييانه دةتوانن كاروبارةكان بةرةو پٍيش ببةن                      ةئةم والته دا ت       

ند   تان له ماوةي ئةم چه      ئةرٍي پٍيم نالٍين خوٍ     , نةدة م ي بٍو البردني ئةم مةاليانه به خةرج          يدةمارگير
ٍين نابٍي مةالكان كاريان به دةست بٍي؟          دةٍل, وه؟ ئٍيستا واتان لٍيهاتووه    ددا چيتان بٍو ئةم والته كر      ةساٍل
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وة ئيتر هيچ         ئه, ئةگةر ئةم تايفةيه بخةنه الوه         , ئٍيوه باش تٍيناگةن    , قةدري ئةم مةاليانه بزانن       
چما  , كيشي كردبيٍ ةيةواي دابنٍيين مةاليةك له شوٍينٍيكدا هةلٍ       . وهة له ئيسالم نامٍينٍيت    كناوونيشانٍي

»                    ئٍيوه نةتانكردووه؟ بٍوچي ئٍيوه خٍوتان خيالف بكةن و كابراي مةنديل به سةر نه يكا؟  
١٣٥٨ي رةزبةري٦, له چاو پٍيكةوتن لة گةل نوٍينةراني مةجليسي ئيسالمي له جةماران             

چونكا دةزانن كه كةساني ديكة         , ئةم پياوه ئائينيانه بٍويه جٍلةوي كاروبارةكانيان گرتٍوته دةست            « 
بة بٍي ئةمانه . كه ئيسالم دةيةوٍي, وجٍوره بةرٍيوه بةرن كان بهةن و ناتوانن كاروبارةدةرةقةتي ئةم كاره ناي
                »                                                     ه؟چي والمي خودا بدةينةو. والت بةرٍيوه ناچٍي

١٣٦٨ي خةرماناني ٩,  له جةماران و فةرماندةكاني سپاي پاسداران له چاو پٍيكةوتن لة گةل نوٍينةراني مةجليس    
, نئةكة )مجلس موسسان ( يان وايه روناكبيرن و داواي مةجلسي دامةزرٍينةران         ئةو كةسانةي پيٍ  « 

»                 .ئةمانه دژايةتي له گةل ئيسالمدا دةكةن و له ئيسالم تٍوقاون. دةبٍي دةستي لٍيهةٍلبگرن  
١٣٥٨ي گةالوٍيژي ٢٧قوم , بژٍيدراوةكان دةستوٍينةراني مةجلسي نله مةراسمي خٍو پٍيناساندني   

م شٍورشه بنٍيردرٍي و له هةر  ئهئةگةر , ئٍيمه دةبٍي شٍورشةكةمان بگةيةنينه هةموو والتاني ئيسالمي« 
ي و    ي گةندةلٍ ريشاٍل ئةوا ئيتر تةنگ و چةٍلةمةكان چارةسةر دةبن و ئةم رةگ و                , جٍييةك سةر هةلبدا   

                                                         ». له والتاني موسلمانةكان هةٍلدكٍيشريٍ    يةخراپةكاري
١٣٥٩ي پوشپةري ٨.  قودسپةيام بٍو كونگرةي رزگاركردني  

. كوژٍينن هةوٍل بدةن داي, هةٍلگيرسا"وةلي فةقٍي "يان " واليةتي فةقٍي"لة هةر شوٍينٍيك بةزمي دژ به « 
بدةن ئةم له داوكةوتوانه روون         هةوٍل, ئةگةر ئةوانةي ئةم بةزمةيان لة روي نةزانينةوه هةٍلگيرساندبوو          

بةالم ئةگةر زانيتان ئةم گٍيچةٍلةيان لة روي غةرةز         . ن بٍرةوٍينن كةنةوه و بةئاگايان بٍينن و تةمي گومانيا      
»                                                                                  . بيانخنكٍينن, و رقةوه سازكردووه  

١٣٨١ٍيژي ساليي گةالو٧ـ يةكاني شاري قوروه  لة وتارٍيك دا بٍو بةسيجي. آيت اهللا  مسباح يةزدي(   
 


