
اػساْ قيد فضُ اهلل ٘ٛضي 

  ٌعاضـ ؾفبضت فطا٘ؿٝ اظ تٟطاٖ

( ـ.خ: تطجٕٝ)

 

ايٗ قرهيت اظ عطيك ٌعاضـ ٞبي پيكيٗ ايٗ ؾفبضت . اؾت[ ٘ٛضي]تٟٙب ضٚيسازي ايٗ ٞفتٝ ٌفتٗ زاضز اػساْ قيد فضُ اهلل 

زض ٔيبٖ . اظٚ ثٝ زؾت زٞٓ ثيف اظ آٖ ٘عز حضطتؼبِي قٙبذت قسٜ اؾت وٝ ٘يبظي ثٝ آٖ ثبقس وٝ زض ايٙجب ثىٛقٓ تهٛيطي

ٔحبضْ قبٜ، اٚ، ثربعط قرهيت ٔصٞجي اـ وٝ ٕٞٛاضٜ ثط ٔحٕس ػّي تفٛق زاقت، ٔكبٚضي ثٛز ٔؼتجط تط اظ ٕٞٝ وٝ قبٜ ثيف 

اٚ ضإٞٙبي ٚجساٖ قبٜ ثٛز،وٝ ثربعط ٔمبْ حطفٝ اي اـ ٚ زازٖ اشِٖ آئيٗ پبن ثطاي السأبت . اظ ٕٞٝ ثٝ اٚ ٌٛـ ٔي زاز

ثٝ اٚ تحٕيُ ٔي قس، ٚجساٖ اػّيحضطت ضا آضأف [ جًٙ]ٜ ذغط٘بن ٚ تٛؾظ زيٍط ٔكبٚض اٚ أيط ثٟبزض ؾيبؾي اٚ، وٝ ٌب

[ وٛزتبي ٔحٕس ػّي قبٜ] 1908غٚئٗ  23ايٗ اذيطاَ آٌبٜ قسيٓ وٝ ٕٞٛ ثٛز وٝ قت پيف اظ ثٕجبضاٖ ٔجّؽ زض . ٔي ثركيس

. ٞٓ زچبض حطيك قٛز، آضأف ثركيس[ االضٔؿجس ؾپٟؽ]قبٜ ٔطزز ضا، وٝ ٔي ٞطاؾيس وٝ ٘ىٙس ٔؿجس ٔجبٚض ٔجّؽ 

چٙب٘ىٝ زض ٘بٔٝ ي پيكيٗ يبزآٚضقسْ، ا٘مالثيٖٛ، زٚ ضٚظ، پيف زيٍط السأبت تالفي جٛيب٘ٝ ي ذٛز ضا ثب اػساْ ثسٖٚ ٔحبوٕٝ 

 ضطثٝ اي وبضي ٚاضزي زٚ ػبُٔ قبٜ، وٝ ظيبز ٞٓ قبيؿتٝ تٛجٝ ٘جٛز٘س، آغبظ وطزٜ ثٛز٘س تب ثب زؾتٍيطي قيد فضُ اهلل 

زض ثطاثط ٔحىٕٝ ي ا٘مالثي ثطزٜ قس، وٝ ( قٟطيٛض9)اٚت  31زؾتٍيط قس ٚ زض [ 1288 قٟطيٛض 7])ت اٚ 29اٚ زض . آٚض٘س

. ثٝ زاض آٚيرتٝ قس[ ؾجعٜ ٔيساٖ]ثٝ ايٗ ذبعط تكىيُ قسٜ ثٛز، ٚ ثب ضٚقي ػبجُ ثٝ ٔطي ٔحىْٛ ٚ فٛضاً زض ٔيساٖ ثعضي 

ضطٚضي تكريم زاز زٚ زضزؾط [ ٞٛازاضاٖ ٔحٕس ػّي]ؾي ثطاي زِؿطز وطزٖ ثب ايٗ ٕٞٝ، ايٗ اػساْ وٝ زِٚت اظ ٘ظط ؾيب

. زاقت

چٍٛ٘ٝ ٔي قس، . ايٗ لطثب٘ي ثب ٔمبٔي وٝ زض ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔصٞجي زاقت اظ جبٞي ٔمسؼِ غيطلبثُ تجبٚظ ثطذٛضزاض ثٛز[ -1]

اعط ايٙىٝ اظ ٚجساٖ ذٛز ثسٖٚ قٕبتت ثطاي تٛٞيٗ ثٝ ٔمسؾبت، ثط يه چٙيٗ قرهيت ضٚحب٘ي زؾت ا٘ساذت؟ زِٚت، ثد

حطاؾت وٙس ٚ تؼٟس زيٙي ذٛز ضا ثطي اظ قه جّٜٛ زٞس، ايٗ احتيبط ضا وطز وٝ زض ايٗ ٔٛضز ثب ٔجتٟساٖ وطثال، وٝ اظ 

ٔست ٞب پيف ثٝ أط آظازي ٔتؼٟس ثٛزٜ ا٘س، ٔكٛضت وطز وٝ ثسٖٚ تأذيط، ثب تىيٝ ثٝ اؾتسالالت قطػي غيط لبثُ ضزّ، جٛاة 

. ٖ ٔطز ضا ثسٖٚ زغسغٝ ي ذبعط ثٝ لتُ ضؾب٘سزاز٘س وٝ ٔي قس اي

چٙب٘ىٝ اذيطاً اقبضٜ اي ثٝ آٖ وطزْ، ذغط زيٍط ايٗ ثٛز وٝ ثب ظيبزي ضٚي زض يه ؾطوٛة ذٛ٘يٗ، ٔٛجت ذكٓ جٙبح [ 2]

ثالفبنّٝ پؽ اظ حّك . ضاؾت حعة قٛز ٚ ذهٛٔت ذبضجيبٖ ضاثط اٍ٘يعز، وٝ ػمبيسقبٖ ثٛيػٜ ثطاي لسضت جسيس ٟٔٓ اؾت

ثٝ ٔيب٘ٝ ضٚ ٞب ايٗ ضضبيت ذبعط زازٜ قس وٝ زيٍط ايٗ [ يؼٙي، زاض]ثب پبئيٗ آٚضزٖ چٛثٝ ٞبي زاز [ قيد فضُ اهلل]زٖ آٚيع وط

ايٗ قبيؼٝ پرف قس وٝ . ثطاي تٛجيٝ ايٗ اػساْ زض ٘ظط ذبضجيبٖ ثٝ ضٚـ ٔبويبِٚي تطي زؾت يبظيسٜ قس. آذطيٗ اػساْ ثٛز

اٜ ثٛز ٘بٔٝ اي ثٛز ثٝ لّٓ قيد فضُ اهلل، يب ذغبة ثٝ اٚ، حبوي اظ ؾبظٔب٘سٞي اظ جّٕٝ ؾٍٙيٗ تطيٗ اتٟبٔبتي وٝ ٔحطن زازي

ثسيٗ ؾبٖ، تٛعئٝ ٌَطاٖ أيسٚاض ثٛز٘س . تٛعئٝ اي وٝ ثبيؿتي زض ضٚظ قطفيبثي ٞيأت ٞبي زيپّٕبتيه ثٝ ٘عز قبٜ اجطا ٔي قس

ظٚيٗ ثٝ تٟطاٖ ؾطاظيط قٛ٘س ٚ ا٘مالة ضا وٝ تّف قسٖ ثطذي اضٚپبئيبٖ وبفي ٔي ثٛز وٝ ٘يطٚٞبي ٘ظبٔي ضٚؾيٝ ٔؿتمط زض ق

ايٗ تٛجيٝ، وٝ تب حسي ظقت ثٛز، ظائس ثٛز، چٝ ػاللٝ ٚ تٛجٝ ثٝ قيد فضُ اهلل آ٘مسض ٘بچيع ثٛز وٝ اػساْ اٚ . ذفٝ وٙٙس

ي ػالٜٚ ثط آٖ، ايٗ تمبضبي قٙبؾبئي تٛؾظ ذبضجيبٖ اظ عطيك عطح ٞطاؼ. ذبضجيبٖ ضا ثيف اظ اػساْ ٞبي پيكيٗ ٔتأثط ثؿبظز

. ذغطِ ٚالؼي قبٞسـ ثٛز٘س تمطيجبً تٛٞيٗ آٔيع ثٝ ٘ظط ضؾيس ثٝ ٍٞٙبْوٝ  اػتٙبييزض ثطاثط ثي زض ٌصقتٝ 
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 –اوٖٙٛ وٝ تٟٙب ضٚـ ٞبي زضؾت اذص زضآٔس ٞبي ٔبِي : ايٗ اػساْ ٞب، زؾت وٓ، تأثيطي ٔفيس ثطاي ثٛزجٝ ذٛاٞٙس زاقت 

يىي اظ . زؾتطؾي ٞؿتٙس، زِٚت تهٕيٓ ٌطفتٝ اؾت وٝ اظ ذيط آٖ ٞب زض ٌصضز غيطلبثُ --ٔمهٛزْ لطضٝ يب ٔبِيبت اؾت 

« زاضيٓ، "ٔٙبثغ زضآٔسي"زض حبَ حبضط جع ايٗ وبضي اظ زؾت ٔب ؾبذتٝ ٘يؿت؛ ٔب »اػضبي زِٚت، ثب ايٗ پبؾد ٔغطٚضا٘ٝ وٝ 

اججبضي [ ٔبِي]يٗ وٕه ٞبي چٙب٘ىٝ زيٍط ضٚظ يبزآٚضقسْ، ا. حتي حبضط ٘كس زض ٔٛضز آٖ ثب ؾفبضت ضٚؾيٝ ٔصاوطٜ وٙس

زيٍط وؿي ضا ثٝ زاض ٕ٘ي آٚيع٘س، أب زِٚتٕطزاٖ ٔكىٛن ثٝ ثطٚت ا٘سٚظي . ٔربضج ايٗ اؾتمالَ ٔغطٚضا٘ٝ ضا تأٔيٗ ٔي وٙٙس

ثٝ ؾرتي ٔي تٛاٖ ثٝ اقتجبٜ ضفت، چٝ ثطٚتٕٙستطيٗ آ٘بٖ ا٘تربة ٔي قٛ٘س ٚ ثط . اظ ضاٜ حمٝ ثبظي ٞؿتٙس زؾتٍيط ٔي قٛ٘س

ٔمبٚٔتي وٝ زض . ضضي ثطٚت ٞبيي وٝ ايكبٖ اظ عطق ٘بنبِح وؿت وطزٜ ا٘س جطيٕٝ اي ثٝ آ٘بٖ ٔي ثٙس٘ساؾبؼ ضلٕي ف

أطي وٝ ٔغبِجٝ ي اضلبْ  [؟]ض ظزٖ زٚ ؾٝ ٘فط زض ٞفتٝ ي اذيط ٌصقتٝ زض ٔمبثُ ايٗ السأبت ٘كبٖ زازٜ ٔي قس پؽ اظ زا

ضئيؽ ٞيأت پيكيٗ [ ؟]ٔكيط اِؿّغٙٝ [ اظيٗ عطيك]ٔي قٛز  وٝ  ثٕطاتت ثبالتطي ضا ٔيؿط ٔي ؾبظز؛ ثب اعٕيٙبٖ ثٝ ٔٗ ٌفتٝ

ٔيّيٖٛ فطا٘ه ذالني ٘رٛاٞس يبفت، ٚ ؾؼساِسِٚٝ ٚظيط پيكيٗ أٛض ذبضجٝ ٘يع ثبيس ٕٞيٗ پيٝ ضا ثٝ تٗ  1.5ٚظضاء، ثب وٕتط اظ 

. ثٕبِس

زض ايٗ . ثب٘يب٘ف تٛجيٝ ٔي قٛزايٗ ضٚـ تأٔيٗ ثٛزجٝ، وٝ ثٝ ؾرتي لبثُ زفبع اؾت، زض ايٗ ٔٛضز ذبل ثب اٞب٘ت ثٝ لط

اٌط ٔطزْ . ايٙىٝ ٔي ثيٙس وٝ زظزاٖ ٌطزٖ ٔي ٟ٘ٙس: ذٛزؾطي يه انُ ػساِت ٚجٛز زاضز وٝ ثط ػبٔٝ ٘بذٛقبيٙس ٘يؿت

ٔغٕئٗ ٔي قس٘س وٝ ايٗ پَٛ ٞب ثٝ نبحجبٖ انّي قبٖ ثبظٌطزا٘سٜ ذٛاٞٙس قس يب ثٝ ٔهّحت ّٕٔىت ذطج ذٛاٞٙس قس، ثطاي 

پَٛ فىط وٙٙس وٝ  غيطلبثُ انالح ضا زاض٘س وٝأب ايطا٘يبٖ، ٚ حتي اضٚپبئيبٖ، ايٗ تٕبيُ . ٞٓ ٔي ظز٘سايٗ الساْ حتي زؾت 

تٟٙب ضٕب٘تي وٝ أطٚظ ٚجٛز زاضز ايٙؿت وٝ عّجىبضاٖ . اظيٗ جيت ثٝ آٖ جيت ٔي ضٚ٘س پؽ زازٜ قسٜ تٟٙب[ زظزي]ٞبي 

.  ٔحسٚز ٞؿتٙس ٔتؼسز، ٌطؾٙٝ، ٚ ٔطالت ا٘س وٝ ٔٙبثغ ايٗ زضآٔس ٞبي ٔتعِعَ

ايٗ ضلٓ لبثُ . ٞعاض تٛٔبٖ ذٛاٞس پطزاذت 75زِٚت ٔؿتٕطي اي ٔؼبزَ . تطتيت أٛض ٔبِي قبٜ تمطيجبً پبيبٖ يبفتٝ اؾت

ٔالحظٝ آ٘چٙبٖ ثيف اظ ٔجّغ ػطضٝ قسٜ پيكيٗ اؾت وٝ ثسٖٚ تطزيس زِٚت تٟٙب ثٝ آٖ تٗ زازٜ اؾت وٝ ثيطٖٚ ضا٘سٖ قبٜ ضا 

. ض زض پؽ ؾط وٝ ضٚيسازٞبي آيٙسٜ تؼّيك آٖ ضا ٔجبظ ذٛاٞٙس ؾبذتتؿطيغ ثركس، أب ثب ايٗ فه

وٝ زض ٔيب٘كبٖ ٘بْ  –ٕٞطاٜ ثب ٕٞؿطـ ٚ ٌطٚٞي ثعضي اظ ٕٞطاٞب٘ف [ 1288ٔطزاز  26/ اٚت] 17ثٙبثط ايٗ، قبٜ ضٚظ 

٘تمبْ اظٚ ٞؿتٙس، ثٝ ٔؼٕتٕسـ ٔجُّ اِؿّغٙٝ، وٝ ثؿيبض ٔٛضز ٘فطت ٔطزْ اؾت، ٚ أيط ثٟبزض جًٙ، وٝ ػبٔٝ ي ٔطزْ ذٛاٞبٖ ا

ٔٗ حيطت ظزٜ اْ چٍٛ٘ٝ قبٜ وٝ آ٘مسض ظيبز اظيٗ ؾفط ٔي ٞطاؾيس ثٝ آٖ . تطن ذٛاٞس ٌفت[ تٟطاٖ ضا] –چكٓ ٔي ذٛضز 

. ضضبيت زازٜ اؾت وٝ ثط تؼساز ٕٞؿفطاٖ ٔٛضز تٟسيسـ افعٚزٜ قٛز، ثٛيػٜ زٚ ٘فط اذيط

اظ آ٘جب ثٝ ثؼس يه . اٚ ضا تب لعٚيٗ ٕٞطاٞي ذٛاٞٙس وطز ؾطثبظاٖ ايطا٘ي ثٝ ٕٞطاٜ ؾٝ لعاق ضٚؼ ٚ ؾٝ ؾپبٞي اٍّ٘يؿي

زقٕٙبٖ قبٜ ٚ أيطثٟبزض ثبيس ثؿيبض تحت تأثيط افؿب٘ٝ اي وبپيتٛالؾيٖٛ ٚ ٔجبظات ٞبي ٔتطتت . اؾىٛضت ضٚؾي ذٛاٞس زاقت

. اظ آٖ لطاض زاقتٝ ثبقٙس وٝ ثٍصاض٘س ثب حضٛض يه ٘يٓ زٚجيٗ ؾطثبظ ذبضجي ذّغ ؾالح قٛ٘س

 

ٔرتبض ٚظيط  [ءأضب]


