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نآ عاونا  تموکح و 

تموکح عاونا 

رد هک  تسا  هلأسم  هب  یخیرات  شرگن  هلمج  زا  داد . رارق  یـسررب  دروم  ناوت  یم  نوگاـنوگ  ياـیاوز  زا  ار  تموکح  عاونا  تموکح  عاونا 
اه تموکح  عاونا  رگید ، درکیور  رد  دوش . یم  نایب  تموکح  يدنب  هقبط  رد  ناملسم  یبرغ و  ناگدنسیون  زا  کی  ره  هاگدید  نآ ، لالخ 

میزادرپ یم  تموکح  عاونا  یسررب  هب  مود  شرگن  ساسا  رب  لصف  نیا  رد  ام  دنریگ . یم  رارق  یسررب  دروم  نازادرپ  هیرظن  هب  هجوت  نودب 
هـس رد  نامکاح ، دادـعت  ساسا  رب  تموکح ، يدـنب  هقبط  فلا ) درک : هصالخ  لیذ  ياهروحم  رد  ناوت  یم  ار  اـه  تموکح  عاونا  راـیعم  . 

تامیـسقت فلا  یهلا . ینیب  ناهج  رایعم  نادنورهـش د ) تکراشم  رایعم  ج ) روشک . رد  نآ  یگدنکارپ  تردـق و  زکرمت  رایعم  ب ) روحم .
دراد رارق  تموکح  سأر  رد  هاش  ای  ناطلس  يدرف ، تموکح  رد  ( 1 : ) يدرف تموکح   1 ( . نامکاح دادعت  ساسا  رب   ) اه تموکح  هناگ  هس 

هب هدـمآ  نایم  هب  ناهاشداپ  خـیرات  زا  يرکذ  هاگ  ره  میرک  نآرق  رد  دـنک . یم  تردـق  لاـمعا  دوخ  يأر  لـیم و  هب  تیلوؤسم و  نودـب  و 
ۀیرق اولخد  اذا  كوـلملا  نا  و   : ) میناوـخ یم  هیآ 34  لمن ، هروس  رد  هراـب  نیا  رد  تسا . هدـش  هراـشا  زین  اـه  نآ  ناـیغط  عمط و  صرح و 

راوخ و ار  اج  نآ  نازیزع  هدناشک ، یهابت  داسف و  هب  ار  اج  نآ  دنوش  يرهـش  دراو  هاگ  ره  ناهاشداپ  ۀـلذأ ) اهلهأ  ةزعأ  اولعج  اهودـسفأ و 
روما هرادا  رد  نادنورهش  تکراشم  شیازفا  هطساو  هب  دیدج ، رصع  رد  تسا . تموکح  لکش  نیرت  نهک  يدرف  تموکح  دننک . یم  لیلذ 

« ، یباختنا « ، » یثوروم  » لکـش هب  یهاشداپ  لکـش  رد  يدرف  ياه  تموکح  الومعم  تسا . هدـش  هتـساک  يدرف  ياه  تموکح  زا  اهروشک 
هب يدامتم  ياه  نامز  یط  هک  یموسر  يانبم  رب  هک  تسا  یتموکح  یثوروم : یهاشداپ   1.1 : . تسا هدش  تفای  هطورشم »  » و يدادبتسا ، » »

نوناق ار  تموکح  لاقتنا  یگنوگچ  دوش . یم  لقتنم  يدـعب  نامکاح  هب  ثرا  قیرط  زا  تموکح  تسا و  هتفرگ  لکـش  تسا  هدـمآ  دوجو 
تردـق و هاشداپ  هک  تسا  یتموکح  هقلطم ، ای  يدادبتـسا  یهاشداپ  يدادبتـسا : یهاشداپ   1.2 . . دنک یم  نییعت  فرع  تنـس و  ای  یـساسا 
ره دراد و  ار  نوناق  مکح  هاشداپ  تساوخ  تسین . ینوناق  چیه  عبات  تکلمم  هرادا  دنک و  یم  لامعا  دوخ  هدارا  لیم و  هب  انب  ار  شتارایتخا 

عضو اه  نآ  تساوخ  هب  انب  نوناق  هک  دنا  هدوب  يدادبتسا  یهاشداپ  ياه  تموکح  زا  يرایسب  هتـشذگ ، رد  تسا . هاشداپ  تسد  رد  هوق  هس 
هب اما  دـندش ، یم  باختنا  هعماج  کی  ناگرزب  طسوت  ناـهاشداپ  زا  یخرب  هتـشذگ ، رد  یباـختنا : یهاـشداپ   1.3 . . تسا هدـش  یم  ارجا  و 

تردق یساسا  نوناق  هک  تسا  یتموکح  دودحم  ای  هطورشم  یهاشداپ  هطورشم : یهاشداپ   1.4 . . دنا هتفای  شیارگ  یثوروم  هب  نامز  رورم 
هطورـشم ماظن  رد  دوخ . هاوخلد  لیم و  قباـطم  هن  دـنک ، تموکح  هدـش  بیوصت  نیناوق  قبط  رب  هاـشداپ  دـشاب و  هدرک  دودـحم  ار  هاـشداپ 

مدرم يوس  زا  هیرجم  هوق  سیئر  يروهمج  رد  هک  تسا  نآ  يروهمج  اب  هطورـشم  یهاشداپ  توافت  دراد . دوجو  اوق  کـیکفت  ناـملراپ و 
نپاژ سیلگنا و  نوچ  اهروشک  یخرب  رد  هزورما ، تسا . تثارو  قیرط  زا  تموکح  لاـقتنا  هطورـشم  یهاـشداپ  رد  اـما  دوش ، یم  باـختنا 

رد تیمکاح  اه  نآ  رد  هک  میا  هجاوم  ییاـه  تموکح  اـب  خـیرات ، لوط  رد  یتاـقبط : )  ) یهورگ تموکح   2 . . تسا رارقرب  هطورـشم  ماظن 
. دـنناد یم  قحم  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  يارب  ار  دوخ  دـنا و  یتاـقبط  اـی  يرکف  يرترب  یعدـم  هک  یهورگ  تسا ، صاـخ  هورگ  تسد 
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يرادروخرب یعدم  هک  تسا  كدنا  یهورگ  تسد  هب  تموکح  یسارکوتسیرا :  2.1 : . زا دنا  ترابع  یهورگ  تموکح  ياه  لکش  یخرب 
وطسرا و یتموکح  يدنب  هقبط  رد  یتموکح  لدم  نیا  دشاب . یم  تورث  ای  ثراوت  یسارکوتسیرا  يانبم  دنا . یتاقبط  تفارش  دنلب و  رابت  زا 
رد ار  مومع  حالص  دوش و  یم  لامعا  مدرم  زا  یهورگ  تسد  هب  هک  تسا  یتموکح  یسارکوتسیرا  وطسرا ، رظنم  زا  تسا . هدمآ  نوطالفا 
رد یشراگیلا :  2.2 . . دنراد شقن  اه  تسایس  نیودت  هعماج و  هرادا  رد  نادنورهـش  زا  یکچوک  شخب  یـسارکوتسیرا ، رد  سپ  دراد . رظن 
رد هک  تسا  یسارکوتسیرا  دساف  لکش  یـشراگیلا  وطـسرا ، رظنم  زا  تسا . كدنا  یهورگ  تسد  هب  هعماج  هرادا  زین  تموکح  هویـش  نیا 
هک یتاداقتنا  زا  یکی  دنتسه . یشراگیلا  رصاعم ، ناهج  رد  اه ، تموکح  زا  يرایسب  فیرعت ، نیا  بسح  رب  دراد . یساسا  شقن  تورث  نآ 
هچ رگ  دنتـسه ، یـشراگیلا  اه  تموکح  نیا  هک  تسا  نآ  هدش ، دراو  یبرغ  ياه  یـسارکمد  رب  رتیپموش  هلمج  زا  نادقتنم  یخرب  يوس  زا 

تموکح هب  تیلقا  ینارمکح  زا  رـصاعم  یـسایس  تاـیرظن  رد  هزورما ، ناـگبخن : تموـکح   2.3 . . دنـشک یم  كدـی  ار  یـسارکمد  ناونع 
دنراد دوجو  یگنهرف ، يداصتقا و  یماظن ، یـسایس ، ياه  هصرع  رد  يرکف ، ناگبخن  زا  يرامـش  يا ، هعماج  ره  رد  دوش . یم  دای  ناگبخن 

رد بازحا  تیمکاح  ییارگ ، هبخن  نازادرپ  هیرظن  رظنم  زا  دنریگ . تسد  هب  ار  تموکح  دـنوش و  کیدزن  تردـق  مره  هب  دنـشوک  یم  هک 
هبخن هورگ  ار  دوخ  اه  تسیشاف  ناملآ ، ایلاتیا و  رد  دوش . یم  هدز  مد  نآ  زا  هک  یـسارکمد  هن  تسا ، ناگبخن  تیمکاح  یبرغ  ياهروشک 

ياه يرترب  تیفارشا و  مالسا   . ) دریگ یم  تسد  هب  ار  تیمکاح  هک  تسا  یهورگ  رگراک  هقبط  یتسیسکرام  ياهروشک  رد  دنتسناد . یم 
روط هب  مدرم  فرط  زا  یتلود  بصانم  رادـتقا و  يروهمج ، تموکح  رد  يروهمج :  3 ( . . دسانـش یمن  تیولوا  مدقت و  كالم  ار  یتاقبط ،
دوش یم  قالطا  یتموکح  هب  تسا و  یتنطلس  تموکح  لباقم  رد  يروهمج  تموکح  دوش . یم  راذگاو  ماکح  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم 
یم باختنا  دودـحم  تدـم  يارب  مکاح  دوش . باختنا  ناملراپ  فرط  زا  میقتـسم  ریغ  ای  مدرم و  يوس  زا  میقتـسم  روط  هب  مکاـح  ـالوا  هک 

ینوگانوگ ياه  لکش  هب  هزورما  يروهمج  تموکح  تسا . لوؤسم  نوناق  لباقم  رد  درادن و  نارگید  رب  یصخش  زایتما  چیه  مکاح  دوش .
روط هب  اهروشک  یخرب  رد  دوش و  یم  باختنا  مدرم  يوس  زا  امیقتـسم  روهمج  سیئر  اـهروشک  زا  یـضعب  رد  دراد . ناـیرج  اـهروشک  رد 
يارآ طسوت  روهمج  سیئر  هک  هیکرت  رب  مکاح  میژر  لثم  دوش ، یم  باختنا  مدرم  بناج  زا  هطـساو  اب  روهمج  سیئر  ینعی  میقتـسم ، ریغ 
سیئر یتسایر ، متسیس  رد  یتسایر : يروهمج   3.1 . . تسا یناملراپ  ای  یتسایر و  ای  يروهمج  میژر  دوش . یم  باختنا  سلجم  ناگدنیامن 

همکاحم هدش  ینیب  شیپ  یساسا  نوناق  رد  هک  شیاهاطخ  تهج  هب  ار  روهمج  سیئر  دناوت  یم  هننقم  هوق  تسین و  هننقم  هوق  وضع  روهمج 
روهمج سیئر  ربارب  رد  هنیباک  ياضعا  دـنک و  یم  باختنا  روهمج  سیئر  ار  يرادا  ياه  ناـمزاس  ياـسؤر  ارزو و  متـسیس ، نیا  رد  دـنک .

. دوش یم  دای  زین  يا  هنیباک  متسیس  هب  نآ  زا  یهاگ  یناملراپ : يروهمج   3.2 . . تسا مکاح  اوق  کیکفت  دنـشاب و  یم  وگ  خساپ  لوؤسم و 
ارزو تسا و  بازحا  زا  یفالتئا  اب  بزح  کی  تسد  رد  هنیباک  تسا . ادـج  هیرجم  هوق  تسایر  زا  یتافیرـشت  تساـیر  یناـملراپ ، ماـظن  رد 

عفانملا و كرتشم  ياهروشک  دراد . هدـهع  هب  ار  تاباصتنا  هجدوب و  نیناوق  عضو  هنیباک  نینچ  مه  دنتـسه . اراد  ار  هننقم  سلجم  تیوضع 
تسا تموکح  بوخ  ياه  لکش  زا  يروهمج  يرـشب ، ياه  ماظن  رد   1  . يروهمج متسیس  یبایزرا  دنراد . یناملراپ  متـسیس  سیلگنا  عبات 
مدرم میقتسم  يارآ  اب  روهمج  سیئر  ینعی  تسا ، میقتسم  ای  هدش  هراشا  هک  روط  نامه  دراد و  جاور  ناهج  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک 

هـسیاقم رد  هک  تسا  یعیبط  دوش .  یم  باختنا  سلجم  ناگدنیامن  طسوت  روهمج  سیئر  ینعی  تسا ، میقتـسم  ریغ  ای  دوش و  یم  هدیزگرب 
، دنشک یم  كدی  ار  يروهمج  مان  اهروشک  یخرب  هک  نآ  مغر  یلع   2 . . دریگ یم  تروص  يرت  مک  ملظ  یماظن  نینچ  رد  يروتاتکید  اـب 

لمع ماـقم  رد  اـما  يروـهمج  رهاـظ  رد  موـس  ناـهج  ياـهروشک  زا  یخرب  دراد . ناـیرج  يروتاـتکید  يدرف و  تیمکاـح  اـه  نآ  رد  اــما 
يروهمج تسا . وا  هدارا  تساوخ و  زا  یشان  زین  نیناوق  تسا و  رمعلا  مادام  روهمج  سیئر  اهروشک  نیا  زا  یخرب  رد  دنتسه . يروتاتکید 

نیناوق دودـح و  ظـفح  اـب  یهلا  تموکح   3 . . دـنا هلمج  نیا  زا  اـهروشک  رگید  زا  يرایـسب  رد  قارع و  يروـهمج  هـیکرت ، رد  كروتاـتآ 
هب عوجر  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  یتموکح  نینچ  رد  تیمکاـح  تسا  یعیبـط  دـبایب .  یلمع  هبنج  يروهمج  بلاـق  رد  دـناوت  یم  یمالـسا 

ظاـحل هب  اـه  تموکح  لاردـف  زکرمتم و  هب  اـه  تموکح  يدـنب  هقبط  ب ) دریگ . یم  تروص  نید  ماـکحا  بوچراـچ  رد  یموـمع  يارآ 
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رد زکرمتم : تموکح   1 . . دنوش یم  يدنب  هقبط  لاردف  زکرمتم و  هتـسد  ود  هب  اه  تلایا  رد  نآ  یگدـنکارپ  ای  تختیاپ  رد  تردـق  زکرمت 
، دوش یمن  ضیوفت  رهـش ، تلایا و  لثم  يرت ، کچوک  هزوح  هب  تردق  لامعا  قح  تسا و  زکرمتم  تختیاپ  رد  تردق  زکرمتم ، تموکح 

ناس کی  یتموکح  نینچ  يایازم  زا  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  يداع  نیناوق  رد  هک  دـنراد  یـصاخ  تارایتخا  اه  ناتـسا  اـه و  تلاـیا  هچ  رگ 
هدش میـسقت  اه  تلایا  يزکرم و  تلود  نیب  تردـق  لاردـف  ياهروشک  رد  لاردـف : تموکح   2 . . تسا روشک  هرادا  زرط  نیناوـق و  ندوـب 

ینوگمهان ییایفارغج ، يا و  هیحان  عونت  عیـسو ، ورملق  ياراد  هک  ییاهروشک  دـنک . یم  لامعا  ار  دوخ  صاخ  تسایـس  تلاـیا  ره  تسا و 
یصخشم نیعم و  فیاظو  زج  هب  لاردف ، ياهروشک  یساسا  نوناق  رد  دنرتراگزاس . تموکح  عون  نیا  اب  دنتـسه  نید  نابز و  تیلم ، داژن ،

نیب روـما  ـالومعم  . ) تسا هدـش  راذـگاو  یلحم  ياـه  تلود  هب  فیاـظو  تاراـیتخا و  ریاـس  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  يزکرم  تلود  يارب  هک 
يدنب هقبط  ج ) دوش .) یم  میسقت  اه  تلایا  نیب  تارایتخا  ریاس  تسا و  يزکرم  تلود  هب  طوبرم  ترجاهم  جیار و  لوپ  اه ، گنج  یللملا ،

یم يدـنب  هقبط  یـسارکمد  رتیلاـتوت و  شخب  ود  هب  تموکح  نادنورهـش  تکراـشم  بسح  رب  نادنورهـش  تکراـشم  بسح  رب  تموکح 
یمتـسیس درک : فیرعت  نینچ  ار  رتیلاتوت  تموکح  يو  دـش . عادـبا  ینیلوسوم  طسوت  راب  نیتسخن  رتیلاتوت  هژاو  رتیلاتوت  تموکح   1 : . دوش

هبنج همه  رتیلاتوت ، تموکح  رد  ( 2 . ) دشابن تلود  هیلع  تلود و  زا  جراخ  زیچ  چیه  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تلود  يارب  زیچ  همه  نآ  رد  هک 
رتیلاتوت تموکح  ياه  یگژیو  دوش . تیادـه  بزح  تموکح و  تساوخ  ساسا  رب  ات  تسا ، تموکح  رظن  ریز  نادنورهـش  یگدـنز  ياه 

نادب دارفا  همه  دشاب و  یگدنز  ياه  هبنج  همه  هدنریگرب  رد  هک  يا  يژولوئدـیا   1 : . زا دنترابع  تسا  متسیب  نرق  یتعنـص  عماوج  هژیو  هک 
. تسا تیعمج  لک  زا  یکچوک  شخب  زا  لکشتم  دنک و  یم  يربهر  ار  نآ  رفن  کی  ابلاغ  هک  يریگارف  بزح   2 . . دنشاب رادافو  دنب و  ياپ 

ياه هناـسر  لـماک  لرتنک   4  . . درب یم  هرهب  تـبقارم ، بـیقعت و  یـسوساج ، يارب  نردـم ، يژوـلونکت  زا  هـک  يدـنمورین  یـسیلپ  ماـظن   3.
روما اب  دروخرب  ضراـعت و   7 . . يداـصتقا زکرمتم  لرتنک   6 . . فادها هب  لین  تهج  رورت  زا  يدـمع  هدافتـسا   5 . . بزح هلیـسو  هب  یهورگ 

رد رـشب  هک  تسا  یتموکح  نیرت  هناملاظ  تسا و  نردـم  دادبتـسا  رتیلاـتوت  تموکح  فلا ) رتیلاـتوت  تموکح  یباـیزرا   1.1 ( . 3 . ) يونعم
قطانم زا  یعیـسو  شخب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا ، هدوب  ناوارف  يروتاتکید  ياه  تموکح  هتـشذگ ، رد  تسا . هدوب  هجاوم  نآ  اـب  خـیرات  لوط 

يدادبتـسا ياه  ماظن  اب  دوش  یم  هدـیمان  رتیلاتوت  هک  دـیدج  يروتاتکید  توافت  تسا . هدوب  دـساف  دبتـسم و  ماـکح  هطلـس  ریز  نیمز  هرک 
یگدـنز دوـپ  راـت و  رد  دروآرد و  دوـخ  مادختـسا  هب  ار  يژوـلونکت  تعنـص و  هک  دـشوک  یم  رتیلاـتوت  ماـظن  هک  تـسا  نـیا  رد  نیـشیپ ،

تلود و  تسا . تلود  تمدخ  رد  زین  صخـش  يدرف  یگدنز  درادن و  انعم  یـصخش  میرح  رتیلاتوت ، ماظن  رد  دـنک . هلخادـم  شنادـنورهش 
یمالسا تموکح  ب ) دنتلود . نیشام  تمدخ  رد  يرازبا  هباثم  هب  نادنورهش  نخس  رگید  هب  دنتسه  وا  تمدخ  رد  همه  هک  تسا  یمودخم 

لامعا مالـسا  میلاعت  ساسا  رب  یمالـسا  هعماج  نامکاح  تسا و  مدرم  مداخ  تموکح  مالـسا  رد  درادـن ، رتیلاـتوت  ماـظن  اـب  یتیخنـس  چـیه 
اه نآ  رد  يراـگنا  لهـس  یمالـسا و  نیناوق  زا  یطخت  ضحم  هب  تسا و  ناـمکاح  تسد  رد  یهلا  یتناـما  تموکح  دـننک . یم  تیمکاـح 

بازحا دنراد و  تکراشم  نادنورهش  نآ ، رد  هک  تسا  یتموکح  یسارکمد  یسارکمد  تموکح   2 . . دوش یم  شودخم  ناشیا  تیعورشم 
تموکح دنراد . شقن  یساسا  ياه  یـشم  طخ  نیودت  نامکاح و  باختنا  رد  مدرم  تسا و  مدرم  نآ  زا  تیمکاح  دنلاعف . یندم  هعماج  و 
هطورشم تروص  هب  هاگ  تسا و  رارقرب  یسارکمد ، یعدم  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  هک  نانچ  تسا ، يروهمج  تروص  هب  هاگ  یسارکمد 

رب اه  تموکح  يدـنب  هقبط  د ) دنتـسه . زین  هطورـشم  یتنطلـس  ندوب ، کیتارکمد  نیع  رد  نپاژ  سیلگنا و  ياه  تموکح  هک  نانچ  تسا ؛
نیا رد  یهلا  تموکح   1 : . دـنوش یم  میـسقت  یتوغاط ، یهلا و  تموکح  عون ، ود  هب  ینیب  ناهج  بسح  رب  اه  تموکح  ینیب  ناهج  بسح 

دـنک و یم  عیرـشت  دراد  یناـسنا  يدوجو  داـعبا  زا  هک  یتخانـش  حـلاصم و  تمکح ، ساـسا  رب  هک  تسا  دـنوادخ  نوناـق  عـبنم  تموـکح 
تیریدم و زا  هدوب  تمـصع  هکلم  ياراد  دیاب  مکاح  ینید ، لآ  هدیا  تموکح  رد  دـیآ . یم  رامـش  هب  نامکاح  تسد  رد  یتناما  تموکح 

ینایاش تیمها  زا  تموکح  یمالـسا  رکفت  رد  هک  اج  نآ  زا  دـنک . هرادا  یهلا  نیناوق  قبط  رب  ار  هعماـج  اـت  دـشاب  رادروخرب  نیناوق  هب  ملع 
تهابـش هک  هدـش  راذـگاو  یـصاخشا  هب  تموکح  رما  تسا  مورحم  موصعم  ماـما  روضح  زا  هعماـج  هک  تبیغ  رـصع  رد  تسا ، رادروخرب 
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هتـشاد زین  ار  هعماج  هرادا  تیریدـم  ناوت  دنـشاب و  عرو  اوقت و  هکلم  ياراد  تهاقف  رب  هوـالع  و  دنـشاب . هتـشاد  موصعم  ماـما  هب  يرت  شیب 
، میدـش رکذـتم  هک  هنوگ  نامه  یلو  دـبای ؛ ققحت  ینوگاـنوگ  ياـه  بلاـق  رد  دـناوت  یم  قوف ، طیارـش  ظـفح  اـب  یهلا ، تموکح  دنـشاب .

تموکح رد  تیمکاح  اما  تسا ؛ مکاح  تساوخ  نوناق  كالم  يدادبتسا  تموکح  رد  اریز  تسین ؛ رتیلاتوت  ای  يدادبتسا و  یهلا  تموکح 
نامکاح تبیغ  رصع  رد  و  مالسلا ) مهیلع  همئا (  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  هلمج  زا  دارفا ، همه  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  یهلا 

. لیواقالا ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دنتسه . یهلا  ماکحا  نیناوق و  هدننک  ارجا  دنوادخ و  عیطم  یمالسا ،
تردق اب  ار  وا  دوزفا ) یم   ) تسب یم  ام  رب  يزیچ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  رگا  ( 4 « ) نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخأل 

هاـفر اـی  تینما و  داـجیا  افرـص  تموکح  هژیو  راـک  یهلا  تموکح  رد  میدرک . یم  عطق  ار  وا  ندرگ  گر  سپـس  میدرک ، یم  ذـخا  ماـمت 
ياه نامرآ  يوس  هب  یهارمگ  زا  هعماج  تیادـه  شقن  یمالـسا  مکاح  دـش  هراشا  تسایـس  هژاو  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسین ،

تلادـع و اوـقت ، ناـمیا ، ساـسا  رب  یقـالخا  لـیاضف  دـشر  هـنیمز  دـعاسم ، یطیحم  داـجیا  نمـض  اـت  دـنک  یم  شـالت  دراد و  زین  ار  یهلا 
یمومع يارآ  رب  روشک  هرادا  ینعی  تسا ؛ يروهمج  تموـکح  ییوـس ، زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  رد  دـنک . اـیهم  ار  ییادزداـسف 

مدرم اب  میقتـسم ، ریغ  ای  امیقتـسم  سلجم ، ناگدـنیامن  يروهمج و  تساـیر  يربهر ، زا  معا  هعماـج ، یلاـع  ناربهر  باـختنا  تسا ، یکتم 
رگناـیب هک  تسا  يدـیق  تیمالـسا  رگید ، يوـس  زا  دـنوش . یم  باـختنا  نیعم  تدـم  يارب  سلجم  ناگدـنیامن  روـهمج و  سیئر  تـسا و 

ماظن رد  دوش . یم  راکـشآ  ندوب » یمالـسا   » دـیق اب  رگید  ياه  يروهمج  اب  ناریا  رد  يروهمج  توافت  تسا . یمالـسا  تموکح  ياوتحم 
ره هب  دریگ .  یم  ماجنا  یمالـسا  ماکحا  بوچراچ  رد  زین  مدرم  يارآ  هب  عوجر  تسا و  دنوادخ  زا  یـشان  تموکح  تیعورـشم  یمالـسا ،
رب ینتبم  یـسایس  ياـه  ماـظن  یتوغاـط  تموکح   2 . . تسا نآ  لکـش  رگناـیب  تیروهمج ، تموکح و  ياوـتحم  رگناـیب  تیمالـسا ، لاـح ،

یمالـسا و نیناوق  زا  فارحنا  هک  ارچ  تسا ؛ یتوغاط  دـبای  یلجت  هک  یلکـش  ره  رد  دـنناد ، یم  ناسنا  نآ  زا  ار  تیمکاـح  هک  مسیناـموا ،
2.1 : . تسا هدـش  میـسرت  یتوغاط  ماظن  ياه  یگژیو  یخرب  میرک  نآرق  رد  دوش . یم  بوسحم  ملظ  نایغط و  یهلا  تیبوبر  قح  هب  زواـجت 
دادبتـسا و یـسایس  ياـه  تردـق  اـه و  تموـکح  گرزب  ياـه  تفآ  زا  یکی  خـیرات ، هرتـسگ  رد  یگماـکدوخ : دادبتـسا و  يروتاـتکید ،

تیاـعر مدـع  نآ  یعیبـط  هجیتـن  هک  یـصخش  سوه  اوه و  اـب  هتخیمآ  يارآ  زا  يوریپ  ینعی  دادبتـسا  تسا . هدوـب  ناـمکاح  یگماـکدوخ 
نادنمشیدنا هک  میدرک  هراشا  دشیدنا . یم  شنارای  دوخ و  تحلصم  هب  هعماج  حلاصم  ياج  هب  دبتسم  صخـش  تسا . هعماج  دارفا  حلاصم 

هار ود  زا  دادبتـسا  زا  يریگ  شیپ  اتـسار ، نیا  رد  دننک و  يریگولج  دادبتـسا  هب  تموکح  نتفای  لیامت  زا  ات  دـنا  هدیـشوک  یـسایس  هفـسلف 
ینورد لماع  ناونع  هب  زین  اوقت »  » هار ود  نیا  رب  هوالع  ینید ، رکفت  رد  هتبلا  مدرم . هماع  تراظن  يرگید  نوناق و  یکی  تسا : ریذـپ  ناـکما 

نیب دادبتـسا  یعون  یناهج  ياه  تردـق  تسا و  مکاـح  جرم  جره و  یعون  لـلملا  نیب  ماـظن  رد  هزورما ، دور . یم  رامـش  هب  هدـننک  لرتنک 
يارآ هب  ناهج  حطـس  رد  اما  دنراذگ ، یم  مارتحا  ناشمدرم  يدازآ  هب  رهاظ  رد  هچرگ  گرزب  ياهروشک  دنا . هتخاس  امرفمکح  ار  یللملا 

تموکح یگژیو  رگید  راثئتسا : )  ) یبلط راـصحنا   2.2 . . دنناد یمن  نآ  رب  قبطنم  يراس و  ار  رـشب  قوقح  فیرعت  دـنرادن و  ییانتعا  مدرم 
نم : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  یلع (  ترضح  تسا . نتـساوخ  دوخ  يارب  ار  بوخ  زیچ  ره  ینعی  ینیزگدوخ  راثئتسا و  یلهاج  یتوغاط و 

هک تسا  راثیا  لباقم  رد  یبلط  راصحنا  دـنک ». یم  هشیپ  یبلط ) راصحنا   ) راثئتسا دـسر ، یم  تردـق  تموکح و  هب  سک  ره  رثأتـسا ؛ کلم 
مهب ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثؤی  و  : » تسا تیب  لها  بتکم  ناگدـش  تیبرت  یگژیو  راثیا  تسا . رترب  قافنا  زا  مالـسا  یقالخا  ماظن  رد 

ره و  اعیمج » ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  : » تساه ناسنا  همه  يارب  يونعم ، يدام و  زا  معا  یهلا ، ياه  تمعن  ینآرق  گنهرف  قبط  ۀصاصخ »
هماع حلاصم  رب  یصخش  حلاصم  مدقت  بجوم  الوا  ماکح  یبلط  راصحنا  تسا . یمالسا  ریغ  يرما  نآ  ندرک  يراصحنا  تهج  رد  یتکرح 

دنبلط و تردـق  یتوغاط  ماکح  یبلط : تردـق   2.3 . . ددرگ یم  نادنورهـش  مدرم و  هب  اوران  تلـصخ  نیا  نایرـس  بجوم  اـیناث  دوش و  یم 
تردق و تسین و  ییوجماک  يارب  یعامتجا  تیلوؤسم  ماقم و  مالـسا ، رد  دوش . متخ  اه  نآ  هب  اه  تردـق  بصانم و  هیلک  دـننک  یم  یعس 
. تسا رت  نیگنس  هفیظو  راب  دشاب ، رت  گرزب  رت و  شیب  تیلوؤسم  هچ  ره  تسا . یناسنا  لامکتـسا  قح و  قاقحا  تهج  رد  يرازبا  تسایس 
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مکترما نم  بحا  یهل  هللا  و  : » دومرف تسناد  شزرا  یب  ار  ترـضح  راد  هلـصو  شفک  هک  سابع  نبا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع (  ماـما 
دوش یم  مدرم  اب  تروشم  مدع  بجوم  رما  نیا  دنربکتسم و  یتوغاط  ماکح  یبلط : يرترب  ربکت و   2.4 « . الطاب عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  هذه 
اعیـش اـهلها  لـعج  ضرـالا و  یف  ـالع  نوعرف  نا  : » ددرگ یم  ناـنآ  اـب  حیحـص  هطبار  داـجیا  مدرم و  هب  یکیدزن  عناـم  ینیب  گرزب  دوخ  . 
مدرم یتوغاط  ماظن  دنکفا . فالتخا  هقرفت و  نآ  لها  نیب  درک و  یـشک  ندرگ  ربکت و  نیمز  رد  نوعرف  انامه  ( 5 « ) مهنم ۀفئاط  فعضتسی 

(6 « ) هوعاطاف هموق  فختـساف  : » دـنک یم  بلج  دوخ  هب  ار  اه  نآ  دزاس و  یم  لدـبم  هقرفت  هب  ار  اـه  نآ  داـحتا  دـنک و  یم  هتـسد  هتـسد  ار 
مهرد مدرم  نتـشاداو  تعاطا  هب  همزال  دـندش .  وا  نامرف  عیطم  همه  ات  تخاس  نوبز  لیلذ و  ار  شموق  لطاب ) غورد و  تاغیلبت  اـب   ) نوعرف

. تسا رادم  مدرم  يرادمتلود  ياج  هب  تسا و  مدرم  هب  یکتم  یمالسا  ماظن  لباقم ، رد  تسا . تیـصخش  لالقتـسا و  لماوع  همه  نتـسکش 
یم قالطا  ار  رازگتمدـخ » تلود   » ناونع یمالـسا  يروهمج  تلود  رب  هرـس ، سدـق  ماما  هکنانچ  تسا ، مدرم  تمدـخ  رد  یمالـسا  تلود 

ییانتعا مدرم  راـکفا  هب  دـننک و  یمن  یهاوخرظن  مدرم  زا  دـننک و  یم  ییاـنتعا  یب  مدرم  هب  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  رگا  نیارباـنب ، درک . 
موهفم ياـضتقم  تفگ : ناوـت  یم  هکلب  تسا ، مدرم  تموـکح و  لـباقتم  قوـقح  ياـضتقم  دراد و  هیکت  مدرم  هب  یمالـسا  ماـظن  دـنرادن ،

: نیتـسآ ینر  51 3 ر.ك :  . ص لوا ، ج  تسایـس ، ملع  اـب  ییانـشآ  Monarchic 2 1 ر.ك : اـه : تشوـن  یپ  تسا . نیمه  زین  تیـالو 
4 61  . ص 56 تسایـس ، ملع  اـب  ییانـشآ  ص 113 115 ؛ ( 1374 یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  : ) راگزاس الیل  همجرت ، تموکح ، اـب  ییانـشآ 

؛) هر  ) ینمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تسایس ، هفسلف  هلاقم : عبانم   54 / . فرخز  6 4 / . صصق  5 46  . 44/ ۀقاحلا

تموکح هب  هعماج  زاین 

لزنمرـس هب  دـنک و  هرادا  ار  نآ  ات  دراد  تموکح  کی  هب  زاـین  دوخ  تفرـشیپ  اـقب و  ظـفح ، يارب  يا  هعماـج  ره  تموکح  هب  هعماـج  زاـین 
زا لیلد  نیا  هعماج  یلخاد  تینما  مظن و  ترورـض  لوا ، لیلد  مینک : یم  لالدتـسا  لیلد  تفه  هب  اعدـم ، نیا  تابثا  يارب  دـناسرب . دوصقم 
اه ناسنا  يونعم  يدام و  ياهیدـنمزاین  نیمأت  يارب  یعاـمتجا  یگدـنز  دوجو  هک  تسا  نیا  تسخن  همدـقم  دوش : یم  لیکـشت  همدـقم  هس 

ماکحا جاتحم  دیآ  یم  لصاح  نایمدآ  لباقتم  يراکمه  کمک و  هار  زا  هک  یعامتجا  یگدـنز  هک  تسا  نیا  مود  همدـقم  دراد . ترورض 
انایحا هک  یتافالتخا  يارب  دنک و  نییعت  هعماج ، نوگانوگ  عونتم و  ياه  هدروآرف  عومجم  زا  ار  هورگ  ای  درف  ره  مهس  هک  تسا  یتاررقم  و 

اذل تسا ، ییارجا  نماض  دنمزاین  روبزم  تاررقم  ماکحا و  هک  نیا  موس  همدقم  دهد . ناشن  ییاه  لح  هار  دـیآ ، یم  شیپ  هعماج  فرظ  رد 
نامه دنمتردق  هاگتسد  نیا  دنک . تنامض  ار  یعامتجا  تاررقم  ماکحا و  يارجا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يدنمتردق  هاگتسد  هعماج  رد  دیاب 

يارجا ات  دشاب  هتـشاد  یتموکح  دـیاب  سپ  دراد ، جایتحا  یقوقح  ماظن  کی  هب  يا  هعماج  ره  نوچ  رگید ، ترابع  هب  تسا . یتموکح  ماظن 
یعامتجا تاررقم  ماکحا و  ضقن  ددص  رد  ییاههورگ  ای  دارفا  اسب  هچ  دشابن ، راک  رد  یتموکح  رگا  دـنک . تنامـض  ار  یقوقح  ماظن  نآ 

، میرگنب کین  روکذم  لالدتسا  رد  رگا  دندرگ . یعمج  تایح  نوؤش  روما و  رد  لالتخا  جرم و  جره و  شیادیپ  ببس  دنیآرب و  یقوقح  و 
لالدتـسا نیا  رد  اریز  دراد ؛ یم  للدـم  هعماج ، یلخاد  تینما  مظن و  دوجو  ترورـض  قیرط  زا  ار  تموکح  دوجو  ترورـض  هک  مینیب  یم 

جرم جره و  داجیا  قوقح و  عییضت  زا  دنک و  یم  رقتسم  هعماج  رد  بولطم  یمظن  هک  تهج  نیا  زا  یقوقح  یعامتجا و  تاررقم  ماکحا و 
تینما مظن و  ظفاح  ناونع  هب  تموکح  دوجو  ترورـض  لیلد ، نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدـش  دادـملق  تجاح  لحم  دوش ، یم  عنام 
فیاظو اهنآ  رد  لمأت  هک  دروآ  ناوت  یم  مه  يرگید  هلدا  تموکح  دوجو  ترورـض  تابثا  يارب  اما  تسا . هدـیدرگ  تباث  هعماج  یلخاد 

نیمأت نایمدآ  یعامتجا  یگدنز  فدـه  هک  میتفگ  يدـصتم  یب  ياهراک  يدـصت  موزل  مود ، لیلد  دراد . یم  مولعم  زین  ار  تموکح  رگید 
درادن يدصتم  هک  تسه  یناوارف  نوؤش  روما و  هعماج  ره  رد  مییوگ  یم  فده  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . نانآ  يونعم  يدام و  ياهیدـنمزاین 

رد الثم  ددرگ . یمن  هدروآرب  مدرم  زا  یهورگ  يونعم  يدام و  ياهزاین  زا  يرایسب  دوشن ، اهنآ  يدصتم  تموکح  مان  هب  یهاگتـسد  رگا  و 
هتبلا درادن . هدهع  رب  ار  نانآ  روما  هب  یگدیـسر  ینیعم ، هورگ  ای  درف  چیه  هک  دنتـسه  ناگناوید  اهفـس و  تسرپرـس ، یب  لافطا  هعماج ، ره 
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دارفا هنوگ  نیا  دادـعت  الوا  اما  دـندرگ ، نانآ  روما  لفکتم  هنابلطواد ، هک  دـنوش  تفای  يا  هیریخ  ياهنمجنا  اـی  هاوخریخ  دارفا  تسا  نکمم 
نیا ایناث  دنیآرب . نانآ  همه  لاح  عضو و  هب  یگدیـسر  هدهع  زا  دنناوتب  هیریخ  نمجنا  دنچ  ای  درف  دنچ  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هعماج  ره  رد 

. دننز زابرـس  راک  نیا  ماجنا  زا  یلیلد  ره  هب  دنناوت  یم  دنهاوخب  هک  نامز  ره  هجیتن ، رد  دنرادن  یفیلکت  مازلا و  هنوگ  چـیه  نابلطواد  هنوگ 
دریگب و دوـخ  رپ  لاـب و  ریز  هب  ار  ناـنآ  همه  یهاگتـسد  هک  دراد  ترورـض  دوـشن  عیاـض  يور  چـیه  هب  دارفا ، نـیا  قوـقح  هـک  نآ  يارب 

هلـسلس کی  ببـس  هب  هک  دنتـسه  مه  يرگید  دارفا  دـنک . يریگولج  ناشقوقح  عییـضت  زا  دروآرب و  یبوخ  هب  ار  ناـشنوگ  هنوگ  ياـهزاین 
هناخ و رگید ، یعیبط  حناوس  زا  یـضعب  یناشفـشتآ و  هلزلز ، لیـس ، دنا : هدـش  زجاع  دوخ  یگدـنز  ریبدـت  هرادا و  زا  اهدـماشیپ  ثداوح و 

نیا یگدـنز  ریبدـت  هرادا و  يارب  دزاـس . یم  نادرگرــس  هراوآ و  ناـمناخ و  یب  ار  ناـنآ  دـشاپ و  یم  مـه  زا  ار  مدرم  زا  یهورگ  هناـشاک 
اهنآ دنمزاین  تخس  مدرم  ییوس  زا  هک  تسه  زین  يرگید  نوؤش  روما و  دبای . یم  ترورض  یهاگتـسد  دوجو  زین  ناگراچیب  ناگدناماو و 

هب نفلت  زاگ و  قرب ، بآ و  ندـناسر  دـننام ؛ دریگ  یمن  هدـهع  رب  ار  اهنآ  نداد  ماجنا  یـصاخ  هورگ  ای  درف  چـیه  رگید  يوس  زا  دنتـسه و 
زا یمومع  سرادـم  نتخاس  ناتـسرامیب ، هاگنامرد و  داجیا  یمومع ، رباعم  فیظنت  هداـج ، ناـبایخ و  هچوک و  ثادـحا  يزاـسهار و  مدرم ،

هاـگنامرد و اـی  هار  اـی  لـپ  نتخاـس  یهورگ  اـی  يدرف  تسا  نکمم  زاـب  رگید .  یموـمع  تامدـخ  زا  يرایـسب  هاگـشناد و  اـت  ناتـسکدوک 
مدرم همه  ياهزاین  يوگخـساپ  هک  تسین  يدـح  هب  زگره  هنابلطواد  تامادـقا  هنوگ  نیا  اما  دریگ ، هدـهع  رب  ار  يا  هسردـم  ای  ناتـسرامیب 

يدنمـشزرا ءایـشا  نینچمه  دوش . راد  هدهع  ار  یمومع  تامدخ  همه  نداد  ماجنا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یهاگتـسد  دـیاب  نیاربانب  دـشاب .
دیاـب ینیمز . ریز  ناوارف  عباـنم  و  اـهلگنج ، عتارم ، اـهبآ ، دـننام  دوش ، یم  بوسحم  یموـمع  لاوـما  زا  درادـن و  یـصاخ  کـلام  هک  تسه 

دشاب و هعماج  ياضعا  همه  حلاصم  قفاوم  مه  هک  دـنک  يرادرب  هرهب  نانچ  یهلا  معن  بهاوم و  نیا  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یهاگتـسد 
نیا دوشن ، یمومع  تورث  عبانم  نیا  هب  حیحص  یگدیسر  يدصتم  یهاگتـسد  نینچ  رگا  دنامب . ظوفحم  هدنیآ  ياهلـسن  هدافتـسا  يارب  مه 
اهنآ زا  ماجنارـس  هک  دریگ  یم  رارق  وجدوس  ياههورگ  دارفا و  رایتخا  رد  نانچ  ای  دوش  یمن  عقاو  يرادرب  هرهب  دروم  ای  هدادادخ  ياهتمعن 

، اهنآ زا  ییوج  هرهب  زا  زین  ناگدـنیآ  هک  نآ  يارب  یمومع ، لاوما  تسارح  ظفح و  مه  لاح ، ره  هب  دـش . دـهاوخن  مدرم  همه  دـیاع  یعفن 
ار مدرم  مومع  عفانم  هک  تسا  یهاگتـسد  دوجو  دـنمزاین  اهنآ  زا  یناگمه  حـلاصم  اب  قباطم  تسرد و  يرادرب  هرهب  مه  و  دـننامن ، مورحم 

هورگ ای  درف  یلو  دراد  ترورـض  اهنآ  نتفای  ماجنا  هک  تسه  ییاهراک  هلـسلس  کـی  هعماـج  ره  رد  هک ، نآ  نخـس  هاـتوک  دـنک . تیاـعر 
دکؤم مات و  ترورض  ددرگ ، يدصتم  یب  ياهراک  لیبق  نیا  راد  هدهع  هک  یهاگتـسد  دوجو  ساسا ، نیا  رب  تسین . اهنآ  يدصتم  یـصاخ 

تاـجایتحا رب  هوـالع  تیبرت  میلعت و  موزل  موس ، لـیلد  دریگ . یم  ماـن  تموـکح  اـی  همکاـح  هاگتـسد  هک  تسا  ناـمه  هاگتـسد  نیا  دراد .
يونعم یملع و  ياهزاین  هتـشر  کی  تسا ؛ يرورـض  یتموکح  ماظن  دوجو  زین  هعماـج  دارفا  تیبرت  میلعت و  روظنم  هب  يداـم ، يداـصتقا و 

يدام لاح  عضو و  يزاسهب  يارب  هک  فلتخم  یبرجت  مولعزا  دیآ . یمنرب  بلطواد  هورگ  ای  درف  دـنچ  ای  کی  زا  اهنآ  ندروآرب  هک  تسه 
يارب اهنآ  نتـسناد  تسا و  تایح  يونعم  دعب  هب  رظان  هک  میـسر  یم  فراعم  زا  هلـسلس  کی  هب  میرذگب ، هک  مه  دیآ  یم  راک  هب  یگدـنز 
مولع نیا  شزومآ  میلعت و  یقالخا . یهقف و  ماکحا  دئاقع و  لوصا  دننام  دراد ، میظع  تیمها  یئاهن  لامک  یقیقح و  تداعـس  هب  یبایتسد 

مظنم و ياهتیلاعف  هتـشر  کی  دـیاب  زین  راک  نیا  يارب  تسا . هتـسیاب  هعماـج  یگنهرف  يرکف و  دـشر  لوصح  يارب  نوگ ، هنوگ  فراـعم  و 
دوجو یهاگتـسد  دیاب  سپ  دشاب . يونعم  یحور و  دـعب  رد  هعماج  نداد  یقرت  دـشر و  اهنآ  همه  زا  فدـه  هک  دریذـپ  تروص  گنهامه 
ماـظن دوـجو  زین ، هعماـج  دارفا  تیبرت  میلعت و  روـظنم  هب  هک  نآ  هصـالخ  ددرگ . اـهتیلاعف  مسق  نـیا  نداد  ماـجنا  نماـض  هـک  دـشاب  هتـشاد 

ياه تیلاعف  همه  دیاب  هعماج  کی  رد  هک  تسین  کش  يداصتقا  ياهتیلاعف  نیب  لداعت  داجیا  موزل  مراهچ ، لیلد  تسا . يرورـض  یتموکح 
ياهتیلاعف دـنناوتب  دارفا  دوخ  اسب  هچ  دـشاب ، هداس  کـچوک و  هد ، کـی  مدرم  عاـمتجا  دـننام  يا  هعماـج  رگا  دـشاب . گـنهامه  يداـصتقا 

زا رتمک  ییاهراک  هچ  تیافک و  دـح  زا  شیب  یلغاشم  اهراک و  هچ  هک  دـنبایرد  رگیدـکی  اب  تروشم  اب  دـنزاس و  گـنهامه  ار  يداـصتقا 
نیا زورما  هدـیچیپ  گرزب و  عماوج  رد  اما  دـننک . ناربج  ار  اهیتساک  دـنریگب و  ار  اهیور  هدایز  يولج  هجیتن  رد  دراد ، دوجو  یفاک  هزادـنا 
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، سکع رب  دبایب و  نوزفا  زور  یناطرس و  دشر  يداصتقا  ياهتیلاعف  زا  یضعب  هک  تسه  نآ  میب  اذل  تسین ، هتخاس  دارفا  دوخ  هدهع  زا  مهم 
رادـیدپ يداصتقا  روما  رد  لداعت  بسانت و  مدـع  یگنهامهان و  یعون  ارهق  دوش و  لامها  لیطعت و  رگید  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  زا  يا  هراـپ 

شیپ يارب  نیاربانب  تشاد . دهاوخ  بولطمان  راثآ  یعامتجا  یگدنز  رگید  نوؤش  همه  رد  يداصتقا  لداعت  مدـع  یبسانت و  یب  نیا  ددرگ .
تزع دهاوخب  هک  یمالسا  هعماج  لثم  يا  هعماج  اصوصخم  درک ، شالت  ادج  دیاب  نآ ، نتشادرب  نایم  زا  ای  راجنهان  تیعضو  نانچ  ندماین 

هب ییادگ  تسد  دشاب و  هتـشادن  بناجا  هب  زاین  یگتـسباو و  یگدنز ، هوجو  داعبا و  زا  کیچیه  رد  دنک و  ظفح  الماک  ار  دوخ  تدایـس  و 
يداصتقا عضو  دراذـگن  دـنک و  بسانتم  گنهامه و  ار  يداصتقا  ياهتیلاعف  قیقد  يزیر  هماـنرب  اـب  دـیاب  ( 1  ) دـنکن زارد  نآ  نیا و  يوـس 

، مجنپ لیلد  تسا . تموکح  هاگتـسد  نامه  دشاب  هتـشاد  یتیریدم  يزیر و  همانرب  نینچ  دـناوت  یم  هک  یهاگتـسد  دوش . یلداعت  یب  راچد 
هب دـیاب  تسا ، رادروخرب  تینما  مظن و  زا  دوخ  نورد  رد  هک  نآ  رب  هوالع  بولطم ، هعماج  کی  نانمـشد  ربارب  رد  یگداـمآ  عاـفد و  موزل 
ناج لام و  كاخ و  بآ و  رد  عمط  دنراد  ءوس  تاین  ضارغا و  هک  نانآ  ات  دیآرب  ینوریب  نانمـشد  ربارب  رد  دوخ  زا  عافد  هدـهع  زا  یبوخ 
دوخ زا  عافد  لئاسو  یعاسم  کیرـشت  ءارآ و  لدابت  اب  مدرم  هک  دراد  ناکما  هداس  کچوک و  رایـسب  عماوج  رد  زاب  دننکن . نانآ  يوربآ  و 

رایسب ياه  هعماج  رد  یلو  دننک ؛ يرادساپ  دوخ  تیدوجوم  نایک و  زا  دنبایب و  ار  ناگناگیب  عفد  درگش  هویش و  نیرتهب  دنروآ و  مهارف  ار 
تالآ همه  نمشد ، موجه  ماگنه  هب  هک  دشاب  يریدم  زیر و  همانرب  هاگتـسد  دیاب  دریذپ ؛ یمن  ناکما  يرما  نینچ  رـصاعم  هدیچیپ  گرزب و 

، هجو نیرتـهب  هب  ار  یماـظن  ياـهتیلاعف  دزاـس و  حلـسم  زهجم و  دـناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت  ار  دوخ  ناگدـنمزر  دـنک و  هیهت  ار  یگنج  رازبا  و 
ياـهورین تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دربـب ، شروـی  نمـشد  هب  بوـلطم  لکـش  هب  یـضتقم و  تقو  رد  دـنک و  میظنت  یهدـنامزاس و 

گنج و يارب  لماک  یگدامآ  دیاب  هعماج  زین  گنج  موجه و  عوقو  زا  لبق  دیاین . تسد  هب  مه  يزوریپ  هنوگ  چیه  دور و  ردـه  هب  یمیظع 
مدرم دـمآ ، شیپ  یـشروی  هلمح و  رگا  مه  دـنهدن و  روطخ  دوخ  رطاـخ  هب  ار  شروی  هلمح و  رکف  نانمـشد  مه  اـت  دـشاب  هتـشاد  ار  عاـفد 
عقوت ناـنآ  زا  ناوت  یمن  دنتـسه  دوخ  یگداوناـخ  یـصخش و  یگدـنز  تالاغتـشا  مرگرـس  اـتداع  مدرم  مومع  نوـچ  و  دـنوشن .  ریگلفاـغ 

نتخادرپ زج  يراک  هک  دبای  دوجو  یهاگتـسد  دـیاب  هکلب  درک ، لاکتا  اکتا و  ناش  یگدامآ  هب  دـیابن  لاح  ره  هب  تشاد و  لماک  یگدامآ 
عفانم حلاصم و  زا  عافد  يارب  لماک  یگدامآ  مه  هک  دراد  ترورض  زین  ور  نیا  زا  یتموکح  ماظن  دوجو  سپ  دشاب . هتـشادن  روما  نیمه  هب 

. ددرگ نکمم  هویش  نیرتهب  هب  نانآ  یبوکرس  عفد و  نانمشد ، هلمح  موجه و  تروص  رد  مه  و  دوش ، لصاح  نآ  نانمـشد  ربارب  رد  هعماج 
نیا عفر  يارب  دـنک . یم  زورب  یتافالتخا  اههورگ  اـی  دارفا  ناـیم  هعماـج  ره  رد  کـش  یب  اهـشکمشک  اـهفالتخا و  عفر  موزل  مشـش ، لـیلد 

ود هک  تسا  نکمم  دـننک . يرواد  نامـصاختم  نایم  هک  درک  عوجر  یناسک  هب  دـیاب  ریزگان  هورگ  ای  درف  ره  قوقح  قاـقحا  تاـفالتخا و 
یگداس هب  لکـشم  تروص  نیا  رد  دنهد . رثا  بیترت  وا  يأر  هب  دـننیزگرب و  مکح  ناونع  هب  ار  یـسک  رگیدـکی  قفاوت  اب  همـصاخم  فرط 

تسین راک  رد  میکحت  یضاق  هک  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دنبای . یمن  تسد  یقفاوت  نینچ  هب  نامصاختم  دراوم ، رثکا  رد  اما  دش . دهاوخ  لح 
یهورگ ای  درف  چـیه  دنـشاب و  نآ  ءارآ  ماکحا و  زا  تعاطا  هب  فلکم  اهرک ، ای  اعوط  مدرم  همه  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یهاگتـسد  دـیاب 
هلـصیف تامـصاخت  تافالتخا و  نآ ، دوجو  اب  زج  هک  تسا  ییاضق  هاگتـسد  نامه  هاگتـسد  نیا  دـنک . فلخت  نآ  يأر  مکح و  زا  دـناوتن 

دارم هک  دیآ  یم  راک  هب  تموکح  دوجو  ترورض  تابثا  يارب  یتقو  لیلد  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  دسر .  یمن  رادقح  هب  قح  دبای و  یمن 
هوق هن  تسا  هیئاضق » هوق   » دوجو ترورـض  تابثا  روکذـم ، لیلد  ياضتقم  اریز  دـشابن ؛ هیرجم » هوق   » ینعی نآ  صاخ  يانعم  تموکح »  » زا
لیلد نیا  زا  ناوت  یم  هاگنآ  ددرگ  هیرجم  هیئاضق و  هننقم ، هوق  هس  ره  لـماش  هک  میریگب  شماـع  ياـنعم  هب  ار  تموکح »  » رگا اـما  هیرجم .

هاگتـسد زا  یـشخب  ار  یئاضق  هاگتـسد  هک  دوب  دـهاوخ  دـیفم  یتروص  رد  لـیلد  نیا  رگید ، ریبعت  هب  تسج . دوس  دوصقم  تاـبثا  يارب  زین 
« يرتسگداد ترازو   » مان هب  يا  هناخترازو  هدـهع  هب  یئاضق  روما  یتسرپرـس  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچ  میراد ، بوسحم  تموکح 
تاـطابترا و میظنت  يارب  هک  میا  هتفگ  اـهراب  ییزج  تاررقم  ماـکحا و  عـضو  موزل  متفه ، لـیلد  دـیآ . یم  رامـش  هب  تلود  ءزج  هک  تسا 

یم نودم  یساسا » نوناق   » ناونع تحت  اهنآ ، عومجم  هک  تباث ، یلک و  تاررقم  ماکحا و  رب  هوالع  بولطم  لکـش  هب  یعامتجا  تابـسانم 
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يراذـگنوناق سلجم  هننقم و  هوق  هدـهع  رب  اـهنآ  عضو  تسا و  رادروخرب  یبـسن  تیلک  ماود و  زا  هک  یتاررقم  ماـکحا و  رب  هوـالع  دوش و 
دننام دودـحم  تقوم و  تاررقم  ماـکحا و  نینچ  عضو  يارب  دراد . ترورـض  زین  يدودـحم  تقوم و  رت و  یئزج  تاررقم  ماـکحا و  تسا 

لاوحا عاـضوا و  رد  ینوـگرگد  نیرتـکچوک  هک  نیناوـق  هنوـگ  نیا  عـضو  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  یهاگتـسد  دـیاب  مه  اـهالاک  خرن  نییعت 
کی ای  تلود  تأیه  ینعی  تسا ؛ هیرجم  هوق  نوؤش  زا  الومعم  يزورما ، عماوج  رد  دزاس  رییغت  شوختـسد  ار  اـهنآ  تسا  نکمم  یعاـمتجا 

نآ ندش  هتخانش  ربتعم  يارب  دنک و  عضو  یئارجا  تاررقم  هلـسلس  کی  دوخ  تیلوؤسم  ورملق  رد  دناوت  یم  لک ، ریدم  کی  یتح  ای  ریزو 
هوق هچ  هدـهع  رب  ریغتم  ییزج و  نیناوق  عضو  هک  هلأسم  نیا  میا ، هتفگ  اقباس  هک  ناـنچ  هتبلا  تسین . هننقم  هوق  بیوصت  هب  يزاـین  تاررقم ،

روبزم لـیلد  مینادـب ، هیرجم  هوق  نوؤـش  زا  ار  نیناوـق  هنوـگ  نیا  عـضو  هک  یتروـص  رد  اذـل  دراد . یگتـسب  دادرارق  هب  يدـح  اـت  تسا  يا 
، لـیلد نیا  مینادـب  هننقم  هوق  هدـهعرب  ار  نآ  عضو  هک  یتروص  رد  دـنک و  یم  تاـبثا  ار  هیرجم  هوق  ياـنعم  هب  تموـکح  دوـجو  ترورض 
هک دش  للدم  هتفگشیپ ، لیلد  تفه  اب  تموکح  فئاظو  دنک . یم  تابثا  ار  هوق  هس  عومجم  ینعی  معا  يانعم  هب  تموکح  دوجو  ترورض 
اب نینچمه ، دوش . لئان  دوخ  يونعم  يدام و  فادها  هب  دشاب و  هتـشاد  بولطم  یگدنز  دناوت  یمن  یتموکح  ماظن  کی  نودـب  هعماج  کی 

. هعماج ینورد  تینما  مظن و  ظفح   1 زا : دنترابع  هک  دراد  یلصا  هفیظو  تفه  لقاال  تموکح  ره  هک  دش  هتـسناد  لیلد  تفه  نیا  هب  هجوت 
، رگید ریبعت  هب  ای  مدرم  يونعم  یملع و  ياـهزاین  ندروآ  رب   3 درادن . یصاخ  يدصتم  هک  یعامتجا  نوؤش  روما و  زا  هتـسد  نآ  يدصت   2

ربارب رد  هعماج  زا  هتـسیاش  عاـفد   5 هعماج . دارفا  يدام  يداـصتقا و  ياـهتیلاعف  همه  نتخاـس  لداـعتم  بساـنتم و   4 ناـنآ . تیبرت  مـیلعت و 
. یعامتجا یئزج  تاررقم  ماکحا و  عضو   7 کی . ره  قوقح  قاقحا  اه و  هورگ  ای  دارفا  تاعزانم  تافالتخا و  عفر   6 نآ . ینوریب  نانمشد 

ترازو دنراد ؛ لاغتشا  هفیظو  تفه  نیمه  نداد  ماجنا  هب  روشک ، کی  رد  دوجوم  ياه  هناخترازو  عومجم  هک  میبای  یمرد  مینک  تقد  رگا 
، عقاو رد  دریگ ؛ یم  راک  هب  روظنم  نیمه  هب  ار  یماظتنا  ياهورین  دراد و  هدهع  رب  تکلمم  لخاد  رد  ار  تینما  مظن و  ظفح  داجیا و  روشک 

هناخترازو دـنز . زابرـس  نوناق  ياضتقم  هب  لمع  زا  یـصاخ  هورگ  ای  درف  هک  دـنراذگ  یمن  دـنا و  نیناوق  ءارجا  هناوتـشپ  یماظتنا  ياـهورین 
ترازو یکـشزپ ، روما  تشادـهب و  نامرد و  ترازو  يربارت ، هار و  ترازو  نفلت ، فارگلت و  تسپ و  ترازو  ورین ، ترازو  لیبق  زا  ییاـه 

؛ تـسا هدرکن  يدـصت  ار  اـهنآ  یـصوصخم  هورگ  اـی  درف  هـک  دنتـسه  یتامدـخ  يدـصتم  تـفن و ... ترازو  تازلف و  نداـعم و  عیاـنص و 
هناخترازو دـنراد ؛ ار  یناگمه  تیبرت  میلعت و  تیلوؤسم  یمالـسا  داشرا  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  شرورپ ، شزومآ و  ياه  هناـخترازو 

عفد و لوؤسم  عافد ، ترازو  دـنزادرپ ؛ یم  هعماج  يدام  يداصتقا و  روما  هب  رگید  یـضعب  یعامتجا و  روما  راک و  ییاراد ، داصتقا و  ياه 
ای تلود  تأیه  دـناسر ؛ یم  نآ  بحاص  هب  ار  قح  دـهد و  یم  نایاپ  تامـصاخم  هب  يرتسگداد  ترازو  تسا ؛ هناـگیب  نانمـشد  یبوکرس 

میناد یم  دنک . یم  مالعا  عضو و  ار  یئارجا  ياه  همان  نییآ  اه و  همانـشخب  دوخ ، تیلوؤسم  هزوح  يارب  مه ، لک  ریدم  ای  ریزو  کی  یتح 
نآ هب  لمع  لئاسو  دنهاوخب و  یسک  زا  ار  يا  هفیظو  نداد  ماجنا  دوش  یمن  تسا ؛ تارایتخا  هلسلس  کی  اب  مأوت  يا  هفیظو  ره  هراومه  هک 

تموکح يارب  مینادـب و  يرورـض  هعماـج  کـی  يارب  ار  تموکح  دوجو  هک  تسین  لوقعم  ور  نیا  زا  دـنراذگن . يو  راـیتخا  رد  ار  هفیظو 
یفیاظو تموکح  يارب  هک  يا  هلدا  نامه  میرادـن . روظنم  ینوناق  رایتخا  هنوگ  چـیه  نآ  يارب  لاـح ، نیع  رد  میوش ، لـئاق  هفیظو  نیدـنچ 
فیاظو هب  تموکح  هک  نآ  يارب  دشاب . هتشاد  لمع  يارب  ینوناق  تردق  تموکح ، هک  تسا  نآ  یضتقم  انمض  دنک ، یم  تابثا  هناگدنچ 

يارب هک  هنوگ  نامه  تفگ  ناوت  یم  المجم  سپ  دشاب . اراد  ار  بسانتم  یئارجا  تردق  دیاب  دـسرب ، روظنم  فادـها  هب  دـنک و  لمع  دوخ 
نادـب هجوت  هک  يا  هتکن  یهلا  هعماج  زایتما  دوش . یم  تابثا  مه  تارایتخا  هلـسلس  کـی  ددرگ ، یم  تباـث  فئاـظو  هتـشر  کـی  تموکح 

هک هنوگ  ناـمه  مالـسا  دـنلئاق . یناوارف  تیمها  يونعم  روما  يارب  یمالـسا  هعماـج  اـصوصخم  یهلا  عـماوج  هک  تسا  نیا  دراد ، ترورض 
ایاصو و رد  هکنانچ  دنک  یم  هیـصوت  ار  ناج  لام و  لذب  نید ، يرادهگن  يارب  دناد و  یم  مدقم  رگید  راک  ره  رب  ار  نید  ظفح  درف ، يارب 
هک یتمیق  ره  هب  ار  نید  يرادساپ  تسارح و  زین  هعماج  يارب  ( 2 . ) تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ياه  شرافس 

، نآ زا  عافد  يارب  تفرگ ، رارق  هرطاخم  دیدهت و  ضرعم  رد  نید  تیدوجوم  رگا  یمالسا  هاگدید  زا  تسا . هتسناد  هتسیاب  بجاو و  دشاب ،
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یقوقح یعامتجا و  تاررقم  ماکحا و  همه  الوا : دیاب  دراد  تلاصا  نید  هعماج ، رد  هک  یماگنه  لاوما . هب  دسر  هچ  دوش ، ادـف  دـیاب  اهناج 
تفلاخم و قالخا  نید و  یلاعتم  فادـها  اب  طقف  هن  هک  دریذـپ  تروص  نانچ  یعمج  ياـهتیلاعف  لاـمعا و  عیمج  دوش و  عضو  يا  هنوگ  هب 

هکلب و  تموکح »  » یـساسا فیاـظو  زا  یکی  اـیناث : دریگ . رارق  اـهنآ  نیمأـت  هار  رد  هتـشاد و  تقفاوم  اـهنآ  اـب  هکلب  دـشاب  هتـشادن  تاـفانم 
ینید و لئاسم  يونعم و  روما  هب  یمالـسا  یهلا و  هعماـج  کـی  دـشاب .  هعماـج  دارفا  یقـالخا  ینید و  تیبرت  میلعت و  نآ ، هفیظو  نیرتمهم 

نیمه و  دـهاوخ . یم  قالخا  نید و  بوچراـچ  رد  ار  دوخ  عونتم  ددـعتم و  ياـهزاین  همه  ندـش  هدروآرب  دراد و  ناوارف  ماـمتها  یقـالخا 
هک هنوگ  نامه  دـش  نشور  یبوخ  هب  نونک  ات  مالـسا  هاگدـید  زا  تموکح  دوجو  ترورـض  عماوج . ریاس  اب  هعماج  نیا  یلـصا  قرف  تسا 

ماکحا و يارجا  هب  جایتحا  تسا  راذـگنوناق  هب  دـنمزاین  ساسا  نیا  رب  دراد و  یقوقح  یعامتجا و  تاررقم  ماکحا و  دوجو  هب  زاـین  هعماـج 
اهنآ نتـشاد  هنیـس  رد  ندرکرب و  زا  ذغاک و  يور  رب  اهنآ  ندروآ  نیناوق و  عضو  فرـص  تسا . مکاح  جاتحم  نیاربانب ، دراد . مه  تاررقم 

هرابرد نارگید ، اب  ای  دـنا  هتخانـش  یمن  ار  دوخ  قوقح  ای  هک  دـنا  هدوب  یناـسک  هراومه  يرـشب ، خـیرات  لوط  رد  دـنک . یمن  اود  ار  يدرد 
هب دنا و  هدمآ  یم  رب  نیریاس  قوقح  هب  يدعت  ماقم  رد  دوخ ، قوقح  هب  ملع  اب  ای  دـنا  هتـشاد  رظن  فالتخا  دوخ ، قوقح  ياهزرم  دودـح و 

. دوب دنهاوخ  مه  هدنیآ  رد  دنتـسه و  زین  نونکا  یناسک  نینچ  دـنا . هدرک  یم  یتلادـع  یب  جرم و  جره و  شوختـسد  ار  هعماج  ریدـقت ، ره 
تردق و اب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یهاگتـسد  دـیاب  راچان  هب  دلـسگن ، مه  زا  روما  هزاریـش  دوشن و  لالتخا  راچد  هعماج  ماظن  هک  نآ  يارب 
هک یحلاصم  هب  نایمدآ  هک  نآ  يارب  دـهد . یلامـشوگ  یتخـس  هب  اـی  دروآ  هار  هب  ار  ناـفلختم  دوش و  نیناوق  يارجا  نماـض  دوخ  تکوش 

تشگ دهاوخن  رسیم  نکمم و  نیا  دیآرد و  لمع  ارجا و  هلحرم  هب  وم ، هب  وم  نیناوق  دیاب  دنـسرب ، تساهنادب  لین  یعامتجا  یگدنز  فده 
ال : » دنتفگ یم  تموکح  یفن  دصق  هب  هک  جراوخ  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هک  نانچ  تموکح »  » دوجو اب  زج 

ریما نم  سانلل  دب  هنا ال  الا هللا و  ةرما  نولوقی ال  ءالؤه  نکل  الا هللا و  مکح  هنا ال  معن  : » دومرف تسین » ادخ  يارب  زج  تموکح  الا هللا ؛ مکح 
تـسا نیا  ناشدارم  ینعی   ) دـنیوگ یم  جراوخ )  ) نانیا نکل  تسا ، لاعتم  يادـخ  صاخ  مکح »  » هک تسا  تسرد  يرآ ، 3 ؛ )  ) رجاف وا  رب 

« . تسردان هچ  راکتـسرد و  هچ  دنـشاب ، هتـشاد  یمکاح  دیاب  راچان  هب  مدرم ، هک  نآ  لاح  و  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  صاخ  تموکح » ( : » هک
مالـسا دیایب . راک  رد  يدبعت  هلدا  هک  نیا  زا  لبق  دوش ، یم  تابثا  یلقع  لیلد  هب  هعماج ، ره  يارب  تموکح  دوجو  ترورـض  هک  نیا  هجیتن 

هک تسا  یعدـم  تسا و  رادروخرب  رابتعا  شزرا و  زا  تمایق  زور  اـت  هک  ( 4  ) یقوقح ماظن  نیرتبولطم  نیرتلماـک و  ياراد  هک  تسا  ینید 
دناوت یمن  ینید  نینچ  دراد . تاررقم  ماکحا و  راصما  راصعا و  همه  رد  نایمدآ  همه  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هوجو  داعبا و  عیمج  يارب 

ماـکحا و تموـکح  يارب  مه  مالـسا ، هک  مینک  یم  تاـبثا  یعطق  یلقع  لـیلد  هب  اـم  سپ  دـنادن . هتـسیاب  يرورـض و  ار  تموـکح  دوـجو 
ای هیآ  کی  رگا  یتح  میرادـن . يدـبعت  هلدا  هب  يزاین  و  دـناد ؛ یم  يرورـض  نیملـسم  هعماج  يارب  ار  تموکح  دوجو  مه  دراد و  یتاررقم 

عقاو یـسررب  هعلاطم و  دروم  هقف  رد  دیاب  هک  تسه  زین  يدـبعت  هلدا  هتبلا  میتشادـن . یلکـشم  دوب ، یمن  هلأسم  نیا  هرابرد  مه  تیاور  کی 
یلو درادن ، یلاکـشا  تایاور  تایآ و  ظافلا  رهاوظ  هب  کسمت  هچرگا  رگید  ریبعت  هب  مینک . تلفغ  یعطق  یلقع  لیلد  نیا  زا  دیابن  اما  دوش 

دوجو مالـسا  هک  نیا  رد  تسین  يا  ههبـش  کش و  چـیه  ياج  هصالخ ، تسا . مدـقم  اهنآ  همه  رب  یلقع  ینیقی  لـیلد  نیا  هک  مینادـب  دـیاب 
نیا هرابرد  یتح  ای  دـنک  یفن  ار  تموکح  دوجو  ترورـض  نید  نیا  هک  نیا  لامتحا  دـناد . یم  يرورـض  یمالـسا  تما  يارب  ار  تموکح 

رد تسه  یثحب  رگا  تسا . مالـسا  سدـقم  نید  تاینیقی  تایعطق و  زا  هلأـسم  نیا  لـصا  سپ  تسا . یفتنم  یلک  هب  دـشاب ، تکاـس  هلأـسم 
باتک و هب  عوجر  اب  دـیاب  هک  تسا  نیا  لاـثما  وا و  تاراـیتخا  فئاـظو و  دودـح  مکاـح و  نییعت  یگنوگچ  تموکح و  تیفیک  صوصخ 

نانمؤم شربمایپ و  دنوادخ ، صوصخم  يدنلبرـس  تزع و  نینمؤملل ؛ هلوسرل و  ةزعلا و  و هللا   » 1 : . اـه تشون  یپ  ددرگ . مولعم  هیعطق  تنس 
یمن یهار  ناـنمؤم  دـض  رب  نارفاـک ، يارب  زگره  لاـعتم ، يادـخ  ـالیبس ؛ نینمؤـملا  یلع  نیرفاـکلل  هللا  لـعجی  نل  و   » 8  / . نوقفاـنم تسا »

نا اوملعاف  مکنید ؛ نود  مکـسفنا  اولعجاف  ۀـلزان  تلزن  اذا  مکـسفنا و  نود  مکلاوما  اولعجاف  ۀـیلب  ترـضح  اذاـف   » 2  . 141  / . ءاسن دراذـگ »
یتبیصم هک  ینامز  دینک و  ناتیاهناج  رپس  ار  دوخ  لاوما  دسر  رد  یتبیصم  هک  یماگنه  هنید ؛ برح  نم  بیرحلا  هنید و  کله  نم  کلاهلا 
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هدز و دزد  دورب و  تسد  زا  شنید  هک  تسا  یسک  هتفر ، نایم  زا  هک  دینادب  دینک و  ناتنید  رپس  ار  دوخ  ياهناج  دیآ  دورف  امش ) رب   ) دیدش
باب 23، ص 212 ، ج 68 ، راونالا ، راـحب  ثیدح 2 و  ص 216 ، یفاـک ج 2 ، .« ) دنـشاب هدوـبر  وا  زا  ار  شنید  هک  تـسا  یـسک  زیچ  یب 
رد هک  نآ  زا  شیپ  لصا و  رد  زین ، رگید  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  میداقتعا  نیا  رب  ادج  ام  هتبلا   4  . 40  . مالک هغالبلا ، جهن   3 ( . . ثیدح 2
راک دـنراذگاو و  رـصیق  هب  ار  ایند  راک  هک  تسا  هدوبن  نانچ  دـنا و  هدوب  یقوقح  تاـماظن  بحاـص  دـنوش ، عقاو  خـسم  فیرحت و  ضرعم 

، تموکح زا  توـبن  تسادـج و  تسایـس  زا  نید  هک  دـنرادنپ  یم  اـهنآ  همه  اـی  ناـیدا ، نیا  زا  یـضعب  ناوریپ  هک  نیا  ادـخ ، هب  ار  ترخآ 
میناوت یمن  زگره  مالـسا ، رد  ام  لاح ، ره  هب  تسا  ناشدوخ  نایدا  نیتسار  ياه  هزومآ  یلـصا و  میلاـعت  هب  تبـسن  ناـنآ  یهاـگآان  لولعم 

؛  یقت دمحم  يدزی ، حابصم  نآرق ، رد  تسایس  قوقح و  هلاقم : عبانم  میریذپب . ار  ییاهاعدا  نینچ 

عیشت بتکم  رد  تماما 

رد تما  يربهر  تماعز و  عیشت ، هاگدید  زا  تماما  تسا . عیشت  بهذم  ییانبریز  یساسا و  لئاسم  زا  یکی  تماما  عیـشت  بتکم  رد  تماما 
رد هتسویپ  هدنام و  رادیاپ  نآ  رب  هعیش  تسخن ، زور  زا  دور و  یم  رامـشب  ینید  یـسایس -  يا  هلاسم  هک  ( 1  ) دشاب یم  داعم  شاعم و  روما 
اب ار  تمس  ود  ره  هک  دیآ  یم  باسح  هب  ینید  ياوشیپ  یسایس و  ربهر  کی  هعیش  رظن  زا  ماما ، تسا . هدوب  روج  ياه  هطلس  اب  هزرابم  لاح 

نتفریذپ دننام  یتح  دوخ ، یسایس  تامادقا  اهتکرح و  یمامت  رد  تسخن ، زور  زا  هعیش  تسا . راد  هدهع  ار  تهج  ود  ره  هدرک و  عمج  مه 
نیا دنتـشاد و  یم  تفایرد  تصخر  ای  دـنتفرگ ، یم  روتـسد  شیوخ  رـصع  موصعم  ماما  زا  تقو ، يافلخ  بناـج  زا  تیـالو  يرادـمامز و 
یم شیوخ  قح  بصاـغ  ار  اـفلخ  هراومه  زین  ناـماما  و  دنتـسناد . یم  قـح  هب  یـسایس  ربـهر  ار  شیوـخ  رـصع  ماـما  هک  دوـب  ینعم  نیدـب 

رگید تما و  لیکـشت  یکی  داد ، ماجنا  ریگمـشچ  یـسایس  لمع  ود  یمدرم ، يورین  تردـق و  ندروآ  تسدـب  اب  مالـسا ، ربماـیپ  دـندرمش .
دروآ دوجوب  نید  ساسا  هیاپ و  رب  مکحتسم  مجسنم و  یلم  تدحو  کی  یمالـسا ، يردارب  ندرک  حرطم  اب  مالـسا  ربمایپ  تلود . سیـسات 
زونه یمالسا »  تما   » مان هب  یلم  تدحو  نیا  تفرگ و  ماجنا  ناوارف  شالت  اب  هک  دوب  وا  یسایس  ياهراک  نیرتگرزب  زا  یکی  دوخ  نیا  هک 

ياهنامیپ يرارقرب  تلود و  لیکـشت  هلاسم  دیآ . یم  باسح  هب  یمالـسا  تسایـس  هب  یهد  تهج  رد  اه  هیاپ  نیرت  یـساسا  زا  تساجرباپ و 
، تفای هعسوت  همادا و  سپس  تفرگ و  ماجنا  تلاسر  دهع  رد  نآ  يراذگ  هیاپ  هک  یعامتجا  يرادا و  راتخاس  یلخاد و  تاماظتنا  یسایس و 

هدقعنم ياهدادرارق  اهحلص و  اهگنج و  همه  تسا . هدوب  نآ  راذگ  هیاپ  مرکا  ربمایپ  هک  هتساخرب  یمالـسا  یـسایس  هشیدنا  کی  زا  یگمه 
تسا یسایس  دید  زا  یکاح  دندرک ، یم  راتفر  هویش  نامه  رب  يو  زا  سپ  يافلخ  و  تفرگ ، ماجنا  تلاسر  دهع  رد  هک  اهروشک  لئابق و  اب 

تماعز دوخ  هک  مالـسا  ربمایپ  وا  توبن  ماقم  زا  هتـساخرب  ربماـیپ  يربهر  دراد . یهلا  ینید و  هشیر  هتفرگ و  تاـشن  مالـسا  تعیرـش  زا  هک 
یم شیوخ  توـبن  زا  هتـساخرب  ار  تمـس  نیا  دـمآ و  یم  رامـش  هب  زین  یـسایس  ربـهر  ینید ، ياوـشیپ  رب  هوـالع  تشاد ، هدـهع  رب  ار  تما 

، سفنا رب  تیولوا  نیا  دوب و  هدرک  تفایرد  ادخ  بناج  زا  ار  تموکح  نامرف  ( 2  « ) مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا   » مکح هب  تسناد و 
بدا هللا  نا  : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  تسا . هتـساخرب  وا  توبن  ماقم  زا  هک  تسا  یـسایس  تماعز  هماع و  تیالو  ناـمه 

(4 . . .« . ) هدابع سوسیل  ۀمالا  نیدـلا و  رما  هیلا  ضوف  مث  ( 3  « . ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  : » لاق بدالا  هل  لمکا  املف  هبیداـت  نسحاـف  هیبن 
ات درپس  ودـب  ار  مدرم  تعیرـش و  رما  هاگنآ  دوتـس . تالامک  نیرت  هتـسیاش  هب  ار  وا  اذـل  دومن ، تیبرت  لامک  دـح  رـس  ات  ار  ربمایپ  دـنوادخ 

ینید و هفیظو  کـی  اـهنت  تلاـسر ، دـهع  رد  تعیب  هک  تفگ  میهاوـخ  دریگ . تسد  هب  ار  يرادمتـسایس  دـنک و  يربـهر  ار  ادـخ  ناگدـنب 
تماعز يارب  ار  وا  ناگدننک  تعیب  هکنآ  هن  هتفرگ ، یم  ماجنا  تماعز ، ماقم  يارب  تاناکما  ورین و  ندش  مهارف  روظنم  هب  هک  تسا  یسایس 

وا اب  دـندوب  فظوم  مدرم  دوب و  تباث  نآرق  مکح  هب  ربماـیپ  تماـعز  هکلب  دنـشاب . هداد  رارق  میعز  دوخ  باـختنا  راـیتخا و  هب  هدـیزگرب و 
ياه هیاپ  ات  تفرگ ، یم  تعیب  راصنا  نیرجاهم و  زا  روظنم  نیمه  هب  مرکا  ربماـیپ  دـشاب . مهارف  وا  يارب  يربهر  تاـناکما  اـت  دـننک ، تعیب 

هب هعجارم  كدنا  اب  دنراذگب . وا  رایتخا  رد  ار  ورین  نیا  هک  دوب  بجاو  ناناملسم  رب  دزاس و  مکحتسم  ار  دوخ  یماظتنا  یـسایس و  هاگتـسد 
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مدرم هب  تسناد و  یم  تما  یـسایس  ربـهر  ادـخ  بناـج  زا  ار  دوـخ  ربماـیپ  هک  ددرگ  یم  نشور  هتکن  نـیا  مرکا ، ربماـیپ  یـسایس  یگدـنز 
یم ار  نانآ  يرادافو  ناگدننک و  تعیب  دهعت  دوب و  یبرع  مسر  هک  تعیب  دننک و  يراکمه  وا  اب  دـیاب  هفیظو  مکح  هب  هک  داد  یم  رادـشه 

اب شیرق ، نیکرـشم  مشچ  زا  رودـب  یهوک  هنماد  رد  ماـگنه ، بش  هک  هیناـث »  هبقع   » تعیب رد  تفرگ . یم  ماـجنا  روظنم  نیمه  هب  دـناسر ،
هب مهد ، یم  ماجنا  امـش  اب  هک  ار  یتعیب  تفگ : نانآ -  هب  باطخ  ربماـیپ -  تفرگ ، ماـجنا  دـندوب -  هدروآ  مالـسا  ـالبق  هک  هنیدـم -  مدرم 
هک نانآ -  دـینک . عافد  زین  نم  زا  دـینک ، یم  عافد  دوخ  سومان  لام و  ناج و  زا  هک  هنوگنامه  ات  تسا  نم  زا  ینابیتشپ  تیاـمح و  فدـه 

ار وت  يا  هقلح  نانوچ  میگنج  نادنزرف  ام  مینک ، یم  تعیب  هداتـسیا ، ناج  ياپ  ات  وت  زا  تیامح  يارب  ام  دـنتفگ : دـندوب -  نز  درم و 2   73
هک دوهی  لئابق  ام و  نایم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : ناـهیتلا »  نب  مثیهلاوبا   » ماـن هب  راـصنا  ناـگرزب  زا  یکی  ناـیم ، نآ  رد  میریگ . یم  رب  رد 

نیا زا  دوش . یم  هتـسسگ  اهدنویپ  نآ  میدنب ، یم  وت  اب  هک  دنویپ  نیا  اب  هدش و  هتـسب  یماظن  ياهدنویپ  دنا ، هدیزگ  ینکـس  هنیدـم  نوماریپ 
نم زا  امـش  سپ  نیا  زا  تفگ : دومرف و  یمـسبت  ص )  ) ربمایپ میوش . ریگرد  دوهی  اب  میناـمب و  اـهنت  هک  يزاـساهر  ار  اـم  دـیابن  زین  وت  سپ 

بناج زا  ندومن  يراکادف  نتـشذگ و  ناج  زا  دیتخاس . هکنآ  اب  مزاس  یم  و  دـیدیگنج ، هکنآ  اب  مگنج  یم  متـسه ، امـش  زا  نم  دـیتسه و 
ربمایپ سپـس  دـندرک . تعیب  وا  اب  هدومن ، هبناج  همه  يرادافو  مالعا  یگمه  هاگ  نآ  تسین . ینتـسسگ  هدروخ و  دـنویپ  مه  اـب  اـم  و  اـمش ،

تفه سپ  ددرگ . غالبا  هرداص  تاروتسد  نانآ  هطساو  هب  دنشاب و  امـش  ناگدنیامن  ات  دینک  یفرعم  دوخ  نایم  زا  رفن  هدزاود  دومرف : (ص )
اهنت نآ  فدـه  تفرگ ، ماجنا  ترجه  زا  شیپ  لاس  رد  هک  تعیب ، نیا  ( 5 . ) دـندش یفرعم  سوا »   » هلیبق زا  رفن  هس  و  جرزخ »   » هلیبق زا  رفن 
یئزج ار  رما  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  و  دشاب . راوتسا  یمدرم  ياه  هیاپ  ساسا  رب  هک  هدوب ، مکحتسم  یماظن  یسایس -  هاگتسد  کی  لیکشت 
مکح هب  ربمایپ  کی  هک  تسا  ینید »  تموکح   » نامه نیا  داد . یم  ماجنا  شیوخ  تلاـس  هفیظو  مکح  هب  هک  تسناد  یم  دوخ  تلاـسر  زا 

یم نآ  یئارجا  تنامـض  يارب  دارفا  نیرت  هتـسیاش  ار  دوخ  تسا ، تعیرـش  هدنروآ  دوخ ، هک  ربمایپ  اساسا  دـهد . یم  ماجنا  يربمایپ  هفیظو 
هتـشادنپ یخرب  هک  تسا  يرظن  هتوک  رایـسب  نیاربانب -  دنرامگب . تمـس  نیا  رب  ار  وا  وا ، ناوریپ  ات  دنامب  رظتنم  دیابن  اتداع  القع و  دناد و 

دوخ دارفا  نیرت  هتـسیاش  ار  وا  نوچ  مدرم  هکلب  تفرگن ، هدـهع  رب  ار  تما  یـسایس  تماـعز  ندوب ، ربماـیپ  لـیلد  هب  مالـسا  ربماـیپ  هک  دـنا 
تما رب  تیالو  تفالخ و  ماقم  هب  ار  ع )  ) نانمؤم ریما  الوم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  مخ  ریدـغ  زور  رد  دـندیزگرب . تمـس  نیا  يارب  دـندید ،

: دومرف دومن و  هراشا  هتـشاد -  ینید  اشنم  هک  دوخ -  تیالو  ماقم  هب  دـهد ، هئارا  ار  قح  نیا  ینید  هاگتـساخ  هک  نآ  يارب  دومن ، بوصنم 
یلو دنوادخ  مکح  هب  نم ، ایآ  ینعی  دشاب  یم  مهسفنا »  نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا   » همیرک هیآ  هب  هراشا  هک  مکسفناب »  مکنم  یلوا  تسلا  »
نمف : » دومرف تبثم -  خساپ  فارتعا و  نتفرگ  زا  سپ  هاگ -  نآ  یتسه . ام  رما  یلو  وت  يرآ ، هللا . لوسر  ای  یلب  دنتفگ : متـسین ! ؟ امـش  رما 

نید تیمکاح  ماـقم  زا  اـم  يود  ره  یـسایس  تماـعز  ماـقم  تسا و  یکی  یلع  نم و  تیـالو  اـشنم  ینعی : هـالوم »  یلع  اذـهف  هـالوم  تنک 
زا هراومه  ع )  ) نانمؤم ریما  الوم  ع )  ) یلع رظنم  زا  تفالخ  هلاسم  تفرگ . تعیب  ینید ، هفیظو  مکح  هب  مدرم  زا  نآ  زا  سپ  تسا . هتساخرب 
قح ار  تفالخ  هیقـشقش »   » هبطخ رد  تسناد . یم  دوخ  نآ  زا  ار  یـسایس  تماعز  تفالخ و  ماـقم  تشاد و  هوکـش  دوخ  هدـش  بصغ  قح 

یثارت يرا  یجـش ، قلحلا  یف  و  يذـق ، نیعلا  یف  تربصف و  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  اـت  دـنا ، هدوبر  وا  تسد  زا  هک  دـناد ، یم  دوخ  یثوروم 
یناوختـسا وا  يولگ  رد  ای  دشاب ، كاشاخ  وا  مشچ  رد  هک  مدوب  یـسک  دننام  هودـنا ، ینوزف  زا  هک  یلاح  رد  مدومن  ییابیکـش  ( 6 « . ) ابهن

دوخ ثاریم  ار  تفالخ  ترـضح ، دوش . تقد  ثارت »   » هملک يور  رب  هتفر . جارات  هب  نم  یثوروم  قح  هک  مدید  یم  اریز  دشاب ، هدنهدرازآ 
یم نیا  و  تسا . هداد  وا  هب  اصخـش  ص )  ) ربماـیپ هک  نآ  هن  تسا . هدیـسر  ثرا  وا  هب  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  هدوب  وا  قح  نیا  ینعی  دـناد ، یم 

رب تیالو  قح  نید ، تیمکاح  قح  ساسا  رب  وا  هتفای و  لاقتنا  وا  هب  الماک  دوب  نید  تیمکاح  نامه  هک  ربمایپ  تیالو  قح  اشنم  هک  دـناسر 
یل سیل  اذاف  ترظنف  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دنیآ . یم  رامش  هب  بصاغ  ماقم ، نیا  نارگلاغشا  ور ، نیا  زا  دشاب و  یم  اراد  ار  نیملسم 
نم رما  یلع  و  مظکلا ، ذخا  یلع  تربص  و  یجـشلا ، یلع  تبرـش  و  يذـقلا ، یلع  تیـضغاف  توملا . نع  مهب  تننـضف  یتیب ، لها  الا  نیعم 

مدرک و یـشوپ  مشچ  ور  نیا  زا  مدیـسرت ، ناـنآ  ناـج  رب  و  منادـناخ ، زج  متـشادن  يرواـی  هک  هاـگنآ  مدـش  ور  هب  ور  (. 7  « ) مقلعلا مـعط 
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ار تفالخ  هکنیا  هب  هراشا  اب  وا ، اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  ع )  ) نانمؤم ریما  دوب . رت  خـلت  یخلت  ره  زا  هک  مدومن ، لـمحت  ار  يراوگاـن  هنوگره 
مه ادـبا ، هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  و ال  دـحا ، ۀـمالا  هذـه  نم  ص )  ) دـمحم لآب  ساـقی  ـال  : » دومرف تسا ، هتـسناد  یم  دوخ  قح 
ذا نآلا  ۀـثارولا . ۀیـصولا و  مهیف  و  ۀـیالولا ، قح  صئاصخ  مهل  و  یلاتلا . قحلی  مهب  و  یلاـغلا ، یفی ء  مهیلا  نیقیلا . داـمع  و  نیدـلا ، ساـسا 

تمعن هدرورپ  ناوت  یمن  زگره  دیجنـس و  ناوتن  ص )  ) دمحم لآ  اب  ار  یـسک  تما  نیا  زا  ( 8  « . ) هلقتنم یلا  لـقن  و  هلها ، یلا  قحلا  عجر 
ناشیا هب  هدناماو ، هک  نآ  و  ددرگ ، زاب  نانآ  هب  درذگرد  دح  زا  هک  ره  دنا . نیقی  نوتـس  نید و  هیاپ  نانآ  تسناد . ناشیا  هبتر  رد  ار  ناشیا 
هاگیاج هب  هتـشگزاب و  نآ  هتـسیاش  هب  قح  هکنیا  تسا . ناشیا  نآ  زا  ربمایپ  ثاریم  شرافـس و  تسا و  ناشیا  صاـخ  تیـالو  قح  ددـنویپ .
دیدحلا یبا  نبا  تسا . هتـشگزاب  دوخ  هاگیاج  هب  تفالخ  قح  نونکا ، هک  دناسر  یم  نینچ  ترابع  نیا  ریخا  هلمج  تسا . هدرک  لزنم  دوخ 

میرب و یم  لیوات  ار  نآ  ام  یلو  دـیوگ : یم  سپـس  تسا  هتـشادن  ار  دوخ  هاگیاج  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  همزـال  دـیوگ : یم 
لیلج فورعم  یباحص  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  (. 9  ) دنک یم  دزـشوگ  ار  دوخ  یگتـسیاش  اهنت  نخـس ، نیا  رد  ع )  ) یلع هک  میمهف  یم  نینچ 

ۀنتف اوقتا  و  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  نم  رب  يا  هیآ  نونکا  دوعـسم ، رـسپ  يا  تفگ : نم  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیوگ : ردـقلا ،
یم ارف  ار  همه  هکلب  دیدرگ ، دهاوخن  نارگمتـس  ریگنماد  طقف  هک  ار  يا  هنتف  شتآ  دـیزیهرپب  ( 10  « ) ۀصاخ مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیـصت  ال 

عقوم هب  ریگارف و  تسرد  ار  نآ  هک  راهنز  مراپـس ، یم  وت  هب  تعیدو  هب  ار  نآ  مراذـگ و  یم  نایم  رد  وت  اب  ار  يزار  دومرف  هاـگ  نآ  دریگ .
نآ دننامه  دنک ، ینمشد  یلع  اب  هک  ره  نادب ، دننک . یم  اپ  رب  یلع ، اب  زیتس  ماگنه  رد  مالـسا  نانمـشد  ار  هنتف  شتآ  نیا  زاس . شاف  ار  نآ 

هشیر هب  هشیت  هدیزرو ، ینمشد  تعیرـش  اب  یـسک  نینچ  ینعی  دوب . دهاوخ  رکنم  ار  اه  توبن  همه  هکلب  هدومن و  راکنا  ارم  توبن  هک  تسا 
: تفگ يرآ . تفگ : يا ؟ هدینـش  یلع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  ار  نخـس  نیا  وت  ایآ  تفگ : دوعـسم  نبا  هب  نایم  نآ  زا  یـسک  دنز . یم  نید 
، ییوگ یم  تسار  تفگ : دوعـسم ، نبا  يا ؟ هتفریذـپ  ار  تیـالو  بصنم  دـنا ، هدرک  بصغ  ار  وا  قح  هک  یناـسک  بناـج  زا  هنوـگچ  سپ 

دوخ ماما  زا  تیالو ، شریذپ  ماگنه  ناملس ، رامع و  رذوبا و  نم ، ناتـسود  یلو  متفرگن . تصخر  دوخ  ماما  زا  مدید و  ار  دوخ  راک  يازس 
هب ار  وا  هعیـش ، ناگرزب  هک  یـسک  نآ  دوش ، یم  هظحـالم  (. 11  ) میاـمن یم  هبوت  منک و  یم  رافغتـسا  نوـنکا  نم  و  دـنتفرگ . یم  تصخر 

ار نانآ  یلع  عقاو ، رد  دننک و  هزاجتسا  وا  زا  یسایس  ياهتیلاعف  رد  هک  دنتسناد  یم  مزال  دوخ  رب  نانآ  دوب و  ع )  ) یلع دنتخانـش  یم  تماما 
یـساسا زا  یکی  لصا  رد  تماما »   » هلاسم نیارباـنب  دنـشاب . هدـش  بوصنم  نارگید  فرط  زا  رهاـظ  هب  هچرگ  دـیامن ، بوصنم  ماـقم  نآ  هب 

هاگیاج تماما ، نودب  عیـشت  دبای و  یم  رولبت  تماما  هلاسم  رد  عیـشت  يدوجو  هفـسلف  دهد و  یم  لیکـشت  ار  عیـشت  بتکم  ياه  هیاپ  نیرت 
صالخا و دـنزرو و  یم  تبحم  ع )  ) ترتع توبن و  نادـناخ  هب  تبـسن  یمالـسا  ياه  هقرف  یمامت  اریز  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاخ 

هتفریذپن تسا ، دقتعم  هعیش  هک  هنوگ  نآ  ار  تیب  لها  یسایس  تماعز  تماما و  نانآ  اریز  تسین ، اهنآ  عیـشت  لیلد  نیا  یلو  دنراد . تدوم 
نیدـب دـناد و  یم  نید  زا  هتـساخرب  نید و  نتم  زا  ار ، یـسایس  يربهر  تموکح و  هلاـسم  هک  تسا  یبتکم  عیـشت ، بتکم  ور ، نیا  زا  دـنا .
هتخود اـهقف  غورفرپ  ياـه  هرهچ  هب  مشچ  دور و  یم  وا  ماـع  باون  غارـس  هب  تسوربور ، موصعم  ماـما  دوبن  اـب  هک  تبیغ ، رـصع  رد  تهج 
بناـج زا  تموکح ، زا  نید  ییادـج  هلاـسم  ندرک  حرطم  نیارباـنب ، دـناد . یم  موصعم  ماـما  نانیـشناج  نیرت  هتـسیاش  ار  ناـنآ  اریز  تسا ،

 - دراد زین  يوزوح  هقباس  هک  ناگدنـسیون -  زا  یکی  تسا . فسات  هیام  روآ و  تفگـش  دـنا ، هدـیمرآ  عیـشت  بتکم  هیاس  رد  هک  یناـسک 
دتفا یم  قافتا  یهاگ  اهتنم  درادـن ، رب  رد  مدرم  باختنا  زج  یتیعقاو  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس -  ماقم  کی  تفـالخ  : » دـسیون یم  نینچ 

طباور يرادروشک و  روما  رد  دارفا  نیرتریبدت  اب  نیرت و  هاگآ  ار  دوخ  ماما  ای  ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  ادـیپ  یئاناد  دـشر و  ردـق  نآ  مدرم  هک 
ریز مرکا  یبن  اب  تعیب  دـننام  دـننک ، یم  باختنا  دوخ  یماـظن  یـسایس -  يرادـمامز  يارب  ار  وا  هتفاـی و  دوخ  نیمزرـس  یجراـخ  یلخاد و 
سپ تفالخ ، مراهچ  تبون  رد  ع )  ) یلع ترضح  باختنا  دننام  و  ( 12  « ) ةرجشلا تحت  کنوعیابی  ذا  نینمؤملا  نع  هللا  یضر  دقل   » هرجش
هنوگ نیا  هب  یـسایس  ياهدابدرگ  تلع  هب  ای  هعماـج و  یعاـمتجا  یـسایس و  دـشر  مدـع  رثا  رد  رگید  یهاـگ  و  ص )  ) مرکا یبن  تلحر  زا 

تیهام رد  هن  تسا و  توبن  ءازجا  زا  یئزج  هن  يرادروشک  نییآ  هک  تسا  حـضاو  بوخ  نونکا  دـننک . یمن  ادـیپ  تیقفوم  نسحا  باختنا 
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ناهج گرزب  نیملکتم  دراد . تافانم  تماما  رد  عیـشت  دـید  اب  الماک  راتفگ  نیا  ( 13 « . ) دراد تیلخدـم  تسا -  ییاناد  همه  هک  تماما - 
تمالـس مظن و  يرارقرب  يارب  ار  نآ  ترورـض  موزل و  دـنا و  هدرک  ریبعت  ینید  یـسایس -  يربهر  یعون  ار  تماـما  ماـقم  قاـفتا ، هب  عیـشت 

یـسرد نوتم  نیرتربتعم  زا  هک  داقتعالا - » دیرجت   » باتک رد  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  دـننک . یم  تابثا  فطل »   » هدـعاق هار  زا  هعماج 
باـتک رد  و  ضرغلل . »  الیـصحت  یلاـعت  هللا  یلع  هبـصن  بجیف  فطل : ماـمالا  : » دـیوگ یم  دور -  یم  رامـشب  هعیـش  ياـه  هزوح  يداـقتعا 
بجو قلخلا ، نم  یصاعملا  باکترا  داسفلا و  رـشلا و  عوقو  نکما  امل  دسیون : یم  هدرک و  رت  حورـشم  ار  نومـضم  نیمه  دئاقعلا » لوصف  »

اونوکیل هماکحال ، ذـفنم  عرـشلا ، ضماوغ  نم  ۀـمالا  یلع  یفخی  امل  نیبم  رکنملا ، نع  هان  فورعملاب  رمآ  رهاـق  سیئر  دوجو  ۀـمکحلا  یف 
و یلاعت ، هیلع  بجاو  فطللا  نا  تبث  دـق  و  فطل ، هدوجو  نال  داسفلا ، رـشلا و  عوقو  نم  اونمای  و  دـعبا ، داسفلا  نم  و  برقا ، حالـصلا  یلا 
، هعماج تمالـس  مظن و  داجیا  روظنم  هب  مالـسا ، هک  تسا  نینچ  لالدتـسا  نیا  هصالخ  ۀبجاو . »  ۀمامالا  نوکتف  ۀماما ، یمـسی  فطللا  اذه 

تسا هتفرگ  تاشن  یهلا  تمکح  ماقم  زا  فطل »   » هدعاق باب  زا  و  دراد . زاین  هتـسیاش  ییارجا  تنامـض  هک  هدرک  ررقم  یفیلاکت  ماکحا و 
یسایس ینید و  ياوشیپ  ماما و  عرش ، دومنهر  هیاس  رد  مدرم  ات  دنک ، یفرعم  مدرم  هب  زین  ار  یئارجا  ماقم  ناگتسیاش  هک  تسا  دنوادخ  رب  و 

زج يریـسفت  دـشاب -  هعماج  رد  یماظتنا  ماکحا  يرجم  مظن و  رارقرب  راد  هدـهع  هک  اوشیپ -  ماما و  دـننک . تعیب  وا  اـب  دسانـشب و  ار  دوخ 
درف ياهیگژیو  مالعا  اب  افـصو  ای  نیعم ، درف  کی  نییعت  تروص  هب  اصخـش  عرـش ، بناج  زا  هک  تشاد ، دـهاوخن  ینید  یـسایس -  يربهر 

اماظن ۀمامالا  و  : » دیامرف یم  تماما ، هضیرف  هلمج  زا  یهلا ، ضئارف  تمکح  نایب  ماقم  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  الوم  ددرگ . یم  یفرعم  هتسیاش 
عفتری قلخلا ال  نال  کلذ  و  ۀمالل ، اماظن  ۀـمامالا  تضرف  و  : » دـسیون یم  حرـش  رد  دـیدحلا ، یبا  نبا  ۀـمامالل . »  امیظعت  ۀـعاطلا  و  ۀـمالل .

دب لب ال  ةرخآلا ، دیعو  و ال  حـیبقلا ، حـبق  مهعانتما  یف  یفکی  سیل  و  يوق ، عزاوب  الا  مهنع ، ۀقرـسلا  بضغلا و  ملظلا و  فسعلا و  جرهلا و 
رما نال  کلذ  و  ۀمامالل ، امیظعت  ۀـعاطلا  تضرف  و  مهئاهفـس . يدـیا  یلع  ذـخای  و  مهملاظ ، عدریف  مهحلاصم ، مظنی  رهاق  ناطلـس  نم  مهل 

رد مظن  داجیا  يارب  تماـما ، ( 14  « . ) مهیلع هتـسائر  هتماماب و  اوعفتنی  مل  اهماما  ۀـیعرلا  تصع  ولف  الا  و  ۀـیعرلا ، ۀـعاطب  الا  متی  ـال  ۀـمامالا 
یم مه  رب  ار  هعماج  تمالس  ناراک  هبت  دشابن ، هرهاق  تردق  رگا  اریز  دوش ، هتفرگ  اهیناماسبان  يولج  ات  هدش ، بجاو  عرش  بناج  زا  تما ،

دشوکب و روما  میظنت  رد  دشاب و  يدنمورین  هطلـس  دیاب  دشاب ، دناوت  یمن  هدـنراد  زاب  دـیعو ، دـعو و  ای  حـیبق  حـبق  ندـنایامن  اهنت  و  دـننز ،
لالدتـسا يا  هنوگ  نیا  دنک . هاتوک  ار  نارـس  کبـس  تسد  دریگب و  ار  رگمتـس  ولج  دیامن ، تیاعر  هتـسیاش  هنوگ  هب  ار  یناگمه  حـلاصم 

. دزاس ررقم  هعماج  مظن  يارب  یماظتنا  ماکحا  دتسرفب و  ار  تعیرـش  ات  هدرک  اضتقا  یهلا  تمکح  ماقم  نوچ  دوش  هتفگ  هک  تسا ، ینالقع 
رایتخا هب  ار  مهم  نیا  دوش  یمن  دـنک و  یفرعم  زین  ار  ماکحا  نیا  يارجا  ناگتـسیاش  یتسیاب  تمکح ، نیمه  ساـسا  رب  لـیلد و  نیمه  هب  و 

. دنشاب رادروخرب  یلماک  ینید  یهاگآ  مزال و  ییاناوت  یلقع و  لامک  زا  هک  دنتسه  بصنم  نیا  هتسیاش  یناسک  دشاب . هدرک  راذگاو  مدرم 
تـسین نشور  سب . تسا و  نیمه  زین  ینید  تموکح  زا  دوصقم  دشاب و  یم  حرطم  یعیـش  مالک  رد  هک  تسا  تماما  طیارـش  نامه  نیا  و 

نوچ ار  مرکا  ربمایپ  دوخ ، شیپ  زا  مدرم  هک  دنا  هدید  اجک  رد  اجک و  زا  و  هتفرگ ، ادج  تسایس  زا  ار  نید  ییانبم  هچ  رب  روکذم  هدنـسیون 
دراوم رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تفر ، تراشا  هک  هنوگنامه  هکلب  دـندرک . تعیب  وا  اب  هدـیزگرب و  دـندوب  هتفای  یـسایس  يربهر  ماقم  هتـسیاش 
دراوم نآ  زا  یکی  هرجـشلا  تحت  تعیب  تفرگ و  یم  نامیپ  دـهع و  مدرم  زا  شیوخ ، تسایـس  ياه  هیاـپ  تیبثت  میکحت و  يارب  ددـعتم - 

ص)  ) مرکا ربمایپ  هک  هنوگ  نیدب  تفرگ . ماجنا  ( 16  « ) هیبیدح  » مان هب  یهاگلزنم  رد  ترجه  مشش  لاس  نایاپ  رد  ناوضر  تعیب  ای  تسا .
نآ رب  شیرق  هک  دندش  هاگآ  دندیسر ، ( 17  « ) نافسع  » هب هک  یماگنه  دیدرگ ، هکم  راپسهر  هرمع  دصق  هب  هباحص  زا  رفن  رازه  زا  شیب  اب 
مایپ نامثع  هلیسو  هب  ترضح ، دندش ، کیدزن  هیبیدح »   » هب هک  یماگنه  ات  دنداد ، رییغت  ار  دوخ  ریـسم  اذل  ددنبب . ناشیا  رب  ار  هار  هک  تسا 

هتـشک ار  وا  هک  دیدرگ  عیاش  و  داتفا ، ریخات  هب  نامثع  تشگرب  یلو  میراد ، ادخ  هناخ  ترایز  دـصق  میا و  هدـماین  گنج  يارب  هک  داتـسرف 
نانآ زا  هدـناوخارف  ار  هارمه  دارفا  سپ  دـنک ، هلباـقم  شیرق  اـب  تسه  هک  هنوگره  تفرگ ، میمـصت  ص )  ) مرکا ربماـیپ  عقوم ، نیا  رد  دـنا .
ناشن گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دندرک و  تعیب  وا  اب  سیق »  نب  دـج   » مان هب  رفن  کی  زج  یگمه  دنـشاب . گنج  هدامآ  ات  تفرگ  نامیپ 
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درادن و یطابترا  هنوگ  چـیه  يربهر  باختنا و  هلاسم  اب  تعیب ، نیا  هک  دوش  یم  هظحالم  (. 18  ) تفای نایاپ  هحلاصم  اب  هثداح  یلو  دنداد .
ترورض تسا و  راوتـسا  تمکح  ساسا  رب  یمالـسا  مالک  يانبم  تمکح  لیلد  تسا . هدوبن  گنج  يارب  یگدامآ  اب  هطبار  رد  ینامیپ  زج 
رگنایامن تسا ، یمالک  لئاسم  یمامت  هیاپ  هک  فطل »   » هدـعاق هتفرگ و  تاشن  یهلا  تمکح  ماقم  زا  ینامـسآ  نایدا  ناربماـیپ و  نداتـسرف 

ار دوخ  ضیف  تمکح ، قفو  رب  تسا و  قالطالا  یلع  ضایف  دـنوادخ ، دـشاب . یم  یلاعت  قح  ترـضح  قـالطالا  یلع  تیـضایف  تمکح و 
هاچ زا  ار  هار  هتـشاد و  ینازرا  ناسنا  رب  تمکح -  ساسا  رب  ار -  تعیرـش  ضیف  هک  دـنوادخ  دزاس . یم  اه  هدـیرفآ  قئـالخ و  همه  لـماش 

نارود رد  هچنانچ  اصن ، هاوخ  دشاب  هدرک  صخشم  زین  ار  نآ  ییارجا  تنامـض  یتسیاب  لقع  ترورـض  مکح  هب  هتخاس ، صخـشم  وا  يارب 
نبا راتفگ  رد  دنا و  هتفگ  مالک  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسه . هدوب و  تبیغ  رصع  رد  هچنانچ  افـصو ، ای  تسا ، هدوب  موصعم  روضح 
رظان هرهاق  تردق  هک  هاگ  نآ  رگم  دشاب . هدنرادزاب  دناوت  یمن  دیعو  دعو و  حیبق و  حبق  نداد  ناشن  اهنت  تفر ، تراشا  نادب  دـیدحلا  یبا 

اراد ار  مزال  یگتـسیاش  هک  دـشاب  دـیاب  یناسک  هدـهع  رب  تیلوؤسم  نیا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تلادـع  يارجا  راد  هدـهع  ناـیرج و  رب 
، دریگ یم  ماجنا  مدرم  تعیب  ییاسانش و  قیرط  زا  زین  ماقم  نیا  ناگتسیاش  نییعت  دزاس . یم  صخشم  عرش  لقع و  ار  نآ  طئارـش  و  دنـشاب ،

يارب هک  دنا  هتفریذپ  ماظن  کی  ناونع  هب  ار  تعیرش  هک  تسا  یناسک  اب  نخس  يور  هتبلا  مییوگ . یم  نخـس  نآ  زا  دوخ  ياج  رد  هچنانچ 
زا هدوب و  فطل  هدـعاق  قبط  هک  دـنا  هتـسناد  یهلا  ضیف  ار  تعیرـش  تسا و  هدـمآ  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعـس  نیمات  تایح و  میظنت 

تعیرش ییارجا  نماض  ياهتیحالص  هک  دنک  یم  اضتقا  تمکح  ماقم  فطل و  هدعاق  نیمه  اذل  تسا . هتفرگ  همشچرس  یهلا  تمکح  ماقم 
يرادمتـسایس تسایـس و  رد  نید  میقتـسم  تلاخد  يانعم  هب  دوخ ، نیا  دـهد و  هئارا  هراب  نیا  رد  ار  مزال  ياهدومنهر  دـنک و  نییبت  زین  ار 

زا تفالخ  هلاسم  زین ، تنـس  لها  هاگدـید  زا  تنـس  لها  هاگدـید  زا  تفالخ  تسین . راک  رد  قلطم  باختنا  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  و  تسا ،
ار مزال  یگتـسیاش  هک  ار  یناسک  تسا  بجاو  نیملـسم  رب  هک  ینعم  نیدـب  دور ، یم  رامـش  هب  ینید  ترورـض  کی  هتـساخرب و  نید  نتم 
و : » تسا هدـمآ  نینچ  هیفـسن »  دـئاقع   » رد تـسا . یعرـش  هـفیظو  فـیلکت و  کـی  نـیا  دـننیزگرب و  دوـخ  یـسایس  تماـعز  يارب  دـنراد ،

رهق و  مهتاقدـص ، ذـخا  و  مهـشویج ، زیهجت  و  مهروغث ، دـس  و  مهدودـح ، ۀـماقا  و  مهماکحا ، ذـیفنتب  موقی  ماما  نم  مهل  دـب  نوملـسملا ال 
یلع ۀـمئاقلا  تاداهـشلا  لوبق  و  داـبعلا ، نیب  ۀـعقاولا  تاـعزانملا  عطق  و  داـیعالا ، عمجلا و  ۀـماقا  و  قیرطلا ، عاـطق  ۀصـصلتملا و  ۀـبلغتملا و 

(. 19  « ) ۀمالا داحآ  اهالوتی  یتلا ال  رومالا  نم  کلذ  وحن  و  مئانغلا . . .  ۀمسق  و  مهل ، ءایلوا  نیذلا ال  رئاغصلا  و  راغصلا ، جیوزت  و  قوقحلا ،
یم ینید  ترورـض  کی  ار  تماما  هلاسم  هورگ ، ود  ره  دننک و  یم  هماقا  تماما  يارب  هعیـش  هک  تسا  یلالدتـسا  نامه  انیع  لالدتـسا  نیا 

تمصع اریز  دناد ، یم  صن  هلیسو  هب  ار  ماما  نییعت  هعیش ، هک  توافت  نیا  اب  دنناد ، یم  تعیرش  تمکح  ماظن  زا  هتساخرب  ار  نآ  دنرمش و 
درف یفرعم  و  ناگربخ )  ) دقع لح و  لها  ییاسانـش  دنناد ، یم  یفاک  ار  تلادع  تقایل و  نوچ  تنـس  لها  یلو  دناد ، یم  طرـش  ماما  رد  ار 

تبیغ نارود  رد  هعیش  یباختنا  هویـش  هیبش  هک  یـشور  نامه  دنا . هتـسناد  یفاک  ار  یمومع  تعیب  روظنم  هب  مدرم  هب  نانآ  يوس  زا  هتـسیاش 
نم بصن  بجی  نیا  نم  و  ۀیحان ، لک  یف  ۀکوش  يذب  ءافتکالا  زوجی  مل ال  : » دیوگ یم  هدش  دای  ترورض  حیـضوت  رد  ینازاتفت  اذل  تسا .

باوج رد  دومن ؟ بوصنم  هماع  تسایر  يارب  ار  یـسک  دـشاب ، بجاو  و  دوشن ، افتکا  یلحم  تردـق  نابحاص  هب  ارچ  ۀـماعلا . »  ۀـسائرلا  هل 
زکرمت اریز  اذه . ». . . اننامز  یف  دهاشن  امک  ایندلا ، نیدـلا و  رما  لالتخا  یلا  ۀیـضفم  تامـصاخم  تاعزانم و  یلا  يدؤی  هنال  : » دـیوگ یم 

یم ایند  نید و  رما  رد  لالتخا  بجوم  دوش و  یم  یهتنم  اهدروخرب  اهیریگرد و  هب  يریگ  میمـصت  زکارم  ددعت  یـسایس و  تماعز  نتفرگن 
رما هک  ددرگ  یم  نشور  هلاسم  نیا  یبوخ  هب  تنـس  لـها  یمـالک  بتک  هب  هعجارم  اـب  ( 20 . ) میتسه نآ  دـهاش  ام  هزورما  هچناـنچ  ددرگ .

یماظتنا ماکحا  يارجا  نید و  تموکح  فده ، هتساخرب و  یمالسا  ماظن  نتم  زا  و  تسا ، ینید  يرورـض  رما  کی  هماع ، تماعز  تماما و 
ات ار  تما  نیتسار  تماعز  تماما و  یعقاو و  تفالخ  تنـس ، لها  ور  نیمه  زا  تسین . ریذـپ  ناکما  ناحلاص  تسد  رب  زج  هک  تسا  مالـسا 

کلم و اهدعب  مث  ۀنـس ، نوثالث  ۀـفالخلا  و  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یفـسن  نیدـلا  مجن  دـنناد . یم  ع - )  ) یلع تفالخ  نایاپ  لاس -  یس 
اهدعب ریصی  مث  ۀنس ، نوثالث  يدعب  ۀفالخلا  : » دومرف هک  دروآ  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  ینازاتفت  نیدلا  دعـس  ةراما . » 
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ییاهمتـس اهراشف و  زا  هیانک  تسا و  ندرـشف ) نادـند  اـب   ) ضع هشیر  زا  ضوضع -  دـیوگ : ۀـیاهنلا »   » رد ریثا  نبا  (. 21 « ) اضوضع اکلم 
لها همه  يارآ  قافتا  هب  تلاسر ، دـهع  رد  یـسایس  تماعز  تماما و  هک  نآ  هصالخ  دوش . یم  دراو  مدرم  رب  نامکاح  بناج  زا  هک  تسا 
ربمایپ یـسایس  تماعز  و  دـنزاس . مهارف  ار  رما  یلو  تاناکما  ات  هدوب  فیلکت  هفیظو و  کـی  اـهنت  تعیب  هدوبن و  مدرم  باـختنا  اـب  مالـسا ،
هلاسم هک  يو  زا  سپ  نارود  رد  و  دوب . یم  نآ  يارجا  نماض  دیاب  دوخ  دوب و  تعیرـش  هدـنروآ  وا  دوب ، هتـساخرب  وا  توبن  ماقم  زا  (ص )

رد یلو  دسانـش ، یم  هفیظو  کی  ار  تعیب  دـناد و  یم  صن  اب  ار  تماما  روضح ، رـصع  نایاپ  ات  نانچمه  هعیـش  دـشاب ، یم  حرطم  تفـالخ 
زور نامه  زا  زین ، تنس  لها  ار  شقن  نیا  هک  دناد  یم  عرش  دومنهر  هیاس  رد  حلصا  باختنا  صیخشت و  شقن  ار  تعیب  شقن  تبیغ ، رصع 

هب یمالسا  ماظن  رب  مکاح  لصا  کی  تسایس ، نید و  هطبار  هلاسم  ریدقت ، ره  هب  دنا . لئاق  حلصا  باختنا  تعیب و  يارب  تلاسر ، دهع  نایاپ 
نیدلا و روما  یف  ۀماع  ۀـسائر  ۀـمامالا  : » دـیوگ یم  مشـش -  لصف  رـشع -  يداح  باب  رد  یلح  همالع  - 1 اه : تشون  یپ  دور . یم  راـمش 

هیآ زین  و  . 6 بازحا 33 : هروس  - 2 هللا . . . ) یلع   ) بجاو وه  و  فطل . . . ۀمامالا  نال  القع ، ۀـبجاو  یه  و  ص )  ) یبنلا نع  ۀـباین  ایندـلا . . .
ص 266، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 4 . 4 ملق 68 : هروس  - 3 ( . 105 ءاسن 4 :  « ) هللا كارا  امب  سانلا  نیب  مکحتل  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  انا  »
، ۀغالبلا جهن  - 7 . 3 هبطخ : ۀغالبلا ، جهن  - 6 . 85 ص 81 - ج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  هب  دوش  عوجر  - 5 راسی . ) نب  لیضف  هحیحـص   ) مقر 4
: هب دوش  عوجر  - 11 . 25 لافنا 8 : هروس  - 10 . 139 ص 138 - ج 1 ، ۀغالبلا ، جهن  حرـش  - 9 مود . هبطخ : ۀغالبلا ، جـهن  - 8 . 26 هبطخ :

نبا هغالبلا -  جهن  حرش  - 14 ص 172 . تموکح ، تمکح و  - 13 . 18 حتف 48 : هروس  - 12 ثیدح 25 . ص 36 ، سوواط ، نبا  فئارطلا ،
یهاگلزنم مان  - 16 دـش . هدـیمان  مان  نیا  هب  تفرگ ، ماجنا  یتخرد  هیاس  ریز  رد  تعیب  هک  تهج  نادـب  - 15 ص 90 . ج 19 ، دیدحلا ، یبا 

عوجر - 18 تسا . هفحج  کیدزن  و  هکم ، ات  هار  زور  ود  تفاـسم  هب  تسا  یهاـگلزنم  ماـن  - 17 دراد . هلـصاف  هکم  ات  هار  زورکی  هک  تسا 
دمحم نب  رمع  صفح  وبا  نیدلا  مجن  فیلات  - 19 . 330 ص 321 - ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  و  ص 116 ، ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  هب : دوش 

حرش - 20 لاس 1319 . ناتسناغفا  لباک  پاچ  لاس 791 . يافوتم  ینازاتفت  رمع  نب  دوعسم  نیدلا  دعس  حرـش  هب  لاس 537 . يافوتم  یفسن .
؛ يداه دمحم  تفرعم ، هیقف ، تیالو  هلاقم : عبانم  ص 109 . نامه ، - 21 ص 110 . هیفسن ، دئاقع 

هعیش ثیداحا  رد  یمالسا  تموکح 

هّللا ناوضر  ینیمخ  ماما  فیلأت  یمالـسا ) تموکح   ) باتک ِزاغآ  رد  هلاقم ) کی  رد  باـتک  کـی   ) هعیـش ثیداـحا  رد  یمالـسا  تموکح 
نیا هب  درادن ; جایتحا  ناهرب  هب  نادنچ  دوش و  یم  قیدصت  بجوم  نآ  روصت  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  هیقف  تیالو  تسا : هدمآ  هیلع  یلاعت 

گنرد یب  دروآ  روصت  هب  ار  نآ  دـسرب و  هیقف ) تیالو   ) هب نوچ  دـشاب  هتفایرد  ًالامجا  یتح  ار  مالـسا  ماکحا  دـیاقع و  سک  ره  هک  اـنعم 
نیا هب  دـیاب  میهد  حیـضوت  ار  مکحم  یهقف  هیرظن  نیا  میهاوخب  رگا   1 تخانـش . دهاوخ  یهیدب  يرورـض و  ار  نآ  درک و  دهاوخ  قیدصت 

. میهد رارق  لمأت  تقد و  دروم  و  هعلاطم , ار  مالسا  ِنّودم  هقف  ینس و  هعیـش و  ثیداحا  زا  معا  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  مامت  روظنم 
هدش ماجنا  ۀیمامالا ) ۀعیـشلا  ثیداحا  یف  ۀیمالـسالا  ۀـموکحلا   ) باتک نافلؤم  طسوت  هعیـش , ثیداحا  هعلاطم  ینعی  راک  نیا  زا  شخب  کی 

ینیمخ ماما  هیرظن  نامه  ثیداحا  نیا  هعومجم  هک  هدش  جارختسا  هعیش  یثیدح  باتک  داتشه  دودح  زا  ثیدح  باتک 775  نیا  رد  تسا .
مزاول و زا  اه  نآ  همه  هک  میبای  یم  ناونع  دودح 140  اب  ار  یبلاطم  ثیداحا  نیا  رد  دنک . یم  نشور  یبوخ  هب  ار  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر 
. تسا مالـسا  ياه  هیاپ  زا  تموکح  تیالو و  تسا : حرـش  نیا  هب  روکذـم  ثیداحا  ياوتحم  تسرهف  . تسا مالـسا  رد  تموکح  تامزالم 

ماما لاملا .  تیب  هدننک ) تمسق   ) ِمساق جاحلاریما و  دنک . يراج  ّدح  هک  یـسک  فیرع , نیما , ریما , بساح , یـضاق , دراد : یناوعا  مکاح 
ِتحیصن یهاوخریخ و  دوش . یم  هدرمش  نیما  مدرم  روما  رد  نیملسم  ماما  دراد . تیولوا  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  هب  تبسن   2 نیملسم

زا تعاطا  مدرم  رب  تلادع و  تیاعر  ماما  رب  تسین . زیاج  ماما  نامرف  تفلاخم  تسین . زیاج  ماما  تعیب  نتسکش  تسا . بجاو  نیملسم  ماما 
لداع و ِماما  هب  فافختسا  تسین . زیاج  وا  ییوگدب  تبیغ و  ندینش  زین  ماما و  هب  مانشد  ندینش  تسا . بجاو  ماما  زا  عافد  تسا . بجاو  وا 
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زا يرگید  غلبم  تاکز  سمخ و  زا  ریغ  ماما  هک  تسا  زیاج  تسین . زیاج  لداع  ماما  رب  جورخ  تسا . مارح  نانمشد  ربارب  رد  وا  يرای  ِكرت 
اه تخرد  نآ  هویم  زا  دـنناوتب  نیرباـع  هک  درک  يریگولج  اـه  غاـب  يارب  راوید  نتخاـس  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دریگب . مدرم 

تاکز نداد  زا  ار  مدرم  دناوت  یم  ماما  دریگب . سمخ  تسا  هدش  دراو  اه  نآ  رد  سمخ  هک  يدراوم  ریغ  زا  دناوت  یم  ماما  دننک . هدافتـسا 
اه نآ  تسد  رد  هچ  نآ  هب  تبـسن  ار  صاخـشا  ِتیکلام  دناوت  یم  ماما  دنک . لالح  مدرم  رب  ار  لافنا  سمخ و  دناوت  یم  ماما  دـنک . فاعم 

ندناوخ زامن  هب  تبسن  ماما  اه . تعدب  هب  تبسن  ماما  هفیظو  دنکن . يریگ  یپ  هدش  ماجنا  وا  تموکح  زا  لبق  ار  هچ  نآ  دنک و  تیبثت  تسا 
زامن نیملسم و  ماما  هعمج . زامن  نیملـسم و  ماما  تسا . قحا  نارگید  زا  تعامج  تماما  يارب  ماما  تسا . رتراوازـس  نارگید  زا  تاوما , رب 
تباث ماما  مکح  هب  ندوب  رطف  دیع  ندوب و  نابرقدیع  دنک . رابجا  تعامجزامن  رد  روضحرب  ار  مدرم  دناوت  یم  ماما  رطف . دیع  نابرق و  دـیع 

تسرپرس  ) جاحلاریما ماما , دنکراداو . جح  ماجنا  هب  ار  مدرم  دناوت  یم  ماما  تسین . زیاج  جح  کسانم  ماجنا  رد  ماما  اب  تفلاخم  دوش . یم 
نیما رومأم  تاکز  نتفرگ  يارب  دریگ و  یم  تاکز  ماما  دنک . یم  یشک  هعرق  هعرق , موزل  دراوم  رد  ماما  دنک . یم  بصن  نییعت و  جاجح )
ماما دنک . یم  میـسقت  دوخ  رظن  قبط  ار  تاقدـص  ماما  دـنهدب . ماما  هب  دـیاب  ار  هرطف  تاکز  تسین . زیاج  ماما  زا  تاکز  ندرک  ناهنپ  دراد .

تاکز ذخا  نارومأم  همحزلا  قح  قوقح و  ماما  دزادرپ . یم  تاکز  زا  ار  مهبولق ) ۀفلؤم   ) مهس ماما  دزادرپ . یم  تاکز  زا  ار  نارادماو  ِماو 
ثراو هک  تسا  یـسک  ثراو  ماما  تسا . ماما  کلم  لافنا , دـنک . یم  میـسقت  ار  سمخ , ماما  تسا . مکاح  هب  طوبرم  سمخ  دـهد . یم  ار 

دریگ و یم  ار  هید  دراوم  یخرب  رد  ماما  دهدب . دنادب  حالص  هک  یناسک  زا  یخرب  هب  درادن  ثراو  هک  ار  یسک  ثرا  دناوت  یم  ماما  درادن .
رد لاـملا  تیب  دـهد . یم  رارق  لاـملا  تیب  رد  دریگ و  یم  هتـشک  ار  وا  شیـالوم  هک  ار  يدـبع  ِتمیق  ماـما  دـهد . یم  رارق  لاـملا  تیب  رد 

تیب ماما  دـنک . میـسقت  هنالداع )  ) يواسم روط  هب  نیملـسم  نایم  ار  لاملا  تیب  تسا  بجاو  ماـما  رب  دوش . یم  هنیزه  نید  مالـسا و  ِتیوقت 
تسا مزال  و  دنک . فرصت  نآ  رد  دیابن  درادن  لاملا  تیب  رد  یقح  هک  یسک  دهد . یمن  درادن  لاملا  تیب  رد  یقح  هک  یـسک  هب  ار  لاملا 

یمن ماما  دنک . تقد  لاملا  تیب  فرصم  رد  تسا  مزال  ماما  رب  دنتسه . کیرش  ءیف  لاملا و  تیب  رد  مدرم  دنک . عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  ماما 
تیب زا  قازترا  تسا . هورکم  لاملا  تیب  زا  قازترا  دـنک . باـجیا  ار  نآ  یتحلـصم  هک  یتروص  رد  رگم  دـنک  هریخذ  ار  لاـملا  تیب  دـناوت 

. دزادرپب لاملا  تیب  زا  شا  یگدـنز  هرادا  هزادـنا  هب  یـضاق  هب  ماما  تسا  مزال  تسا . زیاج  دراد  قح  لاملا  تیب  رد  هک  یـسک  يارب  لاـملا 
لاملا تیب  ندرک  هنیزه  اب  تسا  مزال  ماما  رب  دوش  كورتم  یلک  روط  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  تایز  ادخ و  هناخ  جـح  رگا 

ماو ماما  دزادرپ . یم  لاملا  تیب  زا  هدـش  بجاو  ریقف  صخـش  هدـهع  هب  هک  يا  هرافک  ماـما  دتـسرفب . ادـخ  هناـخ  جـح  هب  ار  دارفا  زا  یخرب 
ظفح يارب   ) ار راکانز  نز  ماما , دزادرپ . یم  لاملا  تیب  زا  ار  یـصاخ  دارفا  جاودزا  هنیزه  دراوم  یخرب  رد  ماـما  دزادرپ . یم  ار  ناـضورقم 
هدـهع هب  هک  يا  هید  دراوم  یخرب  رد  ماما  دزادرپ . یم  لاـملا  تیب  زا  نایعیـش  ناـیم  عازن  عفر  يارب  ماـما  دـهد . یم  رهوش  یگدولآ ) زا  وا 

ناوت هک  یناسک  هب  ماما  دنک . یم  ناربج  لاملا  تیب  زا  تخادرپ  اب  ار  یـضاق  هابتـشا  ماما  دزادرپ . یم  لاملا  تیب  زا  هدـش  بجاو  یـصخش 
هجلاعم مایا  رد  دنک و  یم  هجلاعم  هدش  هدیرب  هک  ار  قراس  تسد  لاملا  تیب  فرـص  اب  ماما  دنک . یم  کمک  لاملا  تیب  زا  دـنرادن  بسک 

ماما تسین . زیاج  نانآ  زا  نذا  یب  وا و  فرط  زا  بوصنم  ای  ماما  ریغ  اب  داهج  دزادرپ . یم  ار  ناینادنز  جراخم  ماما  دنک . یم  ییاریذپ  وا  زا 
. تسا ماما  اب  همذ  طیارش  نییعت  تسا . ماما  اب  نآ  طیارش  حلص و  دروم  هیزج و  رادقم  نییعت  دنک . یم  میـسقت  دوخ  رظن  هب  ار  گنج  مئانغ 
, دوخ ماما  یگنج . يارسا  ماما و  هیجارخ . یـضارا  ماما و  تسا . ماما  کلم  دراوم  یخرب  رد  مئانغ  دهد . یم  ناما  نمـشد  هب  گنجرد  ماما 
. دهد یم  قالط  دهد  یمن  ار  یگدنز  جراخم  هک  ار  یسک  رـسمه  مکاح , یـضاق . تافـص  دنک . یم  بصن  یـضاق  ای  دنک و  یم  تواضق 

رابجا ماما و  هنعالم . هلئـسم  ماما و  تسا . قالط  ّیلو  دراوم  یخرب  رد  ماما  دـهد . یم  قالط  تسا  رثالادوقفم  هک  ار  یـسک  هجوز  مکاـح ,
یخرب رد  وا  تیاضر  نودـب  ار  ریغ  لام  مکاح  … ای . قالط  هب  تسا  هدرک  ـالیا  هک  یـسک  راـبجا  ماـما و  … تسا . هدرک  راـهظ  هک  یـسک 

هب ادخ  لوسر  مکح  دنک . یم  دازآ  وا  تیاضر  یب  ار  يرگید  دبع  ماما  تسا . بیاغ  هک  یسک  لام  رد  فرـصت  ماما و  دشورف . یم  دراوم 
دودح يارجا  رد  طایتحا  تسا . مکاح  اب  یهلا  دودح  هماقا  تسا . ماما  اب  دارفا  ندوب  هتسکشرو  هب  مکح  بدنج . نب  ةرمـس  تخرد  ندنک 
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رما دـنهد . ماجنا  اراکـشآ  ار  یهانگ  رگا  رافک  رب  دودـح  هماقا  موزل  تسا . زیاج  باتک  لـها  ناـیم  مالـسا  هقف  قبط  تواـضق  تسا . مزـال 
بوخ تسین . زیاج  ّدح  يارجا  مدع  يارب  تطاسو  دراد . فاعم  ّدح  زا  ار  وا  دنک و  وفع  ار  یمرجم  دـناوت  یم  ماما  تسا . ماما  اب  نابراحم 

یم ریزعت  دنک  یم  تیذا  ار  ناناملـسم  هک  یـسک  دـنک . بیدأت  هداد  قالط  یعرـش  روتـسد  ریغ  رب  ار  دوخ  رـسمه  هک  ار  یـسک  ماما  تسا 
یم ریزعت  دـشاب  هداد  غورد  تداهـش  هک  یـسک  دـنوش . یم  زیزعت  دـنباوخب  فاـحل  کـی  ریز  هنهرب  رهوش )  نز و  ریغ   ) رفن ود  رگا  دوـش .
دنک مهتم  ار  يرگید  هک  یـسک  دوش . یم  ریزعت  دـنک  يدزد  هک  یکدوک  دنـسانشب . ار  وا  مدرم  اـت  دـننادرگ  یم  رهـش  رود  ار  وا  و  دوـش ,

دراوم یخرب  رد  تسا . ماما  اب  ریزعت  رادقم  نییعت  دوش . یم  ریزعت  دـنک  یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  دوش . یم  ریزعت 
يارب ندش  ینادنز  دنوش . یم  ینادنز  یناسک  هچ  دوش . یم  هتفرگ  تخـس  وا  رب  دش  دیعبت  رگا  براحم  دـنوش . یم  دـیعبت  نامرجم  یخرب 
سبح دشاب . هدیشارت  ار  ینز  ناوسیگ  هک  نیا  يارب  سبح  غورد . تداهـش  يارب  سبح  ددرگرب . یلومعم  لاح  هب  ات  تسم  سبح  تنایخ .

نیا يارب  سبح  لتق . هب  نداد  نامرف  يارب  سبح  لتق . ماهتا  يارب  هزور  شـش  ِسبح  انز . رطاخ  هب  سبح  رـسمه . هقفن  تخادرپ  مدع  يارب 
راک هدب  ات  لیفک  ِسبح  دنروایب . ار  لتاق  ات  دوش  یم  سبح  هداد  يرارف  ار  لتاق  هک  یسک  دشکب . ار  وا  يرگید  ات  هتشاد  هگن  ار  یسک  هک 
هدـش دـترم  هک  ینز  سبح  سـالتخا . يارب  سبح  يدزد . باـکترا  يارب  سبح  دزادرپـب . ار  دوـخ  یهدـب  هک  نیا  يارب  سبح  درواـیب . ار 

هعمج و زامن  هب  دیع  هعمج و  زور  ار  ناینادنز  دهد  یم  روتسد  ماما  … ای . دهد و  قالط  ار  شرـسمه  ات  هدرک  الیا  هک  یـسک  سبح  تسا .
ماما دریگب . ار  راکتحا  ولج  دـناوت  یم  یلاو  ناینادـنز . اب  راتفر  تیفیک  تسین . هتفریذـپ  نتفرگ  رارقا  دـیدهت  اب  سبح  رد  دـنربب . دـیع  زامن 
رداص ار  رافک  زا  یخرب  لتق  روتـسد  دناوت  یم  ماما  دنک . یم  بارخ  ار  نئاخ  هناخ  ماما  دنک . یم  بارخ  ار  اهانب  مودعم و  ار  اهزیچ  یخرب 

. تسا هدرب  هانپ  یهلا  مرح  هب  هدـش و  بکترم  یتیانج  هک  یـسک  درومرد  ماما  هفیظو  تسا . زیاج  دراوم  یخرب  رد  راـکاطخ  دـیدهت  دـنک .

. دوش یم  ماما  لیبق  زا  بوصنم  هیقف  لماش  لداع  ماما  هژاو  هیقف . تیالو  تایاور  دنک . فرـصت  مدرم  لاوما  رد  هک  تسا  زیاج  مکاح  يارب 
تایاور نیا  دـشابن  یتموکح  مکاح و  رگا  تسا و  تموکح  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یبلاطم  لماش  هدـش  دای  تایاور  لداـع . ماـما  تاـفص 

هک تسین  یمالسا  تموکح  زا  يادج  مالسا  تسا و  هنع  غورفم  مالـسا  ماکحا  نایم  رد  تموکح  ِلصا  ِدوجو  سپ  تشاد , دهاوخن  دروم 
مالـسا زا  مالـسا  کیکفت  عقاو  رد  تسایـس  زا  مالـسا  ِکیکفت  فورعم  هلمج  تسا و  هدش  غالبا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طسوت 

پاچ مق )  ) قح هار  رد  هسسؤم  تاراشتنا  طسوت  يریزو  هحفـص  رد 248  ۀیمامالا ) ۀعیشلا  ثیداحا  یف  ۀیمالـسالا  ۀموکحلا   ) باتک تسا .
 . 2 تسا . هیقف ) تیالو   ) دـنم جرا  ِباتک  نیا  ِرگید  مان  موس ;1391ه.ق . پاچ  ص 6 , یمالسا , تموکح   . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هدش 

همانلـصف هلاقم : عبانم  تسا . موصعم  ماما  زا  معا  تایاور , نیا  رد  نیملـسم  ماما  دنک  یم  تباث  هک  دراد  دوجو  ینئارق  ثیداحا  نیا  لک  رد 
؛ اضر يداتسا ، هرامش 8 ، یمالسا ، تموکح 

یمالسا تموکح  فادها 

نآ هب  لین  تهج  رد  هک  دنراد  يدصاقم  فادـها و  شیوخ  تیعورـشم  ردـصم  تیهام و  بسح  رب  اهتموکح  یمالـسا  تموکح  فادـها 
رب هوالع  ینید  ياهتموکح  اـما   . تسا دوخ  مدرم  یتشیعم  يداـم و  ياـهزاین  نیمأـت  ینید ، ریغ  ياـهتموکح  مهم  فدـه  . دـننک یم  شـالت 

يورخا يویند و  تداعس  نیمأت  هغدغد ي  دوخ ، هبون  هب  مه  یمالـسا  تموکح  دنراد . زین  ار  نآ  ياهـشزرا  نید و  هغدغد ي  قوف  تیاغ 
تموکح یلک  فادها  ع )  ) یلع ماما  لیذ  تیاور  هب  دانتسا  اب  دیهـش  داتـسا  . دبلط یم  يرگید  لاجم  نآ  نییبت  هک   . دراد ار  دوخ  هعماج ي 

رد ایند  لانم  لام و  لیـصحت  یگبلط و  هاج  فدـه  در  نمـض  ع )  ) یلع ماـما  دوش . یم  رکذ  راـصتخا  هب  هک  . دـنک یم  حیرـشت  ار  یمالـسا 
ماـقت كداـبع و  نم  نومولظملا  نمأـیف  كدـالب  یف  حالـصألا  رهظن  کـنید و  نم  ملاـعملا  درنل  نکل  و  دـیامرف .  یم  شیوـخ ، تموـکح 

لماـکت تداعـس و  هار  هک  نآ  ياـه  شزرا  لوصا و  ناـمز ، رورم  هب  ینید  ره  نیتسار : مالـسا  هب  تشگزاـب  (. 62 . ) كدودح نم  ۀـلطعملا 
هتـشاگنا لوصا »  » نآ عورف  و  عورف »  » نآ لوصا  اسب ، هچ  . دریگ یم  رارق  یـصاخ  هورگ  ای  مدرم  یهجوت  مک  يرهم و  یب  دروم  دـنا ، ناسنا 
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تلادـع يدازآ ، زا  نید  میرکت  جرا و  الثم  . تسا هداتفا  قافتا  مالـسا  یعامتجا  ياه  هزومآ  ماکحا و  هرابرد ي  قوف  رما  هک  نیا  امک  . دوش
هصرع فشک و  و   . دوب هدنام  هتخانشان  ناناملسم  رب  يدامتم  نورق  یط  اهنآ  رهوگ  هک  تسا  ییاه  هزومآ  زا  یتاقبط  ضیعبت  اب  تفلاخم  و 

ار نید  دیاب  ماگ  نیلوا  رد  یمالسا  مکاح  نخس  رگید  هب  دراد . نید  هغدغد ي  هک  تسا  یمالـسا  مکاح  يارب  سدقم  فده  کی  نآ  ي 
تفرعم و ناگنـشت  هب  تسا  يرـصع  ره  اـب  راـگزاس  ترطف و  قباـطم  هک  ار  نآ  هرـس  باـن و  ياـه  هزوـمآ  هدرک و  کـیکفت  نـید  ریغ  زا 

فراعم رد  هک  یناسنا  ياهـشزرا  زا  میظع  هنیجنگ ي  نیا  . دراد دوجو  یمالـسا  میلاعت  نتم  رد  یتسیلاربیل  تامیلعت  دـیامن . هضرع  نایناهج 
دوخ دراو  یعقاو  بوخ و  ياه  سانـش  مالـسا  زا  هدـع  کـی  هلیـسو ي  هب  ناریا  رد  دـعب  هب  ( 1320  ) هنـس ي زا  ابیرقت  دوب ، هتفهن  یمالـسا 

تیرح و نید  مالـسا  . تسا فلاخم  یتاقبط  ياه  ضیعبت  اب  مالـسا  . تسا تلادع  نید  مالـسا  دـش ، هتفگ  مدرم  هب  ینعی  . دـش مدرم  یهاگآ 
مالسا نیتسخن و  مالسا  هب  تشگزاب  ینعی  دیوگ . یم  کنید ) نم  ملاعملا  درنل   ) قوف تیاور  لوا  زارف  نییبت  رد  داتـسا  ( 63 . ) تسا يدازآ 

اه و حور  رد  یلوحت  اه و  هشیدنا  اهرکف و  رد  یحالـصا  ینعی  ندرک ، نیزگیاج  ار  لیـصا  ياه  تنـس  ندرب و  نایم  زا  ار  تعدب  نیتسار ،
مغ مه و  همه  ینید  تموکح  نید و  هک  دننامگ  نیا  رب  یخرب  يداصتقا : هعـسوت ي  .2 ( 64 . ) مالسا دوخ  هنیمز  رد  اه  تواضق  اهریمض و 
دوخ هک  یلاح  رد   . دـنام یم  زاب  روشک  هعـسوت  يدابآ و  نارمع و  زا  ناسنیدـب  هدومن و  مدرم  يورخا  يونعم و  ياهزاین  فوطعم  ار  دوخ 

تموکح فادـها  ءزج  ریگمـشچ  صخاش و  وحن  هب  مه  نآ  روشک  يداصتقا  هعـسوت ي  هک  انعم  نیا  هب  . دـنک یم  ناـیب  ار  نآ  سکع  نید 
یم دیکات  فده  نیا  هب  حوضو  هب  قوف  هبطخ ي  رد  یمالسا  مکاح  توبن و  ماقم  نیـشناج  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماما  . تسا یمالـسا  ینید و 

راکشآ ینعی  رهظن » ! » تسا بیجع  یلیخ  كدالب » یف  حالـصألا  رهظن  . » دیوگ یم  كدالب » یف  حالـصألا  رهظن   » حیـضوت رد  داتـسا  دنک .
جایتحا هک  دشاب  یساسا  حالصا  نیا  ردق  نآ  . میروآ لمع  هب  تیاهرهش  رد  . دشاب نشور  هک  یحالصا  ریگمـشچ ، نایامن و  حالـصا  مینک ،

ار اهمکـش  نداد ، وت  تاـقولخم  یگدـنز  هب  ناـماس  رگید ، تراـبع  هب  . تسادـیپ راوید  رد و  زا  شمیـالع  . دـشاب هتـشادن  هعلاـطم  رکف و  هب 
یگدنز مدرم ، يدام  یگدنز  دوبهب  يارب  مادـقا  ندرب ، نایم  زا  ار  اه  لهج  ندرک ، هجلاعم  ار  اهیرامیب  ندـناشوپ ، ار  اه  نت  ندرک ، باریس 

اهرهش نارمع  ار  مکاح  فیاظو  زا  یکی  رتشا ، کلام  هب  دوخ  فورعم  نامرف  رد  ع )  ) یلع ترضح  زاب  ( 65 . ) نداد ناماس  ار  مدرم  يدام 
فلتخم تاقبط  طباور  حالـصا  ینید  تموکح  فادـها  زا  رگید  یکی  یعامتجا : طـباور  حالـصا  .3 ( 66 . ) دـنک یم  دای  اهدالب » ةراـمع  »

ار هعماج  تینما  دزادرپب و  دـشاب ، هک  یبصنم  ماقم و  ره  رد  ملاظ  زا  يو  قح  قاقحا  هب  مولظم  زا  يرادـفرط  اب  تموکح  الثم  تسا  هعماج 
دیاب یمالـسا  هعماج ي  رد  ینعی  تسا  هفرط  ود  تینما  نیا  .و  دننکن يدعت  رگیدـکی  هب  هعماج  فلتخم  تاقبط  هک  دـیامن  میظنت  يوحن  هب 

هب لومتم  صخـش  يدعت  تروص  رد  رگید ، يوس  رد  دنکن و  يدـعت  نآ  هب  یـسک  دنـشاب و  رادروخرب  لماک  تینما  زا  مدرم  ياه  هیامرس 
رد ع )  ) یلع ترـضح  . ) دیوگ یم  عامتجا  هیامرـس و  تینما  ظفح  هرابرد  يرهطم  دیهـش  دنک . عافد  نآ  زا  تموکح  دیاب  فیعـض  قوقح 
هب دـیاب  وت  کـلام ! . دـیامرف یم  وا  هب  تسه  مه  یفاـک  لوصا  رد  نآ  نیع  هک  دراد  يا  هلمج  تسا  هتـشون  رتشا  کـلام  هب  هک  یناـمرف  نآ 

ناشدوخ زیزع  تسود  ناشلام و  یتسه و  راد  هگن  ناش و  تینما  هدننک ي  نیمأت  یعقاو  يانعم  هب  ار  وت  مدرم  هک  ینکب  تموکح  يا  هنوگ 
یم نینمؤملا  ریما  دیوگ .  یم  فیعـض  ریذـپ و  بیـسآ  رـشق  اصوصخ  تاقبط  یمامت  يارب  ییاضق  تینما  نیمأت  هرابرد ي  و  ( 67 . ) دننادب

ذخؤـی یتـح  ۀـما  سدـقت  نل  : » هک مدینـش  ربـمغیپ  زا  ررکم  هکلب  راـب  کـی  هک  ینک  لاـیخ  هن  ینعی  ةرم  ریغ  ار  هلمج  نیا  نم  هـک  دـیامرف 
هب يا  هعماج  مییوگ ،) یم  هعماج  زورما  هچنآ  اب  تسا  يواسم  تما  هملک ي   ) یتما دومرف : ربمغیپ  « ، » عتعتتم ریغ  يوقلا  نم  هقح  فیعضلل 

تقو نآ  رگم  دسر  یمن  تسا ، یناسنا  هعماج ي  هعماج ، نیا  تفگ  دوشب  هک  دـشاب  دـیجمت  سیدـقت و  لباق  هک  یماقم  هب  تسادـق ، ماقم 
رد یتنکل  دتـسیا  یم  يوق  لباقم  رد  فیعـض  یتقو  هملک . تنکل  نودب  دریگب  يوق  زا  ار  شقح  فیعـض  هک  دشاب  لاونم  نیا  هب  عضو  هک 

دننک رود  دوخ  زا  ار  ینوبز  فعـض و  هیحور ي  یلک  روط  هب  مدرم  هک  نیا  یکی  تسا : بلطم  ود  لماش  نیا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  شنایب 
تسا و سیلبا  دونج  زا  سرت  هک  دنشاب  هتشادن  سرت  دتفین ، ناش  نابز  هب  تنکل  دنتسیاب ، هناعاجش  دشاب ، يوق  هزادنا  ره  يوق  لباقم  رد  و 

دیهش همالع ي  ( 68 . ) دشاب هتـشادن  دوجو  یفیعـض  يوق و  نوناق ، لباقم  رد  هک  دشاب  يروط  دیاب  یعامتجا  تاماظن  الـصا  هک  نیا  رگید 
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تهج نآ  زا  ع )  ) یلع دنک . یم  رکذ  ع )  ) یلع تموکح  فده  ار  یتاقبط  هلصاف ي  ندرب  نیب  زا  مولظم و  قوقح  زا  عافد  رگید ، ياج  رد 
نم ۀـلطعملا  ماقت  و  : » ییارگ نوناق  .4 ( 69 . ) دوب هدـش  میـسقت  مورحم  هفرم و  مولظم و  ملاظ و  هب  هعماـج  هک  تفرگ  هدـهع  هب  ار  تفـالخ 

هب هراـشا  زارف  نیا  رد  ترـضح  . تسا ریغ  ییازج و  زا  معا  یهلا  نیناوـق  قـلطم  ياـیحا  هدـش ، لـیطعت  دودـح  يارجا  زا  دارم  كدودـح ، »
يریگولج تعیرـش  ماکحا  دودح و  يارجا  زا  یـصخش  ياه  باسح  يور  اضعب  هک  دنک  یم  نیـشیپ  يافلخ  ياه  يراک  هحماسم  یـضعب 

مرج و یبصنم  بحاـص  هورگ و  ره  زا  سک و  ره  زا  .و  دـنیب یم  ناـسکی  یهلا  نوناـق »  » لـباقم رد  ار  مدرم  همه ي  ترـضح  دـندرک . یم 
ناوات هدـناشک و  همکحم  ياپ  هب  ار  وا  ییانـشآ  یلیماف و  یعامتجا ، یـسایس ، ياه  يراک  هظحـالم  هنوگچیه  نودـب  دوش  رداـص  یفـالخ 

، تسا هدرک  طبـض  خـیرات  هک  يروطناـمه  دوب و  دـنب  ياـپ  مهم  لـصا  نیا  هب  دوخ  لـمع  ماـقم  رد  ترـضح  ( 70 . ) دـهد یم  ار  شفـالخ 
ناگدنیامن رگید  شدـمتعم و  فورعم و  دنمـشناد  سابع  نبا  شردارب ، لیقع  نبا  لثم  دوخ  کیدزن  ناگتـسب  اب  ییاهدروخرب  ترـضحنآ 

نآ هب  ياکتا  اب  ای  نید  مان  هب  نیمز  برغم  رد  هک  ییاهتموکح  هک  دـش  ناـیب  رتشیپ  یمالـسا  تموکح  رد  مدرم  قوقح  تسا . هتـشاد  دوخ 
مامتها و مالسا  سدقم  نییآ  اما  . دنتشاگنا هدیدان  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ار  مدرم  قوقح  هدروآ و  رد  دادبتسا  زا  رس  اعون  دندرک ، تموکح 

ندمت زا  رود  هب  يا و  هلیبق  یمدرم  هک  ار  دوخ  مدرم  شیپ  هدس  هدراهچ  .و  تسا هتشاد  تموکح  لباقم  رد  مدرم  قوقح  هب  یصاخ  تیانع 
نییبت هب  اجنیا  . دومن نآ  تیاعر  هب  مزلم  ار  نامکاح  هدرمش و  رب  یعیبط  یسایس و  یعامتجا و  ددعتم  قوقح  نابحاص  دندوب  یـسارکومد  و 
باتک زا  لصف  کی  صاصتخا  اب  دیعـس  دیهـش  مدرم : نیما  لـیکو و  مکاـح  .1 میزادرپ . یم  دیهـش  مـلکتم  رظنم  زا  قوـقح  نـیا  زا  یخرب 

هطبار ي عون  نییبـت  هب  ادـتبا  مدرم » قوقح  هب  فارتـعا   » ناونع تحت  مکاـح ، لـباقم  رد  مدرم  قوـقح  هب  هغـالبلا » جـهن  رد  يریـس   » سیفن
« دنفسوگ نابوچ و  « ، » فلکم قحیذ و  « ، » كولمم کلام و   » هطبار ي لوا ، هطبار ي  دزادرپ . یم  فلتخم  ياه  هفـسلف  رد  مدرم  مکاح و 

ءزج نانآ  تسا و  مکاح  شیاسآ  هاـفر و  رطاـخ  هب  ناـنآ  دوجو  الـصا  .و  دنتـسه وا  كولمم  هدرب و  مکاـح  ربارب  رد  مدرم  نآ  رب  اـنب  تسا 
نانآ هافر  مدرم و  روما  حالـصا  هب  یهاگ  یمکاح  رگا  تسا و  هدـش  رـصحنم  مکاح  يارب  طقف  قح  درادـن و  یقح  هفیظو  فیلکت و  يادا 

رد سویـسرگ »  » هب داتـسا  يأر  نیا  ناقفاوم  زا  دـهد . یم  ماجنا  شناویح  يارب  ناویح  کی  کـلام  هک  تسا  يراـمیت  لـیبق  زا  . دزادرپ یم 
هدننک هارمگ  كانرطخ و  هشیدنا ي  ار  قوف  هشیدنا ي  سپس  و  دنک ، یم  هراشا  زبوه  رد 1625 و  حلص » گنج و  قح   » مان هب  دوخ  باتک 

يدازآ و ناگنـشت  همهمه ي  شروش و  هنیمز ي  هک  دـش  یم  غـیلبت  یطـسو  نورق  رد  یئاـسیلک  راـکفا  طـسوت  هک  دـنک  یم  فیـصوت  يا 
زا نخـس  تسا ، هفرط  ود  هیوس و  ود  هطبار ي  مود ، هطبار ي  اما  دروآ . دوجو  هب  ادخ ، نید و  دض  رب  هکلب  اسیلک ، دـض  رب  ار  یـسارکومد 
هک دـنراد  یقوقح  دوخ  يارب  مدرم  تسا  فرط  ود  ره  رد  تسه  هک  تسا  یقح  رگا  تسین و  مادـکچیه  رد  یگدرب  تیکلاـم و  هطبار ي 

. دـننک یلاخ  هناش  نآ  ربارب  رد  دـنناوت  یمن  مدرم  هک  تسا  رادروخرب  یقوقح  زا  مکاح  نینچمه  دـنک و  بلـس  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  مکاح 
اجنیا رد  مکاـح  شقن  و  دـنا ، هدرپـس  وا  هب  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  یتناـما  مکاـح  تسد  رد  تموـکح  هک  تسا  نیا  مدرم ، قوـقح  زا  یکی 

رارق رگا  .و  تسا تناما » قح و  بحاـص   » و لـکوم »  » شقن مدرم ، شقن  و  ( 71 « ) نابهگن یعار و   » و حـلاص » نیما   » و لیکو »  » کـی شقن 
اب مالـسا  هک  دوش  یم  حرط  لاؤس  نیا  اجنیا  ددرگ . ادـف  ای  موکحم  مدرم  يارب  دـیاب  هک  تسا  مکاـح  نیا  دـشاب  يرگید  يارب  یکی  تسا 
هک هغالبلا  جهن  رد  تسا  لوا )   ) هشیدنا ي نآ  سکع  هب  رما  تسرد  مالسا  رظن  زا  دسیون .  یم  هراب  نیا  رد  داتسا  تسا ، قفاوم  رظن  مادک 
زا نخـس  نآ  رـسارس  رد  تسا و  ناـفرع  دـیحوت و  باـتک  يزیچ  ره  زا  لـبق  سدـقم  باـتک  نیا  هک  نآ  اـب  تساـم  ثحب  عوضوم  نوـنکا 
هک نیا  نارمکح و  ربارب  رد  اهنآ  زاتمم  هتـسیاش و  عقوم  مدرم و  هدوت ي  یعقاو  قوقح  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  ادخ  مان  اج  همه  تسادـخ و 

باتک نیا  قطنم  رد  تسا ، هدـش  هجوت  نادـب  تخـس  هکلب  هدـشن  تلفغ  تسا ، مدرم  قوقح  ینابهگن  يرادـتناما و  نارمکح  یعقاو  ماـقم 
يارب یکی  تسانب  رگا  مدرم  نارمکح و  ود  نیا  زا  تسا . اـهنآ  ربارب  رد  لوئـسم  مدرم و  قوقح  نابـساپ  نیما و  نارمکح ، ماـما و  فیرش ،
يارب هاگنآ  داتسا  ( 72 . ) نارمکح يارب  موکحم  مدرم  هدوت ي  هن  تسا ، موکحم  مدرم  هدوت ي  يارب  هک  تسا  نارمکح  نیا  دشاب  يرگید 
اودؤت نا  مکرمأـی  هللا  نا  دـنک . یم  دانتـسا  نآرق  هب  دوش ، یم  هدرپـس  مکاـح  هب  مدرم  طـسوت  هک  ینارمکح  ندوـب  تناـما  هیرظن ي  دـییأت 
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نیما و ناوـنع  هب  ار  عاـمتجا  تسرپرـس  مکاـح و  میرک  نآرق  ( 73 « . ) لدـعلاب اوـمکحت  نا  ساـنلا  نیب  متمکح  اذا  اـهلها و  یلا  تاـنامألا 
همئا تشادرب  دنک . یم  یقلت  دیامن ، ادا  دیاب  تسا و  هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  تناما  یعون  ار  هنالداع  تموکح  دسانـش ، یم  عامتجا  نابهگن 

زا رگید  یکی  ( 74 . ) دوش یم  طابنتـسا  میرک  نآرق  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  انیع  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  صخـش  صوصخلاـب  نید و  ي 
« نامکاح ندوب  لـیکو  ناـبهگن و  « ، » تموکح ندوب  تناـما   » هب اـهنآ  رد  هک  تسا  هغـالبلا  جـهن  ددـعتم  ياـهزارف  داتـسا ، دـهاوش  هلدا و 

یف هنکل  ۀـمعطب و  کل  سیل  کلمع  نا  دـسیون . یم  ناجیابرذآ  لـماع  هب  يا  هماـن  رد  ع )  ) یلع ترـضح  تسا . هدـش  دـیکات  حیرـصت و 
تـسا هدش  هدرپس  وت  هب  هک  یتموکح  هک  يرادـنپب  ادابم  ( 75 . ) ۀـیعر یف  تاتفت  نا  کل  سیل  کقوف ، نمل  یعرتسم  تنا  ۀـناما و  کقنع 

یناـبهگن و تیاـعر و  وـت  زا  وـت  قوـف  اـم  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  تندرگ  رب  یتناـما  ریخ ، تسا ، هداـتفا  تگنچ  هب  هک  تـسا  راکـش  کـی 
هب يا  همانشخب  رد  ترـضح  زاب  ( 76 . ) ینک راـتفر  مدرم  ناـیم  رد  هاوخلد  دادبتـسا و  هب  هک  دـسرن  ار  وت  . دـهاوخ یم  ار  مدرم  قوقحظفح 

. ۀـمئالا ءارهن  ۀـمالا و  ءالکو  ۀـیعرلا و  نازخ  مکناف  مهجئاوحل  اوربصا  مکـسفنا و  نم  سانلا  اوفـصناف  دـیامرف . یم  دوخ  یتایلام  نارومأـم 
گنت مدرم  تاجاح  ندروآ  رب  رد  دیـشاب و  هلـصوح  رپ  دـیهدب ، قح  ناتدوخ  هراـبرد ي  مدرم  هب  دـینک ، راـتفر  فاـصنا  لدـع و  هب  ( 77)

« ، ۀـناما کقنع  یف   » تلالد ( 78 . ) دیتموکح ناریفـس  تلم و  ناگدـنیامن  تیعر و  ناراد  هنازخ  ناروجنگ و  امـش  هک  دـینکن  یگلـصوح 
نتفریذپ تموکح :) لیمحت  مدـع   ) مکاح باختنا  قح  .2 تسا . حیـضوت  زا  زاین  یب  مدرم  ندوب  قحیذ  رب  ۀـمالا » ءالکو  « ، » ۀـیعرلا نازخ  »

قوقح نیا  زا  یـضعب  هب  هک  تسا ، مکاح  لابق  رد  مدرم  يارب  یناوارف  قوقح  هاگتـساخ  مدرم ، يارب  مکاـح  ندوب  لـیکو  نیما و  هیرظن ي 
انعم نیا  هب  . تسا مدرم  ینعی  نالکوم  طسوت  مکاح  لزع  باختنا و  قح  نتفریذـپ  قوف ، هیرظن  همزال ي  هرمث و  نیلوا  میوش .  یم  ضرعتم 

فلتخم ياه  هناهب  هب  دـنناوت  یمن  ماکح  اهتموکح و  تسا و  ناسنا  هیلوا  قوقح  ءزج  نآ  باختنا  صاخ و  یلاو  تموکح و  نتفریذـپ  هک 
نیئآ دریگ . تروص  یـسارکومد  رادـم  زا  تموکح  نییعت  دـیاب  و  دـننک ، لیمحت  مدرم  هب  ار  دوخ  ادـخ ، يوس  زا  وا  باـختنا  نید و  لـثم 

هدومن هضرع  ار  نآ  هتشاد و  هجوت  الماک  لصا  نیا  هب  دوب  اپورا  رد  یطسو  نورق  عورش  اب  فداصم  هک  شیپ  هدس  هدراهچ  مالـسا  سدقم 
ع)  ) یلع ترضح  دننام ، موصعم  ماما  کی  تسد  هب  مهنآ  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  مالـسا  هک  نیا  هجوت  دروم  بلاج و  هتکن ي  تسا .
ای ، » دومرف يو  هب  هک  دـنک  یم  تیاور  ربمایپ  زا  ع )  ) یلع ماما  هکناـنچ  . تسا هدومن  مدرم  يوس  زا  نآ  شریذـپ  باـختنا و  هب  طونم  مه  ار 

، ریگ تسدب  ار  تموکح  هتـشر ي  دـنداد ، نت  وت  تموکح  هب  تیاضر  تیفاع و  لامک  رد  رگا  تسوت ، هدـهع ي  رب  نم  تما  تیالو  یلع 
یلا دهع  هللا  لوسر  ناک  دق  راذـگاو . » ناشدوخ  هب  ار  نانآ  راک  دـنتفرگ  شیپ  ار  فالتخا  هار  دنتـشادن و  رظن  قافتا  وت  هرابرد ي  رگا  اما 

. هیف مه  ام  مهعدف و  کیلع  اوفلتخا  نا  مهرماب و  مقف  اضرلاب  اوعمجا  ۀیفاع و  یف  كولو  نا  یتما و  ءالو  کل  بلاط  یبا  نب  ای  لاقف : ادهع 
ماما تموکح  طرـش  هک  تسا  دـقتعم  دیهـش  رکفتم  ساسا  نیا  رب  تسین ، هراشا  لاجم  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تاـیاور  عوضوم  نیا  رد 
یمن دیابن و  روز  هب  وا  دنهاوخ  یمن  صیخـشت ، مدع  تلاهج و  يور  زا  مدرم  ار  قح  هب  ماما  رگا  تسا . مدرم  نتفریذپ  مه  موصعم )   ) قح
ندوب یمالـسا  دـهاوخ  یمن  سکچیه  رگید : ياـج  رد  و  ( 79 . ) تسا نیا  يارب  مه  تعیب  موزل  . دـنک لـیمحت  ادـخ  رما  هب  ار  دوـخ  دـناوت 
مدرم دوخ  ار  هیقف  اساسا   » دننام داتـسا  رگید  تارابع  ( 80 . ) تسا مدرم  دوخ  ياضاقت  نیا  دـنک  لیمحت  مدرم  يارب  ار  یمالـسا  يروهمج 
سیئر باختنا  نآ ، لکـش  هک  تسا  یتموکح  ... یمالـسا يروهمج  « ، » مدرم يژولوئدـیا  رهم  ینعی  یعرـش  تیالو  « ، » دـننک یم  باختنا 

هک نیا  اما  تسا . ناشدوخ  تموکح  باختنا  رد  مدرم  قح  رب  رظان  همه  دـش ، شرازگ  رتشیپ  هک  . » تسا مدرم  هماـع ي  يوس  زا  تموکح 
نآ خساپ  هن ؟ ای  دنک  یم  دراو  یمالـسا  مکاح  یهلا  تیعورـشم  تیحالـص و  لصا  رد  يا  هشدخ  نآ  ایآ  مدرم ، باختنا  مدع  تروص  رد 

بحاص لکوم و  ناونع  هب  مدرم  هکلب  هدـشن  رـصحنم  مکاح  باختنا  رد  طقف  مدرم  قوقح  داقتنا : تراـظن و  قح  .3 تشذگ . نیا  زا  شیپ 
مدرم لباقم  رد  ییوگخـساپ  هب  فظوم  ار  نامکاح  مالـسا  رگید  يوس  رد  .و  دنراد مکاح  تموکح  هوحن ي  رب  داقتنا  تراظن و  قح  قح ،

تینوصم نآ ، لـباقم  هیرظن ي  ( 81 « . ) نیملـسملا ۀمئال  ۀحیـصنلا  . » دومرف هک  تساعدـم  هاوگ  مالـسا  ربمایپ  فورعم  تیاور  . تسا هدرک 
ریغ سدـقم و  ماقم  پاپ »  » غیلبت و اسیلک  يوس  زا  یطـسو  نورق  رد  هک  تسا  نارگید  تساوخزاـب  داـقتنا و  تراـظن و  هنوگ  ره  زا  مکاـح 
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تردـق شریذـپاب  مزالم  ادـخ ، نید و  هب  داقتعا  هک  دروآ  دوجوب  مدرم  ناهذا  رد  ار  تشادرب  نیا  قوف  هیرظن ي  . دـش یم  یقلت  دـقن  لـباق 
هقلطم ي تموکح  شریذپ  ادخ  هب  داقتعا  هجیتن ي  اهنت  هن  یعامتجا ، هفـسلف ي  رظن  زا  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  داتـسا  . تسا مکاح  هقلطم 

عامتجا لباقم  رد  ار  مکاـح  هک  تسادـخ  هب  داـقتعا  اـهنت  هفـسلف ، نیا  رظن  زا  هکلب  دراد ، تیلوئـسم  مدرم  لـباقم  رد  مکاـح  تسین و  دارفا 
یسایس هشیدنا  رد  ( 82 . ) دـنک یم  یفرعم  یعرـش  مزال  هفیظو ي  کی  ار  قوقح  يافیتسا  دـنک و  یم  قحیذ  ار  دارفا  دزاس و  یم  لوئـسم 

دشاب رودب  داقتنا  تراظن و  هریاد ي  زا  ات  تسین  تیهولا  یسدق و  ماقم  اب  مزالم  موصعم  ریغ  رد  اصوصخم  تموکح  ماقم  داتـسا ، عیـشت و 
یموهفم نینچ  هاگچیه  هعیش  رد  دراد ، ننست  ناهج  هب  صاصتخا  ماکح  نتشاد  یسدق  ماقم  دشاب . تراظن  تیلوئسم و  قوف  حالطصا  هب  و 

تراظن و دوجو  هفسلف ي  رگید  عضوم  رد  داتسا  ( 83 . ) تسا هدوبن  الاب  تروص  هب  زگره  رمالا » یلوا   » زا هعیش  ریسفت  . تسا هتشادن  دوجو 
هتـشون رد  دسیون . یم  دیلقت » عجارم   » يریذپ دقن  هرابرد ي  و  دنک ، یم  رکذ  دادبتـسا »  » رطخ زا  يریگـشیپ  ار  موصعم  ریغ  مکاح  زا  داقتنا 

یموصعم ریغ  ماقم  ره  هک  متسه  هدوب و  دقتعم  دنتسین و  هملک ، نیا  حیحـص  موهفم  هب  داقتنا  قوف  عجارم  هک  ما  هدرک  حیرـصت  مدوخ  ياه 
ره هک  منک  یمن  رکف  ماوع  دننام  هک  نیا  نمض  ... مالـسا يارب  مه  تسا و  رطخ  شدوخ  يارب  مه  دریگ ، رارق  داقتنا  لباق  ریغ  عضو  رد  هک 

، دوب يزیچ  نینچ  رگا  قسف ، هانگ و  اطخ و  زا  نوصم  تسا و  جـع )  ) نامز ماـما  صاـخ  تیاـنع  دروم  تفرگ ، رارق  عجارم  هقبط ي  رد  هک 
کی هعماج  ناـسنا و  يارب  نیمز  برغم  نارکفتم  یـسایس و  هفـسالف ي  يرطف : یعاـمتجا  قوقح  .4 ( 84 . ) دوب عوضوم  الب  تلادـع  طرش 

هک دننک  یم  حرطم  کلمت ، قح  تاواسم و  هدیقع ، نایب و  يدازآ  یعامتجا ، يدرف و  يدازآ  قح  دننام ، یعامتجا ، يدرف و  قوقح  يرس 
اه ناسنا  هب  تعیبط  ار  قوقح  نیا  نوچ  .و  درک وجتـسج  دـیاب  تعیبط  ترطف و  رد  هک  رابتعا ، داد و  رارق  رد  هن  ار  اـهنآ  أدـبم  هاگتـساخ و 

قوقح ندوب  يرطف  ینعی  هیرظن  نیا  اب  مه  مالسا  ایآ  . دننک دییقت  ای  بلـس  ناسنا  ار  اهنآ  دنناوت  یمن  اهتموکح  ور  نیا  زا  نامکاح ، هن  هداد 
، نوچ ینارکفتم  هفسالف و  زا  دیجمت  فیرعت و  و  ( 85  ) قوف شسرپ  حرط  زا  دعب  دیعس  دیهش  هن ؟ ای  تسا  قفاوم  ناسنا  یعامتجا  يدرف و 

یم دنا ، هدش  رـشب  قوقح  هیمالعا ي  ندمآ  دیدپ  بجوم  دندومن و  قیـسنت  نیودت و  ار  قوف  هشیدنا ي  هک  ( 86 ، ) وکستنم رتلو و  وسور ،
رد تسا و  رادروخرب  مارتحا  لباق  یتاذ  تیصخش  تیثیح و  عون  کی  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رشب  قوقح  هیمالعا ي  ساسا  حور و  دسیون :

میتفگ .و  دنـشاب یمن  لاقتنا  بلـس و  لباق  وحن  چیه  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  اه  يدازآ  قوقح و  هلـسلس  کی  شنیرفآ ، تقلخ و  نتم 
، ار قوـقح  نیا  ندوـب  يرطف  أـشنم  نآ ، لـیلحت  رد  داتـسا  ( 87 . ) تسا یقرـش  ياـه  هفـسلف  مالـسا و  دـییات  دروـم  ساـسا  حور و  نیا  هک 

قوقح نتفریذپ  حرط و  تسین ، دقتعم  دح  نیا  رد  نادب  برغ  نوچ  و  دنک ، یم  رکذ  ناسنا  یهللا » ۀفیلخ   » ماقم يدادادخ و  ياهدادعتـسا 
زا دسانش و  یم  تیمسر  هب  ار  ناسنا  يرطف  قوقح  یمامت  تسا  ترطف  نید  مالـسا  نوچ  اما  ( 88 . ) دناد یم  يروص  نانآ ، طسوت  ار  رشب 
دبع نکت  و ال  دومرف : نسح  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) یلع ماما  نارگید ، رامثتـسا  هطلـس و  یفن  يدازآ و  اب  هطبار  رد  الثم  . دـنک یم  عافد  نآ 

 . تسا هدیرفآ  دازآ  ار ) ناسنا  ره  ینعی   ) ار وت  دنوادخ  هک  ارچ  شابن ، تدوخ  ریغ  هدـنب  نسح  مرـسپ  ( 89 . ) ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و 
یمالـسا میلاعت  نتم  رد  نآ  یعقاو  يانعم  هب  یتسیلاربیل  تامیلعت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تایاور  رگید  قوف و  تیاور  هب  داهـشتسا  اـب  داتـسا 

یم وربور  يرهاظم  اب  مالسا ، خیرات  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  یمالـسا  تاروتـسد  مامت  رد  تیرح  یهاوخ و  دازآ  حور  ( 90 . ) دراد دوجو 
(91 . ) تسا قلعتم  یهاوخ  يدازآ  فلتخم  بتاکم  نارود  متـسیب  نرق  اـی  هسنارف و  ریبک  بـالقنا  نارود  مهدـفه  نرق  هب  ییوگ  هک  میوش 

نیا عطق ، روطب  یلک و  روط  هب  ءایبنا  دـصاقم  زا  یکی  دـنک . یم  رکذ  ناربماـیپ  فادـها  زا  ار  یعاـمتجا » يدازآ   » داتـسا یعاـمتجا  يدازآ 
، تسه عامتجا  رد  هک  ییاه  يدازآ  بلـس  یعامتجا و  ياه  یگدرب  اـه و  یگدـنب  عاونا  اـب  دـننک و  نیمأـت  ار  یعاـمتجا  يدازآ  هک  تسا 

غلب اذا  ( 93  . ) دنک یم  دانتـسا  ص )  ) ربمایپ لیذ  تیاور  هب  نآ  نییبت  رد  یعامتجا ، يدازآ  سیدقت  اب  دیهـش  همالع ي  ( 92 . ) دننک هزرابم 
، دنسرب رفن  یـس  هب  رگا  اه ) يوما   ) صاعلا یبا  دالوا  ( 94 « ) الخد هللا  نید  الود و  هللا  لام  الوخ و  هللا  دابع  اوذـختا  نیتالث  صاـعلا  یباونب 
رد دننک . یم  داجیا  تعدب  دنهاوخب ، هچنآ  مه  ادخ  نید  رد  و  دننک ، یم  باسح  دوخ ، لام  ار  ادخ  لام  دوخ و  هدـنب ي  ار  ادـخ  ناگدـنب 

ار اه  تموکح  طسوت  اهنآ  لوخ )  يانعم  زا  یکی   ) ندیـشک ماجل  اه و  يدازآ  بلـس  ادخ و  ناگدنب  رب  طلـست  مالـسا  ربمایپ  ثیدح ، نیا 
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، نافلاخم بازحا و  یـسایس و  یتدـیقع ، ياه  يدازآ  قح  هرابرد ي  اما  نایب  يدازآ  دـنک . یم  رکذ  نایوما  مومذـم  تافـص  زا  موکحم و 
شیپ ادـخ  نارکنم  هدـیقع ي  راهظا  هب  نآ  حیرـشت  رد  داتـسا  . دـنک یم  رکذ  مالـسا  تاراختفا  زا  یکی  ار  نآ  تسا و  نآ  هب  دـقتعم  ناشیا 

ریاس رـصع  رد  یلع و  ماما  تموکح  رد  هنـسح  تنـس  هویـش و  نیمه  هک  دـنک  یم  هراشا  اهنآ  اـب  ناناملـسم  زیمآ  مارتحا  دروخرب  ربماـیپ و 
یعامتجا و ياه  يدازآ  ياطعا  تسا . هدومن  طبـض  ار  باتک  لها  نادـحلم و  اب  ناماما  تاثحابم  زا  یخرب  خـیرات  هک  تشاد  همادا  ناماما 
. دشک یم  ریوصت  هب  تسا ، ریظن  یب  ای  ریظن  مک  ناهج  رد  هک  ار  یـسارکومد  یلعا  هنومن ي  ع )  ) یلع ترـضح  طسوت  جراوخ  هب  یـسایس 

یتسایـس لاـمعا  هنوگ  ره  شتیعر ، اـهنآ  تسا و  هفیلخ  وا  . درک راـتفر  یـسارکومد  يدازآ و  هجرد ي  یهتنم  رد  جراوخ  اـب  نینمؤملا  ریما 
دارفا ریاس  نوچمه  اهنآ  هب  درکن ، عطق  لاملا  تیب  زا  ار  نانآ  هیمهس ي  یتح  دزن و  ناشقالـش  درکن و  ناشنادنز  وا  اما  دوب ، رودقم  شیارب 

رد اـج  همه  رد  اـهنآ  دراد ، هنوـمن  رتـمک  اـیند  رد  هک  تسا  يزیچ  اـما  تسین ، بیجع  یلع  یگدـنز  خـیرات  رد  بلطم  نیا  تسیرگن .  یم 
نیفرط دـندرک ، یم  تبحـص  دـندش و  یم  وربور  نانآ  اب  دازآ  هدـیقع ي  اـب  شباحـصا  شدوخ و  ترـضح  دـندوب و  دازآ  هدـیقع  راـهظا 
يدازآ هراب ي  رد  داتـسا  بالقنا  مالـسا و  دـشر  لماع  نایب  يدازآ  ( 95  . ) دنتفگ یم  باوج  ار  رگیدکی  لالدتـسا  دندرک ، یم  لالدتـسا 
بالقنا هک  تسا  یتروص  نینچ  رد  اهنت  دشاب و  دازآ  شملق  نایب و  رکف و  دیاب  یم  سک  ره  دیوگ : یم  یمالسا  ماظن  رد  رکف  ملق و  نایب ،

يدازآ عون  کی  زا  هعماج  تقو  ره  هک  تسا  هداد  ناشن  هتـشذگ  ياه  هبرجت  اقافتا  . داد دـهاوخ  همادا  ار  يزوریپ  حیحـص  هار  اـم  یمالـسا 
رد رگا  تسا . هدوب  مالسا  دوس  هب  تیاهن  رد  هکلب  هدشن  مامت  مالسا  ررـض  هب  رما  نیا  تسا ، هدوب  رادروخرب  تین  ءوس  يور  زا  ول  يرکف و 

حرطم ار  ناش  ياه  فرح  دـنناوتب  فلتخم ، راکفا  نابحاص  هک  يروطب  دـیایب ، دوجو  هب  دـیاقع  ءارآ و  دروخرب  دازآ  طیحم  ام ، هعماج ي 
رتشیب هچ  ره  مالـسا  هک  دوب  دـهاوخ  یملاس  هنیمز ي  نینچ  رد  اهنت  مینک ، حرطم  ار  نامدوخ  تایرظن  ءارآ و  لـباقم ، رد  مه  اـم  و  دـننک ،

، میریگب میهاوخب  ار  رکف  يولج  رگا  الا  .و  تسا نیمه  فلاخم  راکفا  اـب  رادروخرب  تسرد  قیرط  اـهنت  نم  داـقتعا  هب  و  دـنک .. . یم  دـشر 
يدازآ هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  زا  دـعب  داتـسا  نایب  يدازآ  نافلاخم  هب  يا  هیـصوت  ( 96 .« ) میا هداد  تسکش  ار  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و 

یم دنتـسه  ناناوج  ارثکا  هک  ملق  نایب و  يدازآ  نافلاخم  هب  هیـصوت ي  رد  دوب ، نرق  هدراـهچ  لوط  رد  مالـسا  ياـقب  لـماع  ناـیب  هدـیقع و 
هدیقع ي زاربا  زا  يریگولج  یمالـسا  تادـقتعم  ظفح  هار  دـینکن  لایخ  هک  مهد  یم  رادـشه  مالـسا  نارادـفرط  ناناوج و  هب  نم  دـیامرف : 

حیرـص ههجاوم ي  فلاخم و  راکفا  هب  نداد  يدازآ  تسا و  ملع  نآ  درک و  يرادساپ  دوش  یم  ورین  کی  اب  طقف  مالـسا  زا  تسا ، نارگید 
هک بالقنا  ای  مالسا  ینابم  فیعضت  رد  فلتخم  تاهبش  حرط  هب  هراشا  اب  داتسا  ینید  تاهبش  اب  دروخرب  یگنوگچ  ( 97 . ) اهنآ اب  نشور  و 

نید صلاخ  بان و  هشیدنا ي  هضرع ي  ار  نآ  اب  ههجاوم  هار  دوش ، یم  حرطم  ۀلفغ ، ای  ادمع  مالسا » نید و   » هشیدنا ي ناونع  هب  زین  اضعب 
یناگنشت دوش  یم  رگم  تسین ، عنم  میرحت و  رطخ  نیا  هزرابم  هار  ددنـسپ . یمن  زاس  هراچ  ار  یملع  ریغ  یکیزیف و  هزرابم  دنک و  یم  رکذ 

ام میلوئـسم ، هک  میتسه  ام  نیا  درک . عنم  تسا ، هدولآ  هک  نیا  رذع  هب  دوجوم  بآ  ندیـشون  زا  دننز ، یم  هل  هل  بآ  يا  هعرج  يارب  هک  ار 
هدرک هضرع  اراوگ  لالز و  بآ  یفاک  ردـق  هب  ام  رگا  . میدرکن هضرع  زور  نابز  هب  باـتک  یمالـسا  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  یفاـک  ردـق  هب 
ياج رد  داتـسااه  هوک  نیا  رد  هنـشت  دود  یم  ارچ  هجاوخ ، * اهوج رتشیب  يدـشاب  یهت  هنرگ  دـنتفر . یمن  هدولآ  ياه  بآ  غارـس  هب  میدوب ،
لاؤس ریز  ددـص  رد  ینارنخـس  ای  هلاقم و  نتـشون  اب  هک  يورـسک  دـننام  نید  لوصا  دـقتنم  دارفا و  دوجو  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاـخ  رگید 

باوـج ماـقم  رد  هک  دنـشاب  حور  یب  هدرم و  ردـقنآ  نید  ناـیماح  هک  تسا  كاـنرطخ  یتروـص  رد  دنتـسه ، بهذـم  نید و  یناـبم  ندرب 
، تسا یـسایس  یعامتجا و  ياه  يدازآ  عاونا  رادـفرط  هک  هتـسجرب  فوسلیف  رکفتم و  کی  ناونع  هب  داتـسا  اه  يدازآ  زرم  ( 98 . ) دنیاینرب
ماظن و اب  یکیزیف  هلباـقم ي  ینعی   ) لـماع ود  هب  یلک  روطب  ناـشیا  . تسا لـیاق  يزمرق  طـخ  نآ  يارب  هکلب  هدرکن  اـهر  قلطم  ار  نآ  ناـنع 
یـسایس و یعاـمتجا ، ياـه  يدازآ  زرم  زمرق و  طـخ  تسا . عورـشم  ياـه  يدازآ  زرم  هـک  دـنک  یم  هراـشا  نـید ) رد  تعدـب  فـیرحت و 

درجم هب  جراوخ ، اب  ار  دوخ  حماست  ارادم و  هویـش ي  ع )  ) یلع ماما  اذـل  .و  تسا ینید  تموکح  يزادـنارب  دـصق  هئطوت و  مدـع  نافلاخم ،
هب لالخا  هکلب  تسین ، هدیقع  راهظا  هلأسم  اریز  دوبن ، نتشاذگ  دازآ  تشذگ و  ياج  رگید  اجنیا  داد . رییغت  عامتجا ، تینما  هب  نانآ  لالخا 
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. تفرگ رارق  ور  رد  ور  نانآ  اب  ناورهن  رانک  رد  درک و  بیقعت  ار  نانآ  اذـل  تسا ، یعرـش  تموکح  هیلع  هناحلـسم  مایق  یعامتجا و  تینما 
رگا یبزح  ره  و  دندازآ ، بازحا  یمالـسا  تموکح  رد  دـیوگ : یم  یمالـسا  ماظن  نافلاخم  بازحا و  يدازآ  دودـح  هراب  رد  داتـسا  ( 99)

ار ناـشدوخ  هدـیقع ي  هک  يدـح  رد  دارفا  بازحا و  . میهد یمن  يرگ  هئطوت  هزاـجا ي  اـم  اـما  تسا ، دازآ  . دراد مه  یمالـسا  ریغ  هدـیقع 
قح هچ  دوخ  هدیقع  زاربا  ياج  هب  نافلاخم  یتقو  اما  ( 100 . ) میریذپ یم  ار  اهنآ  دنیآ ، یم  ام  گنج  هب  دوخ  قطنم  اب  دنیوگ و  یم  احیرص 
نانآ ینید  ملسم  ياهرواب  دنهد و  بیرف  ار  مدرم  قیرط  نیا  هب  دنشاب  هتشاد  دصق  دنزادرپب و  مالسا  لوصا  ینابم و  فیرحت  هب  لطاب  هچ  و 

صقاـن و هضرع ي  هب  هکلب  دوخ  هدـیقع  هضرع ي  هب  هن  ناـنآ  هک  ارچ  تسین ، حـماست  تشذـگ و  ياـج  رگید  اـجنیا  دـننک ، شودـخم  ار 
رگا تسا . هدش  نارگید  قوقح  هب  يدعت  بجوم  تقیقح  رد  هک  دندز  تسدرگید  هشیدنا ي  ای  سدـقم و  نید  هشیدـنا ي  هدـش  فیرحت 
نینچ مالسا  مییوگب ، مینک و  عافد  نامدوخ  مالسا  زا  هک  میراد  قح  ام  دنیوگب ، ار  ناشدوخ  دیاقع  راکفا و  مالـسا ، ياول  ریز  رد  دنهاوخب 

زا ریغ  دیاقع  دروخرب  مداد ، حیـضوت  هک  يروطنامه  هتبلا  ( 101 . ) دینکن ار  راک  نیا  مالـسا  مان  هب  مییوگب  میراد  قح  دـیوگ ، یمن  يزیچ 
هشیدنا رد  هکنآ  لصاح  ( 102 . ) نداد ماجنا  تسرد  ان  تاغیلبت  اب  مأوت  غورد ، اب  مأوت  يراک  ینعی  لاـفغا  ءاوحنا و  . تسا لاـفغا  ءاوحنا و 
شیوخ مارم  هدیقع و  الوا ، هک  نیا  طرشب  دنرادروخرب  یلماک  يدازآ  زا  شیوخ  مارم  هدیقع و  زاربا  رد  نافلاخم  دیعس ، دیهش  یسایس  ي 

یمالسا ماظن  ینوگنرـس  هئطوت و  ماقم  رد  ایناث  .و  دننزن یمالـسا  یعرـش و  گنر  نآ  هب  لیلد  نودب  دننک و  زاربا  هدنک  تسوپ  فاص و  ار 
یلاوئس نیا  دراد ؟ تراظن  يزیمم و  هب  جایتحا  هک  نیا  ای  دوش ؟ رشتنم  پاچ و  یباتک  ره  دیاب  یمالسا  ماظن  رد  ایآ  باتک  يزیمم  دنیاینرب .

رد تسا و  نشور  هتـشذگ  بلاـطم  زا  داتـسا  رظن  دنتـسه .  باـتک  زا  يزیمم  فذـح  ناـهاوخ  یـضعب  تسا و  حرطم  مه  هزورما  هک  تسا 
ساسا نیا  رب  دـنک  یم  رارکت  باتک  راشتنا  رد  زاب  ار  نایب  هدـیقع و  يدازآ  باب  رد  دوخ  نیـشیپ  كالم  صوصخ  نیا  رد  یلاوئـس  خـساپ 

نم دشاب . ادخ  نید و  فلاخم  یباتک  هک  دنچ  ره  . دـنبای یم  رـشن  هزاجا  دـشاب ، لافغا  غورد و  نودـب  تقادـص و  يور  زا  هک  ییاه  باتک 
زرط کی  قطنم و  کی  رب  یلو  دنتـسه ، ادخ  دض  مالـسا و  دـض  نید ، دـض  ول  هک و  ییاهباتک  یکی  مدرک  هتـسد  ود  ادـتبا  زا  ار  اه  باتک 
یم هضرع  ار  دوخ  رکف  زرط  نآ  باتک ، نتـشون  اب  هدیـسر و  صاخ  رکف  کی  هب  حرط و  کی  هب  یـسک  اعقاو  ینعی  . دنراوتـسا صاخ  رکفت 

هعیاش غورد و  بیرف و  زا  ولمم  هک  ییاه  باتک  اـما  ( 103 . ) قطنم ندرک  هضرع  تیادـه و  تسا و  داشرا  هورگ  نیا  اب  هزراـبم  هار  ... دراد
اویش و ترابع  بلاق  رد  ار  نآ  یقطنم  تلع  داتسا  . دنبای رشن  هزاجا ي  ییاهباتک  نینچ  دیابن  دشابن ، نید  ادخ و  فلاخم  هک  دنچ  ره  تسا ،
ار و غورد  هک  تسا  نیا  ام  فرح  میا ! ؟ هدـش  روسناس  بکترم  میریگب ، ار  لافغا  غورد و  يولج  اـم  رگا  اـیآ  دـنک . یم  نییبت  نینچ  زغن ،

یپ ( 104 . ) مالـسلا .و  دوشب جئار  مدرم  نایم  رد  غورد  يدازآ  هدیقع ، رکف و  يدازآ  مان  هب  داد  هزاجا  دیابن  درک و  روسناس  دیاب  ار  تنایخ 
، يرظتنم هللا  تیآ  ، 4/124 نازیملا ، ییابطابط ، همالع  4 ر.ك : نامه .  3 154  . ص نامه ،  2 153  . ص یمالسا ، يروهمج   1 اه : تشون 
ص یمالـسا ، تموکح  ینابم  رد  زین  و  ص 206 ، ۀموکحلا ، ملاعم  یناحبـس ، رفعج  هللا  تیآ  ص 409 ، ج 1 ، هیقفلا ، ۀـیالو  یف  تاسارد 

يروهمج  6 دـش . هراشا  رتشیپ  هک  دنتـسه  اروش  لصا  هب  دـقتعم  عیـشت  ناـملاع  زا  یـضعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ناـمه ،  5 . . دـعب هب   169
ج هیقفلا ، ۀـیالو  یف  تاسارد  يرظتنم ، هللا  تیآ  153 8 ر.ك :  . ص یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ   7 153  . و یقرواپ )  ) ص 150 یمالسا ،

ياراد هک  یناـسنا  نآ  هب  تبـسن  اـما  تسا . هدـننک  نییعت  مدرم  رظن  : » دـیوگ یم  عـضوم  نیا  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ   145  . ص 405 و ، 1
ار اهرایعم  نیا  هک  یسک  نآ  دشخبب ... تیعورشم  وا  هب  دناوت  یمن  باختنا  دشابن  ناسنا  نآ  رد  مزال  ياهرایعم  رگا  تسا ، مزال  ياهرایعم 
ار مدآ  نیمه  رگا  ام ، لوبق  هب  دسر  یم  تبون  تقونآ  تسا . رادروخرب  مزال  یهاگآ  لماک و  يرادنید  سفن و  تنایص  يوقت و  زا  دراد و 

نامزاس مالـسا ، رد  تموکح  میرادن » مالـسا  رد  روز  تموکح  مان  هب  يزیچ  درادن . تیعورـشم  زاب  دـندرکن ، لوبق  مدرم  اهرایعم  نیمه  اب 
باتک رد  هک  تسا  ردص  دیهـش  رخآ  هیرظن ي  يأر  نیا   9 59  . لاؤس تائاتفتـسالا ، ۀبوجأ  زین ر.ك : 33 و   . ص ج 1 ، یمالسا ، تاغیلبت 

مالسا و  11 150  . ص یمالسا ، يروهمج  نوماریپ   10 تسا . هدرک  حرط  ار  نآ  ةایحلا » دوقی  مالسالا   » و ءایبنالا » ةداهش  ناسنالا و  ۀفالخ  »
، راثآ هعومجم   15 14 113  . 77 ص  . نیدرورف هرامش 85 و 86 ، هزوح ، هلجم   13 174  . ص نامه ،  12 179  . ص ج 1 ، نامز ، تایضتقم 
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نوماریپ  18 67  . ص 8 یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   17 27  . ص ج 5 ، رون ، هفیحـص ي   16 اه . ) تیالو  اهءالو و  باـتک   ) ص 280 ج 3 ،
هرابرد یثحب   » باتک رد  جردنم  مالسا ، رد  داهتجا  هلاقم ي   20 175  . ص ج 1 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و   19 62  . ص 3 یمالسا ، بالقنا 

نیا رد  تعامج  تسا  مولعم  هکنانچ  : » تسا نینچ  همـالع  نخـس  ص 76 ، هغالبلا ، جهن  رد  يریـس   21 60  . ص تیناـحور ، » تیعجرم و 
لوسر ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  نیا  دـنتفگ  هک  يزیچ  اهنت  دـندرکن ، در  ار  هزور  زامن و  الثم  دنتـشگنرب و  اه  تب  شتـسرپ  هب  تمیزه 
ناـمز رد  تسا و  لیکـشت  هدـننک  هرادا  ناـمزاس  هب  دـنمزاین  هک  ار  نید  ضیارف  زا  یکی  ینعی  مییاـمن ، گـنج  هچ  يارب  رگید  ص )  ) مرکا
دیامن یم  ناش  تمالم  خیبوت و  هتکن  نیمه  صوصخ  رد  یلاعت  يادخ  دنیامن ، كرت  يو  زا  سپ  دنتـساوخ ، یم  هدوب ، مرکا  لوسر  تایح 
لوسر نامز  رد  هکنانچ  ار  مالسا  یعامتجا  نوئش  هک  دهد  یم  تیالو  نیملـسم  هب  مازتلا  تلالد  هب  هفیرـش  هیآ ي  تسا  نشور  هکنانچ  ... 

ص ج 1 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و   22 82  . ص تیناحور ، تیعجرم و  رد  یثحب  كر : دنرادهاگن . » هدنز  وحن  نامه  هب  هدوب  هدنز  مرکا 
وا هب  ادخ  هیحان ي  زا  دیاب  ماقم  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  سدقم  میوگ  یم  هک  نیا  ، » دنک یم  انعم  نینچ  ار  سدقم »  » ناشیا ، 175

ص ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  زین : ص 67 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا   23 170  . ص نامه ، دشاب . » ربمایپ  مدرم  نایم  رد  دناوتب  هک  دـشاب  هدیـسر 
ياه تضهن   27 87  . ص یمالـسا ، ياـه  تضهن   26 483  . ص ج 2 ، نیدـلا ، لامک   25 175  . ص نامز ، تایـضتقم  مالـسا و   24 98.
نیا هدـنیآ ي   » 31 70  . ص یمالـسا ، ياـه  تضهن   30 146  . ص یمالـسا ، بـالقنا  نوماریپ   29 67  . ص ناـمه ،  28 66  . ص یمالسا ،

رد یتنـس  نید  هک  دیناد  یم  تسا و  يوق  ام  هعماج ي  رد  نید  مهد ، یم  لوق  امـش  هب  ار  نیا  نم  تسا  ینید  يرکفنـشور  تسدـب  روشک 
ییانـشآ یتشآ و  سـسورپ  نیا  اب  مادـکچیه  تسام  تیناحور  مومع  دزن  هک  ینید  مدـقتعم  نم  درادـن ... ینادـنچ  رادـفرط  اـم  هعماـج ي 

32 10  . ص هماـن ) هژیو   ) رویرهـش 77 ریبکریما ، هاگـشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  جوم ، هیرـشن  شورـس ، میرکلادبع  رتکد  درادن . »
34 69  . ص 68 و یمالـسا ، بـالقنا  نوماریپ   33 نارکفنـشور . يرهطم و  كر : رتـشیب  حیـضوت  يارب   78  . ص 9 یمالـسا ، ياه  تضهن 
ر.ك: تسا . نوگمه  کـیدزن و  هیقف  تیـالو  زا  ردـص  دیهـش  تئارق  اـب  يرهطم  دیهـش  تشادرب  نیا   67  . ص یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ 
، یمالسا بالقنا  نوماریپ   37 27  . ص 26 و نامه ،  36 125  . ص 26 و یمالسا ، يروهمج  نوماریپ   35 ءایبنالا . ةداهـش  ناسنالا و  ۀفالخ 

حیضوت يارب  زین ص 46  ص 129 و  ج 21 ، رون ، هفیحـص ي   40 489  . ص ج 1 ، هیقفلا ، ۀـیالو  یف  تاـسارد   39 نامه .  38 148  . ص
تماما و  41 دـیلقتلا . داهتجالا و  ص 426 ، ج 1 ، حـیقنتلا ، ص 106 ، ج 1 ، ةورعلا ، کسمتــسم  ص 25 ، یقثوـلا ، ةورع  ر.ك : رتـشیب ،

کـشزپ هن  ریدم  کشزپ  هب  ناتـسرامیب  تیریدم  ندرپس  لاثم  اب  ار  دوخ  رظن  دوب و  کیکفت  هب  لیاق  مه  یتشهب  دیهـش   228  . ص يربهر ،
تموـکح هلجم ي  كر : رتـشیب  حیـضوت  يارب   1368  . دادرخ و 24   23 یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  كر : درک . یم  نییبـت  صـصختم 

حیضوت يارب   42 157  . ص هرامـش 86 و 85 ، هزوح  هلجم  يزیرهم و  يدهم  يرئاح و  مظاک  دیـس  هلاقم ي  ياه 3 و 5 ، هرامش  یمالسا 
ج 20، رون ، هفیحـص ي  ص 488 ، ج 2 ، عیبلا ، باـتک  كر :  43 51  . ص 63 نیدرورف 1377 ،  85 هرامـش 86 ، هزوح ، هلجم  كر : رتشیب 

تارایتخا ای  دوب ، ع )  ) یلع ترـضح  زا  رتشیب  ص )  ) مرکا لوسر  یتموکح  تارایتخا  هک  مهوت  نیا   » ص 55 هیقف ، تیالو  زین : ص 170 و 
ص نامه ،  45 63  . صص 4 ج 2 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و   44 تسا . دودرم  لطاب و  تسا ، هیقف  زا  شیب  ع )  ) یلع ناـنمؤمریما  یتموکح 
50 74  . ص یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   49 85  . ص نامه ،  48 91  . ص 2 ج 2 ، نامز ، تایضتقم  مالـسا و   47 62  . ص ناـمه ،  46 91.

تیالو بیوصت » حرط و  : » تسا هدمآ  هخروم 7/7/58  دادماب  همانزور ي  رد   52 63  . ص نامه ،  51 62  . ص 3 یمالسا ، بالقنا  نوماریپ 
هلحرم ي رد  ناوارف  تالاکـشا  دجوم  موهفم ، ود  نیب  رد  یلکـش  يوهام و  داضت  تاضراعت و  تلع  هب  یمالـسا ، يروهمج  بلاق  رد  هیقف 
56 نامه .  55 66  . ص یمالسا ، بالقنا  نوماریپ   54 رخآ . لصف  تموکح ، تمکح و  يدزی ، يرئاح  يدهم  رتکد   53 دش . دهاوخ  ءارجا 

تموکح دـننک و  یم  عافد  نآ  زا  شورـس  رتکد  لـثم  یخرب  هزورما  هک  درک  هراـشا  ناـگرزاب  مدرم  هب  ناوت  یم  داهنـشیپ  نیا  ناـحارط  زا 
لاح رد  تموکح  نیرتهب  هک  مدقتعم  نم  . » تسا نینچ  ناشیا  رخآ  رظن  كر :  دنک . یم  یفرعم  ینید » کیتارکومد  تموکح   » ار ینامرآ 

ص یمالسا ، بالقنا  نوماریپ   57 9  . ص رویرهش 1377 ، جوم ، هیرشن  كر : تسا . » کیتارکومد  تموکح  ام  لثم  یعماوج  يارب  رضاح 
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ص یمالسا ، بالقنا  نوماریپ   63 هغالبلا . جهن   62 82  . ص نامه ،  61 نامه .  60 نامه .  59 78  . ص یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   58 63.
تسیب كر :  66 65  . ص یمالـسا ، ياه  تضهن  زین : ص 81 و  یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ   65 65  . ص یمالـسا ، ياه  تضهن   64 34.

، یمالسا بالقنا  نوماریپ   69 82  . ص یمالسا ، يروهمج  نوماریپ   68 81  . صص 82 و یمالسا ، يروهمج  نوماریپ   67 62  . ص راتفگ ،
هک يروفنم  موـهفم  مغر  یلع  تیعر »  » هژاو ي  71 85  . ص یمالـسا ، تضهن  ص 83 و  یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  كر :  70 91  . ص

و نارمکح »  » دروم رد  ار  یعار »  » هملک ي لامعتـسا  تسا . هتـشاد  یناسنا  ابیز و  یموهفم  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  یـسراف  ناـبز  رد  اجیردـت 
نیا مینیب ، یم  ع )  ) یلع تاـملک  رد  روفو  هب  سپـس  مرکا و  لوـسر  تاـملک  رد  راـب  نیلوا  مدرم » هدوـت ي   » دروـم رد  ار  تیعر »  » هملک ي

هک تسا  هدـش  قـالطا  تیعر »  » هملک ي تهج  نآ  زا  مدرم  هـب  تـسا ، یناـبهگن  ظـفح و  ياـنعم  هـب  هـک  تـسا  یعر »  » هداـم ي زا  تـغل 
رد يریس   72 89  . ص هغالبلا ، جهن  رد  يریس  زا  لقن  تساهنآ . ياه  يدازآ  قوقح و  لام و  ناج و  ینابهگن  ظفح و  راد  هدهع  نارمکح 
رد دوخ ، هناگجنپ  هلدا ي  زا  یکی  ار  تموکح  ندوب  تناما  یناحبس ، رفعج  داتسا   233  . ص يربهر ، تماما و  زین : ص 89 و  هغالبلا ، جهن 

74 58 : . ءاشن  73 182  . ص یمالـسا ، تموکح  ینابم  كر : تسا . هداد  رارق  تبیغ . رـصع  رد  مکاح  تیعورـشم  رد  مدرم  يأر  تیلخدم 
يریس  78 51  . همان ي هغالبلا ، جهن   77 92  . ص هغالبلا ، جهن  رد  يریس   76 5  . همان ي هغالبلا ، جهن   75 91  . ص هغالبلا ، جهن  رد  يریس 

ص ج 1 ، یفاـک ، لوصا   81 66  . ص یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   80 207  . ص ج 3 ، ینیـسح ، هسامح ي   79 92  . ص هغالبلا ، جـهن  رد 
ص باجح ، باتک  رب  ياهدقن  هب  داتـسا  ياه  خساپ   84 27  . ص یمالسا ، ياه  تضهن   83 554  . ص ج 1 ، راـثآ ، هعومجم ي   82 332.
ره . » تسا مکاح  حاضیتسا  درف و  ره  تراظن  قح  رادـفرط  دوجو  نیا  اـب  اـما  تسا  هیقف  هقلطم  تیـالو  رادـفرط  دوخ  هک  ینیمخ  ماـما   71.

عناق باوج  دیاب  وا  دنک و  داقتنا  وا  هب  دـنک و  حاضیتسا  ار  نیملـسم  رادـمامز  نیریاس ، ربارب  رد  امیقتـسم  هک  دراد  قح  تلم  دارفا  زا  يدرف 
« . تسا لوزعم  يرادمامز  ماقم  زا  دوخ  هب  دوخ  دشاب ، هدرک  لمع  دوخ  یمالسا  فیاظو  فالخ  رب  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دهد ، هدننک 
نز قوقح  ماظن  كر :  86 74  . ص تالاقم ، هعومجم ي  كر :  85 170  . ص ج 20 ، ص 47 ، ج 8 ، زین : ص 190 و  ج 4 ، رون ، هفیحص ي 

ص نامه ،  91 34  . ص 35 و یمالسا ، بالقنا  نوماریپ   90 هغالبلا . جهن   89 136  . ص نامه ،  88 41  . ص نامه ،  87 6  . ص مالسا ، رد 
ص 50 و یمالسا ، بالقنا  نوماریپ   96 143  . ص هعفاد ، هبذاج و   95 94 18  . ص 19 و نامه ،  93 18  . ص يونعم ، ياهراتفگ   92 32.

بالقنا نوماریپ   100 149  . ص هـعفاد ، هبذاـج و   99 دـعب . هب  ص 134  یمالـسا ، يروهمج  نوـماریپ  كر :  98 15  . ص ناـمه ،  97 49.
. نامه  104 61  . ص یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   103 50  . ص ناـمه ،  102 14  . ص یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ   101 114  . ص یمالسا ،

؛ ، : هلاقم عبانم 

مالسا رد  تلود  تموکح و  لیکشت  ترورض 

ترورـض هلئـسم  مالـسا »  رد  تماعز  تیالو و   » ناونع تحت  یثحب  رد  یئاـبطابط  همـالع  مالـسا  رد  تلود  تموکح و  لیکـشت  ترورض 
هللا ةرطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  هیآ : دانتسا  هب  هداد و  رارق  ثحب  دروم  مالسا  یعامتجا  هفسلف  رظن  هطقن  زا  ار  یمالـسا  تلود  لیکـشت 

ار نآ  ماکحا  ترطف و  نیئآ  ار  مالسا  نیئآ  ( 1  ) نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا 
شنیرفآ اب  تسا  قبطنم  هک  ینید  نامه  امن ، لابقتـسا  لادتعا  تاعارم  اب  ار  مالـسا  نید  هیآ : همجرت  . ) درامـش یم  يرـشب  ترطف  اب  قباطم 
شنیرفآ ترطف و  هب  قبطنم  نید  نامه  هک  دنک  یمن  ادیپ  لیدـبت  یئادـخ  تقلخ  هتخاس ، راوتـسا  نآ  يور  هدـیرفآ و  ار  مدرم  هک  یئادـخ 

ماظن هب  یگتسباو  نیع  رد  ناسنا  دیازفا : یم  بلطم  رتشیب  حیـضوت  رد  دنناد . ) یمن  مدرم  رثکا  یلو  دنک  هرادا  ار  مدرم  دناوت  یم  هک  تسا 
ینیوکت و ماهلا  هار  زا  ار  دوخ  رـش  ریخ و  هراومه  دـنک و  یم  هدروآرب  ار  دوخ  جـئاوح  یکاردا ، ياوق  نتخادـنا  راـکب  اـب  شنیرفآ  ناـهج 

قبطنم یتسه  یلک  نامزاس  اب  ار  دوخ  هک  تسا  رذـگهر  نیا  زا  دـبای و  یم  دـنک  یم  هولج  راکفا  مولع و  تروص  هب  هک  يدوجو  تیادـه 
نیا زا  ار  شیوخ  ياهزاین  دنک و  یم  یگدنز  یعامتجا  یتسه  نامزاس  دـننام  دریگ ، یم  شنیرفآ  زا  ار  دوخ  یگدـنز  يوگلا  دزاس و  یم 
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يرطف دریذـپ . یم  شیوخ  یعامتجا  یگدـنز  يارب  ناهج  یتسه  ناـمزاس  نوچ  یتالیکـشت  دزاـس و  یم  فرطرب  لاـمک  تهج  رد  قیرط 
دز یمالـسا  تلود  داجیا  هب  تسد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یتقو  هک  دوب  يدح  هب  یتموکح  تالیکـشت  هب  زاین  ندوب 
یم حیـضوت  ص )  ) ربماـیپ زا  دـندرک و  یم  حرطم  يداـع  لـئاسم  رگید  قاـفنا و  لـاله و  ضیح و  هنیمز  رد  هک  یتـالاؤس  دوجو  اـب  مدرم 
نآ تلحر  زا  سپ  ياـهنایرج  یتـح  دنتـساوخن  یحیـضوت  دـندومنن و  حرطم  یلاؤس  هنوـگچیه  تلود ) لیکـشت   ) دروـم نیا  رد  دنتـساوخ 

باصتنا لصا  دیوگب : یـسک  دـشن  هدینـش  زگره  تفرگ . یم  همـشچرس  يرطف  ساسحا  نیمه  زا  نآ  بیـشن  زارف و  یمامت  اب  زین  ترـضح 
، هدننادرگ نودب  یمالسا  هعماج  خرچ  هک  دندرک  یم  ساسحا  ترطف  هزیگنا  هب  همه  اریز  میرادن ، شموزل  رب  لیلد  ای  درادن  یموزل  هفیلخ 

یعطق ياضما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتموکح  دیاب  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ار  تیعقاو  نیا  مالـسا  نید  درک و  دهاوخن  شدرگ  دوخ  هب  دوخ 
فادها هلسلس  کی  هب  ندیشخب  ققحت  تهج  رد  مالـسا  تعیرـش  ءایبنا و  تثعب  هک  تسین  يدیدرت  مالـسا  هیلاع  فادها  (. 2  ) تسا هدومن 

اهر ( 4  ) لالغا عضو  و  (. 3  ) لدـع طسق و  هماقا  دـننام  تسا . هدرک  داـی  تحارـصب  هیلاـع  فادـها  نآ  زا  يدراوم  رد  نآرق  هک  تسا  هدوب 
ثراو تیمکاح و  هب  نافعضتسم  ندناسر  و  توغاط ) رابکتسا و  دنب  زا  مدرم  يزاساهر  ( 5  ) دابعلا ریرحت  و  اهدنب ) اه و  تراسا  زا  ندومن 

نایم رد  دیاب  هک  تسا  يا  هیلاع  فادها  هلمج  زا  ( 8  ) یهلا دودح  نیمارف و  يارجا  و  ( 7  ) ادخ يوس  هب  اهناسنا  تیاده  و  ( 6  ) ندش نیمز 
تـسا یناوارف  تاناکما  رازبا و  لئاسو و  هب  زاین  روظنم  نیا  يارب  هک  تسا  حضاو  رپ  دبایب . ینیع  ققحت  دشوپب و  لمع  هماج  يرـشب  هعماج 

هب رگا  . تسا یتموکح  ياههاگتـسد  یئارجا و  تالیکـشت  يزیر و  هماـنرب  اـهنآ  نیرتیرورـض  زا  یکی  ددرگ و  مهارف  هعماـج  رد  دـیاب  هک 
ناهاوخ رگا  مالـسا  هک  دنام  دـهاوخن  یقاب  يدـیدرت  ددرگ  لوذـبم  یفاک  هجوت  نآ  فلتخم  لحارم  یلک و  فادـها  نیا  قمع  تعـسو و 

. تسا هتـساوخ  زین  ار  اهفده  نآ  هب  ندیـسر  يارب  مزال  یتموکح  تالیکـشت  یئاپرب  یلقع  همزالم  هب  ریزگان  تسا  اهفدـه  نیا  ینیع  ققحت 
تیمکاح هب  هعماج  رد  دنک و  نیمات  ار  رـشب  تداعـس  دناوت  یمن  یئاهنت  هب  دشاب  ینغ  لماک و  ردق  ره  نوناق  تسین  یفاک  یئاهنت  هب  نوناق 

رـشب حالـصا  تداعـس و  هیام  نوناق  هکنیا  يارب  . تسین یفاک  هعماج  حالـصا  يارب  دـشاب  یحو  هب  یکتم  رگا  یتح  نیناوق  هعومجم  . دـسرب
(. 9  ) دشاب هتـشاد  دوجو  زین  يرجم  هاگتـسد  دـیاب  يراذـگنوناق  هاگتـسد  ره  رانک  رد  دراد و  جایتحا  یئارجا  یتموکح و  هاگتـسد  هب  دوش 

لیکـشت موزل  رب  یلیلد  دوخ  مالـسا  يداـصتقا  یماـظن و  یـسایس و  یعاـمتجا و  نیناوق  تیهاـم  تموکح  هلئـسم  مالـسا و  نیناوـق  تیهاـم 
یـسایس و تالیکـشت  هرادا  تلود و  کـی  يزیر  یپ  يارب  هک  دـهد  یم  ناـشن  عونتم  نیناوق  هعوـمجم  نیا  تیهاـم  اریز  تسا ، تموـکح 

لماک ماظن  کی  داجیا  نآ  زا  فده  هک  دنک  یم  تباث  نیناوق  هعومجم  نیا  یـسررب  تسا . هتـشگ  حیرـشت  هعماج  کی  یماظن  يداصتقا و 
تیبرت و يارب  مزال  طئارش  ات  تسا  هدمآ  مهارف  تسا  هدوب  رشب  زاین  دروم  هک  يزیچ  ره  یقوقح  یـسایس و  ماظن  نیا  رد  تسا و  یعامتجا 

تـشاد ناوت  یمن  يدیدرت  مالـسا  نیناوق  تیفیک  تیهام و  رد  یـسررب  تقد و  اب  دیآ . دوجوب  هنالداع  ماظن  کی  نورد  رد  ناسنا  تیاده 
یسایس هدرتسگ  نامزاس  یئارجا و  هاگتـسد  کی  سیـسات  نودب  تسا و  تموکح  لیکـشت  مزلتـسم  اهنآ  هب  لمع  نیناوق و  نیا  يارجا  هک 

، سمخ مینک و  یـسررب  ار  يداصتقا  یلام و  نیناوق  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  دیناشوپ . لمع  هماج  ماکحا  نیا  يارجا  هفیظو  هب  ناوت  یمن 
رگا رگید  يوس  زا  .و  میهد رارق  هعلاـطم  دروم  ار  يداـصتقا  طـباور  عاونا  تراـجت و  تـالماعم و  هب  طوبرم  نیناوق  جارخ و  هیزج ، هوـکز ،

یگدامآ اهورین و  جیسب  تاناکما و  نیمات  هرابرد  هک  هچنآ  داهج و  راثآ  هب  طوبرم  تاررقم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، ماکحا 
تاررقم و زین  و  میرگنب ، تسا  هدمآ  ادـخ  ریغ  تعاطا  زا  یهن  تیغاوط و  رابکتـسا و  اب  هزرابم  يریذـپ ، هطلـس  یفن  یماظن ، یمزر و  ياه 
هک ار  یتیمها  و  میئامن ، یـسررب  ار  يرفیک  یندم و  یقوقح  ماظن  تلادع و  يارجا  یئاضق و  لئاسم  هنیمز  رد  ار  مالـسا  دـیکا  ياهروتـسد 
زا زجب  نیناوق  همه  نیا  يارجا  هک  داد  میهاوخن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  میهد ، رارق  هجوت  دروم  هدش  لئاق  ملظ  داسف و  اب  هزرابم  يارب  مالـسا 

هیاپ رب  یمالـسا  تدحو  تلود  ترورـض  رد  یمالـسا  تدـحو  (. 10  ) تسین ریذـپ  ناکما  یمالـسا  ردـتقم  تموکح  کی  لیکـشت  قیرط 
نیا هب  ندیـشخب  ققحت  تهج  رد  هراومه  مالـسا  توـعد  تسا و  یمالـسا  ماـکحا  تایرورـض  زا  هک  ( 11  ) هللا لـبح  هب  ماـصتعا  توخا و 
زارد يزیر  همانرب  یئارجا و  تالیکـشت  یـسایس و  تردق  هب  دـنمزاین  تسا  هدوب  يرـشب  هعماج  تدـحو  هب  ندیـسر  يارب  یناسنا و  نامرآ 
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تما و داحتا  نیملسم و  یگچراپکی  دناوت  یم  هظحل  ره  هک  یناطیش  لماوع  ربارب  رد  تسا . یمالـسا  ردتقم  تموکح  کی  قیرط  زا  تدم 
یناهنپ و فلتخم  ياهتروصب  زورما  هک  هنوگنآ  دـیامن -  هقرفت  راچد  ار  نیملـسم  مالـسا و  هدـنکفا و  هرطاخم  هب  ار  یمالـسا  ياـهنیمزرس 
نیمات و دـیامن ؟ يرادـساپ  نآ  زا  ظـفح و  ار  یمالـسا  هعماـج  تدـحو  هک  دراد  دوجو  یئارجا  تنامـض  هچ  میتسه -  نآ  رظاـن  اراکـشآ 
زا اهنآ و  ياه  هدناشن  تسد  بناجا و  يونعم  يدام و  ذوفن  زا  تعنامم  نیملسم و  یضرا  تیمامت  زا  يرادساپ  یمالسا و  تدحو  نیمضت 

یتموکح هک  درادن  دوجو  نیا  زج  یهار  تسا  مالسا  نمـشد  يورین  لاغـشا  ذوفن و  تحت  هک  یئاهنیمزرـس  اهتلم و  يزاسدازآ  رتالاب  همه 
هللا مالـس  ارهز  ترـضح  ددرگ . تیامح  نآ  زا  تردق  مامت  اب  لیکـشت و  یمالـسا  یتلود  دریگب و  هدهع  رب  ار  اهتیلوئـسم  نیا  همه  ردـتقم 

هعماج رد  مظن  موزل  تسا . داحتا  هب  نیملـسم  قارتفا  لیدـبت  ماـظن و  ظـفح  يارب  تماـما  (: 12  ) دـیامرف یم  دوخ  فورعم  هبطخ  رد  اـهیلع 
کی ناونعب  هکلب  ( 13  ) یمالسا صوصن  ساسا  رب  اهنت  هن  هک  تسا  یملسم  لئاسم  زا  یمالسا  هعماج  رد  مظن  يرارقرب  ترورـض  یمالـسا 

تاررقم ماکحا و  ریاس  رب  مکاح  هلدا  زا  یکی  ار  ماظن  لـالتخا  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هتفرگ  رارق  مالـسا  ءاـهقف  قاـفتا  دروم  یلقع  ترورض 
رثا یب  يوناث  ناونعب  یفتنم و  ار  نآ  ددرگ  ماظن  لالتخا  بجوم  مالسا  ماکحا  زا  یمکح  هک  يدروم  ره  رد  دنا و  هدروآ  رامـشب  یمالـسا 

ناـمزاس کـی  نودـب  ناوت  یم  هنوگچ  . دومن هدـهاشم  یهقف  بتک  رد  ناوت  یم  ار  لالدتـسا  عون  نیا  زا  يرایـسب  دراوم  دـنا . هدوـمن  یقلت 
ماظن و لالتخا  زا  نآ  نودب  ناوت  یم  هنوگچ  زین  و  تفای ؟ تسد  هعماج  رد  یمالسا  هاوخلد  مظن  هب  یتموکح  هاگتسد  یـسایس و  لکـشتم 
رد هک  دنا  هدرک  رکف  ایآ  دنهد  یم  هار  دوخ  هب  دیدرت  یمالسا  تلود  لیکـشت  ترورـض  هنیمز  رد  هک  اهنآ  دومن ؟ يریگولج  جرم  جره و 

مکح نیا  یشک  متس  متس و  یفن  ترورـض  دیآ ؟ یم  دوجوب  یعامتجا  یگدنز  رد  یتالالتخا  هتفـشآ و  عاضوا  هچ  تموکح  دوبن  طیارش 
هدمآ ناوارف  دـیکات  نآ  رب  هدـش و  نییبت  یحـضاو  وحنب  زین  مالـسا  نابز  عرـش و  رد  يداشرا  روطب  یلو  تسا  هیلقع  تالقتـسم  زا  هچ  رگ 
یـشک متـس  متـس و  یفن  یتموکح ، ماظن  یئارجا و  ردتقم  هاگتـسد  يذیفنت و  تردق  نودب  هک  تسا  هیلقع  تالقتـسم  زا  زین  نیا  و  تسا ،

زا یمالـسا و  هعماج  رد  ملاظ  ملظ و  ندومن  نک  هشیر  يارب  هک  تسا  نآ  یقطنم  سایق  لالدتـسا و  نیا  یقطنم  هجیتن  . تسین ریذـپ  ناکما 
هنوگچ دشاب . هتشاد  ار  ریطخ  یتیلوئسم  نینچ  ماجنا  ناوت  هک  ددرگ  لیکشت  یتموکح  دیاب  ناگدیدمتس  ترصن  یـشک و  متـس  ندرب  نایم 

، هحلـسا روز  هب  بناجا و  کمک  هب  هناگیب  لماع  راوخمارح و  نئاخ و  يا  هدـع  هک  دوب  نآ  رگ  هراظن  تسـشن و  راکیب  تکاس و  ناوت  یم 
ياملع هفیظو  . دننک هدافتـسا  اهتمعن  لقادح  زا  یمالـسا  تما  دنراذگ  یمن  هدومن و  بحاصت  ار  ناملـسم  نویلیم  اهدص  جـنرتسد  تورث و 

ملاظ ياهتموکح  تسا  ناسنا  نویلیم  اهدص  تداعس  هک  هار  نیا  رد  دنهد و  همتاخ  هناملاظ  عضو  نیا  هب  هک  تسا  ناناملسم  همه  مالـسا و 
لصا ناونعب  ار  نیملسم  تدایس  احیرـص  نآرق  قح  هملک  يالعا  مالـسا و  تدایـس  (. 14  ) دنهد لیکشت  یمالـسا  تموکح  نوگنرـس و  ار 

زا یکی  زین  و  (. 15  ) نینمؤم متنک  نا  نولعالا  متنا  و  تسا : هداد  رارق  نیتسار  ناـمیا  ار  نآ  ققحت  طرـش  هدرک و  حرطم  هشدـخ  لـباق  ریغ 
نیا هک  تسادیپ  هتفگان  (. 16  ) ایلعلا یه  هللا  ۀملک  و  تسا : هدرک  یفرعم  هللا  ۀملک  يالعا  ار  نینمؤم  یهلا و  عیرشت  ریذپان  بانتجا  فادها 

، نآ هب  یبایتسد  زا  سپ  دراد و  رترب  يورین  ندروآ  تسدب  تامدقم و  دـیهمت  هب  جایتحا  قح  هملک  يالعا  نیملـسم و  تدایـس  نامرآ : ود 
لیکـشت قیرط  زا  زج  رادیاپ  مجـسنم و  یتردق  نینچ  تسا و  دنمزاین  تردق  يرترب  ظفح  هب  موادم  روط  هب  زین  نآ  زا  تسارح  يرادساپ و 

نینمؤم صئاـصخ  ناـمیا و  طئارـش  زا  یکی  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخب  حیـضوت  نیا  اـب  تسین . ریذـپ  ناـکما  یمالـسا  ردـتقم  تموکح 
هجیتن رد  دبای و  یمن  ققحت  نولعالا »  متنا  و   » تلـصخ نآ  نودب  اریز  تسا  یلاع  یـسایس  تردـق  داجیا  تموکح و  لیکـشت  هب  يزایتسد 

ياه هنیمز  ترجه  زا  سپ  ياهزور  نیتسخن  زا  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  تسین  يدیدرت  مالـسا  یلمع  هریـس  دنک . یم  نامیا  دوبن  زا  فشک 
ردـتقم تلود  کی  ققحت  يارب  ار  مزـال  تاسیـسات  تالیکـشت و  دروآ و  مهارف  هنیدـم  رد  ار  تموکح  لیکـشت  یـسایس و  تردـق  داـجیا 

تاـماظن يرارقرب  نیناوق و  يارجا  هب  داد و  تموکح  لیکـشت  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  هک  دـهد  یم  یهاوـگ  خـیرات  . درک يزیر  یپ  یمالـسا 
هب یئارفـس  دومن ، بصن  یـضاق  تسـشن و  تواضق  هب  داتـسرف و  اهرهـش  هب  یلاو  . تساخرب یمالـسا  هعماج  هرادا  هب  تخادرپ و  یعاـمتجا 

نایرج هب  ار  یتموکح  ماکحا  دومن ، یهدـنامرف  ار  اه  گنج  تسب ، نامیپ  هدـهاعم و  درک ، هناور  ناهاشداپ  لئابق و  ياـسؤر  دزن  جراـخ و 
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تابثا هب  ار  تموکح  لیکـشت  ترورـض  بیترت  نیا  هب  ربمایپ  یلمع  هریـس  درک . مکاح  نییعت  دوخ  زا  دعب  يارب  ادخ  نامرف  هب  و  تخادـنا ،
تلحر زا  سپ  ـالوصا  تسا و  تقیقح  نیمه  نیبـم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  فرط  زا  تفـالخ  لوـبق  هک  روطناـمه  دـناسر  یم 

رما نیا  رد  ناناملسم  همه  دومنن و  دیدرت  زاربا  تسا  یمالسا  ترورض  کی  تموکح  هک  دروم  نیا  رد  ناناملسم  زا  کیچیه  ص )  ) ربمایپ
یلمع هریس  کش  یب  (. 17  ) دشاب تموکح  رما  تفالخ و  راد  هدهع  تسیاب  یم  هک  دوب  یـسک  دروم  رد  اهنت  فالتخا  . دنتـشاد رظن  قافتا 

هک یترورض  نامه  درادن و  يرگید  دودحم  نامز  ای  و  ص )  ) ربمایپ نامز  هب  صاصتخا  یمالسا  هعماج  هرادا  يدصت  تموکح و  لیکـشت 
نآ ندوبن  دودحم  مالـسا و  ماکحا  ندوب  يدبا  لیلد  هب  هدرک  یم  باجیا  ع )  ) نینمؤملا ریما  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ار  تموکح  لیکـشت 

نامز هب  دودحم  مالسا  ماکحا  يارجا  هکنیا  هب  داقتعا  دنک . یم  تباث  هشیمه  يارب  ار  مالسا  تموکح  یئاپرب  موزل  یناکم  ینامز و  رظن  زا 
لیکـشت ترورـض  راکنا  تسا و  مالـسا  ندـش  خوسنم  هب  داقتعا  زا  رتدـب  دراد  صاصتخا  موصعم  ماما  روضح  نارود  هب  اـی  هدوب و  ربماـیپ 

: اه تشون  یپ  (. 18  ) تسا مالسا  نیبم  نید  یگنادواج  تیعماج و  مالسا و  ماکحا  يارجا  ترورض  راکنا  تقیقح  رد  یمالـسا  تموکح 
سانلا موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تاـنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  . 3 . 169 ص 177 - یمالسا ، ياهیـسررب  . 2 هـیآ 30 . مور ، . 1

، ارعش  ) لیئارسا ینب  تدبع  نا  . 5 هیآ 157 . ) فارعا ،  ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  و  . 4 هیآ 25 . ) دیدح ،  ) طسقلاب
ۀمئا مهانلعج  و  . 7 هیآ 5 . ) صـصق ،  ) نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  . 6 هیآ 22 . )

.23 ص 24 - ینیمخ ، ماما  ترضح  هیقف ، تیالو  . 9 هیآ 49 . ) هدـئام ،  ) هللا لزنا  امب  مهنیب  مکحا  نا  و  . 8 هیآ 73 . ) ءایبنا ،  ) انرماب نودهی 
، هغالبلا جهن  مهتفلال ) اماظن  اهلعجف   ) ص 36 ینیمخ ، ماما  ترضح  هیقف  تیالو  . 12 هیآ 103 . نارمع ، لآ  . 11 . 28 ص 34 - نامه ، . 10
هبطخ 158 و  مکرما ) مظن  هللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیـصوا و   ) هرامش 47 همان  هغالبلا ، جهن  . 13 هبطخ 216 .

ماما هیقف ، تیالو  . 17 هیآ 40 . هبوت ، . 16 هیآ 139 . نارمع ، لآ  . 15 ص 38 . ینیمخ ، ماما  ترضح  هیقف ، تیالو  . 14 مکنیب . ) ام  مظن  (و 
؛ یلعسابع یناجنز ، دیمع  ج 2 ، یسایس ، هقف  هلاقم : عبانم  نامه . . 18 ص 27 . ینیمخ ،

یعیش ناملاع  یسایس  هشیدنا  رد  هیقف  تیالو  یمالسا و  تموکح 

ربارب رد  رگشهوژپ  هعیش  ياملع  هاگدید  زا  یمالسا  تموکح  ثحب  رد  یعیش  ناملاع  یسایس  هشیدنا  رد  هیقف  تیالو  یمالسا و  تموکح 
هار رد  کی  ره  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  تشذگ  زا  سپ  ینعی  زورما  هب  ات  هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  توافتم  يرکف  نایرج  هس 

نازادرپ هیرظن  ندـش  میـسقت  يانعم  هب  يرکف  ياهنایرج  نیا  يدـنب  میـسقت  هک  درک  ناـمگ  دـیابن  هتبلا  . دـنا هدومن  تکرح  دوخ  صخـشم 
زین املع  ياههاگدید  اتعیبط  یسایس  یعامتجا و  طیارش  لوحتم  رتسب  رد  اریز  تسه  زین  صخشم  هتـسد  هس  هب  یمالـسا  تموکح  یناحور 

يرکف نایرج  هس  ره  هب  یهاگ  توافتم ، یسایس  طیارـش  رد  یناحور  کی  توافتم  ياههاگدید  هک  انعم  نیدب  . تسا هدوب  یتارییغت  دهاش 
دروم نادـنچ  زین  صاخـشا  تسین و  صیخـشت  لباق  نویناحور  زا  یـصخشم  يدـنب  میـسقت  ثحبم  نیا  رد  ور  نیا  زا  . تسا هدـناسر  يراـی 

نیواـنع اـب  شهوژپ  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  اـهنآ  ياـهیریگ  تهج  راـکفا و  تسا  هجوـت  دروـم  رتـشیب  هچنآ  تقیقح  رد  . دـشاب یمن  دـیکات 
اب نآ  کیدزن  طابترا  لیلدـب  موس  يرکف  نایرج  لـیلحت  هکنآ ، رگید  هتکن  . دـش دـهاوخ  داـی  اـهنآ  زا  موس  مود و  لوا ، يرکف  ياـهنایرج 

نیا هب  ام  هاتوک  ياـه  هراـشا  ور  نیا  زا  دـجنگ ، یمن  شهوژپ  نیا  یناـمز  بوچراـهچ  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهدادـخر 
هب دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دوب . دهاوخ  یمالسا  تموکح  هرابرد  یعیـش  ناملاع  ياه  هشیدنا  یلک  طوطخ  نداد  ناشن  فده  اب  طقف  نایرج ،
زین اهنآ  هاگدید  هیاپ  دنا و  هتشادن  يرظن  فالتخا  مکاح  ای  ریما  کی  تیدوجو  رس  رب  هعیـش  ياملع  زا  کیچیه  هک  درک  هراشا  هتکن  کی 
همه هک  دنا  هتـشادن  دیدرت  زین  عوضوم  نیا  رد  . )( « دب ای  دشاب  بوخ  ای  دنراد  مکاح  ریما و  هب  جایتحا  مدرم  :» دیوگ یم  هک  تسا  یتایاور 

تـسا يدنـس  هتفرگ و  هیام  اهناسنا  ینعی  اهنآ  دوخ  راکفا  زا  هک  تسا  یتاررقم  لولعم  :» يرـشب عماوج  رد  دوجوم  ياـهیگدولآ  اـهداسف و 
تیالو مان  هب  یموهفم  هرابرد  یلک  شرگن  کی  تسا » )( . ریذپ  بیسآ  تخـس  اسران و  یـسب  يرـشب  نیناوق  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب 
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تسا يا  هلاسم  : » اهنآ رظن  زا  یتیالو  نینچ  . تسناد یتسرپرـس  فدارتم  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هعیـش  ياملع  همه  نایم  رد 
بوچراهچ زا  رتارف  ارنآ  اههاگدـید  زا  یخرب  یتح  یهاـگ  و  ( « 1  ) دشاب زاین  یب  نآ  زا  دناوت  یمن  یطیارـش  چـیه  رد  یعامتجا  چـیه  هک 

دوجو هب  دـشاب  مه  کچوک  هچ  ره  ار  هعماج  يدـنمزاین  دوخ  يداع  نهذ  اب  یناسنا  ره   » هک ییاج  ات  دـنا  هدـید  زین  صاـخ  بهذـم  کـی 
دناوت یم  تیالو  تسین و  دـش  حرطم  اهدـعب  هک  هنوگنآ  ییالو  هعماـج  کـی  زا  نخـس  یلک  ریبعت  نیا  رد  ( 2 .« ) دـیامن یم  كرد  تیالو 

اب . دور یم  راکب  هعماج  ره  تیدوجوم  ظفح  يارب  یهاگ  هیکت  يانعم  رد  رتشیب  اریز  دـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  یـشحو  هعماج  کی  رد  یتح 
هعماج یتح  کچوک و  گرزب و  یقرتم ، یـشحو و  ینوناق ، يدادبتـسا و  یعامتجا ، شور  ره  هک  تسا  یعوضوم  :» تیـالو يریبعت  نینچ 

یـضعب فـالخ  رب  هعیــش  ياـملع  هعوـمجم  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  سپ  ( 3 .« ) دــنک یم  هـیکت  يو  هـب  دوـخ  ندوـب  اپرــس  رد  یگداوناـخ 
یـسایس تیمکاح  زا  يزاین  یب  يانعم  هب  ار  تایاور  نآرق و  دوجو  جراوخ ،) دننام   ) دـش یم  حرطم  مالـسا  ردـص  رد  هک  ییاههاگدـیدزا 

رد ( 4 .« ) تسین دنـشاب  هتـشاد  تموکح  مدرم  هکنیا  زا  هدـننک  تیافک  عنقم و  ینید ، نوناق  ول  نوناـق و  دوجو  : » اـهنآ رظن  زا  دـنناد و  یمن 
فـشک يارب  : » هک دراد  یگنهاـمه  رکف  نیا  اـب  هعیـش  ياـملع  كرتشم  هیرظن  دوش  یم  طوبرم  نیناوق  دوخ  هب  هک  ییاـج  اـت  نوناـق  ثحب 

لاح نیا  اب  . دشاب اهنآ  زا  رتارف  اما  ( « 5  ) دنیبب ار  یناسنا  تاوهش  مامت  هک  تسا  مزال  لک  لقع  کی  دروخب ، اهتلم  دردب  هک  ینیناوق  نیرتهب 
: هک عوضوم  نیا  رـس  رب  رگا  یتح  دوش و  یم  راکـشآ  اـه  هیرظن  تواـفت  جـیردتب  دـسر  یم  نآ  یگنوگچ  تموکح و  هب  ثحب  هک  یتقو 

( « ، 6  ) هدـمآ دوجوب  ینامـسآ  ياه  تلاسر  یهلا و  ءاـیبنا  تسد  هب  هک  تسا  رـشب  یگدـنز  رد  یعاـمتجا  لیـصا  هدـیدپ  کـی  تموکح 
. درک هدهاشم  ناوت  یم  دوش  یم  هتفرگ  نخس  نیا  زا  هک  یجیاتن  رد  ار  تافالتخا  ینشور  هب  اما  دشاب  هتشادن  دوجو  ینادنچ  رظن  فالتخا 

عون يایوگ  ینشور  هب  تسا  صیخـشت  لباق  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  هعیـش  ياملع  نایم  رد  تموکح  هرابرد  هک  یتوافتم  ياههاگدـید 
اما دنتسه  مالسا  هدنیآ  تیدوجوم و  نارگن  نوگانوگ ، ياهاگدید  نابحاص  هکنآ  اب  ینعی  . دشاب یم  مالسا  ظفح  يارب  شرگن  ره  ینارگن 
رد . دنتـسه یتوافتم  ياهدـیدهت  نارگن  لد  کی  ره  ورنیا  زا  . دـنهد یم  ناشن  یتواـفتم  ياـه  هنوگ  هب  ار  اـهینارگن  نیا  تموکح  ثحب  رد 
هب زین  شرگن  نـیا  هتــشذگ  هـک  دـناد  یم  نـید  يارب  مـهم  يدـیدهت  یــسایس ، تابــسانم  هـب  ار  نـید  ندـش  هدوـلآ  اـساسا  ناـیرج  کـی 

مالسا نید  هیلع  یلصا  دیدهت  ار  دبتسم  ماکح  دوجو  رگید  نایرج  . ددرگ یم  زاب  تیطورشم  تضهن  زا  سپ  املع  یسایس  ياهیگدروخرس 
تکرح يربهر  هک  تسا  ینایرج  نامه  نیا  . دهن یم  ياپ  یسایس  لئاسم  هریاد  هب  اتحارص  دادبتـسا  اب  ییورردور  يارب  ور  نیا  زا  دناد  یم 
ياملع زا  یمهم  شخب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لوا  يرکف  نایرج  اب  طابترا  رد  هصالخ  روطب  تفرگ . تسدب  ار  يولهپ  تموکح  يزادنارب 
شرگن . دنتـشاد يراک  نینچ  هب  یلیاـمت  ـالوصا  هن  دـندرک و  یم  تموکح  یمالـسا  تموکح  کـی  لیکـشت  تهج  رد  هن  ساـسا  زا  هعیش 

یمن تسد  هب  تبیغ  نامز  يارب  تموکح  زا  یـصاخ  هوحن  یهقف  هلدا  زا  : » هک دوب  هدـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  اهنآ  رظن ، دروم  ياملع  صاخ 
یلقع لیالد  هماقا  اب  یفاک  یلقن  لیالد  ندوبن  دوجو  اب  دیوگب  تسناوت  یمن  یتح  ییاههاگدید  نینچ  هک  دوب  یعیبط  ور  نیا  زا  ( « 7  ) دیآ

تموکح يارب  يزادرپ  هیرظن  راظتنا  یهاگدید  نینچ  زا  دیابن  لیلد  نیدـب  ( 8 . ) میناد یم  هدش  تابثا  ار  یمالسا  تموکح  لیکـشت  هلاسم 
فیلکت صاصتخا  يارب  يربتعم  لـیلد  نارظن  بحاـص  نیا  اریز  . میـشاب هتـشاد  دـشاب -  مه  هیقف  کـی  نآ  سار  رد  هکنآ  هژیوب  یمالـسا - 

یمن سپ  ( 9 . ) دندوب هتفاین  ناشیا  نابیان  و  جع )  ) رصع ماما  بناج  زا  بوصنم  ناونع  هب  اهقف  عرش و  ماکح  هب  تبیغ  نامز  رد  هعماج  هرادا 
رد تیـالو  : » هکنیا ینعی  ( » 10 . ) دراد ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ هب  صاـصتخا  اـهنت  تیـالو  : » هک دنـشاب  هتـشاد  نیا  زج  يا  هیرظن  دنتـسناوت 

رمـالا یلوا  هب  نآرق  رد  هک  زین  يا  هیآ  روظنم  و  ( « 11  ) دوش یمن  تابثا  ناهیقف  يارب  یلیلد  چـیه  اب  تبیغ  ناـمز  رد  نآ  یتموکح  موهفم 
ناهاشداپ و ربمغیپ و  زا  دعب  يافلخ  زا  کی  چیه  : » ینعی دنشاب  یم  ص )  ) دمحم ترـضح  زا  سپ  هناگ  هدزاود  همئا  طقف  دیامن  یم  هراشا 

نینچ ( « 12 . ) دنتسین هدوبن و  هیآ  نیا  قادصم  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  زا  ریغ  جع )  ) رصع یلو  ترـضح  روهظ  نامز  ات  تلود  ياسؤر 
تواضق ءاتفا ، دودح ، يارجا  زا  شیب  يراک  طیارـشلا  عماج  ياهقف  یتح  اهقف  كاردا  زا  ناوت  یمن  هک  دنراد  دـیکات  هتکن  نیا  رب  يراکفا 

شاعم روما  هرادا  نارفاک و  ناقساف و  زواجت  زا  ناناملسم  ياهزرم  ظفح  يدصت  اجک و  نیا  : » تشاد راظتنا  نارـصاق  نابیاغ و  رب  تیالو  و 
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نیرتالاب رب  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  هیقف  کی  زا  تسناوت  یمن  یـشرگن  نینچ  ( « 13 ( ؟ اجک ناشیا  زا  نارفاک  هطلـس  عفر  ورملق و  ظـفح  و 
یم یلقتـسم  شناد  ار  تسایـس  هکلب  دنتـسناد  یمن  هقف  زا  ییاه  هعومجم  ریز  ار  تسایـساریز  دنیـشنب ، هعماج  کی  رد  تسایـس  مره  هطقن 

ای ثدحم  هکنیا  ثیح  زا  ناملاع   » یترابعب . دنـشاب هدرک  يرپس  دوخ  هتـشر  رد  ار  يرمع  دیاب  اهقف  دننامه  نآ  نارظن  بحاص  هک  دنتـسناد 
هب رما  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ات  دنراد ، یـصصخت  هچ  ییارجا ) یـسایس و  روما  ینعی   ) ایاضق هنوگ  نیا  رد  دنتـسه  نآ  دننام  ای  يراق  ای  هیقف 

ناهاوخ اجنیا  رد  ( « 14 ( ؟ تسا ناشیا  تسد  هب  تالکـشم  نیا  لاثما  لح  رد  يدیما  هچ  و  دـشاب ؟ هدرک  ناشیا  يوس  هب  تمادر  عاجرا و 
یـشقن نادـنچ  یمالـسا  تموـکح  یـسایس  هیرظن  يریگ  لکـش  رد  هاگدـید  نـیا  اریز  میتـسین  یـشرگن  نـینچ  رت  قـیقد  لـیلحت  هـیزجت و 

تفای موادت  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  دوجو  اب  زین  بالقنا  زا  سپ  يرکف  نایرج  نیا  هک  دومن  هراشا  دیاب  هصالخ  روط  هب  طقف  . تشادـن
ربمایپ يارب  ار  یقح  نینچ  الوصا  اریز  تفریذپن  اهقف  يارب  ملسم  قح  کی  ناونعب  یسایس و  تیمکاح  يانعم  رد  ار  تیالو  هک  هنوگ  نیدب 
لیلحت کـی  رد  (. 15  ) تسناد یم  اـهنآ  راـگزور  مدرم  تساوـخ  لیلدـب  هکلب  اـهنآ  تماـما  توـبن و  لیلدـب  هن  مـه  یلع  ترـضح  (ص )

اریز تسا  یـسایس  تابـسانم  هب  هعیـش  ياـملع  بهذـم و  ندـشن  هدولآ  ناـهاوخ  ناـیرج  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  هناـنیبشوخ 
تاریغتم و هـلمج  زا  نآ  تاـموزلم  مزاوـل و  ماـمت  تموـکح و   » تـسا دـقتعم  دــناد و  یمن  هعماـج  هرادا  مره  هـطقن  نیرتـالاب  ار  تساـیس 

هیئزج تاعوضوم  صیخشت  هیقف  ناش  زگره   » دنور و یمن  رامش  هب  یهلا  ریغتی  ماکحا ال  هدر  رد  هک  دنـشاب  یم  ( « 16  ) هیئزج تاعوضوم 
( « 17  ) تسین دوخ  رصاعم  ناهج  رد  دوجوم  ياهتموکح  اهروشک و  نادنورهـش و  یـصخش  روما  رد  هلخادم  يرغـص و  هیـضق  لیکـشت  و 

دیاب نآ  زا  رت  قیمع  رایسب  دریگ و  یم  رارق  نآ  زا  رتارف  رایسب  بهذم  هک  تسا  يا  هدر  رد  زین  یسایس  تیمکاح  تسایـس و  بیترت  نیدب  .
ار اهلالدتـسا  نیا  هعومجم  تسین  هنانیبشوخ  مه  نادـنچ  هک  يرگید  لیلحت  لاح  نیا  اب  دراذـگب . ریثات  هعماج  مدرم  داحآ  ناور  رب  دـناوتب 

ياهنایرج . دـنوش یم  لسوتم  اهنادـب  یـسایسو  یعامتجا  ياهتیلوئـسم  زا  ندرک  یلاخ  هناش  يارب  املع  زا  یخرب  هک  دـنناد  یم  ییاه  هناـهب 
روما رد  یعیش  ناملاع  لاعف  تلاخد  هب  دقتعم  تسا و  لیلحت  نیمود  زا  هدمآ  رب  تقیقح  رد  تخادرپ  میهاوخ  نادب  سپ  نیا  زا  هک  يرکف 

: یمالسا تموکح  یسایس  هیرظن  ناعفادم  نینچمه  تسایـس و  رد  املع  لاعف  تلاخد  هب  نیدقتعم  كرتشم  هاگدید  رد  دشاب . یم  یـسایس 
رشب : » دش یم  هتفگ  هک  هنوگنآ  ای  ( « 18  ) دوبن یتیرشب  الصا  ... دوبن لاح  هتشذگ و  رد  رشب  نایم  رد  ءایبنا  تموکح  ینید و  تموکح  رگا  »
کی ره   » دنا و هدرک  تکرح  تموکح  لیکـشت  يوسب  خیرات  لوط  رد  ءایبنا  هک  داد  یم  ناشن  شرگن  نیا  ( « 19 . ) دوب هدروخ  ار  شدوخ 

دواد و دننام  اهنآ  زا  یضعب  زین  هار  نیا  رد  ( « 20 . ) دنا هدومن  ششوک  هتـسیاش  تلود  کی  يانب  يارب  دوخ  میظع  تیرومام  رد  يوحن  هب 
هئارا بتکم  کی  ناونعب  مالـسا  یعامتجا  نامرآ  زا  هاگدید  نیا  هک  یلیلحت  . دـنریگ تسدـب  ار  تموکح  دـندوب  هتـسناوت  ع )  ) یبن نامیلس 
همزال هک  مه  ینامرآ  نینچ  هب  ندیـسرن  هانگ  ( 21 . ) دروایب رد  لقتـسم  یعامتجا  دحاو  کی  تروصب  ار  نیملـسم  تساوخ  یم  دومن ، یم 
دیاب هکنیا  یمالـسا و  تموکح  رکف   » اریز یمالـسا  رب  هن  درک ، یم  ینیگنـس  نیملـسم  شود  رب  دوب  یمالـسا  تموکح  کـی  لیکـشت  نآ 

تموکح هک  تسا  هدوب  نیا  مالسا  همانرب  مالسا ، يادتبا  رد  دشاب ، هتشاد  یگزات  هک  تسین  رکف  کی  مالسا ، ریغ  هن  دنک  تموکح  مالـسا 
بتاکم نایم  رد  دریگب و  مالـسا  زا  ار  ینامرآ  نینچ  تسناوت  دهاوخن  زین  نامز  تشذـگ  داقتعا  نیا  يانبم  رب  ( « 22 . ) دشاب اج  همه  یهلا 

ار وا  تالکـشم  دنک و  نیمات  ار  رـشب  ياهزاین  یمامت  تسا  رداق  هک  یقرتم  بتکم  کی  تروصب   » دناوت یم  مالـسا  ام  راگزور  نوگانوگ 
دیامن وجتسج  یمالـسا  هقف  رد  درک  یم  دای  نآ  زا  هک  ار  ییاه  ییاناوت  هعومجم  دوب  ریزگان  یـشرگن  نینچ  دنک . هولج  ( « 23  ) دیامن لح 

هک تشادن  ناکما  يا  هنیمز  نینچ  اب  . دش یفرعم  ( « 24  ) روگات هراوهگ  زا  عامتجا  ناسنا و  هرادا  لـماک  یعقاو و  يروئت  هقف   » نآ یپ  زا  و 
زج يزیچ  مالـسا  : » ینید نوتم  ساسا  رب  دـش  هتفگ  ادـعب  هک  هنوگنآ  اـی  دـنار و  نخـس  یمالـسا  تموکح  ناـمرآ  نودـب  مالـسا  زا  ناوتب 

کی اـجنیا  رد  ( « . 25  ) دنتـسه تلادـع  يارجا  هلیـسو  نیناوق  تسا و  تموکح  نیا  نیناوق  زین  ماـکحا  تسین و  نآ  تانوئـش  تموکح و 
یسک هچ  یمالسا  مکاح  دهد ، لیکشت  تموکح  دهاوخ  یم  مالسا  رگا  هک  هنوگنیا  دش ، یم  حرطم  یساسا  لاح  نیع  رد  هداس و  شسرپ 
لباق یمالـسا  تموکح  هیرظن  نیقفاوم  هعومجم  يارب  ابیرقت  هک  تشاد  دوجو  یلک  هاگدـید  کی  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  دـشاب ؟ دـیاب 
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خـساپ . دوبن یعوضوم  نینچ  هب  نتـشادن  ای  نتـشاد  داقتعا  رد  زین  هدنیآ  يرکف  ياهنایرج  ياهتوافت  تفگ  ناوت  یم  لقادح  دوب و  شریذـپ 
اب زین  ناگدـنب  اب  دـنوادخ  طابترا  . دـشاب یم  دـنوادخ  صوصخم  طقف  هک  تسا  شتـسرپ  زا  هدـمآ  رب  تعاطا  عون  نیرت  یلاـع  هک  دوب  نیا 
اب یقاثیم  هک  تشاد  دـنهاوخ  هدـهع  هب  یناسک  ار  هعماج  يربهر  تماما و  : » سپ . دـشاب یم  مالـسا  ربمایپ  نآ  هطـساو  هک  تسا  یحو  نابز 
زا : » تسا یهلا  هنالداع  تردق  هطلس و  رهظم  ادخ و  نیشناج  یلو ، هک  ناسنا  نیا  ( « 26  ) دنشاب هتشاد  یحو  اب  صوصخم  یطابترا  ادخ و 

اجنیا ( « 27  ) دـنک یم  يرادرب  هرهب  اهنآ  دوس  هب  هدـش ، هداهن  یلاعت  لماکت و  يارب  اـهناسنا  دوجو  رد  هک  ییاهدادعتـسا  تاـناکما و  همه 
همه هک  یتردق  : » دوش یم  ییانثتـسا  رادتقا  کی  بحاص  درامگ و  یم  تیالو  هب  ناشن  ای  مان  هب  ار  يو  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  زا  نخس 
کی يرگنشور  ناهاوخ  تقیقح  رد  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  یتیالو  نینچ  ( « 28  ) دـنک یم  هرادا  يربهر و  ار  يرکف  ياهطاشن  ياهتیلاعف و 

نیا ساسا  رب  اریز  دناد  یم  ادخ  ناگدنب  تیاده  زا  ناوتان  ار  يویند  ياه  تیمکاح  همه  دشاب و  یم  اهناسنا  هعومجم  نایم  رد  تیاده  هار 
هناگ هدزاود  ناماما  زا  سپ  یهاگیاپ  نینچ  (.« 29  ) تسا توغاط  ناطیـش و  تیالو  شنانیـشناج ، ادخ و  تیالو  زجب  یتیالو  ره  : » هاگدید

تماما لصا  ساسا   » تبیغ و نامز  رد  تماما  موادت  ناهاوخ  هک  دوش  یم  يا  هشیدنا  هیاپ  دـنام و  یم  یقاب  نانچمه  دور و  یمن  نیب  زا  زین 
: تفگ دـیاب  يا  هیرظن  نینچ  يریگ  لکـش  اب  طابترا  رد  ( « 30 . ) تسا تماما  يداقتعا  لصا  رارمتـسا  هک  دـشاب  یم  هیقف  تیالو  یباـیغ و 
رد اـما  دیـسر  یم  شوگب  تسایـس  زا  نید  ندوبن  ادـج  هراـبرد  یناوارف  نانخـس  هعیـش  ياـملع  یخرب  يوـس  زا  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ 
راب نیلوا  يارب  هک  دنناد  یم  یهیقف  نیتسخن  ار  يدرجورب  تیآ ا ... دیماجنا  یمالـسا  بالقنا  هب  يرکف  رظن  زا  هک  ییاهینوگرگد  هعومجم 

زا ار  یمالـسا  هعماج  رد  یعامتجا  روما  ریبدـت  یـسایس و  لئاسم  دراشف و  یم  ياپ  تناید  تسایـس و  جازتما  رب  هعیـش  یهقف  نتم  کـی  رد 
تسا یعیش  هیقف  نیلوا  ینیمخ  ماما  تسایس  زا  نید  ندوبن  ادج  رب  يدرجورب  ... تیآ ا دیکات  زا  سپ  ( 31 . ) دنک یم  مالعا  ناهیقف  فیاظو 

(32 . ) دراـشف یم  ياـپ  نآ  هماـقا  بوجو  ترورـض و  رب  درب و  یم  راـک  هب  عیبلا ) باـتک   ) یهقف باـتک  رد  ار  یمالـسا  تموکح  هژاو  هک 
یلمع هفـسلف  یعقاو ، دهتجم  رظن  رد  تموکح  : » هک دوب  هیرظن  نیا  هدـننک  وگزاب  یهقف  باتک  کی  رد  یمالـسا  تموکح  زا  نتفگ  نخس 

یماظن و یـسایس و  یعاـمتجا و  تالـضعم  همه  يوگخـساپ  دـناوتب  دـیاب  و  ( « 33 . ) تسا تیرـشب  یگدـنز  يایاوز  ماـمت  رد  هقف  یماـمت 
ماکحا و تفاب  رد  تموکح  تلود و   » یترابعب . دـیوگ یم  خـساپ  نادـب  تموکح  الومعم  هک  ییاهزیچ  نآ  هعومجم  ینعی  دـشاب  یگنهرف 

تیالو هعماـج  رب  زین  یـسایس  رظن  زا  هقف  نیا  هب  ملاـع  ور  نیا  زا  . تسا یمالـسا  هقف  ناـمه  روظنم  هک  ( « 34  ) هدش هدینت  مالسا  تاروتـسد 
تیالو : » دنتفگ یم  هک  دوب  یهیدب  نانچ  یمالـسا  تموکح  هب  دقتعم  نارظن  بحاص  يارب  عوضوم  نیا  . دنیوگ یم  هیقف  یلو  وا  هب  دراد و 
ناـیرج رد  لاـح  نیا  اـب  ( « 35 . ) درادـن جاـیتحا  ناـهرب  هب  نادـنچ  دوش و  یم  قیدـصت  بجوـم  نآ  روـصت  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  هیقف 

رظن دروم  هدنیآ  تموکح  یگنوگچ  رس  رب  هلداجم  هکنآ  زا  شیب  نامز  نآ  رد  اریز  دش  یم  دیکات  رتمک  هاگدید  نیا  رب  یـسایس  تازرابم 
ار راک  نیا  تسا  رارق  هدـنیآ  تموکح  هدرک و  عیاض  دبتـسم  نامدود  کی  هک  یقوقح  نداد  ناـشن  دوب و  حرطم  دادبتـسااب  هزراـبم  دـشاب 

رتمک راگزور  نآ  یـسایس  ياه  هیمالعا  رد  دش  یم  هتخادرپ  نادـب  یهقف  بتک  رد  هک  املع  يرظن  ثحابم  فالخ  رب  هک  دوب  نینچ  . دـنکن
دادبتـسا اب  هزرابم  تخادرپ  میهاوخ  نادـب  سپ  نیا  زا  هک  مود  يرکف  ناـیرج  رد  یلـصا  تیولوا  اریز  . مینیب یم  هیقف  تیـالو  هب  يا  هراـشا 

هب هک  يا  هعومجم  رد  ور  نیا  زا  دشاب  زیگنا  رب  فالتخا  مه  املع  دوخ  نیب  رد  دوب  نکمم  هک  یتموکح  هویش  کی  میسرت  هن  تسا  مکاح 
اریز درک  هدافتـسا  دنتـشادن  مه  هیقف  تیالو  هیرظن  هب  يا  هقالع  نادـنچ  هک  ییاملع  ياههاگدـید  زا  ناوت  یم  دـندناسر  يرای  نایرج  نیا 
درک یم  کیدزن  هیرظن  نیا  رادـفرط  ياملع  هب  ار  هیقف  تیالو  اب  فلاخم  ياملع  اهنت  هن  هک  دوب  یکرتشم  هطقن  دوجوم  دادبتـسا  اـب  هلباـقم 
نیا رد  تخاس . یم  یکرتشم  فدـه  ياراد  زین  ار  یبهذـم  ریغ  ياهنایرج  یتح  ار و  هعماج  رد  دوجوم  یـسایس  ياـهنایرج  هعومجم  هکلب 

نوناق حیحص  يارجا  ناهاوخ  هکلب  دندوبن  تموکح  يزادنارب  ناهاوخ  هک  يرادمتعیرش  تیآ ا ... دننام  تاحالصا  رادفرط  ياملع  هلحرم 
دیشیدنا یم  تموکح  يزادنارب  هب  هک  ینیمخ  ماما  دننام  یبالقنا  ياملع  رانک  رد  دادبتسا  اب  تفلاخم  لیلدب  زین  دندوب  تیطورشم  یـساسا 
ياهنایرج نیرتداضتم  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تکرح  ییاوشیپ  دـنتفرگ  تسدـب  ار  تضهن  يربهر  ینیمخ  ماـما  هک  مه  یناـمز  دـنتفرگ  رارق 
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چیه هب  ینیمخ  ماما  يربهر  هویش  رد  اریز  دننک  وجتسج  ناشیا  دوجو  رد  ار  دوخ  ياهنامرآ  زا  یشخب  دنتسناوت  یم  میژر  فلاخم  یـسایس 
ناـیرج نـیا  هـک  درک  هراـشا  هـتکن  نـیا  هـب  دـیاب  مود  يرکف  ناـیرج  لـیلحت  زاـغآ  رد  دـش . یمن  حرطم  زیگنارب  فـالتخا  ثحاـبم  هـجو 
دقتعم هچ  رگا  داد و  یمن  رارق  دوخ  راگزور  هتفرشیپ  ياهروشک  ياهدرواتـسد  يور  رد  ور  ار  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  ياهدرواتـسد 
مالـسا زا  یتقو  ام  : » هکنیا ینعی  تخانـش  یم  تیمـسر  هب  زین  ار  يرـشب  عماوج  ياهتفرـشیپ  اما  تسا  رت  هتفرـشیپ  مالـسا  ياهدرواتـسد  دوب 

. تسا هاوخیقرت  بهذم  کی  مالـسا  اساسا  ام  هدیقع  هب  سکع  رب  هکلب  تسین  تفرـشیپ  یقرت و  هب  ندرک  تشپ  ینعم  هب  مینک  یم  تبحص 
رد ام  هک  يا  هنالداع  یعامتجا  تاررقم   » دـنیوگ یم  هک  میراد  راک  ورـس  ییاه  هشیدـنا  اب  يرکف  نایرج  نیا  رد  هک  تسا  هنوگنیا  ( « 36)

نرق هدراهچ  رد  مالسا  مینیب ، یم  رگید  ییاهدادرارق  ای  رشب و  قوقح  هیمالعا  ای  ونژ  حلص  داد  رارق  رد  راکفا  یقرت  رـشب و  تفرـشیپ  رـصع 
، داد یم  رارق  اهناکم  اهنامز و  زا  رتارف  ار  مالـسا  نید  تاروتـسد  هک  دوب  يا  هشیدنا  زا  هدمآرب  هاگدید  نیا  ( « 37 . ) تسا هدرک  نایب  شیپ 
ار ارجا  ندـش و  هدایپ  تیلباق  اهنامز  همه  رد  اـج و  همه  رد  هک  تسا  یلک  تاررقم  تاروتـسد و  هلـسلس  کـی  ياراد  مالـسا  : » یتراـبع هب 

یبآ نانوچ  تسناوت  یم  دـش  یم  هئارا  رگا  هک  تشاد  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  یتلاـسر  يا  هتفرـشیپ  نیناوق  نینچ  هکنیا  نمـض  ( « 38 . ) دراد
هضرع زورما  هنشت  يایند  هب  تسا  تافارخ  دض  رب  دوخ  هک  ار  مالسا  یلاع  قیاقح  میناوتب  رگا  ام  : » هکنیا ینعی  . ناهج ناگنشت  ماک  رب  دشاب 

سیـسات زا  سپ  هک  دوب  يداـقتعا  نینچ  ( « 39 . ) میا هدوزفا  ناناملـسم  هدـع  رب  هتـساک و  يرگیدام  ینید و  یب  ذوفن  زا  کش  یب  میرادـب ،
زا یخرب  هک  ییاج  ات  دـید  یم  یتموکح  يوگلا  کی  يراذـگ  هیاپ  هکلب  یلومعم  تموکح  رییغت  کی  هن  ار  ماظن  نیا  یمالـسا  يروهمج 

دنتشادن تیطورشم  یساسا  نوناق  حیحـص  يارجا  زج  ینامرآ  دندوبن و  هاش  تموکح  يزادنارب  ناهاوخ  نآ  زا  شیپ  ات  هک  مه  ار  ییاملع 
ماسقا نیرتهب  ام  رظن  هب  دوش  هدایپ  رگا  دراد  هک  یحیحـص  يانعم  نآ  اب  ءاـشنا ا ... یمالـسا  يروهمج  : » هک تخاـس  کـیدزن  هجیتن  نیا  هب 

ایند لوبق  لباق  میهافم  کی  هکنیا  مه  تسا و  روظنم  نآ  رد  یعامتجا  تلادع  مه  يدرف و  تلادع  مه  هک  تسا  یلعف  دوجوم  ياهتموکح 
دروآ دوجوب  نارظن  بحاص  زا  یخرب  دزن  ار  يراودـیما  نیا  ایند  لوبق  لباق  میهافم  شریذـپ  ییاـناوت  رب  هیکت  نیمه  ( « 40 . ) دراد ربرد  ار 

: هک لـیلحت  نیا  اـب  دـناد ، یم  نآ  یقرتم  راـکفا  مالـسا و  نآ  زا  ار  هدـنیآ  هک  میتـسه  ینامـسآ  هدـعو  نآ  هب  ندـش  کـیدزن  لاـح  رد  هک 
ریز للم  مامت  ددرگ و  یناهج  ینید  مالسا  هک  دنک  یم  راودیما  يا  هدنیآ  هب  ار  ام  زورما  يایند  مولع  تفرشیپ  اب  مالـسا  نیناوق  يراگزاس  »

، تخادـنا دـنهاوخ  هارب  یناهج  لاح  نیع  رد  يونعم و  یـشبنج  فدـه  کی  يارب  فص  کی  رد  تاـقبط  همه  دـنریگ و  رارق  نآرق  مچرپ 
دادبتسا ربارب  رد  هعیش  ياملع  يوس  زا  یمالسا  بالقنا  هناتسآ  رد  هک  یلالدتسا  ( « 41 . ) تسا هدش  راکشآ  نونکا  مه  تدحو  نیا  هعیلط 

دوخ اب  زین  ار  تیطورشم  تسکـش  هبرجت  هک  توافت  نیا  اب  دوبن  هاوخ  هطورـشم  ياملع  ياهلالدتـسا  هب  تهابـش  یب  دش  یم  حرطم  مکاح 
دنروآ و يور  هاوخ  هطورـشم  ياملع  يرظن  راثآ  نیرت  صخاش  ددـجم  راشتنا  هب  دـندش  ریزگان  املع  زا  یخرب  هرود  نیا  رد  . تشاد هارمه 

ياوق دیاب  تسا ، یناسفن  هک  حالـص  حور  ای  تمـصع  هکلم  ياجب  راچان  : » تفگ یم  هک  دـنزادنایب  راکفا  دای  هب  ار  ناریا  هعماج  رگید  راب 
( « 42 . ) دنادرگ دودحم  دودسم و  ار  مکاح  یناسفن  يدابم  يراصح ، دس و  دـننام  ددرگ و  نایغط  عنام  تلادـع و  ظفاح  هک  دـشاب  ینوناق 

تسناوت یم  لقادح  دنتشاد  يرتلاعف  شقن  زین  یلم  تضهن  رد  هک  وا  نارکفمه  یناقلاط و  تیآ ا ... دننام  ییاملع  يوس  زا  تیطورـشم  دای 
ییاملع راکفا  اب  يزادنا  مشچ  نینچ  دهد . رارق  هعماج  ناگدید  ربارب  رد  ار  دوب  هدش  هچنآ  دشاب و  دوب  رارق  هچنآ  نایم  هلصاف  زا  يریوصت 

زا هدمآرب  تموکح  يدادبتسا  دض  يامیس  نآرق ، تایآ  رب  هیکت  اب  دندیشوک  تیطورشم  یـساسا  نوناق  يارجا  زا  سویام  هک  تخیمآ  رد 
رهاظم اب  ار  ناربمایپ  يریگرد  دوخ  ياهناتـساد  رد  : » نآرق هک  دـنهد  ناـشن  هعماـج  هب  دندیـشوک  دـنیامن و  میـسرت  ار  سدـقم  باـتک  نیا 

هقبط نیا  دنا  هدوب  زیتس  رد  هراومه  ناربمایپ  اب  هک  يا  هقبط  هک  دنک  یم  حیرصت  دوخ  تایآ  یخرب  رد  دنک و  یم  يروآدای  ررکم  دادبتسا 
داد یم  صیخشت  ار  نیزگیاج  یتموکح  گنر  مک  طوطخ  دوخ ، نویناحور  مالک  رد  جیردتب  ناریا  هعماج  بیترت  نیدب  ( « 43 . ) دنا هدوب 
یم هک  دینش  ار  ییاملع  يانـشآ  يادص  دشاب و  ناریا  هعماج  لالقتـسا  نآ  رانک  رد  يدازآ و  هدننک  نیمات  مالـسا  هیاپ  رب  تساوخ  یم  هک 

ناربمایپ و فدـه  هب  یمدـق  دریگب  ار  نانآ  هدارا  ولج  دـیامن و  دودـحم  ار  نارـس  دوخ  هک  یعاـمتجا  مارم  حرط و  کلـسم و  ره  : » دـنتفگ
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دنتـساوخ یمن  یمالـسا  هدش  مالعا  ياهنامرآ  زج  يزیچ  هک  ناریا  هعماج  یبهذـم  ياه  هدوت  زا  هتـشذگ  ( « 44 . ) تسا رت  کیدزن  مالـسا 
رابتعا يا  هنوگ  زین  يرـشب  بتاکم  يارب  مالـسا ، نتـسناد  رترب  دوجو  اب  هک  ییاملع  نوماریپ  ندـمآ  درگ  زین  یبهذـم  ریغ  ياههورگ  يارب 
ياـنعم هب  اـهنیا  همه  مسیلایـسوس و  یـسارکومد ، تیطورـشم ، : » دـنتفگ یم  هک  ییاـملع  هلمج  زا  . دومن یمن  راوشد  نادـنچ  دـندوب ، لـئاق 

زج يزیچ  زین  ییاــهن  رظن  و  ( « 45 . ) دـیامن یم  کـیدزن  ییاـهن  رظن  هب  ار  اـهناسنا  هک  تسا  یپ  رد  یپ  ياـهماگ  دوـخ  یقیقح  تـسرد و 
نیوکت هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  یمالسا  تموکح  هیرظن  يریگ  لکش  لحارم  لیلحت  رد  تسین . دهاوخ  یم  مالسا  هک  یتموکح 

هک ییاهیراوشد  ینعی  دوب  هدروآ  دـیدپ  دادرم  زا 28  سپ  دادبتـسا ، ياضف  هک  درک  هدهاشم  یعناوم  هعومجم  هیواز  زا  دـیاب  ار  هیرظن  نیا 
رظن دروم  نایرج  ندوب  یمدرم  لیالد  رگنشور  يدودح  ات  دناوت  یم  عوضوم  نیا  . دندش نابیرگ  هب  تس  نآ  اب  املع  يرکف  نایرج  نیمود 

هناشن نآ  يوسب  دادبتسا  زیت  هبل  هک  دشاب  يا  هطقن  نآ  ياهـضارتعا  باتزاب  دیـشوک  یم  يرکف  نایرج  نیا  یـسایس  ياه  هیرظن  اریز  دشاب 
یمن ياپ  یتموکح  هویـش  نیا  رد  مدرم  شقن  رب  هنوگنآ  زاـغآ  زا  یمالـسا  تموکح  نازادرپ  هیرظن  رگا  تقیقح  رد  . مدرم ینعی  دوب ، هتفر 

لیلحت هب  میریزگان  ور  نیا  زا  . دیسر یم  رظنب  راوشد  یمک  يولهپ  ردتقم  ماظن  ربارب  رد  ناریا  تلم  ندش  هتخیگنارب  روصت  اساسا  دندرـشف ،
ياـتدوک 28 زا  سپ  دوب . لـئاق  یمالـسا  تموکح  کـی  رد  مدرم  يارب  هعیـش  ياـملع  يرکف  ناـیرج  نیمود  هک  میزادرپب  یـشقن  رت  قیقد 

یم رـس  رد  اـتدوک  تموکح  هراومه  هک  دوـب  ییوزرآ  نیداـمن  ـالماک  یتروـصب  یتـح  یلم ، تیعورـشم  يا  هنوـگ  هب  یباـی  تسد  دادرم 
يزیچ نامه  ینعی  دنک  یفرعم  یلم  مایق  کی  هجیتن  ار  قدصم  رتکد  یلم  ینوناق و  تلود  ندش  هتخادنارب  یلکشب  تساوخ  یم  دنارورپ و 
يربهر هب  ار  املع  شنکاو  تفرگ و  يرتشیب  تدش  عوضوم  نیا  مدنارفر  دیفس و  بالقنا  نایرج  رد  « . دادرم یلم 28  مایق  : » دنتفگ یم  هک 

ياههاگدـید رد  ار  يرتشیب  ياج  جـیردتب  هک  دـش  یعوضوم  هاش  تموکح  ندوب  یمدرم  ریغ  صقن  سپ  نیا  زا  . تخیگنا رب  ینیمخ  ماـما 
يوس زا  دنداد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  تاباصتنا  هب  تاباختنا  ندش  لیدـبت  هک  یناوارف  ياه  هیمالعا  . درک لاغـشا  ضرتعم  ياملع  یـسایس 

دوخ ناگدنیامن  باختنا  رد  مدرم  ندوبن  دازآ  نآ  تسا و  تلع  کی  زا  یـشان  همه  : » لئاسم نیا  دندوب  دقتعم  هک  دـش  یم  رداص  ییاملع 
لیکشت ياه  هویـش  همه  هک  میوش  یم  وربور  ییاه  لیلحت  اب  زادرپ  هیرظن  ياملع  راثآ  رد  اهدعب  ( « 46 . ) مدرم رب  مدرم  تموکح  ندوبن  و 

هک ادخ ، فرط  زا  باصتنا  : » هک تروص  نیدب  دنناد  یم  طابترا  رد  مدرم  يوس  زا  ندش  هتفریذـپ  اب  يا  هنوگب  ار  یمالـسا  تموکح  کی 
رگید ترابع  هب  ای  باصتنا  تسا و  هارمه  تما  لوبق  اب  دوخبدوخ  زاب  هک  ربمغیپ  بناج  زا  باـصتنا  تسا . هارمه  قلخ  لوبق  اـب  دوخب  دوخ 
مدرم ءارآ  تیرثکا  اب  يرتشیب  طایتحا  اب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  هجوت  اب  هک  مه  ینارظن  بحاص  ( « 47 . ) ناملسم مدرم  فرط  زا  باختنا 

یعامتجا تسب  نب  زا  ندـمآ  نوریب  تهج  لح  هار  کی  ناونعب  ار  تیرثکا  نآرق  هک  دـنتفریذپ  یم  عومجم  رد  ( 48 ، ) دندرک یم  دروخرب 
ناسنا رب  یناـسنا  چـیه  : » هک دـندرک  یم  حرطم  هنوگ  نیدـب  ار  دوخ  هاگدـید  زین  هیقف  تیـالو  نازادرپ  هیرظن  ( 49 . ) تسا هتـسنادن  دودرم 

رد مدرم  ای  دـشاب و  هدـش  بصن  اهناسنا  رب  تیالو  هب  یلاعت -  دـنوادخ  قالطالا -  یلع  یلو  بناج  زا  هک  نیا  رگم  درادـن ، تیـالو  رگید 
راک دـیاب  هک  عوضوم  نیا  تقیقح  رد  ( « 50 . ) دنـشاب هدرک  باختنا  ار  وا  هدش  ررقم  ادـخ  فرط  زا  هک  یطیارـش  تاررقم و  بوچ  راهچ 

اب ییاههاگدـید  نینچ  ( 51 . ) دـنا هدوب  ادـخ  ناربمایپ  انامه  نآ  ناغلبم  هک  دـش  یم  یقلت  يا  هدـیا  ناونعب  دـشاب  مدرم  دوخ  تسدـب  مدرم 
تـشونرس رب  ار  ناسنا  ادـخ  نوچ  : » دـنیوگ یم  اما  دریگ  یم  تاشن  ادـخ  تیمکاح  زا  تیاـهن  رد  هیقف  تیـالو  تیمکاـح  دـندقتعم  هکنآ 

تلم ور  نیا  زا  داد  رارق  صاخ  یهورگ  درف و  عفانم  رد  ای  بلـس  ناسنا  زا  ار  یهلا  قح  نیا  ناوت  یمن  هتخاـس و  مکاـح  شیوخ  یعاـمتجا 
ربمایپ دوخ  یتح  تشاد ، دوخ  ياـج  هک  هیقف  یلو  اـملع  زا  یخرب  یـسایس  هشیدـنا  رد  ( « 52 . ) دشاب هتفریذپ  هتخانـش و  ار  هیقف  یلو  دـیاب 

اب ترجه  هناتـسآ  رد  هنیدم  مدرم  ناگدـنیامن  تعیب  : » هک لیلحت  نیا  اب  دنتـسناد ، یمن  یلم  شریذـپ  يا  هنوگ  طابترا  نودـب  زین  ار  مالـسا 
يرادافو نامیپ  یهلا و  باصتنا  نیا  یمدرم  شریذـپ  یلم و  لوبق  دنتـشاد ، راـصنا  رجاـهم و  ياـههورگ  هک  يرگید  ياـهتعیب  زین  ربمغیپ و 
شتلاسر دوب و  هکم  رد  ات  ص )  ) دمحم ترـضح  : » نآ رد  هک  دوب  ییاههاگدید  شیادیپ  دـنور  نیا  همادا  . تسا هدوب  ( « 53  ) نآ هب  تبسن 
تلاـسر ناونعب  ار  ترـضح  نآ  مدرم  تفر و  هنیدـم  هب  نوچ  یلو  دـهد ، لیکـشت  یتـموکح  تسناوت  دوـب  هتفرگن  رارق  مدرم  دـییات  دروـم 
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هک تفر  شیپ  ییاج  اـت  هیرظن  نیا  نینچمه  ( « 54 . ) دهد لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح  تسناوت  دندومن  شباختنا  يربهر  هب  دنتفریذپ و 
بحاص نیا  زا  کیچیه  هتبلا  ( 55 . ) درک یفرعم  مالـسا  رد  تیروهمج  قباوس  زا  یکی  ار  مدرم  طسوت  ع )  ) یلع ترـضح  باختنا  نایرج 
هرابرد ار  دوخ  هاگدید  نانآ  اما  دوبن  ماما  رگید  دش  یمن  باختنا  مدرم  بناج  زا  ع )  ) یلع ماما  رگا  الثم  هک  دنیوگب  دنتساوخ  یمن  نارظن 

ار ع )  ) یلع ماما  مدرم  رگا  لاثم  يارب  هک  دـندوب  یخـساپ  يوجتـسج  رد  شـسرپ  نیا  يارب  دـندرک و  یم  نشور  تموکح  مان  هب  یتیعقاو 
نینچ هک  یناوارف  تیمها  دوـجو  اـب  لاـح  ره  هب  دـنک ؟ تموـکح  تسناوـت  یم  مه  زاـب  دوـب  ماـما  هـکنآ  اـب  وا  اـیآ  دـندرک  یمن  باـختنا 

اب : » دروآ دیدپ  مالـسا  يوس  زا  مدرم  بختنم  تموکح  دییات  ینعی  بلطم  لصا  رد  یلاکـشا  تسناوت  یمن  مادکچیه  تشاد ، ییاهـشسرپ 
ار ماما  ربمغیپ و  باصتنا  صن و  ع )  ) ناماما نامز  رد  دسانش و  یم  هجوم  ع )  ) نامز ماما  لماک  تبیغ  نامز  رد  ار  نآ  هعیش  هک  توافت  نیا 

هئارا اههاگدید  نیا  دمایپ  ( « 56 . ) دننک یم  زیوجت  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هلصافالب  ار  تموکح  عون  نیا  تنـس  لها  اما  درامـش ، یم  مدقم 
هدرک مکاح  دوخ  تشونرـس  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسناد  یم  یمدرم  نامه  يار  هب  یکتم  ار  هیقف  یلو  دـیدرت  نودـب  هک  دوب  يا  هیرظن 

يارجا رب  هک  دوب  یمالـسا  هعماج  زا  هدـمآ  رب  یکیژولوئدـیا  تیالو  کی  دـشاب  یـسایس  تیالو  کـی  هکنآ  زا  شیپ  یتیـالو  نینچ  . تسا
دوخ ار  هیقف  اساسا  تسا و  یکیژولوئدـیا  تیالو  کی  هیقف ، تیالو  : » یترابعب . تشاد تراظن  هعماج  نالک  تکرح  يژتارتسا و  تسرد و 

رب اهنت  بختنم  هیقف  : » دـنتفگ یم  هک  دیـسر  ییاج  هب  اههاگدـید  زا  يا  هراـپ  رد  مدرم  باـختنا  رب  دـیکات  ( « 57  ) دـننک یم  باختنا  مدرم 
يارب نایرج  نیا  هک  یقح  هعیـش و  ياـملع  يرکف  ناـیرج  نیمود  ییارگ  مدرم  ( « 58 . ) دـنا هدرک  باختنا  ار  وا  هک  دراد  تیالو  یناـسک 
يرکف نایرج  نیا  الوصا  هک  تسناد  یـشرگن  زا  هدـمآرب  ناوت  یم  ار  دوب  لئاق  هعماج  یـسایس  یبهذـم و  ماقم  نیرت  یلاع  نییعت  رد  مدرم 

یطابترا یب  یهاشنهاش  ماظن  اب  هزرابم  هرهچ  نیرت  صخاش  هک  دوب  يزیچ  نامه  موهفم  نیا  . دیامن یم  حرطم  مدرم  مان  هب  یموهفم  هرابرد 
تنطلـس و لصا  فلاخم  نم  : » هک لکـش  نیدـب  دـیامن ، یم  یفرعم  دوخ  تازرابم  ياه  هزیگنا  نیرت  یلـصا  زا  یکی  ناونعب  نآ  اب  ار  ماظن 
ار هاگدید  نیا  ( « 59 . ) تسین تلم  يارآ  هب  یکتم  هک  تسا  یتموکح  عون  تنطلـس ، اساسا  هکنیا  لیلد  هب  متـسه  ناریا  یهاـشنهاش  میژر 

تـسدب مدرم  تشونرـس  : » تفگ هک  دومن  یم  حرطم  ار  یتایاور  تسناد و  یم  مالـسا  ردـص  ياهوگلا  زا  هتفرگرب  اقیقد  رظن  دروم  نایرج 
ساسح نانچ  يرکف  هاگیاپ  نیا  زا  مدرم  يار  هب  نتسیرگن  ( « 60 . ) دنـشاب مکاح  دوخ  تاردقم  رب  دوخ  دیاب  مدرم  دشاب و  یم  مدرم  دوخ 

هکنیا يارب  دورب  رانک  دیاب  هاش  درادن ، انعم  هک  افعتسا  : » دش هدینـش  شنکاو  رد  دمآ  نایم  هب  هاش  يافعتـسا  زا  نخـس  یتقو  هک  دوب  قیقد  و 
یمن یتـح  هک  دوـب  ناـمه  مدرم  يار  هراـبرد  رظن  تقد  تیـساسح و  نـیا  ( « 61 . ) دـهد افعتـسا  ات  تسا  هدـشن  هاش  تلم ، يار  هطـساو  هب 

هچنانچ رگا  : » تفگ یم  دوب و  هاوخیروهمج  اـقیقد  هک  يرکف  زرط  ینعی  دریذـپب  يدـعب  ياهلـسن  يارب  ار  نیـشیپ  ياهلـسن  يارآ  تسناوت 
، نیا زا  شیپ  لاس  هاجنپ  تلم  یقح  هچ  هب  اریز  تسین  شریذپ  لباق  دشاب  ناطلـس  مه  ناطلـس  نیا  باقعا  هکنیا  هب  ... دنداد يار  یتلم  کی 
اب شتشونرس  یـسک  ره  : » رگید ترابع  هب  ای  و  ( « 62 . ) تسا شدوخ  تسد  هب  تلم  ره  تشونرـس  دنک ؟ یم  نیعم  ار  دعب  تلم  تشونرس 

ینید ياهرایعم  اب  هک  تفگ  یم  نخـس  یمدرم  زا  شرگن  نیا  زین  یبهذم  هیواز  زا  ( « 63 . ) دنتسه ام  یلو  ام  ياهردپ  رگم  تسا ، شدوخ 
رد دص  نیما و  نادراک و  هک  دننک  يربهر  ار  ناریا  دیاب  یناسک   » هکنیا ینعی  دنا  هدیسر  نادرمتلود  صیخشت  هلحرم  هب  دوخ  هدش  هتفریذپ 
( « 64  ) دـشاب هدرک  زارحا  یمالـسا  طـباوض  بسح  رب  تلم  ار  اـهنآ  یگتـسیاش  دنـشاب و  اـهنآ  يارآ  هب  یکتم  تلم و  داـمتعا  دروم  دـص 

ییاضف اب  درک  یم  حرطم  یمالسا  یمدرم  تموکح  مدرم و  هرابرد  هعیش  ياملع  يرکف  نایرج  نیمود  هک  ییاه  هشیدنا  هعومجم  جیردتب  .
یم صخشم  دیاب  املع  . دنک نشور  زورما  يایند  شریذپ  دروم  یـسایس  میهافم  ربارب  رد  ار  دوخ  عضاوم  دوب  زیرگان  نآ  رد  هک  دش  وربور 

یهاگیاج هچ  اهنآ  هدنیآ  تموکح  رد  دوب  رگید  ياه  گنهرف  ياهدرواتـسد  هک  یـسارکومد  ای  تیروهمج و  دننام  یمیهافم  هک  دندرک 
يوس زا  دزاس و  صخـشم  ار  هدـنیآ  تموکح  یناـهج  هاـگیاج  تسناوت  یم  ییوس  زا  زاـس  تشونرـس  يریگ  عضوم  نیا  . تشاد دـنهاوخ 

تسا و صخـشم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  دـنازیگنارب . تضهن  یبهذـم  ناربهر  اب  ییوسمه  رد  ار  یللملا  نیب  یلدـمه  کـی  تسناوت  یم  رگید 
تیمکاح هنوگ  چـیه  راب  ریز  هجو  چـیه  هب  نایرج  نیا  هک ، تسا  نیا  دریگ  رارق  مود  ناـیرج  یهاوخیروهمج  يارب  يا  همدـقم  دـناوت  یم 
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تسین دارفا  هقلطم  تموکح  شریذپ  ادخ  هب  داقتعا  هجیتن  اهنت  هن  مالسا  یعامتجا  هفسلف  هیرظن  زا  : » دوب دقتعم  اریز  تفر  یمن  یلوئسم  ریغ 
دزاس یم  لوئسم  عامتجا  لباقم  رد  ار  مکاح  هک  تسادخ  هب  داقتعا  اهنت  هفسلف ، نیا  رظن  زا  هکلب  دراد ، تیلوئسم  مدرم  لباقم  رد  مکاح  و 

مالسا زا  هناشیدنا  ون  تئارق  نامه  نیا  ( « . 65  ) دنک یم  یفرعم  یعرـش  مزال  هفیظو  کی  ار  قوقح  يافیتسا  دنک و  یم  قح  يذ  ار  دارفا  و 
. دوش یم  رارقرب  یمالـسا  يروهمج  یـسارکومد و  تموکح  تفر و  دـهاوخ  هاش  تلم ، یبالقنا  مایق  اب  : » درک مالعا  تحارـص  اـب  هک  دوب 
هک مه  یـشسرپ  هب  خساپ  ( « 67 . ) تفرگ دـهاوخ  ماهلا  ع )  ) یلع ماـما  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هیور  زا  : » هک يروهمج  يا  هنوگ  هتبلا  ( « 66)
هک دوـب  نیا  تسیچ ؟ دریگب  ماـهلا  مالـسا  ردـص  زا  دـهاوخ  یم  هک  يروـهمج  دـیدج  عوـن  نـیا  زا  روـظنم  هرخـالاب  دـنادب  تساوـخ  یم 

مالسا نوناق  هک  تسا  یکتم  يا  یـساسا  نوناق  کی  رب  يروهمج  نیا  نکل  تسا  يروهمج  اج  همه  هک  تسا  ییانعم  نامه  هب  يروهمج  »
یم یمالـسا  يروهمج  ام  هکنیا  : » تسا یمالـسا  رتسب  کی  هک  دـش  دـهاوخ  اـنب  يرتسب  رب  يروهمج  تقیقح  رد  ینعی  ( « 68 . ) دشاب یم 

اب باختنا  نکل  تسا  یکتم  مالـسا  رب  اـهنیا  دوش ، یم  يراـج  ناریا  رد  هک  یماـکحا  مه  بختنم و  طیارـش  مه  هک  تسا  نیا  يارب  مییوگ 
هک ینیناوق  ارهق  دنناملسم و  ناریا  تلم  تیرثکا  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  : » يروهمج نیا  ندوب  یمالسا  رگید  ترابع  هب  ( « 69 . ) تسا تلم 

ار یمالـسا  يروهمج  رظن  دروـم  يرکف  ناـیرج  ( « 70 . ) دـشاب مالـسا  فلاخم  دـیابن  هک  تسا  ینیناوق  دـننک  نیعم  دـیاب  تل  يالکو  نیا 
ناریا مدرم  هناهاوخیدازآ  بالقنا  ياهزاین  هدنروآرب  يروهمج ، کی  هئارا  اب  تسناوت  یم  وس  کی  زا  هک  دنتـسناد  یم  يا  هژاو  نیرتایوگ 

شومارف ار  تضهن  یبهذم  تیهام  نینچمه  ناریا و  هعماج  یبهذم  یتنس و  رتسب  يروهمج  نیا  نتسناد  یمالـسا  اب  رگید  يوس  زا  دشاب و 
دقتعم دـنیامن  كرد  روشک  رد  کیژولوئدـیا  موهفم  کـی  راـنک  رد  ار  تیروهمج  دنتـسناوت  یمن  هک  یناـیناریا  ربارب  رد  ور  نیا  زا  . دـنکن
روطچ دننکن ، كرد  دراد  هشیر  كاخ  بآ و  نیا  رد  هک  ار  دوخ  یمالـسا  لئاسم  یطیارـش  نینچ  رد  : » یناسک دـشاب  رارق  رگا  هک  دـندوب 
دوجو اب  تفگ  یم  یلالدتسا  نینچ  ( « 71 ( ؟ دنسانشب گرزب  فیراعت  نآ  اب  ار  یتسیلایـسوس  کیتارکومد و  يروهمج  موهفم  دنناوت  یم 

یم دـیایب و  نوریب  یبهذـم  تموکح  کی  زا  رت  تارکومد  یبهذـم ، هعماج  کـی  زا  هک  درک  روصت  ناوت  یمن  مه  یـسارکومد  هب  داـقتعا 
هژاو اب  هک  تسا  دعب  هب  اجنیا  زا  ( « 72 . ) دننک هیکت  دیاب  زیچ  هچ  هب  ام  مدرم  یعقاو ، کیتارکومد  ای  یمالسا  يروهمج  زا  ریغ  : » دندیـسرپ

اب ار  دوش  یم  هدـناوخ  یـسارکومد  یمالـسا  ناریا  رد  هچنآ  تواـفت  دـهاوخ  یم  هک  میوش  یم  وربور  یعقاو »  یـسارکومد   » دـننام ییاـه 
عـضوم تسیاب  یم  املع  ریزگانب  هزرابم  نارود  رد  هک  دوب  ییاه  هژاو  ناـمه  زا  یکی  یـسارکومد  تقیقح  رد  . دـنک نشور  رگید  ياـهاج 

دیدرگ یم  حرطم  یمالـسا  تموکح  هراـبرد  هک  یـسایس  ياـه  هیرظن  نیتـسخن  رد  نیا  زا  شیپ  دـندرک . یم  نشور  نآ  ربارب  رد  ار  دوـخ 
هک نآ  یلعف  فراـعتم  ینعم  هب  هطورـشم  هن  هتبلا  . تسا هطورـشم  هکلب  هقلطم ، تسا و  يدادبتـسا  هـن  یمالـسا  تموـکح  : » دـش یم  هـتفگ 

هعومجم کی  هب  دیقم  هرادا  ارجا و  رد  ناگدننک  تموکح  هک  تهج  نیا  زا  هطورشم  . دشاب تیرثکا  صاخشا و  ءارآ  عبات  نیناوق  بیوصت 
هک دوب  هدـش  حرطم  ینامز  رد  یهاگدـید  نینچ  ( « 73 . ) تسا هتـشگ  نیعم  ص )  ) مرکا لوسر  تنـس  میرک و  نآرق  رد  هک  دنتـسه  طرش 
یم لکـشم  زین  یبـالقنا  ياـملع  دروخ و  یمن  مشچ  هب  ناریا  مدرم  تیرثـکا  ناـیم  رد  یبـالقنا  شبنج  کـی  زا  يا  هناـشن  هنوگچیه  زونه 

دادبتـسا يور  رد  ور  ناریا  هعماج  هناروابان  یتعرـس  اب  هک  ینامز  اما  دسر  ارف  اهیدوز  نیا  هب  یـشبنج  نینچ  هک  دـننک  ینیب  شیپ  دنتـسناوت 
ياملع یسایس  هشیدنا  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  ءارآ  تیرثکا  مدرم و  تیرثکا  زاس  تشونرـس  شقن  جیردتب  تفرگ  رارق  مکاح  یـسایس 

ماـن هب  یناـسنا  يدرواتـسد  هراـب  رد  هعیـش  ياـملع  يرکف  ناـیرج  نیمود  ياـهرظن  راـهظا  دـهاش  رتـشیب  سپ  نـیا  زا  درک . ادـیپ  ضرتـعم 
بوچراهچ کی  رد  جـیردتب  . دـشاب یم  یمالـسا  ياهرایعم  اـب  هیرظن  نیا  هسیاـقم  يارب  یـششوک  تقیقح  رد  هک  میـشاب  یم  یـسارکومد 
تاحیضوت دنمزاین  ییاهتهابش  نینچ  رب  هیکت  اما  ( ، 74  ) دراد زین  ییاهتهابش  یسارکومد  عماوج  اب  یمالسا  هعماج  هک  دش  صخشم  يرظن 
یـسارکومد نآ  اما  دـشاب ، هباشم  تسه  برغ  رد  هک  ییاه  یـسارکومد  اب  ام  بولطم  یـسارکومد  تسا  نکمم  : » هکنیا ینعی  دوب  يرتشیب 

نینچ تقیقح  رد  ( « 75 . ) تسا برغ  یسارکومد  زا  رتلماک  مالسا ، یسارکومد  . درادن دوجو  برغ  رد  میروآ ، دوجوب  میهاوخ  یم  ام  هک 
زا رت  عماج  مالسا  هکلب  داد  رارق  مالسا  ربارب  رد  تیلک  کی  ناونعب  ناوت  یمن  ار  یـسارکومد  هک  دوب  هتکن  نیا  رب  دیکات  ناهاوخ  یـشرگن 
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( « 76 . ) تسا جردنم  یسارکومد  مالسا  رد   » دش یم  هتفگ  هک  هنوگنآ  ای  دشاب  مالسا  زا  یئزج  دناوت  یم  یسارکومد  تسا و  یـسارکومد 
يدازآ نآ  هب  امش  يایند  رد  هک  يزیچ  نآ  یتح  مالـسا  هلب  : » درک مالعا  زین  یـسارکومد  نارادفرط  هب  ناوت  یم  تسا  نینچ  هک  لاح  سپ 
يرکف نایرج  نیا  هک  تفگ  دیاب  زین  نخس  نیا  حیـضوت  رد  ( « 77 . ) تسا زیچ  همه  لماش  مالسا  هلب  . تسه مه  دنیوگ  یم  یـسارکومد  و 
لوصا يور  رد  ور  هک  دریذپ  یم  اجنآ  ات  ار  یسارکومد  ینعی  دیامن  ریسفت  دوخ  یـشزرا  ماظن  هبوچراهچ  رد  ار  یـسارکومد  تساوخ  یم 

دراد فاطعنا  یصاخ  ياه  هیرظن  اب  شنیناوق  زا  يرایسب  اما  درادن  فاطعنا  شا  یساسا  نیناوق  مالسا  : » رگید ترابع  هب  . دریگنرارق یمالسا 
مالـسا : » رگید سپ  یلماک  عماج و  بتکم  نینچ  دوجو  اب  هک  دـش  نیا  هجیتن  ( « 78 . ) دنکب ار  یسارکومد  ءاحنا  همه  نیمـضت  دناوت  یم  و 

ندوب یهیدب  تساوخ  یم  هکلب  دنک  یفن  ار  یسارکومد  تساوخ  یمن  هلمج  نیا  ( « 79 . ) درادن یسارکومد  تفص  لثم  یتفص  هب  جایتحا 
یم ار  یسارکومد  هک  مینک  صخشم  هک  دراد  یموزل  هچ  میهاوخ  یم  ار  مالـسا  رگا   » هکنیا ینعی  دیامن  نشور  مالـسا  رد  ار  یـسارکومد 

رد شرگن  نـیا  ( « 80  ) تشاد داـقتعا  دـنوادخ  هب  یتسیاـب  میهاوخ و  یم  ار  مالـسا  هک  مییوگب  هک  دـنام  یم  نیا  لـثم  تسرد  میهاوـخ ؟
یـساسا نوناـق  رییغت  ناـهاوخ  نادـنچ  هک  مه  ییاـملع  زا  یخرب  هک  دوب  يا  هنوـگب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ياـهزور  نیزاـغآ  ياـضف 

تکرح رد  دـهد  یم  ام  هب  ار  ینیع  يدازآ  دـیون  مالـسا  هک  تارکومد  هعماج  کی  يوسب  : » دـندرک مالعا  نانیمطا  اب  دـندوبن  تیطورـشم 
بیترت نیدب  ( « 81 . ) تسا هقباس  یب  دنک  یم  داجیا  ملق  نایب و  يدازآ  مدرم -  يدازآ  هعماج -  يدازآ  يارب  مالـسا  هک  یتلوهـس  میتسه ،

يارب داد  رارق  يرایعم  تروصب  ار  مدرم  دندش ، لئاق  مدرم  يارب  دوخ  یسایس  ياههاگدید  رد  هاوخ  لوحت  ياملع  هک  یشقن  یعیبط  هجیتن 
نودـب هک  یـسلجم   » شرگن نیا  رد  . هیقف تیـالو  یتح  هیرجم و  هوق  سلجم ، هلمج  زا  هعماـج  یـسایس  ياـهداهن  هعومجم  راـبتعا  شجنس 

مدرم هب  دنتـسم  زین  هیرجم  هوق  : » هننقم هوق  رانک  رد  ( « 82 . ) تسا ینوناق  ریغ  سلجم  نیا  تسا ، مدرم  تیاضر  نودـب  تسا و  مدرم  عالطا 
لیلد نیدب  نینچمه  ( « . 83  ) دشاب یم  مهم  رما  ود  نیا  راد  هدهع  مالـسا  یـساسا  نوناق  بوچراهچ  رد  هک  تسا  تما  تقیقح  رد  تسا و 
هیقف اـت   » تسا هـیقف  یلو  تیعورـشم  طرـش  مدرم  ناـیم  رد  تلادـع  تیاـعر  و  ( « 84  ) تسا هاـنگ  نیرتگرزب  يروتاـتکید  مالـسا  رد   » هک

نایرج ینعی  هعیـش  ياملع  يرکف  نایرج  نیمود  بیترت  نیدب  ( « 85 . ) دوش یم  طقاس  هلـصافالب  دوخبدوخ و  دزروب  يروتاتکید  تساوخ 
ماظن يزادـنارب  تکرح  يربهر  دـمآ و  دـیدپ  دوب  یـسایس  روما  رد  املع  تلاخد  نارگن  انامه  هک  لوا  نایرج  ربارب  رد  دادبتـسا  اب  هزراـبم 

ار نایرج  نیا  نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  ینارگن  زا  يزیچ  تسناوتن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لاح  نیا  اب  . تفرگ تسدـب  زین  ار  یهاـشنهاش 
ینارگن هعومجم  ناوتب  دیاش  . دوب لیخد  ینارگن  نیا  رد  هراومه  زین  اهنآ  هنایارگ  مدرم  ياهرایعم  دهاکب و  یمالـسا  بالقنا  هدـنیآ  هرابرد 

کی نیا  دـشاب ، اهیدازآ  هدـننک  بلـس  دـهاوخب  رگا  یمالـسا  بالقنا  نیا  : » دـیوگ یم  هک  درک  هصالخ  يا  هلمج  رد  ار  مود  نایرج  ياه 
. داتفا دهاوخ  رطخ  هب  دـشاب  هتـشادن  یفاک  تیـساسح  هملک  قیقد  ینعم  هب  یعامتجا  تلادـع  هب  تبـسن  دـهاوخب  رگا  نآ و  رد  تسا  یتفآ 

تشادن نویناحور  يوس  زا  یتلود  ياهتسپ  لاغشا  هب  یلیامت  نادنچ  نایرج  نیا  زین  هدنیآ  ییارجا  روما  رد  نویناحور  شقن  هرابرد  ( « 86)
وس کی  زا  دناوتب  هک  یهاگیاج  دبایب  یتلود  لغاشم  زا  رترثؤم  لاح  نیع  رد  رتارف و  رایـسب  یهاگیاج  املع  يارب  هک  درک  یم  شـشوک  و 

ربارب رد  مدرم  يارب  ینئمطم  ياکتا  هطقن  هک  دشاب  لقتـسم  نانچ  رگید  يوس  زا  دـشاب و  هتـشاد  تراظن  هعماج  یلک  ياه  يریگ  تهج  رب 
. تخاس هاش  ربارب  رد  یهاگهانپ  یبالقنا و  يا  هرهچ  اهنآ  زا  هک  يا  هطقن  نامه  ینعی  دـیآ  باـسحب  هدـنیآ  ياـهتلود  یلاـمتحا  ياـهراشف 
زا تسا  تیناحور  تیحالـص و  رد  اهراک  زا  یـضعب  هتبلا  : » هک تشاد  دوجو  داقتعا  نیا  لبق  اهلاس  زا  مدرم  نایم  رد  اـملع  روضح  هراـبرد 

دیاب اهنآ  . دننک داشرا  ارنآ  دنتسیاب و  تلود  رانک  رد  دیاب  اهنآ  دنریذپب ، یتلود  راک  دیابن  نویناحور  اما  ... تواضق و یملعم ، يداتسا ، لیبق 
نایاپ رد  دـش . یم  رارکت  زین  بالقنا  يزوریپ  لیاوا  رد  یهاگ  ییاه  هیرظن  نینچ  ( « 87 . ) دنشاب هتشاد  تبقارم  تراظن و  تلود  تیلاعف  رب 

رادـفرط ناـملاع  هشیدـنا  رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  نارود  ناـمه  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  مزـال  مود ، يرکف  ناـیرج  یـسررب 
مدرم رب  مدرم  تموکح  ياهرایعم  زا  یخرب  اب  یمالسا  تموکح  قابطنا  رد  یهاگ  هک  تشاد  دوجو  یتاظحالم  یمالسا  تموکح  لیکشت 

يرکف ناـیرج  تخیگنا و  رب  ار  یناوارف  ياـه  ثحب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تاـظحالم  نیا  . داد یم  جرخ  هـب  يرتـشیب  طاـیتحا 
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موس يرکف  ناـیرج  لـیلحت  . داد یم  هئارا  یمالـسا  تموکح  یهلا  تیعورـشم  هراـبرد  ار  یتواـفتم  اتبـسن  تئارق  هک  دروآ  دـیدپ  ار  یموس 
زا شیپ  هک  مییامن  یم  هراشا  یتایلک  هب  طقف  لصف  نیا  نایاپ  رد  ور  نیا  زا  تسا ، شهوژپ  نیا  رد  هدـش  نییعت  ینامز  هدودـحم  زا  جراـخ 
قح هک  داقتعا  نیا  تشاد . دوجو  یعیش  ناملاع  یسایس  هشیدنا  رد  هدش  دای  يرکف  نایرج  ياه  هنیمز  ناونعب  زین  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

یـشزرا چیه  دـشاب  هتفرگن  همـشچرس  لقع  عامجا و  تنـس ، باتک ، زا  هک  ینوناق  مکح و  ره   » تسا و دـنوادخ  نآ  زا  طقف  يراذـگنوناق 
مکاح : » مالـسا دـنوسپ  اب  تموکح  کی  رد  هکنیا  ینعی  تسا  هدوب  هعیـش  ياملع  هعومجم  دزن  یناـگمه  اـبیرقت  رواـب  کـی  ( « 88  ) درادن

نآ هب  نیدقتعم  هشیدنا  رد  هنوگنیا  یتموکح  ( « 89 . ) دنک یم  ارجا  مدرم  نیب  رد  ار  يو  تاروتـسد  تارظن و  هعماج  ماما  تسا و  دنوادخ 
یم دنا و  هداتفا  رود  نآ  زا  خیرات  لوط  رد  اهناسنا  هک  دشاب  یم  نیزاغآ  ییوگلا  هب  تشگزاب  هکلب  تسین  دـیدج  یـسایس  تیمکاح  کی 

هنابصاغ تیمکاح  اب  دعب  ياهنامز  رد  اما  هدوب  دنوادخ  یحو  روتـسد و  ساسا  رب  رما  يادتبا  رد  تموکح  تلود و  ءاشنم  : » دیوگب دهاوخ 
تقیقح رد  دراد  یحو  اـب  هک  یطاـبترا  لـیلد  هب  یتیمکاـح  نینچ  تـسا . ( « 90  ) هدـش فرحنم  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  نارگمتـس  نایغط  ای 

تیمکاح : » يدنب عمج  کی  رد  هدـش و  هدروآ  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ناربمایپ  يوس  زا  هک  تسا  ییادـخ  هقلطم  تیمکاح  کی  زا  یباتزاب 
دازآ رطاخ  هب  دـش و  زاغآ  یهلا  ءاـیبنا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یبـالقنا  نیرت  میظع  گرزب  تقیقح  نیا  میکحت  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  قلطم 

اب نیمز  يور  رب  یتیمکاح  نینچ  زراب  يامیس  نایعیش  نایم  رد  ( « 91 . ) دنکفا هزرابم  نیا  نادیم  رد  ار  دوخ  ناسنا  یگدرب  زا  ناسنا  ندرک 
یم ار  ناربمایپ  زا  یـصاخ  هدـع  طقف  دـنا و  هدوب  مورحم  نآ  زا  ادـخ  ناربمایپ  زا  يرایـسب  یتح  هک  یناونع  . دوش یم  صخـشم  ماما  ناونع 

: هک حیـضوت  نیا  اب  میوش  یم  انـشآ  تیالو  هژاو  اب  هک  تسا  ماـما  ماـن  اـب  هارمه  ( 92 . ) دـنا هدوب  مه  ماـما  لاـح  نیع  رد  هک  درب  ماـن  ناوت 
(.« 93  ) دـنا هتفریذـپ  ار  وا  يربهر  هک  ار  یناسک  دـنک  يربهر  یتسرپرـس و  تیـالو و  هک  تسنیا  ماـما  هفیظو  اـما  ... تسا غیلبت  یبن  هفیظو  »

ییادخ سیماون  نید و  ماکحا  هک  تسا  یتیعقاو  کی  توبن  : » هک دنا  هداد  حیـضوت  هنوگنیا  ار  تیالو  توبن و  هطبار  اههاگدـید  زا  یخرب 
سیماون توبن و  ياه  هدروآرف  هب  لمع  هجیتن  رد  هک  تسا  یتیعقاو  تیالو ، دناسر و  یم  مدرم  هب  هدروآ و  تسدـب  ار  یگدـنز  هب  طوبرم 

هدنز هشیمه  يارب  قلخ  ادخ و  نایم  ار  هیهلا  تیاده  هطبار  دـهاوخ  یم  عیـشت  یـشرگن  نینچ  اب  ( « 94 . ) دیآ یم  دوجوب  ناسنا  رد  ییادـخ 
دسرب و تبیغ  راگزور  رد  تیالو  زا  یـسایس  لیلحت  هب  زاغآ  رد  تسناوت  یـسایس  هیواز  کی  زا  فدـه  نیا  هب  نتـسیرگن  ( 95 . ) درادهگن

هیآ قبط   ) یمالـسا مکاح  زراب  قادصم  : » احیرـص دنیبب و  كرادت  تیالو  يارب  یهاگیاج  هعماج  یـسایس  مره  هطقن  نیرتالاب  رد  ماجنارس 
ربمایپ و ترتع  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ام  رظن  زا  ترـضح  نآ  زا  سپ  مرکا و  ربمایپ  مهـسفنا ) نم  نینمؤملاـب  یلوا  یبنلا  هفیرش 

تنـس باـتک و  هب  هطاـحا  هک  ییاـهقف  رب  تبیغ  ناـمز  رد  ناوـنع  نیا  دنـشاب و  یم  دنتـسه  ترـضح  نآ  مـلع  باوـبا  مدرم و  نـیرت  هـیقف 
اب هک  دوب  ییاه  هیرظن  ندـش  یـسایس  نتفای و  تیعطق  هناشن  یمالـسا  بالقنا  ناـیرج  رد  هدـش  داـی  هاگدـید  ( « 96 . ) تسا قبطنم  ... دنراد

شـشوک شالت و  اب  ار  یهلا  تیالو  بتارم  زا  یـضعب  ناوت  یم  تسا و  نکمم  زین  ماما  زا  ریغ  رگید  دارفا  يارب  : » درک یم  مـالعا  طاـیتحا 
سپ تماما  : » تفگ یم  هک  دوب  يداقتعا  رثؤم  یـسایس و  ینیرفآ  شقن  نتفای و  تینیع  ناهاوخ  يا  هنوگب  دنور  نیا  ( « 97 . ) دروآ تسدب 

ياملع يرکف  ناـیرج  نیموس  ( « 98 . ) دوب توبن  يربمایپ و  رارمتـسا  تماما  لصا  هک  هنوگناـمه  دـش ، یهتنم  تیعجرم  هب  يربک  تبیغ  زا 
سپ نیزاغآ  ياهزور  نامه  رد  دمآ و  تسدب  هدش  دای  ياههاگدید  زا  هک  دش  رادـیدپ  یجیاتن  نایم  زا  یمالـسا  تموکح  نوماریپ  هعیش 

رمتسم ماظن  رب  هک  ماظن  نیا  موهفم  اوتحم و  : » ینعی دیشخب  ییاوتحم  یهاگیاج  دیدج  ماظن  رد  هیقف  تیالو  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا 
نوناق سیون  شیپ  دـقن  رد  هک  يا  هشیدـنا  ( « 99 . ) تسا لماع  نیدـهتجم  لقاع و  ياهقف  تیالو  دراد  دامتعا  اـکتا و  تماـما  هنادواـج  و 
يوقت تهاقف و  ملع و  ماقم  ياراد  هک  دراد  قداص  نیتسار و  ناربهر  هب  صاصتخا  یلم  تیمکاـح  قح   » دومن مـالعا  اتحارـص  زین  یـساسا 

هک یثیداـحا  نیرتمهم  ( « 100 . ) دـنیوگ یم  رمالا  یلوا  ار  ناربهر  نیا  دـشاب و  هدیـسر  تیـالو  هبترم  هب  هتـشذگ و  سفن  ياوه  زا  هدوب و 
يارب تمحر  بلط  ادخ  زا  نآ  رد  هک  دوب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  یثیداحا  دـندرک  یم  دانتـسا  نادـب  هیقف  تیالو  هاگیاج  تابثا  يارب  اهقف 

ترـضح رگید  ییاج  رد  و  ( 101  ) ربمایپ تنـس  ثیداحا و  ناگدـنزومآ  ناگدـننک و  وگزاب  زا  دـندوب  ترابع  هک  دومن  یم  دوخ  ياـفلخ 
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یفرعم مالـسا  هعلق  ژد و  ناونعب  اهقف  ع )  ) متفه ماما  زا  یثیدح  رد  نینچمه  ( 102 . ) دنیامن یم  یفرعم  ربمایپ  ناثراو  ار  املع  ص )  ) دـمحم
تانوئـش تموکح و  تهج  رد  ع )  ) ماما و  ص )  ) ربمایپ هک  یتارایتخا  همه  : » هک دوب  نیا  یثیداحا  نینچ  زا  اهقف  طابنتـسا  ( 103 . ) دنا هدش 

هداد اهنآ  هب  تماما  موادت  لیلدب  طقف  یمالسا  تموکح  کی  رد  یتارایتخا  نینچ  هتبلا  ( « 104  ) دنرادروخرب نآ  زا  زین  اهقف  دنا  هتشاد  نآ 
. تسا هدـیزگرب  شیوخ  بیاـن  ناونع  هب  ار  هیقف  دوخ  وا  تسا و  موصعم  ماـما  ناـمه  یقیقح  مکاـح  ماـظن ، نیا  رد  : » هکنیا ینعی  دـش  یم 

یم مـشچ  هـب  زین  دوـب  هدـش  هتــشون  ناریا  مدرم  یبـالقنا  شبنج  زاـغآ  زا  شیپ  هـک  ینیمخ  ماـما  زا  يراـثآ  رد  یــشرگن  نـینچ  ( « 105)
هرابرد مهوت  نیمود  تسا و  اهقف  تاراـیتخا  هراـبرد  مهوت  نیتسخن  دـنیامن  یم  هراـشا  مهوت  هنوگ  ود  هب  راـثآ  نیا  رد  ینیمخ  ماـما  . دروخ

ع)  ) ریما ترـضح  زا  رتشیب  ص )  ) مرکا لوسر  یتموکح  تارایتخا  هک  مهوت  نیا  : » دـنیوگ یم  اهقف  تارایتخا  هرابرد  . دـشاب یم  اهقف  ماقم 
مهوت نیا  : » دنیوگ یم  زین  اهقف  ماقم  هرابرد  ( « 106 . ) تسا طلغ  لطاب و  تسا  هیقف  زا  شیب  ع )  ) ریما ترـضح  یتموکح  تارایتخا  ای  دوب 
هفیظو زا  تبحـص  هکلب  تسین  ماقم  زا  تبحـص  اجنیا  اریز  تسا  ص )  ) مرکا لوسر  و  ع )  ) همئا ماقم  نامه  اهقف  ماـقم  هک  دوش  ادـیپ  دـیابن 

سپ نیا  زا  . دنراد یهباشتم  تارایتخا  فیاظو و  اما  تسین  ناماما  ماقم  دح  رد  اهقف  ماقم  زگره  هچ  رگا  هکنآ  نخس  هاتوک  ( « 107  ) تسا
يرکف نایرج  نیا  رد  . تسا هیقف  یلو  تارایتخا  فیاـظو و  رب  نآ  رتشیب  دـیکات  اـنامه  هاگدـید  نیا  هصخـشم  هک  تفاـی  میهاوخ  رد  رتشیب 

نیع تلاسر  دـنیامن : یم  مالعا  نانیمطا  اب  هک  تسا  هدـش  حرطم  يا  هنوگ  هب  یهاگ  تیـالو  رد  تماـما  تلاـسر و  موادـت  رب  اـهقف  دـیکات 
شا همه  تسا و  تیالو  شا  همه  دـنرادن ، مه  اـب  یقرف  ادـبا  . تسا تماـما  نیع  توبن  تلاـسر و  تسا ، تیـالو  نیع  توبن  تسا ، تیـالو 

هراـبرد . دوش یم  لـقتنم  هیقف  یلو  هب  ماـما  زا  ماـما و  هب  ربماـیپ  يوس  زا  يدـنوادخ  تیـالو  ندوب  هقلطم  تقیقح  رد  ( 108 . ) تسا تماما 
مزاول هب  هجوت  و  هقلطم »  تیالو   » هب هماع »  تیالو   » زا هیقف  تارایتخا  هعسوت  دندقتعم  نارظن  بحاص  زا  یخرب  يرکف  نایرج  نیا  شیادیپ 

هک ینامز  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زاغآ  رد  ( 109 . ) تسا ینیمخ  ماما  صتخم  یـسایس  هیرظن  نیا  فلتخم  داعبا  هب  تیانع  یـسایس و 
یـسایس ماقم  نیرتالاب  ناونعب  يروهمج  تسایر  ماقم  زا  دوب و  هدشن  صخـشم  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  رد  هیقف  تیالو  تارایتخا  زونه 
کیکفت هب  مازتـلا  ـالمع  روهمج  تساـیر  زا  تهاـقف  ماـقم  کـیکفت  : » هک دـندرک  رطخ  مـالعا  نیدـهتجم  زا  یخرب  دوب  هدـش  داـی  روشک 

مالـسا قطنم  رد  : » هک دـش  حرطم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  هدـیقع  نیا  ( « 110 . ) تسا تسایـس  زا  تیناحور 
تردـق ءاطعا  دنـشابن ، یماقم  نینچ  ياراد  هک  يدارفا  هب  ار  يروهمج  تساـیر  ندرپس  دراد ، تما  رب  هقلطم  تساـیر  عاـطم  عرـش  مکاـح 

هیرظن یگدروخرـس  زا  ییاـه  هناـشن  هدـنام  یقاـب  نوـتم  زا  یخرب  رد  زین  بـالقنا  زا  شیپ  ( « 111 . ) تسا ماقم  نیا  نیدـجاو  ریغ  تسدـب 
نوناق مان  هب  ار  دنهاوخ  یم  هچ  ره  یتنطلـس  هطورـشم  ای  يروهمج  مان  اب  دنتفگ  یم  هک  ییاه  هویـش  هب  تبـسن  یمالـسا  تموکح  نازادرپ 

هئارا یمالسا  تموکح  زا  یفیرعت  دیشوک  یم  و  ( 112  ) دروخ یم  مشچ  هب  دنیامن  یم  لیمحت  مدرم  همه  رب  ار  نآ  سپس  هدرک ، بیوصت 
نیا حیـضوت  رد  دـیامن و  یم  یفرعم  نوناق  تموکح  ار  یمالـسا  تموکح  یـششوک  نینچ  . دـشاب ناما  رد  تارطاخم  هنوگنیا  زا  هک  دـهد 

لوسر زا  دارفا  همه  تسا  ادـخ  مکح  نامرف و  نوناق ، ادـخ و  هب  رـصحنم  تیمکاح  تموکح ، زرط  نیا  رد  : » دـیازفا یم  ینوناـق  تموکح 
نآ ایآ  هک  دوب  نیا  دش  یم  حرطم  هک  یـشسرپ  ( « 113 . ) دنتـسه نوناق  عبات  دبا  ات  دارفا  ریاس  ترـضح و  نآ  يافلخ  ات  هتفرگ  ص )  ) مرکا

هتـشاد یگدنیامن  زا  رتارف  یموهفم  دناوت  یم  هک  مدرم  یلو  ای  دشاب  مدرم  هدنیامن  دیاب  دـنک  هدایپ  ار  ینوناق  نینچ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
یم مشچ  هب  ییاه  هناشن  یهاگ  زین  دنتـسناد  یم  مدرم  هدنیامن  ار  هیقف  یلو  یتح  هک  ییاملع  ياههاگدید  نایم  رد  بالقنا  زا  شیپ  دـشاب ،

توبن هفـسلف  هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ  زا  تیالو  ینعم  هب  تیمکاح  لـیلحت  نیا  رد  . تخادرپ یم  تلاـکو  تیـالو و  تواـفت  هب  هک  دروخ 
يزیچ هن  تسا  يدام  یگدنز  نیمات  تموکح  فده  هک  دوش  یم  یشان  اجنآ  زا  تلاکو  ینعم  هب  تیمکاح  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  یشان 

اب يروـهمج  هطورـشم و  ياـهتموکح  ناـیم  هدـش  داـی  ياههاگدـید  هک  یتواـفت  بـالقنا  جوـم  نداـتفا  تکرح  هـب  زا  شیپ  ( 114  ) رتشیب
ای يروهمج  ياه  میژر  ینعی  اه  میژر  هنوگنیا  رد  هاش  ای  مدرم  ناگدنیامن  : » هک دش  یم  حرطم  تروص  نیدب  دـید  یم  یمالـسا  تموکح 

لاعتم دنوادخ  هب  مالـسا  رد  عیرـشت  رایتخا  هننقم و  تردـق  یمالـسا  تموکح  رد  هک  یتروص  رد  دـنزادرپ  یم  يراذـگنوناق  هب  هطورـشم 
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یم يراذگنوناق  سلجم  هرابرد  تیطورـشم  ردص  نیدهتجم  اهینارگن  زا  يا  هراپ  روآ  دای  يا  هیرظن  نینچ  ( « 115 . ) تسا هتفای  صاصتخا 
هناگی مالـسا  سدقم  عراش  : » دش مالعا  تحارـص  اب  هدش  دای  نارود  نوچمه  رگید  راب  زین  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  زا  شیپ  ور  نیا  زا  دشاب 

زا سپ  ( « 116 . ) تشاذگ ارجا  دروم  هب  ناوت  یمن  ار  عراش  مکح  زج  ینوناق  چیه  درادن و  يراذگنوناق  قح  سکچیه  . تسا هننقم  تردق 
موهفم نییعت  هار  رد  یناوارف  ششوک  هب  یمالسا  تموکح  نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  هدش  دای  تامدقم  هب  هجوت  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

هجوت هعماـج  هرادا  راـتخاس  رد  یموهفم  نینچ  ینیرفآ  شقن  یگنوگچ  هب  يرت  صخـشم  روطب  دـنتخادرپ و  مالـسا  رظن  زا  تموکح  یهلا 
هب طقف  هعیـش  ياملع  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  تشذـگ  هک  يا  هعومجم  نایاپ  رد  تسا . یلقتـسم  ثحب  دـنمزاین  دوخ  هتبلا  هک  دـندومن 

هعیـش ياملع  یباجیا  تکرح  ناونع  اب  شخب  نیا  رد  هک  دندوب  زین  نیزگیاج  تموکح  کی  رکف  هب  هکلب  دنتخادرپن  يولهپ  تموکح  یفن 
توافتم یشرگن  هدننکوگزاب  کی  ره  هک  دش  هراشا  ییاههاگدید  هب  یباجیا  تکرح  نیا  اب  طابترا  رد  . دش دای  نآ  زا  یمالسا  بالقنا  رد 

فده کی  ياراد  هس  ره  هک  دهد  یم  رارق  صخشم  هاگدید  هس  ربارب  رد  ار  رگـشهوژپ  ماجنارـس  دشاب و  یم  یمالـسا  تموکح  هلاسم  هب 
تابسانم هب  ار  هعیش  ياملع  ندش  دراو  شرگن ، نیتسخن  تسا . ناریا  هعماج  رد  مالسا  موادت  ظفح و  نآ  دنشاب و  یم  كرتشم  هدش  مالعا 

هعیش ياملع  نوچ  تسین و  اهنآ  یبهذم  یعامتجا و  تیعقوم  ناش و  بسانم  هک  دناد  یم  یتالداعم  رد  اهنآ  ندش  هدولآ  هلزنم  هب  یـسایس 
نیا زا  . دیامن ریذپ  بیسآ  ار  مالسا  نید  هعیـش و  بهذم  دناوت  یم  هیئزج  روما  رد  ندش  وگخـساپ  اهنآ  رظن  زا  دنتـسه ، بهذم  ناگدنیامن 

هنوگب ار  مالـسا  نید  مود ، شرگن  دیامن . یمن  یمالـسا  تموکح  يارب  يزادرپ  هیرظن  ریـسم  رد  زین  یـششوک  نیتسخن ، يرکف  نایرج  ور 
ور نیا  زا  دنشاب ، یـسایس  ياهیراوشد  هلمج  زا  هعماج  ياهیتساک  هعومجم  يوگخـساپ  دیاب  نآ  ياملع  هک  دناد  یم  نیرفآ  تیلوئـسم  يا 

تموکح راگزور  رد  مکاح  دادبتسا  دیامن و  یم  تکرح  یمالـسا  تموکح  کی  يارب  يزادرپ  هیرظن  ریـسم  رد  یعیبط  روطب  مود  شرگن 
ریزگان لصف  نیا  رد  هک  موس  هیرظن  دراد . تموکح  لیکشت  رد  مدرم  شقن  هب  تبسن  یناوارف  تیـساسح  هیرظن  نیا  . دبات یمن  رب  ار  يولهپ 

زا هدافتـسا  هـب  تبـسن  یمالـسا ، تموـکح  ینامـسآ  تیعورــشم  رب  تبــسن  یناوارف  دـیکات  اـب  میتـشاد  يا  هراـشا  نآ  تامدـقم  هـب  طـقف 
رتشیب دیکات  نایرج  نیا  نازادرپ  هیرظن  هاگدید  زا  . دهد یم  ناشن  يرتشیب  طایتحا  یسارکومد ، ياهتموکح  بلاق  رد  يرـشب  ياهدرواتـسد 

زا ینخس  هب  هراشا  . 1 اه : تشون  یپ  دیامن . همیب  هدنیآ  ياهرطخ  ربارب  رد  ار  مالسا  تموکح  دناوت  یم  یمالـسا  ماظن  یهلا  تیعورـشم  رب 
يوسوم یبتجم  دیس  ر.ك  . 2 ص 161 . تایضتقم ،... مالـسا و  يرهطم : یـضترم  ر.ك  رجاف » وا  رب  ریما  نم  سانلل  دب  ال  ( : » ع  ) یلع ماما 

نیسح دمحم  دیـس  ر.ك  . 3 ص 26 . ، 1368 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، لوا ، پاـچ  ج 2 ، مالـسا ، رد  تاداقتعا  ینابم  يرـال :
پاچ لوا ، ج  یهاش ، ورـسخ  يداه  دیـس  شـشوک  هب  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  تالاقم و  هعومجم  هلاقم ، عیـشت »  تماما و  هلاسم  : » ییابطابط

: يرهطم یـضترم  ر.ك  . 6 هلاقم . ناـمه  ر.ك  . 5 هلاقم . ناـمه  ر.ك  . 4 ص 148 . ، 1371 یمالـسا ، گـنهرف  رـشن و  رتفد  نارهت ، لوا ،
.9 ص 8 . يروهمج ،... ردص : رقاب  دمحم  دیـس  ر.ك  . 8 ص 26 . يرال ، يوسوم  یبتجم  دیـس  ر.ك  . 7 ص 161 . تایضتقم ،... مالسا و 
ص رویدک ، نسحم  ر.ك  يدزی ، يرئاح  میرکلا  دبع  خیش  ... تیآ ا يو  داتـسا  یکارا و  یلع  دمحم  خیـش  ... تیآ ا ياههاگدید  هب  هراشا 

خیـش ... تیآ ا ياههاگدید  هب  هراشا  . 11 ص 20 . باتک ، نامه  ر.ك  يدرجورب ، نیـسح  دـمحم  دیـس  ... تیآ ا هیرظن  هب  هراـشا  . 10 . 79
ییوخ مساقلا  وبا  دیس  ... تیآ ا رثا  یقثولا »  ةورعلا  حرـش  یف  حیقنتلا   » باتک زا  لقن  . 12 ص 79 . باتک ، نامه  .ر.ك  یکارا یلع  دـمحم 

رد يزاریش  ... دبع ا دیـس  ... تیآ ا يوس  زا  هاگدید  نیا  . 14 باتک . نامه  ییوخ ر.ك  ... تیآ ا زا  لقن  ص 360 13 . باتک ، نامه  ر.ك 
يزاریش یمظعلا  ... تیآ ا همان  نتم  : » يزاریش ... دبع ا دیـس  .ر.ك  دناوخ رمالا  یلوا  ار  هاش  تقو  ریزو  تسخن  نواعم  هک  دش  حرطم  ینامز 

ص ج 1 ، یمالـسا ، »  بالقنا  دانـسا   » هعومجم رذآ 1344 ، ریزو » تسخن  نواعم  يوس  زا  هاـش  ندـناوخ  رمـالا  یلوا  هب  ضارتعا  هراـبرد 
ص 78. تلود ،... ياه  هیرظن  رویدک : نسحم  ر.ك  یکارا ، یلع  دمحم  خیش  ... تیآ ا رثا  همرحملا »  بساکملا   » باتک زا  لقن  . 15 . 298
ص باتک ، نامه  ر.ك  اـت ، یب  توریب ، ج 5 ، ییابطابط ، نیـسح  دمحم  دیـس  همالع  رثا  نآرقلا ، »  ریـسفت  یف  نازیملا   » باتک زا  لقن  . 16

رثا تموکح ، »  تمکح و   » باتک زا  لقن  . 18 ص 185 . بتک ، نامه  .ر.ك  يدزی يرئاح  يدهم  دمحم  خیـش  ... تیآ ا زا  لقن  . 17 . 178
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ر.ك يدزی ، يرئاح  يدهم  دمحم  خیـش  ... تیآ ا زا  لقن  . 19 ص 183 . باتک ، نامه  ر.ك  يدزی ، يرئاح  يدهم  دـمحم  خیـش  ... تیآ ا
: ردص رقاب  دـمحم  دیـس  ر.ك  . 22 باـتک . ناـمه  ر.ك  . 21 ص 19 . توـبن ،... يرهطم : یــضترم  ر.ك  . 20 ص 184 . باتک ، ناـمه 
، يرـصم راگنربخ  هبحاـصم  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 24 ص 56 . ج 3 ، نآرق :... اب  ییانـشآ  يرهطم : یـضترم  . 23 ص 9 . يروـهمج ،...
،23/9/57 ایلاتیا ، تسینومک  بزح  ناگرا  اتنیوا  هماـنزور  هبحاـصم  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 25 ص 324 . ج 2 ، رون ، هفیحـص  ، 21/8/57

یسایس هقف  یناجنز : دیمع  یلعـسابع  ر.ك  . 27 ص 110 . رویدـک ، نسحم  .ر.ك  ینیمخ ماما  زا  لقن  . 26 ص 550 . ج 2 ، روـن ، هفیحص 
.29 ص 21 . باتک ، ناـمه  ر.ك  . 28 ص 84 . ، 1367 ریبک ، ریما  تاراـشتنا  هسـسؤم  نارهت ، ج 2 ، مالـسا ،) رد  يربهر  یـسایس و  ماظن  )
.32 ص 112 . باتک ، ناـمه  ر.ك  . 31 ص 108 . باتک ، ناـمه  ر.ك  . 30 ص 104 . یلک ،... حرط  يا : هنماخ  ینیـسح  یلع  دیـس  ر.ك 

یف هرهازلا  ردـبلا   » مان اب  يدرجورب  ... تیآ ا ثحابم  ریرقت  رد  يرظتنم  ... تیآ ا ثحب  نیا  هب  . 33 ص 163 . یناجنز ، دیمع  یلعسابع  ر.ك 
ینیمخ ماما  زا  لـقن  . 35 باتک ص 24 . ناـمه  ر.ك  . 34 ص 20 . رویدـک ، نسحم  .ر.ك  تسا هدومن  هراـشا  رفاـسملا » هعمجلا و  ةولص 
ماــما زا  يا  هماــن  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 37 ص 190 . یهقف ،... یناــبم  يرظتنم : یلعنیــسح  ر.ك  . 36 باـتک ص 110 . ناـمه  ر.ك 

: حتفم دـمحم  ر.ك  . 39 ص 35 . ج 2 ، روـن ، هفیحـص  وراـگیف ، راـگنربخ  اـب  هبحاـصم  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 38 ص 6 . يوـسوم ،...
(، مق یمالـسا  مایپ  تاراشتنا  هب  هتـسباو   ) مانمگ تاراشتنا  مق ، يدـنهدیب ، رقاـب  شـشوک  هب  حـتفم ، »  رتکد  دیهـش  داتـسا  راـکفا   » هعومجم

ر.ك . 42 ص 100 . حتفم ، دـمحم  ر.ك  . 41 ص 2 . گرزب ،... رطخ  ود  يرادمتعیرـش : مظاک  دـمحم  دیـس  ر.ك  . 40 ص 56 . ، 1358
نیدرورف مهن  تاعالطا ، همانزور  هبحاصم ،) « ) دنک یم  قیبطت  رـصع  تایـضتقم  اب  یمالـسا  يروهمج  : » يرادمتعیرـش مظاک  دمحم  دـیس 

رثا ... همالا هیبنت  باتک  رب  یناقلاط  تیآ ا ... تاحیـضوت  هب  هراـشا  . 44 ص 100 . حتفم ، دـمحم  ر.ك  . 43 ص 7 . هرامش 13817 ، ، 1358
تیآ تاحیـضوت  هب  هراـشا  . 46 ص 158 . توــبن ، یحو و  يرهطم : یـــضترم  ر.ك  . 45 ص 14 . ینیئان ، نیـسح  دـمحم  .ر.ك  ینیئاـن
نامه ر.ك  یناقلاط ، ... تیآ ا تاحیضوت  هب  هراشا  . 47 ص 10 . ینیئان ، نیـسح  دمحم  ر.ك  ینیئان ، رثا  ... همالا هیبنت  باتک  رب  یناقلاط  ... ا

... تیآ ا ینالیم و  یمظعلا  ... تیآ ا هیمالعا  نتم  : » يرادمتعیرش مظاک  دمحم  دیـس  اب  هارمه  ینالیم  يداه  دمحم  دیـس  ر.ك  . 48 باتک .
،25/6/1342 یلم »  ياروش  سلجم  مکی  تسیب و  هرود  تاباختنا  میرحت  هاش و  میژر  نوناق  عرـش و  فالخ  لامعا  هراـبرد  يرادـمتعیرش 

هیآ الثم  . 50 ص 392 . مالسا ، تخانش  نارگید : یتشهب و  ینیسح  دمحم  دیـس  . 49 ص 178 . ج 1 ، یمالسا ، »  بالقنا  دانـسا   » هعومجم
هقف یناجنز : دیمع  یلعسابع  51.ر.ك  نوملعی »  مهرثکا ال  لب   » نامقل هروس  هیآ 25  ای  و  نولقعی ، »  مهرثکا ال  لب   » توبکنع هروس  زا   63
دیس یتشهب ر.ك  ... تیآ ا هاگدید  هب  هراشا  . 53 ص 149 . رویدک ، نسحم  .ر.ك  يرظتنم ... تیآ ا زا  لقن  . 52 ص 211 و 212 . یسایس ،

دمحم دیس  ر.ك  ص 120 55 . یهقف ،... ینابم  یناجنز : دـیمع  یلعـسابع  ر.ك  . 54 ص 89 . یملع ،... یـسررب  یتشهب ، ینیـسح  دمحم 
هناگ هد  لحارم  یسررب  مالسا -  رد  تیمکاح  یلاخلخ : يوسوم  يدهم  دمحم  دیس  ر.ك  . 56 ص 393 . ... یملع یسررب  یتشهب ، ینیسح 

.58 باتک . نامه  ر.ك  . 57 . 550 ص 548 - ، 1361 قافآ ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ  جـع ،)  ) نامز ماما  تبیغ  رـصع  رد  هیقف  تیالو 
ص رویدک ، نسحم  .ر.ك  يرهطم یـضترم  ... تیآ ا زا  لقن  . 59 ص 396 . مالسا ، تخانش  نارگید : یتشهب و  ینیسح  دمحم  دیـس  ر.ك 
.61 باتک ص 148 . نامه  يدابآ ر.ك  فجن  یحلاص  ... تمعن ا خیـش  رثا  ناـحلاص »  تموکح  هیقف  تیـالو   » باـتک زا  لـقن  . 60 . 144

...، زا يرادفرط  یناقلاط : دومحم  دیس  ر.ك  . 62 ص 506 . ج 2 ، رون ، هفیحـص  اقیرفا ، » يادرف  هلجم  اب  هبحاصم  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك 
ج رون ، هفیحص  ، 20/9/57 اکیرمآ ، » نویزیولت  راگنربخ  هبحاصم  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك   . 63 مالسا ) ربمایپ  زا  یثیدح  هب  هراشا  . ) ص 8
ر.ك . 66 تانایب . ناـمه  ر.ك  . 65 ص 200 . ح 3 ، روـن ، هفیحـص  ارهز ، » تشهب  رد  تاـنایب  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك  . 64 ص 529 . ، 2
: يرهطم یضترم  ر.ك  . 67 ص 37 . ج 3 ، رون ، هفیحص  ، 14/10/57 اکازوا ، » ویکوت و  پاچ  لاربیل  همانزور  هبحاـصم  : » ینیمخ ... حور ا
ص ج 2 ، رون ، هفیحـص  ، 10/8/57 شیرتا ، »  نوـیزیولت  وـیدار  هبحاـصم  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك  . 68 و 159 . ص 158  شیارگ ،... لـلع 

حور ر.ك  . 70 ص 230 . ج 2 ، روـن ، هفیحـص  ، 15/8/57 لبقتــسملا ، »  ناـبز  یبرع  هـلجم  هبحاـصم  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 69 . 160
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ر.ك . 72 هبحاصم . نامه  ر.ك  . 71 ص 351 . ج 2 ، رون ، هفیحص  ، 22/8/57 دنومول ، » يوسنارف  همانزور  راگنربخ  هبحاصم  : » ینیمخ ... ا
نامه ر.ك  . 74 ص 8 . زا ،... يرادفرط  یناقلاط ، دومحم  دیس  ر.ك  . 73 ص 7 . یمالسا ،... يروهمج  يرادمتعیرـش : مظاک  دمحم  دیس 

ياه هیرظن  هکنآ  اـب  ییاـبطابط  همـالع  هنومن  يارب  . 76 . 53 ص 52 ، يوـسوم ،... ماـما  زا  يا  هماــن  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 75 ینارنخس .
هریغتم هتباث و  تاررقم  مسق  ود  نتشاد  رد  یمالسا  هعماج  : » دوب دقتعم  لاح  نیا  اب  اما  تشاد  برغ  رد  یـسارکومد  هب  تبـسن  يزیمآداقتنا 

ص 139. تماما ،... هلاسم  ییابطابط : نیسح  دمحم  دیس  ك  دروم ر . نیا  رد   « . تسین تهابـش  زا  یلاخ  یـسارکومد  ياه  هعماج  هب  دوخ 
: ینیمخ ... ا حور  ر.ك  . 78 ص 216 . ج 2 ، روـن ، هفیحـص  ، 14/8/57 دــنله ، » نوـیزیولت  وـیدار  هبحاـصم  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك  . 77

...، یچالاف انایروا  هبحاـصم  نتم  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك  . 79 ص 132 . ج 3 ، رون ، هفیحص  ، 25/10/57 وگلا ، » یلحم ل  هلجم  هبحاـصم  »
حور ر.ك  . 81 ص 120 . ج 2 ، روـن ، هفیحـص  ، 5/8/57 هـسنارف ، »  نوـیزیولت  راـگنربخ  هبحاــصم  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك  . 80 ص 4 .
تیآ تارظن  يرادمتعیرش : مظاک  دمحم  دیـس  ر.ك  . 83 هبحاصم . نامه  ر.ك  . 82 ص 4 . یچالاف ،... انایروا  هبحاـصم  نتم  ینیمخ : ... ا

، ردص رقاب  دـمحم  دیـس  ر.ك  . 85 ص 201 . ج 3 ، روـن ، هفیحــص  ارهز ، » تـشهب  رد  تاـنایب  : » ینیمخ ... حور ا ر.ك  . 84 ص 7 . ا ،...
، رویدک نسحم  .ر.ك  ینیمخ ماما  زا  لقن  . 87 ص 4 . یچالاف ،... انایروا  هبحاـصم  نتم  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 86 ص 17 . يروهمج ،...
ر.ك . 89 ص 22 . ، 1367 اردـص ، تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  يرهطم : یـضترم  ر.ك  . 88 ص 110 .

یلعنیسح ر.ك  . 91 و 64 . ص 63  ياهماظن ،... مالـسا و  يزاریـش : دمحم  دیـس  ر.ك  . 90 ص 186 . تیناـحور و ،... يرهطم : یـضترم 
ر.ك . 94 ص 15 . يروهمج ،... ردص : رقاب  دمحم  دیـس  ر.ك  . 93 ص 86 . باتک ، ناـمه  ر.ك  . 92 ص 92 . یهقف ،... یناـبم  يرظتنم :

دمحم دیس  ر.ك  . 96 باتک . نامه  ر.ك  . 95 ص 29 . ، 1364 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، مود ، پاچ  يربهر ، تماما و  يرهطم : یـضترم 
، مراهچ پاچ  یهاشورسخ ، يداه  دیس  یجنایم و  يدمحا  یلع  ششوک  اب  نبرک ،) يرناه  اب  تارکاذم  هعومجم   ) هعیش ییابطابط : نیسح 
ص یهقف ،... ینابم  يرظتنم : یلعنیسح  ر.ك  . 98 ص 24 . باتک ، نامه  ر.ك  . 97 ص 1919 و 192 . ، 1371 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد 
.101 ص 9 و 10 . يروهمج ،... ردص : رقاب  دمحم  دیس  ر.ك  . 100 ص 193 و 194 . هعیش ، ییابطابط : نیسح  دمحم  دیس  ر.ك  . 99 . 93
نیدرورف 1358، متـشه  تاعالطا ، همانزور  مدـنارفر ، دروم  رد  یناـگیاپلگ  یمظعلا  ... تیآ ا ماـیپ  : » یناـگیاپلگ اـضر  دـمحم  دیـس  ر.ك 

مالسا ربمایپ  زا  قودص  خیـش  رثا  اضرلا » رابخا  نویع   » باتک رد  . 103 ص 10 . ینارهط ، دمحم  دیـس  ر.ك  . 102 ص 7 . هرامش 15816 ،
نیا هب  خـساپ  رد  دـنا و  هدرک  رارکت  راـب  هس  زین  ار  نخـس  نیا  هک  هد  رارق  تمحر  دروم  ارم  ياـفلخ  اراـگدرورپ  : » تسا هدـش  لـقن  (ص )
دننک یم  وگزاب  مدرم  يارب  ارم  تنس  ثیدح و  دمآ و  دنهاوخ  نم  زا  دعب  هک  اهنآ   » دنا هدومرف  دنتسه ؟ یناسک  هچ  افلخ  نیا  هک  شـسرپ 

ربمایپ لوق  زا  یفاک  لوصا  باتک  دلج  نیتسخن  رد  . 104 ص 339 و 340 . یلاخلخ ، يوسوم  يدهم  دیس  ر.ك  « . دنهد یم  دای  مدرم  هب  و 
ملع و هکلب  دـنراذگ ، یمن  ثرا  هب  يدام ) تورث   ) هرقن الط و  ناربمایپ  دنـشاب ، یم  ناربماـیپ  ثراو  اـملع  : » تسا هدـش  لـقن  ص )  ) مالـسا

نا : » تسا هدـش  لقن  ص )  ) مظاک ماما  لوق  زا  یفاک  لوصا  باتک  رد  . 105 دریگ . يا  هرهب  نآ  زا  سک  ره  سپ  دـنهن ، یم  ثرا  هب  شناد 
ص 80. يرئاح ، مظاک  دیس  ر.ك  . 107 باتک . نامه  ر.ك  . 106 ص 84 . یسایس ، هقف  یناجنز : دیمع  ر.ك  مالـسالا ، »  نوصح  اهقفلا 
تماما و ینیما : نیـسحلا  دـبع  ر.ك  . 110 باتک . ناـمه  ر.ك  . 109 ص 64 . یــسوم ،... ماـما  زا  يا  هماـن  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 108
.113 ص 10 . ینارهط ، دمحم  دیس  ر.ك  . 112 ص 24 . رویدک ، نسحم  ر.ك  . 111 ص 18 . نید ، ملع و  رـشن  مق ، لوا ، پاچ  تیالو ،
دروم ر.ك نیا  رد  . 116 باتک . نامه  ر.ك  . 115 ص 54 . یـسوم ،... ماما  زا  يا  هماـن  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 114 هلاقم . نامه  ر.ك 

نامه ر.ك  . 118 ص 53 . یــسوم ،... ماـما  زا  يا  هماـن  ینیمخ : ... حور ا ر.ك  . 117 ص 155 . يروهمج ،... نوـماریپ  يرهطم : یـضترم 
؛ داهرف یشرف ، خیش  یمالسا ، بالقنا  شیادیپ  رد  یعیش  ناملاع  یسایس  شقن  رب  یلیلحت  هلاقم : عبانم  باتک .

یمالسا تموکح  هرابرد  ماما  هاگدید 
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یعامتجا و یـسایس ، تیهام  هب  هجوت  اب  وا  دـناد . یم  يرورـض  يرما  ار  تموکح  لیکـشت  ماـما  یمالـسا  تموکح  هراـبرد  ماـما  هاگدـید 
دنک یم  تابثا  ار  یمالسا  تموکح  موزل  یلقع  رظن  زا  تسا ، نکممان  تموکح  لیکـشت  نودب  اه  نآ  يارجا  هک  یمالـسا  ماکحا  ییاضق 
ماما نینچ  مه  دـشاب . رادروخرب  يراکتـسرد  تلادـع و  ادـخ و  ماکحا  هب  ملع  یـساسا  طرـش  ود  زا  دـیاب  یمالـسا  مکاـح  تسا  دـقتعم  و 

، تایاور نیا  ساسا  رب  ار ، مکاح  لداع  هیقف  تارایتخا  دودح  دهد ، یم  رارق  یهقف  یـسررب  دروم  هدرتسگ  روط  هب  ار  هیقف  تیالو  تایاور 
يوس زا  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  ( 1 ( ) هیقف تیـالو  یلقن  یلقع و  لـیالد  ، ) تشذـگ هچنآ  زا  دریگ :  یم  هجیتـن  نینچ  دـنک و  یم  قیقحت 

، هیرظن نیا  رد  ( 2 . ) تسا هدوب  تباث  تیالو  نانآ  دوخ  يارب  هک  هچنآ  ره  رد  تسا  تباث  تیـالو  ناـهیقف  يارب  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم 
اه ناسنا  يوس  زا  هدـش  عضو  نیناوق  تیعورـشم  مدـع  يانعم  هب  نیا  یلو  تسا ، هعماـج  رب  یهلا  نوناـق  تیمکاـح  ياـنعم  هب  هیقف  تیـالو 

یهلا یحو  زا  هدـش  طابنتـسا  نیزاوم  اب  هدوب ، ناناملـسم  مالـسا و  حـلاصم  تهج  رد  دـیاب  دـننک ، یم  عضو  اـه  ناـسنا  هک  ینیناوق  تسین .
رب دیاب  اهنت  نامکاح  تسا و  اهطرش  نیرت  قیقد  نیرت و  تخس  مالسا  یسایس  هفسلف  رد  يربهر  ياهطرـش  یلک ، روط  هب  ( 3 . ) دشاب قبطنم 

تموکح هن  تسا  يدادبتـسا  هن  یمالـسا  تموکح  دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دـننک . تموکح  یمالـسا  ینابم  لوصا و  ساسا 
، دـشاب تیرثـکا  صاخـشا و  يارآ  عباـت  نیناوق ، بیوصت  هک  نآ  یلعف  فراـعتم  ياـنعم  هب  هطورـشم  هن  هتبلا  تسا ، هطورـشم  هکلب  هقلطم ،

لوسر تنـس  میرک و  نآرق  رد  هک  دنتـسه  طرـش  هعومجم  کی  هب  دـیقم  هرادا  ارجا و  رد  ناگدـننک  تموکح  هک  تهج  نیا  زا  هطورـشم 
ناسنا شنیب ، نیا  رد  تسا . راوتسا  هعماج  ناسنا و  زا  صاخ  یـشنیب  رب  هیقف  تیالو  ماظن  ( 4 . ) تسا هتشگ  نیعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

نآ دروم  رد  تسا و  دازآ  دوخ  حلاصم  زا  يرایسب  صیخـشت  رد  ناسنا  هتبلا  تسا . هدش  یلجتم  نید  ماکحا  رد  هک  دراد  هدهع  رب  یفیاظو 
یلک حور  اب  رگا  دوخ ، یـشم  طخ  باختنا  رد  زین  هعماج  درادن . دوجو  دـنک ، تلالد  اه  نآ  باجیا  یفن و  رب  هک  یـصاخ ، ینید  مکح  اه 

تموکح کیتارکمد  لکـش  اب  هیقف  تیالو  ماظن  تاـفانم  مدـع  بیترت ، نیدـب  دوب . دـهاوخ  دازآ  دـشاب ، هتـشادن  تاـفانم  یمالـسا  نیناوق 
تشون یپ  دمآرد . ارجا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  بلاق  رد  ینیمخ  ماما  هیقف  تیالو  هیرظن  ببـس ، نیمه  هب  ( 5 . ) دوش یم  راکشآ 

، هیقف تیالو  زین  ص 464 488 ، ج 2 ، نارهت 1365 ، یمالسا ، داشرا  ترازو  عیب ، باتک  ینیمخ ، ماما  هب : دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد   1 : . اه
ماما  3  . 112  . ص هیقف ، تیـالو  ص 488 ، عیب ، باـتک  ینیمخ ، ماـما   2  . 120  . ص 110 نارهت ، ینیمخ ، ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم 

داشرا ترازو  ةایحلادوقی ، مالـسالا  ردـص ، رقاب  دـمحم  دیـس   5  . 33  . ص هـیقف ، تیـالو  ینیمخ ، ماـما   4  . 468  . ص عـیب ، باـتک  ینیمخ ،
؛ ناگدنسیون زا  یعمج  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالسا  بالقنا  هلاقم : عبانم   172  . ص 170 نارهت 1373 ، یمالسا ،

یساسا نوناق  رد  يربهر 

هللا همحر  ینیمخ  ماـما  صخـش  هب  طوبرم  دـیاب  ار  ناریا  رد  هیقف  تیـالو  ياـنبم  رب  یمالـسا  تموکح  حرط  یـساسا 38. نوناق  رد  يربهر 
لعفلاـب يربهر  هکنیا  مه  و  ( 1  ) دـش هئارا  ناشیا  طسوت  یهقف  تاعوضوم  زا  یکی  سیردـت  ماـقم  رد  هتـشذگ ، ناـمز  رد  مه  هک  تسناد 

، بالقنا زا  لبق  باهتلا  رپ  تاـنایرج  رد  اـما  . دـیناشوپ لـمع  هعماـج  عوضوم  نیا  هب  یمالـسا  يروهمج  يراذـگناینب  بـالقنا و  رد  ناـشیا 
رگید دوخ و  يارب  ینویزیولت ، ویدار و  یتاعوبطم و  ياه  هبحاصم  ماگنه  هب  يزوریپ ، شخبرمث  لحارم  بتارم و  تیادـه  نیع  رد  ناشیا ،
نامز نآ  يریگعضوم  ( 2 . ) دریذپب ار  یماقم  يدصت  روما و  رد  ترـشابم  هکنآ  نودب  دوب ، لئاق  داشرا  تیادـه و  شقن  افرـص  نویناحور 
کی ناوـنع  هـب  افرـص  هـیقف  شقن  هـک  دوـب  هداد  رارق  دـییأت  دروـم  بـیترت  نیدـب  زین  هللا  هـمحر  يرهطم  داتـسا  ار  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما 

بالقنا ياروش  لیکشت  هب  مادقا  دوجو  اب  زین  نآ  زا  سپ  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  هناتسآ  رد  ( 3 . ) مکاح کی  شقن  هن  تسا  گولوئدیا 
يروـهمج تموـکح   » سیـسأت هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  طـسوت  ( 5  ) تقوـم تلود  لیکـشت  ناـمرف  ریزو و  تـسخن  بـصن  ( 4  ) یمالسا

ریاظن و  ( 6  ) اوق لک  تسایر  ناونع  هب  یماظن  ياهنامرف  رودـص  ناشیا و  داشرا  يربهر و  هب  هام 1358 ، نیدرورف  یسرپ  همه  رد  یمالسا »
ینیب شیپ  دوب ، هدیـسر  زین  بالقنا  ياروش  دییأت  هب  هک  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  رد  یمالـسا  ماظن  مکاح  ناونع  هب  يربهر »  » لصا نآ ،
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رارقتسا و زا  سپ  اما ، ( 7 . ) دوب هدیدرگ  نییعت  روشک  یمـسر  ماقم  نیرتالاب  ناونع  هب  روهمج » سیئر   » نآ مجنپ  داتفه و  لصا  رد  هدشن و 
ياهرظن راهظا  اه و  ینارنخس  رد  هیقف » تیالو   » لصا ندمآ  رد  ارجا  هب  ترورض  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يدعب  تادیکأت  اب  ماظن ، تیبثت 

حرط رگید ، فرط  زا  ( 9  ) یساسا نوناق  یئاهن  یسررب  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  روتسد  زا  لبق  ياه  قطن  فرط و  کی  زا  ( 8  ) یمومع
یمالـسا يروهمج  یـساسا  نوناق  نیودـت  راک  روتـسد  رد  یمومع و  راکفا  ضرعم  رد  روکذـم  لصا  يانبم  رب  یمالـسا » يروهمج   » نیون

هیقف يربهر  ققحت  هنیمز  یـساسا  نوناق  رمتـسم ، تماما  رما و  تیالو  ساسا  رب  : » تسا هدـمآ  یـساسا  نوناق  هچاـبید  رد  . تفرگ رارق  ناریا 
هدامآ همارح ) هلالح و  یلع  ءانمألا  هللااب  ءاملعلا  دیب  رومالا  يراجم   ) دوش یم  هتخانش  ربهر  ناونع  هب  مدرم  فرط  زا  هک  ار  یطیارشلا  عماج 

ینوناق راهظا  نیلوا  یساسا ، نوناق  لوا  لصا  دشاب . » دوخ  یمالسا  لیـصا  فیاظو  زا  فلتخم  ياهنامزاس  فارحنا  مدع  نماض  ات  دنک  یم 
یم رارق  ینیمخ ) ماـما   ) دـیلقت عجرم  هیقف  يربـهر  تحت  یمالـسا  يروـهمج  ياـنبم  رب  یمدرم  يأر  اـب  ناریا  تموـکح  نآ ، رد  هک  تسا 

ناـمز رد  : » دراد یم  مـالعا  هک  دومن  هدـهاشم  ناوت  یم  یـساسا 1358  نوناق  مجنپ  لصا  رد  هتبلا ، ار ، هیقف » تیـالو   » داـهن سیـسأت  . دریگ
، يوقت اب  لداع و  هیقف  هدـهع  رب  تما  تماما  رما و  تیالو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تبیغ 

ياراد یهیقف  چیه  هک  یتروص  رد  دنشاب و  هتفریذپ  هتخانش و  يربهر  هب  ار  وا  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  ربدم  ریدم و  عاجش ، نامز ، هب  هاگآ 
رد ددرگ . » یم  نآ  راد  هدـهع  متفه  دـصکی و  لصا  قبط  طیارـش  دـجاو  ياهقف  زا  بکرم  يربهر  ياروش  اـی  ربهر  دـشابن  یتیرثکا  نینچ 

یلاعت هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  تبیغ  نامز  رد  : » دمآ دوجو  هب  حرـش  نیدب  روکذم  لصا  رد  یتارییغت  یـساسا  نوناق  يرگنزاب 1368 
تـسا ربدم  ریدم و  عاجـش ، نامز ، هب  هاگآ  يوقت ، اب  لداع و  هیقف  هدـهع  رب  تما  تماما  رما و  تیالو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هجرف ،
تماما رما و  تیالو  مجنپ ، لصا  هکنیا  نمـض  ربهر 39. تافـص  طیارـش و  مود  ددرگ . » یم  نآ  راد  هدهع  متفه  دـصکی و  لصا  قبط  هک 

ار ربهر  تافص  طیارش و  مهن  دصکی و  لصا  تسا ، هتسناد  ربدم » ریدم و  عاجـش ، نامز ، هب  هاگآ  يوقت ، اب  لداع و  هیقف  هدهع  رب   » ار تما 
يارب مزـال  ياوقت  تلادـع و   2 یهقف ، فلتخم  باوـبا  رد  ءاـتفا  يارب  مزـال  یملع  تیحالـص   1 : » تسا هدومن  يدـنب  هتـسد  بیترت  نیدـب 
ددـعت تروص  رد  يربهر . يارب  یفاک  تردـق  تیریدـم و  تعاجـش ، ریبدـت ، یعامتجا ، یـسایس و  حیحـص  شنیب   3 مالـسا ، تما  يربهر 

فلا میزادرپ : یم  طیارـش  نیا  یـسررب  هب  تسا . » مدـقم  دـشاب  رتـشیب  یـسایس  یهقف و  شنیب  ياراد  هک  یـصخش  قوف  طیارـش  نیدـجاو 
یـسک هیقف  . تسا هتـسناد  يربهر  رما  حـلاص  طیارـش ، ریاـس  زارحا  تروص  رد  ار ، هیقف » ، » یملع رظن  زا  مجنپ ، لـصا  یملع 40. تیحالص 

هب دـشاب ، هیلیـصفت  هلدا  هب  یکتم  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  تنـس  دـیجم و  نآرق  ساـسا  رب  مالـسا  ماـکحا  هب  ملاـع  هک  تسا 
هلمج زا  بوصم 1358 ، مهن  دصکی و  لصا  کی  دنب  . دشاب مزال  ياوتف  رودص  هب  رداق  تاعوضوم ، میهافم و  كرد  اب  دـناوتب ، هک  یبیترت 

هب هراشا  یحالـصا  مهن  دصکی و  لصا  هک  یلاح  رد  دوب ، هتـشاد  ررقم  تیعجرم » ءاتفا و  يارب  مزال  ... یملع تیحالـص   » ار يربهر  طیارش 
یملع طیارش  هعومجم  زا  تیعجرم »  » لصا دیدج ، ماظن  رد  نیاربانب ، . دیامن یم  هقف » فلتخم  باوبا  رد  ءاتفا  يارب  مزال  یملع  تیحالـص  »
یناسک يارب  ارهاظ  دوش ، یم  قالطا  هیقف  یعاـمتجا  یقـالخا و  یملع ، لاـمک  بتارم  هب  هزورما  هک  تیعجرم » . » تسا هدـش  فذـح  ربهر 

همه نیرتدنمـشناد  رتهب ، تراـبع  هب  دـشاب ، اراد  ار  رهـش ) کـی  یتح  و   ) روشک کـی  دـهتجم  نیرتروهـشم  نیرتـگرزب و  ناونع  هک  تسا 
يارب هیلمع  نودـم  هلاسر  ياراد  نادـلقم و  هعجارم  لحم  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  نآ ، دراد و  ار  دـیلقت  عجرم  ناونع  هیحان  ره  ياـملع 

، یهقف ياهیگتـسجرب  زا  یخرب  رطاـخ  هب  دـنچ  ره  دـیلقت ، عجارم  هک  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب ، (. 10  ) دشاب یم  شیوخ  نادـیرم  هدافتـسا 
نیملسم تماما  يارب  مزال  طرـش  دیابن  ار  نانآ  تیعجرم »  » اما دنـشاب ، یم  رادروخرب  تیولوا  زا  ءاهقف  ریاس  هب  تبـسن  یعامتجا  یقالخا و 
نارگید هـب  تبــسن  رترب  ییاوـقت  یملع و  بـتارم  زا  هـک  دـیلقت  عـجارم  زا  یخرب  هـک  تـسا  هداد  ناـشن  هـبرجت  یهگناو ، درک ، بوـسحم 

هعماج راظتنا  دروم  ياهییاناوت  زا  تاهج ، نیا  زا  هکنآ  ای  دـنهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  یتاـفتلا  یـسایس  لـیاسم  هب  تبـسن  اـی  دـنرادروخرب ،
تالاغتـشا ریگرد  نادنچ  دیلقت  گرزب  عجارم  ریاس  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زج  هب  رخأتم  ياملع  نیب  رد  هکنانچمه  دنـشاب ، یمن  رادروخرب 

، دنـشاب هتـشاد  هدهع  رب  ار  نیملـسم  هعماج  يربهر  اهقف  هک  دشاب  نیا  رب  رارق  رگا  اما  . دـنا هدوبن  یـسایس  تیریدـم  هب  تبـسن  یهقف  يرکف 
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تیعجرم طرش  فذح  دیآ . یم  رامش  هب  ریذپان  بانتجا  يرورض و  يرما  هعماج  روما  هرادا  يارب  یسایس  ریبدت  تیریدم و  طیارش  نتـشاد 
يرگنزاب ياروش  تسایر  هب  باطخ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  همان  رد  هکنانچمه  تسا ، هیـضق  نیمه  هب  فوطعم  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  رد 

يدرف دیاب  . مینک اهر  تسرپرـس  نودب  ار  نام  یمالـسا  ماظن  میناوت  یمن  هک  ام  يربهر ، دروم  رد  : » تسا هدـمآ  نینچ  یساسا 1368  نوناق 
طرـش هک  متـشاد  رارـصا  مدوب و  دـقتعم  ادـتبا  زا  نم  . دـنک عافد  گنرین  تسایـس و  ناهج  رد  نام  یمالـسا  تیثیح  زا  هک  مینک  باختنا  ار 

ات دـنداد  يأر  ناگربخ  هب  مدرم  رگا  . دـنک یم  تیاـفک  روشک  رـسارس  مرتحم  ناـگربخ  دـییأت  دروم  لداـع  دـهتجم  . تسین مزـال  تیعجرم 
دروم وا  ارهق  دریگب ، هدهع  رب  ار  يربهر  ات  دـندرک  نییعت  ار  يدرف  مه  اهنآ  یتقو  دـنک ، نییعت  ناشتموکح  يربهر  يارب  ار  یلداع  دـهتجم 

ناگربخ روکذـم ، ياهدومنهر  لابند  هب  (. 11 « ) تسا ذـفان  شمکح  دوش و  یم  مدرم  بختنم  یلو  وا  تروـص  نیا  رد  تسا ، مدرم  لوـبق 
هلأسم کی  دـیلقت  تیعجرم  الوصا  : » هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتخادرپ و  رابخا  ثیداحا و  دـقن  یـسررب و  هب  وپاکت ، رد  هدـش  دای  ياروش 
نیدب (. 14 « ) تسین تیعجرم  عجرم و  هلأـسم  اـم  كرادـم  يدنـس و  ریباـعت  رد   » و ( 13 « ) درادـن یعرـش  كالم   » هک ( 12 « ) تسا يدیدج 

لزنت ياـنعم  هب  تیعجرم »  » طارتـشا لزنت  دـیدرگ . حالـصا  هطوبرم  لوصا  جراـخ و  يربـهر  طیارـش  هزوـح  زا  تیعجرم »  » هک دوـب  بیترت 
یسایس یهقف و  تاعوضوم  لیاسم و  هب  ملعا  هیقف  هک  دنک  یم  اضتقا  هعماج  يربهر  تیمها  هکلب  ( ، 15  ) تسین داهتجا » تهاقف و   » بتارم

ثیداحا تایاور و  زا  یخرب  هب  يرگنزاب  ياروش  هیقف  ناگربخ  هک  دوب  یهجوت  بلطم  نیا  دیؤم  . دشاب هتشاد  هدهع  رب  ار  هعماج  روما  مامز 
دم نید » هب  هقفا   » و باتک » هب  ملعا  « ، » عجشا ملعا و  « ، » هقفا ملعا و  « ، » ملعا يوقا و   » ریظن یطیارش  يربهر  يارب  ثیداحا ، نیا  رد  . دنتشاد
دنب رد  روکذـم  ربهر  تافـص  طیارـش و  هلمج  زا  ملـسم ، تهاقف  تیملعا و  طرـش  هب  هیکت  اب  تهج ، نیمه  هب  (. 16  ) تسا هـتفرگ  رارق  رظن 

یقالخا تیحالـص  ب  تفرگ . رارق  بیوصت  دروم  هقف » فلتخم  باوبا  رد  ءاتفا  يارب  مزـال  یملع  تیحالـص   » مهن دـصکی و  لـصا  کـی 
تلیـضف نیا  . درادن دوجو  یفالتخا  دـیدرت و  دور ، یم  رامـش  هب  نید  ياهقف  همه  يارب  مزال  طیارـش  زا  یکی  یقالخا  لیاضف  هکنیا  رد  .41

یلک و توافت  يرادمامز  ماقم  رد  تلادع »  » طرـش اب  يداع  روما  يدصت  رد  تلادع »  » طرـش اما  . دنیامن یم  تلادـع »  » هب یقلت  ار  یقالخا 
هلمج زا  ار  مالـسا » تما  يربهر  يارب  مزال  ياوقت  تلادـع و   » صوصخ نیا  رد  مهن  دـصکی و  لصا  مود  دـنب  دـشاب . هتـشاد  دـیاب  یلوصا 

يربهر ماقم  یقالخا  تیحالص  مالسا » تما  يربهر  يارب  مزال  ياوقت   » هب دیکأت  اب  بیترت ، نیدب  . تسا هتشاد  ررقم  ربهر  تافص  طیارش و 
یسایس و حیحص  شنیب   » مهن دصکی و  لصا  موس  دنب  یصخش 42. ياهییاناوت  ج  دومن . یقلت  رت  هناریگتخس  ناوت  یم  نیریاس  هب  تبسن  ار 
زا دوصقم   1 تسا : هتـشاد  ررقم  ربهر  تافـص  طیارـش و  هلمج  زا  ار  يربهر » يارب  یفاک  تردق  تیریدم و  تعاجـش ، ریبدـت ، یعامتجا ،
نآ رب  هک  دشاب  فقاو  ملاع  یـسایس  يایاضق  تاعوضوم و  لیاسم و  هب  نانچ  نآ  ربهر  هک  تسا  نآ  یعامتجا » یـسایس و  حیحـص  شنیب  »
لاح هب  دیفم  هتـسیاش و  اج ، هب  تامیمـصت  یللملا  نیب  فیرظ  ياهیریگ  تهج  رد  هکنیا  مه  دشاب و  هعماج  روما  هرادا  هب  رداق  مه  ساسا ،

دوش و یم  رهاظ  زراب و  يربهر  رد  ناحتمالا ، دنع  هک  تسا  ییاهدادعتـسا  هعومجم  زا  ترابع  ریبدت » تیریدـم و   » 2 دیامن . ذاختا  هعماج 
دروم دیاب  انیقی  ربهر ، نییعت  رد  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  اهدادعتـسا  نیا  فشک  . دیامن یم  يرای  دوخ  نیگنـس  فیاظو  يارجا  رد  ار  وا 

ای دوش و  یم  یشان  یقالخا  یملع و  ياهیگتـسجرب  زا  ای  هک  تسا  یطیارـش  هلمج  زا  زین  تعاجـش » تردق و   » 3 دریگ . رارق  صاخ  هجوت 
ماگنه هب  دـبلط ، یم  ار  یبتارم  نینچ  نیا  يربهر  خـماش  ماقم  لاـح  ره  هب  هک  دور  یم  رامـش  هب  ربهر  ینورد  ياهدادعتـسا  هرمز  رد  هکنآ 

یـساسا نوناـق  رد  نآ  ینیب  شیپ  مدـع  تیعباـت و  طرـش  د  تشاد . لوذـبم  يدـج  هجوـت  عوـضوم  نیا  هب  دـیاب  يربـهر  باـختنا  نـییعت و 
و یلصا »  » هب ار  تیعبات  (. 17  ) دزاس یم  طبترم  ینیعم  تلود  هب  ار  صخش  هک  تسا  یقوقح  يونعم و  یسایس ، هطبار  زا  ترابع  تیعبات  .43

لصا ( ) 19  ) دـنا هدـش  دـلوتم  ناریا  رد  ای  و  نوخ ) لصا  ( ) 18  ) دشاب یناریا  اهنآ  ردـپ  هک  یناسک  ناریا ، رد  . دـننک یم  میـسقت  یباستکا » »
، دنتسه عابتا  يارب  ینوناق  فیلاکت  قوقح و  هیلک  لومـشم  الوصا  ناریا  عابتا  همه  هک  دنچ  ره  . دنتـسه ناریا  یلـصا  تیعبات  ياراد  كاخ )

نیا تلع  (. 20  ) دنتسین رادروخرب  نآ  زا  یباستکا  تیعبات  ناگدنراد  هک  دراد  دوجو  یتازایتما  قوقح و  یلـصا  تیعبات  ناگدنراد  يارب  اما 
اراد دوـخ  عوـبتم  روـشک  هـب  تبـسن  دارفا  هـک  تـسا  يراد  هـشیر  قـیمع و  رطاـخ  قـلعت  یگتــسباو و  زا  یــشان  داـمتعا  رطاـخ  هـب  زاـیتما 
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راذـگنوناق نآ ، رب  هوالع  . دـشاب یم  ترازو  يروهمج و  تسایر  ماقم  هب  ندیـسر  قح  زا  ترابع  تازاـیتما  قوقح و  نیا  نیرتمهم  . دنتـسه
دراد ار  یلـصا  تیعبات »  » زا رتارف  یفـصو  هک  تسا  هدش  لئاق  ار  ندوب  لصالا » یناریا   » طرـش يروهمج  تسایر  ماقم  زارحا  يارب  یـساسا 

لباـقم رد  تیعجرم ) اـنایحا  و   ) داـهتجا ماـقم  رد  ینید و  هتـسجرب  تیـصخش  ناونع  هب  يربـهر  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  (. 21)
دودـح و زا  غراف  دوش و  یم  هصالخ  داقتعا  نامیا و  ساسا  رب  ماقم  نیا  زارحا  اریز  تسین ، یـصاخ  تیعباـت  زارحا  دـنمزاین  دوخ ، نادـلقم 

ناونع هب  هک  دریگ  یم  رارق  یلاوحا  عاضوا و  طیارـش و  رد  يو  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يارب  يربهر  ماقم  رد  اما  . تسا یئایفارغج  روغث 
ياهتسایس نییعت  نوچمه  یمهم  ياهتیلوؤسم  ( 23  ) روشک یمسر  ماقم  نیرتیلاع  و  ( 22  ) ناریا مدرم  بختنم  ناگربخ  بوصنم  رما  تیالو 

، هناگیب ياهروشک  اـب  ( 26  ) حلـص گنج و  نـالعا  ( ، 25  ) حلـسم ياهورین  لـک  یهدـنامرف  ( ، 24  ) ناریا یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلک 
روشک و یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  یلم ، تیمکاح  اب  طبترم  یگمه  هک  دراد  هدـهع  رب  ار  نآ  ریاظن  و  ( 27  ) یلم تینما  ياروش  تیاده 

قیرط زا  نآ  نتـشاد  هک  دـبلط  یم  ار  یلم  قیمع  یگتـسباو  هقلع و  روکذـم  ياهتیلوؤسم  هعومجم  تسا . ناریا  تلم  عفانم  قوقح و  ظـفح 
يربهر تیعبات  طرش  هب  تبسن  ( 28  ) یساسا نوناق  توکـس  تسا . يربهر  خماش  ماقم  زارحا  يارب  ریذپان  بانتجا  یلوا و  یلـصا ، تیعبات 
رایـسب تیعقوم  هب  هجوت  اب  ار  يروهمج  تسایر  يارب  ندوب » لـصالا  یناریا   » طرـش ناوت  یم  هکلب  تسین ، نآ  زا  فارـصنا  بجوم  ـالوصا 

مها  2 هیقف . ) تیالو   ) یمالـسا تموکح  ینیمخ : ماـما   1 اـه : تشون  یپ  تسناد . زین  يو  لـماش  یلوا  قیرط  هب  يربـهر  ماـقم  یلم  ریطخ 
ناشیا اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  روشک  هدـنیآ  يربهر  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یتآ  شقن  نوماریپ  بـالقنا  زا  شیپ  هک  ییاـه  هبحاـصم 

ۀیآ ترضح  ار  یـشقن  هچ  هاش  نتفر  تروص  رد  لاؤس : اکیرمآ 20/8/1357 :  یس  یب  ناراگنربخ  اب  هبحاصم  ( 1 تسا : حرش  نیدب  هدش 
هفیحـص  ) مریگ یمنرب  تموکح ) تلم و   ) تیادـه زج  یـشقن  دوخ  يارب  نم  باوج : دـنراد ؟ رظن  رد  دوـخ  يارب  هدـنیآ  تموـکح  رد  هللا 

یمالـسا دیهد ، لیکـشت  دیهاوخ  یم  امـش  هک  يا  يروهمج  لاؤس : هسنارف 7/9/1357 :  لانروژ  ول  اـب  هبحاـصم  ( 2 /ج 3/ص 107 . ) رون
لباق نادراک و  دارفا  دـیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  الوا  باوج :  دـیریگ ؟ رارق  نآ  سأر  رد  هک  تفریذـپ  دـیهاوخ  ایآ  نیارباـنب  دوب ، دـهاوخ 

ار یصاخ  تیلوؤسم  تالیکشت  نیا  رد  مناوت  یمن  اصخـش  نم  نکیل  دنروآ و  تسد  هب  ار  روما  تیلوؤسم  دننک و  باختنا  ار  دوخ  دامتعا 
صـص 269 / ذـخأم نامه   ) مهد یم  ماجنا  ار  دوخ  يداشرا  هفیظو  متـسه و  عاضوا  رب  رظان  مدرم  رانک  رد  هشیمه  لاـح  نیع  رد  مریذـپب و 

يدازآ تاعامتجا و  يدازآ  نخـس ، يدازآ  هک  دـیراد  دـصق  امـش  اـیآ  لاؤس : تسیمونوکا 18/10/1357 :  هلجم  اـب  هبحاـصم  ( 3 ( . 270
ار دوخ  ياه  همانرب  مزال  نکمم و  نامز  نیلوا  رد  یلاـعت  يادـخ  تساوخ  هب  اـم  باوج : دـینک ؟ نیمـضت  ار  تاداـبع  يدازآ  تاـعوبطم و 

یلـصا هاش ، يروتاتکید  نارود  ریظن  زور  ره  مریگ و  تسد  هب  ار  روشک  روما  مامز  نم  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  دومن  میهاوخ  مالعا 
نم یلو   . دنریگب میمـصت  روما  نیا  رد  هک  تسا  تلم  ناگدنیامن  تلود و  هدـهع  هب  . منک لیمحت  اهنآ  هب  تلم  تساوخ  مغر  یلع  مزاسب و 

؟ دـینیب یم  هنوگچ  هدـنیآ  تلود  رد  ار  یبهذـم  ناربـهر  تیناـحور و  شقن  لاؤس : . درک مهاوخ  لـمع  متیادـه  داـشرا و  هفیظو  هب  هشیمه 
اب هبحاصم  ( 4 صص 179 180 . ) /ج 4/ ذـخأم نامه   ) دنـشاب یم  اراد  ار  تیادـه  داـشرا و  شقن  هدـنیآ  تموکح  رد  نویناـحور  باوج :

تـسد هب  ار  روما  ماـمز  دـیهاوخ  یمن  هک  دـیا  هتفاـی  یلجت  ناـفلاخم  راـکنا  لـباق  ریغ  ربهر  ناونع  هب  امـش  لاؤس : دنومول 19/10/1357 : 
یفرعم يروهمج  تساـیر  يارب  ار  يدزماـن  اـم  باوج : دـیا ؟ هتفرگ  رظن  رد  تروص  هچ  هب  ار  یمالـسا  تموکح  کـی  نیارباـنب ، . دـیریگب

، یمالـسا تموکح  نیناوق  . درک میهاوخ  تیامح  ینابیتشپ و  وا  زا  دش  باختنا  وا  یتقو  . دوش باختنا  تلم  هلیـسو  هب  دیاب  هک  درک  میهاوخ 
تیاده هب  هتشذگ  دننام  نم  . تفریذپ مهاوخن  مه  یتلود  تسپ  چیه  دش و  مهاوخن  يروهمج  سیئر  اصخش  نم  . دوب دهاوخ  مالسا  نیناوق 

هک یتـقو  لاؤس : ایناپـسا 20/10/1357  نویزیولت  راگنربخ  اـب  هبحاـصم  ( 5 صـص 186 187 . ) / ذـخأم ناـمه   ) درک مهاوخ  اـفتکا  تلم 
مهاوخن یتموکح  ءازجا  زا  باوج : دیشاب ؟ هتشاد  میقتسم  تکرش  یسایس  لئاسم  رد  هک  دیراد  رظن  رد  ناریا ، هب  دیدرک  هعجارم  یلاعبانج 

اکیرمآ نویزیولت  اـب  هبحاـصم  ( 6 /ج 4/ص 198 . ) ذـخأم ناـمه   ) منکب دـیاب  ار  تلود  تیادـه  تکلمم و  روـما  رد  تلاـخد  نـکل  دوـب 
رد نم  باوج : دـییامرفب ؟ هدـنیآ  رد  ار  دوخ  شقن  تسا  نکمم  . دراد دوجو  هدـنیآ  رد  امـش  شقن  هرابرد  یتاـماهبا  لاؤس :  22/10/1357
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یم مالعا  دـشاب  راک  رد  یتحلـصم  هک  یتروص  رد  ییامنهار و  تیادـه و  شقن  تشاد ، مهاوخ  مراد  نـآلا  هک  ار  شقن  نیمه  مه  هدـنیآ 
صـص 205 / ذخأم نامه   ) مرادن یـشقن  چیه  تلود  دوخ  رد  نم  نکل  منک  یم  هزرابم  وا  اب  دـشاب  راک  رد  يراکتنایخ  هچنانچ  رگا  منک و 
هچ نآ  رد  امش  شقن  تسا و  هنوگچ  ناریا  رد  امش  یمالسا  تموکح  لکـش  لاؤس : ایلاتیا 23/10/1357  نویزیولت  اب  هبحاصم  ( 7 ( . 206

هتفرشیپ یـسارکومد و  رب  ینتبم  یقرتم و  ماکحا  مه  مالـسا  ماکحا  اهیروهمج و  ریاس  لثم  تسا  يروهمج  تموکح  باوج : دوب ؟ دهاوخ 
اب هبحاصم  ( 8 /ص 209 . ) ذخأم نامه   ) مراد ار  تیاده  شقن  نامه  . مرادن تموکح  دوخ  رد  یـشقن  نم  قفاوم و  ندـمت  رهاظم  همه  اب  و 

نیا ایآ  دـیوش ، باـختنا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ربهر  ناونع  هب  امـش  دـهدب و  افعتـسا  هاـش  رگا  يزنودـنا 23/10/1357  وپمت »  » همانزور
اب هبحاـصم  ( 9 صـص 215 216 . ) / ذـخأم ناـمه   ) مریذـپ یمن  ار  یماـقم  نینچ  اصخـش  نم  باوـج : ... ؟ دوـمن دـیهاوخ  لوـبق  ار  هفیظو 
هک لاؤس  نیا  خساپ  رد  ینیمخ  هللا  ۀیآ  ترـضح  اه 24/10/1357  همانزور  رد  جردـنم  هسنارف  يرازگربخ  زا  لقن  هب  یجراخ  ناراـگنربخ 

شقن اما  دش  دنهاوخن  مه  ریزو  تسخن  تشاد و  دنهاوخن  ار  هاش  تارایتخا  هک  دـندرک  حیرـصت  دوب  دـنهاوخ  ناریا » دـنمورین  درم   » ناشیا
اه و ینارنخس  اهتشاددای ، هعومجم  يرهطم : یـضترم  دیهـش  داتـسا   3 /ص 218 . ) ذـخأم نامه   ) درک دـنهاوخ  ظفح  ار  تیادـه  داشرا و 
رد دوخ  هیقف ، هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هیقف  تیـالو  : » تاحفص 86 87 ات ، یب  مق ، اردص ، تاراشتنا  یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ  اه  هبحاصم 

ناونع هب  ار  مالـسا  مدرم ، نآ ، رد  هک  يروشک  ینعی  یمالـسا ، روشک  کی  رد  هیقف  شقن  . دـنک تموکح  المع  دریگب و  رارق  تلود  سأر 
تـسا نیا  گولوئدیا  هفیظو  . مکاح کی  شقن  هن  تسا ، گولوئدیا  کی  شقن  دنتـسه ، دهعتم  مزتلم و  نآ  هب  هتفریذپ و  يژولوئدـیا  کی 
دوشب تلود  سیئر  دهاوخ  یم  هک  ار  یسک  نوناق و  يرجم  تیحالص  وا   . دشاب هتشاد  تراظن  گولوئدیا  حیحص  تسرد و  يارجا  رب  هک 

صص 207 208: ج 4 ، رون ، هفیحص   4 دهد . » یم  رارق  یسررب  تراظن و  دروم  دناسرب ، ماجنا  هب  مالـسا  يژولوئدیا  رداک  رد  ار  اهراک  و 
فادها ققحت  تهج  رد  تسا ، هدش  زاربا  بناجنیا  هب  تبسن  هک  ناریا  مدرم  عطاق  تیرثکا  دامتعا  يأر  ساسا  رب  یعرش و  قح  بجوم  هب  »

عورش نییعت و  اتقوم  قوثو  دروم  دهعتم و  ناملسم و  تیحالص و  اب  دارفا  زا  بکرم  یمالسا  بالقنا  ياروش  مان  هب  یئاروش  تلم ، یمالسا 
تلود سیسأت  طئارـش  ات  دراد  تیرومأم  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدش  یـصخشم  نیعم و  روما  ماجنا  هب  فظوم  اروش  نیا  . درک دنهاوخ  راک  هب 

ج 8، ذخأم ، نامه   6 27  . ص ج 5 ، ذخأم ، نامه   5 دزاس . »... مهارف  ارنآ  هیلوا  تامدـقم  دـهد و  رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  ار  یلاقتنا 
یلخاد و روما  رد  روشک  یمـسر  ماقم  نیرتـالاب  يروهمج  سیئر  یـساسا : نوناـق  سیون  شیپ  مجنپ  داـتفه و  لـصا   7 249  . صص 248
: رون هفیحص   8 دراد . هدـهع  رب  ار  هیرجم  هوق  تسایر  هناـگ و  هس  ياوق  طـباور  میظنت  تسا و  یـساسا  نوناـق  يارجا  یللملا و  نیب  طـباور 
155 و 174) ، 138 ، 89 ، 87 ، 53 ، 44 ، 35 ، 29 صص 27 ،  ) 10 251 و 252 ،) ، 183 ، 170 صص 4 ،  ) 9 صص 266 و 273 ،)  ) ياهدلج 8

تاراشتنا ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  یئاهن  یـسررب  سلجم  تارکاذم  حورـشم  تروص   9 133 و 152 . ) صص 36 ،  ) و 11
، لوا پاچ  ریبک ، ریما  ناریا ، رد  تیطورشم  عیشت و  يرئاح : يداهلا  دبع   10 دعب . هب  موس  تاسلج  ج 1 ، ، 1364 یمالسا ، ياروش  سلجم 

ياروش تساـیر  هب  باـطخ  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  خروم 9/2/1368  هماـن   11 دـعب . هب  تاحفـص 81  تیعجرم ، » ماـن  هب  يداـهن  ، » 1360
تاراشتنا ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش  تارکاذم  حورشم  تروص  رد  جردنم  یساسا 1368 ، نوناق  يرگنزاب 

ص ج 1 ، ذـخأم ، نامه   14 647  . ص ج 2 ، ذـخأم ، نامه   13 183  . ص الاب ، ذـخأم   12 58  . ص ج 1 ، یمالـسا 1369 ، ياروش  سلجم 
ییاناوت هک  تسا  یـسک  قلطم » دهتجم  : » دنوش یم  میـسقت  يزجتم »  » و قلطم »  » هتـسد ود  هب  نادهتجم  تهاقف ، یملع  بتارم  رد   15 181.

رد یعرش  ماکحا  طابنتسا  ییاناوت  هک  تسا  یسک  يزجتم » دهتجم   » دشاب و هتشاد  ار  تاعوضوم  لئاسم و  همه  رد  یعرش  ماکحا  طابنتسا 
، یصوصخ للملا  نیب  قوقح  يریـصن : دمحم  رتکد   17 177  . ص ج 1 ، نیشیپ ، ذخأم   16 دشاب . هتـشاد  ار  تاعوضوم  لئاسم و  زا  یخرب 

هدام  20 یندم . نوناق  هدام 976  ات 5  ياهدنب 3   19 یندم . نوناق  هدام 976  دنب 2   18 15  . ص ات ، یب  ناریا ، یلم  کناب  هناخپاچ  تاراشتنا 
ررقم نایناریا  يارب  هک  یقوقح  هیلک  زا  دنیامنب  ای  هدومن  ناریا  تیعبات  لیصحت  هک  یـصاخشا  : » یندم نوناق  یحالصا 8/10/1361 )  ) 982

یم دنم  هرهب  هجراخ  یسایس  تیرومأم  هنوگ  ره  ای  ترازو و  تلافک  ترازو و  يروهمج و  تسایر  ماقم  هب  ندیسر  قح  يانثتسا  هب  تسا 
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ياروش سلجم  رد  تیوـضع  ( 1 تیعبات : رودـص  خـیرات  زا  لاس  هد  زا  سپ  رگم  دـندرگ  لیان  لیذ  تاـماقم  هب  دـنناوت  یمن  نکیل  دـنوش ،
يارب . یساسا نوناق  مهدزناپ  دصکی و  لصا   21 هجراخ . » روما  ترازو  مادختسا  ( 3 ناتسرهش ، ناتسا و  ياهاروش  تیوضع  ( 2 یمالسا ،
لصا  23 یـساسا . نوناق  متفه  دصکی و  لصا   22 ش 282 . ) ، ) باـتک نیمه  ر.ك : روهمج ، سیئر  ندوب  لـصالا » یناریا   » نوماریپ ثحب 

دصکی لصا   26 یساسا . نوناق  ( 4  ) مهد دصکی و  لصا   25 یساسا . نوناق  ( 1  ) مهد دصکی و  لصا   24 یساسا . نوناق  مهدزیس  دصکی و 
سلجم رد  لوصا  یسررب  هورگ  يداهنشیپ  لصا 2/87  رد   28 یساسا . نوناق  مشش  داتفه و  دصکی و  لصا   27 یساسا . نوناق  ( 5  ) مهد و 

زا « . دنـشاب ناریا  رد  ناریا و  عبات  دیاب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يربهر  ياروش  ای  ربهر  : » دوب هدش  داهنـشیپ  یـساسا  نوناق  ییاهن  یـسررب 
زرم دح و  نودب  ناناملسم  يربهر  ینید  تیعجرم   ) یهقف موهفم  نیب  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  لصا  نیا  نیفلاخم  نیقفاوم و  تارکاذم 

هدـشن داـجیا  یکرد  لـباق  یقطنم و  کـیکفت  ناریا ) یئاـیفارغج  هدودـحم  رد  ناریا  تلم  روشک و  يربهر   ) یقوقح موهفم  و  یئاـیفارغج )
هـسلج یـساسا ، نوناق  ییاهن  یـسررب  سلجم  تارکاذم  حورـشم  تروص   ) دسرب بیوصت  هب  تسناوتن  روکذـم  لصا  تهج ، نیمه  هب  . دوب

ربهر مهدزاود ) دصکی و  لصا   ) لصا 2/87 تفای : رییغت  حرـش  نیدب  يرگید  بیترت  هب  زین  یعوضوم  رظن  زا  و  صص 1713 1726 ) ، 62
عبانم ص 1724 . ) هسلج 63 ، تارکاذم ، حورشم  تروص  « ) دنتسه يواسم  روشک  دارفا  ریاس  اب  نیناوق  ربارب  رد  يربهر  ياروش  ياضعا  ای 

؛ دمحم دیس  یمشاه ، ج 2 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  هلاقم :

مالسا یسایس  ماظن  رد  يربهر 

، مالسا یکیژولوئدیا  ینابم  نیرتلیصا  زا  یگنهرف  يداقتعا و  رظن  زا  تماما  حرط  تماما  حرط  رد  يربهر  مالـسا  یـسایس  ماظن  رد  يربهر 
طئارـش  » شخب ود  رتشیب  یتنـس  ياهلیلحت  هیزجت و  رد  تسا . مالـسا  هقف  یبالقنا  ياه  هیاپ  نیرتزراب  زا  یعاـمتجا ، یـسایس  رظن  هطقن  زا  و 

زا يرایـسب  يوگخـساپ  دـناوت  یم  شخب  ود  نیا  یـسررب  کـش  یب  دریگ .  یم  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروـم  تماـما » ياهتیلوئـسم   » و ماـما »
تماما و تیهام  هک  دش  دهاوخ  نشور  یتقو  ثحب  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  ددرگ . یم  حرطم  تماما  هنیمز  رد  هک  دـشاب  یتالاؤس 
طئارـش و هک  تسا  تماـما  لکـش  عوـن و  ساـسا  رب  ددرگ . صخـشم  ـالماک  یبـالقنا  یکیژولوئدـیا و  حرط  نیا  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع 
، دریگ رارق  یفـسلف  یمـالک و  ثحب  کـی  هکنآ  زا  شیب  تماـما  هلئـسم  رگید  يوس  زا  و  ددرگ . یم  نییعت  اـقیقد  زین  تماـما  ياهتیلوئـسم 

نیرت هدنز  نیرتیتایح و  لیلد  نیمه  هب  و  تسا . نآ  ياه  هصیـصخ  نیرتزراب  زا  یکی  یـسایس  يربهر  هدوب و  یعامتجا  یگدـنز  هب  طوبرم 
رارق یساسا  قوقح  تسایس و  ملع  یـسایس و  یـسانش  هعماج  ثحابم  ورملق  رد  تماما  دعب ، نیا  زا  تسا و  یبهذم  ثحابم  نایم  رد  ثحب 

، دئار تاملک  زا  دراد  ورهر ، ربهار و  هنیمز  رد  ریبعت  ود  هب  زاین  هک  هعماج ، رد  کیژولوئدیا  يربهر  تسرد  میـسرت  يارب  نآرق  دریگ . یم 
تاملک ياجب  رگید  يوس  زا  و  هتفرگ ، هرهب  ماما  حالطـصا  زا  اـهنت  هدومنن و  هدافتـسا  میق  میعز و  سیئر ، ناطلـس ، مکاـح ، یعار ، دـعاق ،

هدرب راکب  ار  تما  حالطصا  نآ  رئاظن  و  هدوت )  ) روهمج نطومه ،)  ) نطاوم لسن ، هفیاط ، هعماج ، ای  عامتجا  هقبط ، بعش ، موق ، هلیبق ، تلم ،
، تشگزاب لحم  دـنطابترا ، رد  نآ  اب  رگید  ءایـشا  هک  يزیچ  رداـم  ءدـبم ، هشیر ، لـصا ، ینعم  هب  ما »  » هملک زا  تما  ماـما و  هژاو  ود  تسا .
، فدـه تکرح ، یناـعم ، نیا  همه  ققحت  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  ندرک ، تمیزع  دـصق و  گـنهآ ، زکرم  طـسو ، نوتـس ، سیئر ، دـصقم ،
رد دزاس . یم  زیامتم  فدارتم  رهاظب  هباشم و  تاملک  زا  ار  تما  ماما و  هژاو  ود  هک  اهیگژیو  نیمه  و  تسا ، هتفهن  یهاگآ  اب  مأوت  میمـصت 

نوخ رد  كارتشا  هیاپ  رب  تسا ،) ناسنا  هملک  زا  رت  ینیع  رتیئزج و  سب  يا  هژاو  هک   ) سانداحآ سدقم  یـساسا و  دنویپ  یمالـسا  گنهرف 
راک و لکش  رد  ینوگمه  ای  دشاب ،) هک  هنوگ  ره  هب   ) نامرآ دصقم و  کی  رد  كارتشا  عمجت و  ای  یئایفارغج  ياهزرم  كاخ و  ای  داژن ، و 

عفانم رد  كارتشا  ای  كرتشم و  نمـشد  اب  هزرابم  رد  يرگنـسمه  ای  یگدـنز ، عون  یعامتجا و  ياهتیثیح  رد  هباشت  ای  نآ ، رازبا  يریگراکب 
رد هناهاگآ  هک  تسا  یـصخشم  هار  طخ و  يور  رب  سان  كرتشم  تکرح  یعامتجا ، دـنویپ  تدـحو و  لماع  نیرتیـساسا  تسین . یتاـقبط 

تما ماما و  هژاو  ود  ورنیا  زا  تسا . یعامتجا  دنویپ  تدحو و  عون  نیا  همزال  كرتشم ، يربهر  و  دـنا ، هدرک  باختنا  ینیعم  دـصقم  تهج 
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رگیدکی زا  ینعم  رد  هک  رسپ  ردپ و  هملک  ود  دننام  دنتـسه . نیفیاضتم  یبسن و  یقطنم  ریبعت  هب  مزالتم و  ینعم  ود  ياراد  یئاهن  لیلحت  رد 
باختنا و تکرح و  گنهآ و  ینعم  هک  تما  صاخ  موهفم  ربانب  دنک . یم  ادیپ  ینعم  يرگید  اب  هطبار  رد  مادک  ره  هدوبن و  کیکفت  لباق 
تیادـه و ینعم  هب  هکلب  تسین ، تلم  هرادا  هعماـج و  تیریدـم  ینعمب  تماـما  رد  يربهر  دراد ، ربرد  یمازتـلا  روطب  ار  دـصقم  یهاـگآ و 

هملک لداعم  ینانوی  نابز  رد  دوش ، یم  هدیمان  تسایـس  هک  هعماج  هرادا  انرماب . ) نودـهی  همئا  مهانلعج  و   ) تسا ندرب  شیپ  نداد و  قوس 
يربهر تموکح و  حالطـصا ، نیاربانب  تسا . هدـش  هدرب  راکب  تموکح  ناـمزاس  لـک  دروم  رد  برغ ، رد  هملک  نیا  تسا و  کـیت » یلپ  »

تیبرت و اما  ددرگ . مهارف  نادنورهـش  يارب  دنمتداعـس  هدوسآ و  یگدـنز  ناکما  ات  دـنک  رارقرب  هعماـج  رد  ار  نوناـق  مظن و  تسا  فظوم 
هک تسایـس  هملک  یلو  تسا . هدش  یقلت  جراخ  کیت  یلپ  تموکح و  نامزاس  تیلوئـسم  دودح  زا  ناسنا  یلاعت  دشر و  يرکف و  تیادـه 

تیبرت دروم  رد  ادتبا  هملک  نیا  اریز  تسا ، هتشاد  رتعیسو  یموهفم  هتفر  راکب  ود  نآ  تاقتشم  یـسراف و  یبرع و  نابز  رد  کیت  یلپ  ياجب 
 . تسا هدوب  رادروخرب  زین  حالصا  تیاده و  تیبرت و  يانعم  یعون  زا  يرادروشک  موهفم  رد  تبسانم  نیمه  هب  و  هدش ، یم  لامعتسا  بسا 

، دشاب یهت  حالصا  تیاده و  تیبرت و  شرورپ و  زا  رگا  تسا ، هعماج  نادنورهـش و  هب  یتمدخ  تقیقح  رد  هک  کیت  یلپ  ینعم  کش  یب 
، لآـملاب حالـصا ، تیبرت و  تیادـه و  يربهر و  اـب  مأوت  يراد  روشک  هکیتروص  رد  ددرگ . تناـیخ  هب  لیدـبت  يرایـسب  دراوم  رد  اـسب  هچ 

ینعی کیت  یلپ  تیهام  ياضتقمب  دزاس . مهارف  نادنورهـش  رتهب  یگدـنز  يارب  ار  مزال  تاناکما  دـناوتن  رما  يادـتبا  هچرگ  تسا . تمدـخ 
يدازآ و  مسیلآودیویدنا )  ) تیدرف حور  هدرک و  دشر  یسایس  ياهیدازآ  برغ  رد  نادنورهش  تداعس  نیمأت  مدرم و  هرادا  يرادروشک و 

هتفرگ لکش  لوصا ، اهـشزرا و  يانعم  یعمج و  هدارا  موهفم  هب  يربهر  هدمآ و  دوجوب  یـسارکومد )  ) مدرم تموکح  و  مسیلاربیل )  ) راکفا
يژولوئدیا کی  بلاق  رد  ار  تیاده  حالصا و  موهفم  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  یبرغ  نارکفتم  یعمج  تسایـس ، عون  نیا  رد  يور  هدایز  تسا .

تیاهن تسا ، تداعـس  نیمأت  فده ، زین  راب  نیا  اما  دـنهن . ناینب  ار  ایراتلورپ  تموکح  دـننادرگزاب و  هعماج  يربهر  تسایـس و  هب  یبالقنا 
راک و نکـسم ، نان ،  ) لقادح هب  هدیـشک و  تسد  نئمطم ) هدنیآ  یفاک ، دمآرد  دنزرف ، نز و  یعامتجا ، تیثیح  تورث ،  ) رثکادح زا  هکنآ 

ساسا رب  هک  تسا  یتسایس  عون  نآ  زا  ترابع  تماما ، موهفم  هب  يربهر  یمالـسا  گنهرف  رد  تسا . هدش  هدنـسب  نآ ) هباشم  ياهراعـش  ای 
، دـئاقع ءارآ ، یعاـمتجا ، طـباور  اـهداهن ، اـهداینب ، و  ددرگ ، یم  مکاـح  یناـسنا  طـباور  هـیلک  رب  یحو ، رب  یکتم  یهلا و  يژولوئدـیا  نآ 

يرـشب هعماج  اه و  ناسنا  یلاعت  دـشر و  هار  رد  یناسنا  هعماج  رد  اهـشزرا  یلک  روطب  اه و  هتـساوخ  اهتنـس ، اه ، شنیب  قـالخا ، گـنهرف ،
يربهر عون  نیا  و  ددرگ ، یم  حرطم  يرادمدرم  يرورپ و  ناسنا  يرادروشک و  ياج  هب  تما  لیکـشت  يزاس و  ناسنا  دنوش و  یم  تیاده 

يا هعماج  هب  تما  یمالسا ، گنهرف  رد  تسین . قداص  نآ  سکع  زگره  یلو  دراد  لابند  هب  زین  ار  رتهب  هافر  موهفم  هب  تداعس  تسایس ، و 
فرـصم و  اهر ، ییایوپ  جنر  دهعت و  تیلوئـسم و  زا  دشاب و  فده  دـکار  یگدـنز  يدام و  تداعـس  یتحار و  نآ  رد  هک  دوش  یمن  هتفگ 
ياهخرچ هدارا  مدرم و  يرادـهاگن  شفدـه  هک  دوش  یمن  قالطا  يربهر  هب  ماما  زین  و  ددرگ ، یقلت  یگدـنز  كالم  چوپ ، هاـفر  یتسرپ و 

هک دوش  یم  هتفگ  ماـما  یلوئـسم  دـهعتم  لـماک  ناـسنا  هب  هکلب  دـشاب ، تـالیامت  رد  يدازآ  یتحار و  نیمأـت  یعاـمتجا و  یگدـنز  يداـم 
بولطم لاـمک  يوس  هب  ود  نآ  تیادـه  هعماـج و  درف و  رتعیرـس  هچ  ره  لـماکت  لوحت و  داـجیا  روـظنم  هب  بتکم ، ساـسا  رب  شتموـکح 

هوسا نیرتهب  تالاح  همه  رد  اج و  همه  رد  لاح  نیع  رد  دنک و  ساسحا  دوخ  تایح  داقتعا و  نوخ و  اب  ار  تیلوئـسم  نیا  و  دشاب ، یناسنا 
هب داقتعا  زا  هدیـشوج  لمع  هراومه  و  ددرگ ، یم  صخـشم  ریـصملا » هللا  یلو   » لصا اب  ماما  تیاده  تما و  تکرح  رد  یئاهن  فده  دشاب .
زین يداقتعا  مه  يرکفمه و  یتح  هن  رگ  و  تسا ، تما  ماما  موهفم  تخانش  رد  رـصنع  نیرتیـساسا  لمع ، رد  هدش  یلجتم  نامیا  و  بتکم ،

یماظن نینچ  ندمآ  دوجوب  تما و  ماما و  نیب  تسرد  هطبار  داجیا  تما و  لکشت  يارب  ددرگ ، روظنم  لمع  زا  درجم  ینهذ و  تروصب  رگا 
کی هب  زاین  لیلد  هب  اهتلم  زا  یـضعب  دروم  رد  یخیرات  عطاقم  زا  یخرب  رد  هک  یهاوخ  نامرهق  یبلط و  اوشیپ  نینچمه  دوب . دهاوخن  یفاک 

بالقنا رد  مئاد  و  تکرح ، رد  هشیمه  موادم ، عیـسو ، موهفم  اب  ددرگ ، یم  حرطم  ریذپان  بانتجا  ترورـض  کی  ناونعب  بالقنا  شهج و 
ماما تیصخش  ندومن  جراخ  هک  تسا  ورنیا  زا  دشاب . دناوت  یمن  تماما  لماک  نیبم  زین  ندوب  هوسا  اهنت  یتح  و  دراد . رایسب  توافت  تماما 
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زا تماما  بلس  هب  تیاهن  رد  نآ  تشگزاب  هک  تسا ، تما  زا  ماما  یناسنا  یقطنم و  هطبار  ندومن  عطق  ینعم  هب  يرـشب ، تاناکما  ورملق  زا 
اوشیپ و یهلا ، تاروتـسد  نتـسب  راکب  تعیرـش و  ماکحا  هب  ندرک  لمع  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ماـما  مـالک ، ملع  رد  تسا . ماـما 
ار مالـسا  ياهحرط  اه و  همانرب  دـیامن و  یم  هرادا  یحو  نیناوق  قبط  رب  ار  تما  یماظن  یـسایس و  یعاـمتجا و  روما  دـشاب و  تما  يادـتقم 

یمامت يراد  هدـهع  رد  ربمایپ  زا  ینیـشناج  ینعم  هب  تماـما  یهلا  تیمکاـح  يرجم  ماـما  دـشاب . نید  لـماک  هنومن  دوخ  دروآرد و  ارجاـب 
يا هصرع  رد  ربمایپ ، يرادرایتخا  تیالو و  دوب . هتـسیاش  ار  ربماـیپ  هک  تسا  رادروخرب  یتیـالو  ناـمه  زا  یحو  تفاـیرد  زج  هب  اهتیلوئـسم 

تسا یهلا  تیمکاح  يارجا  همزال  هک  یتیالو  رادتقا و  نینچ  (. 1  ) مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  تسا : هدمآ  نآرق  رد  هنوگنیا  عیسو ،
دماـیپ هنوـگچیه  وا  زا  تعاـطا  و  تسا ، تردـق  زا  هدافتـسا  ءوـس  هاـنگ و  اـطخ و  زا  رود  هب  موـصعم و  هک  تـسا  هدـش  هدرپـس  یـسک  هـب 

هک ینعم  نیا  هب  دریگ . تروص  كالم  نیمه  هب  دـیاب  وا  نیـشناج  هب  یبن  زا  تیالو  لاقتنا  ریزگان  و  تشاد . دـهاوخن  لاـبند  هب  یـشخبنایز 
هب مازلا  هنرگ  دشاب و  هانگ  اطخ و  زا  رودب  رادروخرب و  یبن  نوچ  تمـصع  تلـصخ  زا  دیاب  دشاب  قلطم  رگا  زین  ربمایپ  نیـشناج  زا  تعاطا 

فالخ لمع  اطخ و  باکترا  هب  تما  ندرک  راداو  ینعم  هب  لهج و  هب  ءارغا  هانگ ، زا  موصعم  ریغ  ای  اطخلا و  زئاـج  صخـش  قلطم  تعاـطا 
زین رمالاولوا  دیاب  ریزگان  هدش ، نایب  هنوگ  کی  هب  نآرق  رد  رمالاولوا  یبن و  زا  تعاطا  هب  رما  نوچ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دوب . دهاوخ 

تسین و قلطم  لوسرلا » اوعیطا  و   » هیآ رد  لوسر  هملک  هکیروطنامه  ( 2 ( ) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  . ) دنشاب موصعم 
لزان يو  رب  نآرق  هک  تسا  یـصاخ  لوسر  دارم  و  دوش ، یمن  دـنا  هدومن  تلاسر  توبن و  ياعدا  مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  هک  یناـسک  لـماش 
ینعی يوغل  ماع  موهفم  هیآ ، رد  رمالاولوا  زا  دارم  نینچمه  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  دبع  نب  دمحم  ترـضح  وا  تسا و  هتـشگ 

رد ندوب  رمالا  ولوا  زین  تلاسر و  فصو  اریز  تسین . دـنا  هدروآ  تسدـب  یمالـسا  عماوج  رد  ار  یـسایس  تردـق  يوحنب  هک  یناـسک  همه 
ناـشتیولوا لیلدـب  رمـالاولوا  زا  شتلاـسر و  لـیلد  هب  لوسر  زا  هک  تسا  نیا  هیآ  موـهفم  تقیقح  رد  تسا . تعاـطا  تلع  رگناـیب  تقیقح 

قیداصم تفریذپ ، دیناسر و  تابثا  هب  هیآ  نیا  زا  ریغ  یلیلد  هب  دـیاب  ار  لوسر  تلاسر  هکیروطنامه  دومن . تعاطا  دـیاب  نارگید  هب  تبـسن 
لوسر یـسک  هچ  دـید  دـیاب  هیآ  نیا  هب  لـمع  زا  لـبق  نونکا  دروآ . تسدـب  هیآ  نیا  دوـخ  زا  ریغ  يرگید  قـیرط  زا  دـیاب  زین  ار  رمـالاولوا 

اـفلخ و همه  لـماش  ار  رمـالاولوا  يوغل  موهفم  رگا  دـش  هتفگ  هکیروطناـمه  رگید  يوس  زا  و  دنتـسه .  رمـالاولوا  یناـسک  هچ  تسادـخ و 
فارحنا هب  هجوت  اب  مینادب  دنا ، هتفرگ  تسدب  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  رصاعم  نامز  مالـسا و  خیرات  رد  ار  یـسایس  تردق  هک  ینارادمامز 

مالـسا و هیلاع  فادها  نتـشاذگ  اپ  ریز  یهلا و  ماکحا  ندرک  وغل  خسن و  ینعم  هب  اهنآ  تعاطا  هب  رما  یهلا ، نیناوق  زا  ماکحا  نیا  راکـشآ 
هملک دنا  هدش  ریزگان  لاکـشا  نیا  زا  صلخت  روظنم  هب  هیآ ، نارـسفم  زا  یخرب  دوب . دهاوخ  نیتسخن  تیلهاج  زا  رتدب  یتیلهاج  هب  تعجر 
لمع مالسا  نیزاوم  ماکحا و  فالخ  رب  هک  دننادب  نآ  هب  طورشم  ار  اهنآ  زا  تعاطا  دننک و  ریـسفت  مدرم  ناگدنیامن  ینعم  هب  ار  رمالاولوا 

زا تعاطا  هب  رما  قالطا  اب  ریـسفت  ود  نیا  زا  مادکچیه  یلو  دنا .  هدومن  ریـسفت  لداع  ياملع  ماع ، موهفم  هب  ار  نآ  رگید  یخرب  و  دنیامنن ،
هوـالع هب  درادـن . دوجو  دـیامن  دـیقم  رگید  هنوگ  ره  اـی  لوا  هنوـگ  هب  ار  قـالطا  نیا  هک  يا  هنیرق  هنوـگچیه  تسین و  راـگزاس  رمـالاولوا 

دراد یـصخشم  قادـصم  هک  لوسر  دـننام  رمالاولوا  نیاربانب ، تسا . یقاب  دوخ  ياجب  تروص  ود  ره  رد  زین  لـهج  هب  ءارغا  یلقع  لاکـشا 
نیا زا  یخرب  رد  یتح  و  تسا ، قبطنم  زین  ( 3  ) هدمآ هیآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  اب  بلطم  نیا  دنموصعم و  هک  تسا  نیعم  قیداصم  ياراد 

موصعم ماما  تیالو  ( 4 . ) تسا هدش  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  کی  هب  کی  دنتـسه  رمالاولوا  قادـصم  هک  موصعم  ناماما  یماسا  تایاور 
هملک ندرب  راـکب  اـب  ار  تیـالو  عون  ره  لوبق  نآرق  تسا و  یهلا  تیمکاـح  يارجا  تهج  رد  قلطم  تروـصب  ص )  ) ربماـیپ تیـالو  دـننام 

ص)  ) لاق تسا : هدـش  حیرـصت  تیالو  عون  ود  نیا  ندوب  مزالتم  زین  ریدـغ  فورعم  ثیدـح  رد  تسا . هدومن  نایب  ناـسکی  روطب  اوعیطا » »
هیالو انتیالو  دومرف : قداص  ماما  (. 5  ) هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ص )  ) لاق یلب . اولاق : مکسفنا ؟ نم  مکب  یلواب  تسلا  سانلا  رـشاعم 

ثوعبم تیالو  نیا  ياطعا  نودـب  ار  يربمایپ  چـیه  ادـخ  هک  تسادـخ . تیـالو  ناـمه  اـم  تیـالو  ( 4  ) اـهبالا طـق  اـنیبن  ثعبی  مل  یتـلا  هللا 
تیمکاح يارجا  گرزب  تیلوئـسم  رگنـشور  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  ماما  قلطم  تیـالو  رد  ناـیب  نیرتحیرـص  ریبعت  نیا  دـینادرگن . 
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حرط نیداینب  لئاسم  نیرت  هدـمع  زا  یحو  باتک و  اب  تماما  مزـالت  یگتـسبمه و  بتکم  هیاـپ  ود  ماـما  باـتک و  تسا . ماـما  طـسوت  یهلا 
فادها و هب  ندیشخب  ققحت  میلعت و  رد  ماما  تیلوئسم  دنک . یم  تابثا  هانگ  اطخ و  زا  يو  تنایص  ماما و  تمـصع  دوخ ، هک  تسا  تماما 

يرظن یمیـسرت و  مسجت  ماما و  یـشم  طخ  نآرق )  ) یحو باتک  تقیقح  رد  دنک و  یم  باجیا  ار  مزالت  یگتـسبمه و  نیا  بتکم ، لئاسم 
هک میبای  یم  نیلقث  ثیدـح  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  نایب  نیرتاسر  تسا . نآرق )  ) یحو باتک  یلمع  ققحت  ینیع و  مسجت  زین  ماـما  و  تماـما ،

اقرتفی نل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هللا و  باتک  ادـبا  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  اـم  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر 
یمن هارمگ  زگره  دینک  کسمت  ود  نآ  هب  مادام  هک  مراذگ  یم  تما )  ) امش نایم  رد  اهبنارگ  ثاریم  ود  نم  (. 7 « ) ضوحلا یلع  ادری  یتح 

نیا دافم  دنـسر . نم  هب  تمایق  رد  ات  دنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  هک  دـنثاریم  ود  نآ  نم  تیب  لها  ترتع و  ادـخ و  باتک  دـیوش .
شزغل و هنوگ  ره  زا  يو  تنایص  ماما و  تمصع  رگنایب  زین  تسا و  بتکم  اب  تماما  مزالت  یگتسبمه و  تماما و  زا  یقیقد  میسرت  ثیدح 

طخ هب  تماما  یمالسا  نوتم  تارابع و  زا  یخرب  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . بتکم  یـشم  طخ  زا  يدمع  یطخت  هانگ و  زین  اطخ و 
تقیقح نیا  نیبم  هک  هدمآ  دمح  هروس  رد  میقتـسملا  طارـص  ریـسفت  رد  زین  یتایاور  هتفرگ و  مان  نید  طارـص  هدـش و  ریبعت  بتکم  یـشم 

زا زج  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تنـس  نآرق و  هب  کسمت  یتح  مالـسا و  زا  تیعبت  بتکم و  يوریپ  تایاور ، هلـسلس  کی  قبط  زین  و  ( 8 . ) تسا
ترورض (. 9  ) تسا تلالض  تیاده و  زمر  تنس و  نآرق و  مهف  دیلک  ماما  تشاد و  دهاوخن  یهارمگ  تلالض و  زج  يا  هجیتن  ماما  قیرط 

هن حلاص  ربهر  کی  هب  ار  هعماج  یبایتسد  دیاب  مینادـب ، ترورـض  کی  ار  لماکت  لوحت و  یئایوپ ، هعماج ، ناسنا و  يارب  رگا  یـسانش  ماما 
رد یبتکم  ياهنامرآ  فادها و  ساسا  نیمه  رب  میرامـشب . ریذپان  بانتجا  هفیظو  کی  ار  نآ  الوصا  هکلب  مینک ، یقلت  گرزب  یتیقفوم  اهنت 

نودب و  دوش ، هتخانش  نآ  ماما  هک  دبای  یم  تسد  تما  لیکـشت  هب  یماگنه  یمالـسا  هعماج  دشوپ و  یم  دوخ  هب  لمع  هماج  یتقو  مالـسا 
ماجنا هب  رداق  دشاب و  بتکم  ینیع  ققحت  دـهاش  دوش و  بوذ  نآ  رد  دـبایب و  تما  رد  ار  دوخ  دـناوت  یمن  یناملـسم  چـیه  یتخانـش  نینچ 
تسا یتفرعم  نیرت  يروف  نیرتیرورض و  یـسانش  ماما  ورنیا  زا  تسا . هدرک  صخـشم  ناناملـسم  همه  وا و  يارب  بتکم  هک  ددرگ  یفئاظو 
دیـسر دهاوخن  یعقاو  مالـسا  هب  زگره  نآ  نودب  دسانـشزاب و  ار  نآ  دوخ  یعامتجا  یگدنز  رد  دیاب  دهعتم  ناملـسم  لوئـسم و  ناسنا  هک 

فدـه و یب  نادرگرـس و  هراوآ و  تما ، زا  هدـش  مگ  ناسنا  ماما ، یب  ناسنا  (. 10 ( ) ۀـیلهاجلا ۀـتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  )
سانلا نم  ذاشلا  ناف   ) ددرگ یم  ناگرگ  بیـصن  ماجنارـس  درب و  یمن  یئاج  هب  هر  هک  تسا  یعامتجا  تایح  یگدنز و  طخ  زا  هداتفا  ادج 
يدـید اب  هدـش و  حرطم  رگید  هنوگ  هب  ماما  تخانـش  ترورـض  هلئـسم  زین  مالک  ملع  رد  (. 11 ( ) بئذـلل منغلا  نم  ذاشلا  نا  امک  ناطیـشلل 

هدوب ص )  ) مرکا ربمایپ  هدهع  رب  توبن  اب  مأوت  تما  يربهر  مالسا ، ربمایپ  تایح  نامز  رد  کش  یب  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  رگید 
ربمایپ دنامب . لمهم  توکسم و  دناوت  یمن  تسا  تما  لئاسم  نیرتیساسا  نیرتمهم و  زا  هک  تماما  هلئسم  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  تسا .
نکمم هنوگچ  دومن ، یم  نییعت  نیشناج  تفگ  یم  كرت  ار  هنیدم  داهج  دصق  هب  هک  یهاتوک  تدم  يارب  دوخ  تایح  رد  هک  ص )  ) مرکا
لقادـح هک  ماـما  نییعت  لاـمتحا  هوـالعب  دـشاب . هدرکن  نییعت  يربـهر  تماـما و  رظن  هطقن  زا  شیوخ  تلحر  زا  دـعب  ار  تما  فیلکت  تسا 

لقع مکح  هب  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  یفلکم  ناملـسم  ره  دـنک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  تماما  هلئـسم  اب  هطبار  رد  ناملـسم  هک  تسا  یتلاح 
هک ناماما  زا  يوریپ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  نآرق  رگید  يوس  زا  و  دسرب . نآ  تابثا  هب  ای  یفن و  هب  ای  لامتحا ، نیا  دروم  رد  دـنک و  شواک 
هللا اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) تسا هدرمـش  یمازلا  ار  نآ  هدومن و  توعد  شربمایپ  ادخ و  تعاطا  فیدر  رد  دنتما ، ناربهر  نارادمامز و 

رمالاولوا دـنناوت  یم  هک  تسا  یناسک  نتخانـش  گرزب  هفیظو  نیا  ماـجنا  رد  ماـگ  نیتسخن  ( ، 12 ( ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوـعیطا  و 
نیمز و رد  یهلا  تیقالخ  رهظم  ناسنا و  تیاده  هلیـسو  یناسنا و  هعماج  يربهر  ناونعب  ار  تماما  نآرق  یمالـسا  نوتم  رد  تماما  دنـشاب . 

یتیرذ نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق : نهمتاف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا   1 : . درامـش یم  توبن  زا  رترب  یتبترم  ادخ و  تجح 
اهشیامزآ همه  وا  و  دومن ، ناحتما  اهتقیقح  اهشیامزآ و  نیرت  تخس  اب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  یماگنه  (. 13  ) نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال 

لئان ماقم  نیدب  زین  منادنزرف  زا  تفگ  میهاربا  مداد . ءاقترا  مدرم  یئاوشیپ  تماما و  ماقم  هب  ارت  تفگ  وا  هب  دیناسر ، مامتا  هب  تیقفوم  اب  ار 
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زا (. 14  ) نونقوی انتایاب  اوناک  اوربص و  امل  انرماب  نودـهی  همئا  مهنم  انلعج  2 و  . . دسر یمن  ناراکمتـس  هب  تماما  قاثیم  تفگ  ادخ  نادرگ .
هب ندیـسر  تهج  هب  زین  ناشیرادـیاپ و  ربص و  رطاخب  تبهوم  نیا  دنـشاب و  رگ  تیادـه  ام  رما  هب  اـت  میداد  رارق  ناـماما  زا  ار  یخرب  ناـنآ 

ینالوسر زا  دعب  دشابن ، یتبحص  هناهب و  ادخ  رب  ار  مدرم  ات  ( 15 . ) لسرملا دعب  ۀجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل   3 . . تسا هدوب  نیقی  هلحرم 
زین ربهر  ماما  دروم  رد  هک  دنک  یم  نایب  ار  تجح  هب  جایتحا  كالم  یلو  تسا ، نالوسر  دروم  رد  هچرگ  هیآ  نیا  تسا . هداتسرف  ادخ  هک 

ار ماما  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنشاب . یم  زین  ناماما  لوا ، هیآ  لیلد  هب  دنا ، هدوب  ادخ  ياهتجح  هک  نالوسر  نیا  رگید  يوس  زا  و  تسا ، قداص 
مواقم و يرپس  ماما  ص )  ) ربمایپ هتفگ  هب  انب  و  ( ، 16 ( ) هتیعر نع  لوئسم  عار و  مامالا   ) تسا هدرمش  یمالسا  هعماج  لوئسم  تما و  یعار 

یفرعم یهلا  صاخ  فطل  هیاس  رد  هدـیمرآ  شتماما ، تلادـع و  رطاخ  هب  ار  لداع  ماما  زین  و  (. 17 ( ) هنج مامالا   ) تسا ریذپان  ریخست  يژد 
نآ قالطا  یلو  هدـش  لقن  زامن  تماـما  دروم  رد  هچرگا  ( 19 « ) نماض مامالا   » ثیدـح (. 18 ( ) لداع ماـما  هللا ... مهلظی  ۀعبـس   ) تسا هدرک 

ربمایپ باقلا  زا  یکی  (. 20  ) تسا هدمآ  لوا  ثیدح  رد  هک  تسا  لوئسم  ینعم  زا  رتعیـسو  نآ  موهفم  ددرگ و  یم  زین  هعماج  تماما  لماش 
عیـسو موهفم  دناوت  یمن  هک  تسا  ریخلا » دئاق  ریخلا و  ماما   » ناونع هدـش ، لقن  ترـضح  نآ  رب  تیحت  تیفیک  نمـض  رد  هک  ص )  ) مالـسا

1 : . دیامرف یم  تماما  ياهتیلوئسم  تانوئش و  نایب  ماما و  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگرب . رد  ار  هعماج  هرادا  تسایـس و  تیاده و 
ۀیاغ ریخلل  عدی  هب ال  لمعی  قحلا و  فصی  هسفن  نع  يوهلا  یفن  هلدـع  لوا  ناکف  لدـعلا  هسفن  مزلا  دـق  هضرا  داتوا  هنید و  نداعم  نم  وهف 

زاتمم ناسنا  وا  ( 21 . ) ناک ثیح  لزنی  هلقث و  لح  ثیح  لحی  هماما  هدئاق و  وهف  هنامز  نم  باتکلا  نکما  دق  اهدصق  الا  ۀـنظم  اهما و ال  الا 
، تلادـع هار  رد  وا  ماـگ  نیتسخن  و  تسا ، تلادـع  هب  مزتلم  دوخ  و  نیمز ، هدـنراد  هگن  ادـخ و  نید  تلاـسر و  هنیجنگ  هک  تسا  يرترب  و 
دنک و یم  لمع  نادب  دوخ  و  تسه ، هک  دنک  یم  فیـصوت  نانچ  نآ  ار  قح  هرهچ  وا  تسا .  یـصخش  تالیامت  یتسرپ و  اوه  زا  بانتجا 

ادـخ باتک  رایتخا  رد  ار  دوخ  تسا . نآ  بیقعت  رد  يو  دور  یم  يریخ  نامگ  اجک  ره  تسوا و  دـصقم  رظن و  دروم  ریخ ، ياهفدـه  همه 
يو دریگ  یم  يوأم  نآرق  هک  اجنآ  دیآ و  یم  دورف  اجنآ  رد  وا  دنک  یم  رما  نآرق  هک  اجک  ره  هداد و  رارق  شماما  اوشیپ و  ار  نآ  هداهن و 
الا رانلا  لخدـی  هوفرع و ال  مهفرع و  نم  الا  هنجلا  لخدـی  هدابع و ال  یلع  هئافرع  هقلخ و  یلع  هللا  ماوق  همئالا  امنا   2 . . دنیزگ یم  لزنم  زین 

هدنراد اپ  رب  هک  دنتـسه  ناماما  نیا  ( 22 . ) هحیباصمب الا  تاملظلا  فشکت  هحیتافمب و ال  ـالا  تاریخلا  حـتفت  ـال  و  هورکنا ... مهرکنا و  نم 
هتخانش دنسانش و  یم  ار  ناماما  هک  یناسک  زج  دنـشاب . یم  شناگدنب  رب  ادخ  ناسانـشراک  وا و  تخانـش  هلیـسو  دنیادخ و  بناج  زا  مدرم 

. دنـشابن نانآ  هدش  هتخانـش  دنـسانشن و  ار  ناماما  هک  دنوش  یم  شتآ  بیـصن  یناسک  و  دنـسر ، یمن  نیرب  تشهب  رب  دنتـسه  ناماما  هدـش 
یئانشور هب  رگم  دنور  یمن  نایم  زا  اهیکیرات  و  تسا ) ناماما  رایتخا  رد  هک   ) دنوش یم  هدوشگ  هژیو  ياهدیلک  هلیـسوب  اهـشزرا  تاریخ و 

لماعلا الا  مامالا  ام  يرمعلف  تسا : هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  تماما  زین  ع )  ) نیـسح ماما  دـنریگ . یم  غورف  ناماما  رون  وترپ  رد  هک  ینارتخا 
طسق و هب  مایق  دنک و  یم  ادخ  باتک  هب  لمع  هک  یـسک  زج  ماما  دـنگوس  مناج  رب  ( 23 . ) قحلا نیدب  نئادـلا  طسقلاب و  مئاقلا  باتکلاب و 

فیصوت هنوگنیا  ار  تماما  عماج  یمالک  رد  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تسین . دیامیپ  یم  ار  قح  هار  دیامن و  یم  تلادع 
سا مامالا  نینمؤملا  زع  ایندلا و  حالـص  نیملـسملا و  ماظن  نیدلا و  مامز  مامالا  نا  هلوسر ... هفالخ  هللا و  هفالخ  همامالا و  نا  تسا :  هدومن 

تفالخ تماما ، ( 24 . ) هللا دابعل  حصان  هللا  رماب  مئاق  هعاطلا  ضرتفم  هسائرلل  قحتسم  هسایسلاب  ملاع  مامالا  یماسلا ... هعرف  یمانلا و  مالسالا 
و نیملـسم ، شخب  ماظن  تسا و  نید  رادـمامز  ماـما  تسا .  نداد  ماـجنا  وا  باـیغ  رد  ار  ربماـیپ  راـک  تسا و  نیمز  رد  ادـخ  زا  نیـشناج  و 

تارمث اه و  هخاش  تسا و  هدـنیازف  هدـنهد و  دـشر  نید  یـساسا  ناینب  ماما  دـشخب . یم  تزع  نینمؤم  هب  دابآ و  ار  مدرم  يایند  هک  تسوا 
زوسلد ادخ و  رما  هدنراداپب  تسا و  هعاطلا  بجاو  وا  تسا . يرادمامز  هتسیاش  تسایـس و  هب  هاگآ  ماما  ددرگ . یم  رهاظ  ماما  هلیـسوب  نید 

هتشاد دوجو  لماک  وحنب  ماما  رد  دیاب  هک  تسا  يا  هژیو  طئارش  ياراد  ریزگان  یئاهتیلوئسم  نینچ  اب  ینعم و  نیا  هب  تماما  تسوا . ناگدنب 
ربـهر باـختنا  يارب  رت  نئمطم  یهار  هک  دراد  نآ  هب  تشگزاـب  ماـما  شنیزگ  ياـهکالم  اهـسایقم و  طئارـش و  هیلک  تـسا  یهیدـب  دـشاب .
هدرک فالتخا  نآ  هب  یبایهار  رد  هچ  رگ  دنقفتم ، لصا  نیا  رد  همه  و  دوش ، باختنا  دیامن  ظفح  ار  دوخ  یگتسیاش  نانچمه  هک  هتسیاش ،
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دیاب ماما  هکنیا  هژیوب  تسا . هدرک  انـشآ  نآ  ياهرایعم  لوصا و  اهـشزرا و  بتکم و  اب  ار  ام  هک  تسا  نامه  هار  نیرتنئمطم  کش  یب  دنا . 
، توبن ثحب  رد  هک  یلئالد  هیلک  دـشاب . نانیمطا  دروم  وا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  یلجتم و  وا  رد  یبتکم  ياهرایعم  یمامت  دـشاب و  هوسا 
، تسا قداص  زین  تماما  دروم  رد  هدرک ، تابثا  يرشب  تاناکما  دح  رد  ار  یبتکم  یناسنا و  لئاضف  هیلک  نتشاد  و  یئاناوت ، ملع ، تمـصع ،

ملعا هللا   » هک تسا  یـصاخ  هطبار  ادـخ  یبن و  نیب  هطبار  هنرگ  و  تسا ، يربهر  ماقم  تماما و  نتـشاد  تهج  هب  یبن  تافـص  نیرتشیب  اریز 
یلو تسا ، یهلا  شنیزگ  ساسا  رب  یهلا و  یماقم  هچرگ  تماما  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت  اجنیا  رد  (. 25 « ) هتلاسر لعجی  ثیح 

ار ماقم  نیا  يراد  هدهع  تیحالـص  دنـشاب ، هتفریذـپ  تماما  يربهر و  هب  ار  وا  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  زین  ادـخ و  بناج  زا  بصن  زا  لبق  ماما 
هتفرگ رارق  دانتسا  دروم  تیحالص  لصا  دیکأت  روظنم  هب  زین  تثارو  و  تسا ، هدوب  ماما  باختنا  باصتنا و  هیاپ  تیحالص ، لصا  و  هتـشاد ،

هنادـهعتم يربـهر  ندــنادرگزاب  تـقیقح  رد  تماـما ، هدرتـسگ  موـهفم  زا  تفـالخ  ینعم  هـب  یــسایس  يربـهر  ندوـمن  ادــج  رکف  تـسا .
، ددرگ یم  بوسحم  بتکم  تخانـش  هار  بهذم و  رد  گرزب  یفارحنا  هک  کیت ، یلپ  يرادروشک و  جـیار  موهفم  هب  تسا  کیژولوئدـیا 

هجیتن نینچ  هکنیا  نیع  رد  هیجوت  نیا  تفای ، تسد  تدحو  داجیا  هب  یمالـسا  قرف  نایم  رد  ناوت  یم  هیجوت  نیا  اب  دنا  هدرک  روصت  یخرب 
ثراو تفالخ ، و  دوش ، میـسقت  تیاده  تراما و  شخب  ود  هب  تلاسر  هک  دـش  دـهاوخ  نآ  بجوم  تشاد  دـهاوخن  لابند  هب  زگره  ار  يا 

هب نآ  زا  زورما  هک  تسا  یتسرداـن  لـصا  ناـمه  نیا  ددرگ . تلاـسر  تیناـحور  تیونعم و  تیادـه و  ثراو  تماـما ، و  تلاـسر ، تراـما 
ص ج 3 ، طیحملا ، رحب  هب  دوش  هعجارم   3  . 59  . هیآ ءاسن ،  2  . 6  . هیآ بازحا ،  1 : . اهتشون یپ  دوش . یم  ریبعت  تیناحور  زا  تسایس  یئادج 
زا مخ  ریدغ  ثیدـح   5  . 435  . ص ج 4 ، نازیملا ، ریـسفت   4  . 381  . ص ناـهربلا ج 1 ، ریـسفت  425 و   . ص ج 3 ، قـحلا ، قاـقحا  و  ، 278

ص 325 و ج 2 ، ملسم ، حیحص  دوش : یم  هراشا  دروم  ود  هب  تنس  لها  بتک  دانسا  زا  هک  تسا  ینـس  هعیـش و  نیثدحم  روهـشم  ثیداحا 
لئاسو  7  . 362  . ص ج 1 ، یفاـک ، لوصا   6  . 11  . ص ج 1 ، ریدـغلا ، هب  دوش  عوـجر  زین  ص 281 و 371 و  ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم 

زنک و  ص 60 ، ج 2 ، روـثنملا ، رد  و  ص 73 ، یناربـطلل ، ریغـصلا  مجعم  و  ص 194 ، ج 2 ، يربـکلا ، تاـقبط  و  ص 19 ، ج 18 ، هعیشلا ،
. دوش هعجارم  ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  هب   8  . 377  . ات ص 303  ج 9 ، قحلا ، قاقحا  و  ص 431 ، ج 2 ، یمراد ، ننس  و  ص 342 ، ج 1 ، لامعلا ،
ج 4 ص لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  و  ج 1 ، یفاک ، لوصا   10 . . دوش هعجارم  ص 129 ، ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  ناهرب و  ریـسفت  همدقم  هب   9.

باتک يراخب   16  . 165  . هیآ ءاسن ،  15  . 32  . هیآ هدجس ،  14  . 124  . هیآ هرقب ،  13  . 59  . هیآ ءاسن ،  12  . 127  . هبطخ هغالبلا ، جهن   11  . 96.
دنسم داهج ص 109 و  باتک  يراـخب ،  17  . 121  . ص ج 3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  باب 6 و  ماکحا ، باتک  يذـمرت  باب 11 و  هعمج ،

باب هماقا ، باتک  هجام ، نبا   19  . 19  . ص دودح ، باتک  يراخب ، ص 48 و  مایص ، باتک  هجام  نبا   18  . 523  . ج 3 ص لبنح ، نب  دمحا 
ج 4، ریثا ، نبا  لماک  ص 183 و  دیفم ، داشرا   23  . 152  . هبطخ هغالبلا ، جهن   22  . 87  . هبطخ هغالبلا ، جهن   21  . 25  . باب نامه ،  20  . 47.

؛  یلعسابع یناجنز ، دیمع  ج 2 ، یسایس ، هقف  هلاقم : عبانم   124  . هیآ ماعنا ،  25  . 323  . ص 324 لوقعلا ، فحت   24  . 41  . ص

یمالسا تموکح  لیکشت  ترورض 

هک نیا  ای  میتسین ؟ نآ  زا  زاین  یب  زگره  هک  تسا  یعاـمتجا  ترورـض  کـی  تموکح  لیکـشت  اـیآ  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ترورض 
دنیوگ یم  ناسانـش  هعماج  ( 1 (؟ میوش یم  زاـین  یب  تموکح  زا  دـنکب  رییغت  طیارـش  نآ  نوچ  تسا و  يا  هژیو  طیارـش  دوـلوم  تموـکح 

زا تموکح  لیکشت  هب  زاین  دوب و  نآ  زا  زاین  یب  ناوت  یمن  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  طیارـش ، همه  رد  تموکح  تلود و  لیکـشت 
هدوب رـشب  یعامتجا  یندـم و  یگدـنز  هتـشذگ  ياه  نارود  یمامت  هب  طوبرم  ترورـض  نیا  تسین ، ناسنا  یعامتجا  تایح  دـیدج  لئاسم 
یعیبط رهاظم  زا  ار  تقیقح  نیا  وطـسرا  تسین و  ریذپ  ناکما  تلود  نودـب  درف ، یگدـنز  يالاو  حطـس  هب  ياقترا   » نوطالفا رظن  زا  تسا .

هب لئاق  هک  یسک  تسا و  یعامتجا  دوجوم  عبطلاب  ناسنا  اریز  تسا ؛ يرـشب  عبط  تایـضتقم  زا  تلود  : » دیوگ یم  درمـش و  يرـشب  تایح 
نبا (. 2 «) درادـن ربخ  تیناـسنا  تقیقح  زا  اـی  تسا  یـشحو  یناـسنا  اـی  دوخ  دـنک و  یم  ناریو  ار  یعیبط  طـباور  تسا ، تلود  موزل  مدـع 
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زا يوریپ  تموکح و  لیکشت  نواعت و  ترورـض  رب  لیلد  ناسنا  يارب  ار  یعامتجا  یگدنز  ندوب  يرطف  زین  یمالـسا ، نیرکفتم  زا  نودلخ 
یلقع و دید  اب  یناسنا  یگدنز  ياقترا  تلادع و  ماظن و  داجیا  يارب  تموکح  لیکـشت  ترورـض  هلئـسم  دناد . یم  یـسایس  تیزکرم  کی 
رد ییابطابط  همالع  (3 .) دزاس یم  زاین  یب  لالدتـسا  هب  لسوت  زا  ار  ام  نآ  قیقد  روصت  هک  تسا  ییایاضق  زا  مالـسا  عرـش و  هاگدـید  زا  زین 

هداد رارق  ثحب  دروم  مالسا  یعامتجا  هفسلف  رظن  هطقن  زا  ار  یمالسا  تلود  لیکشت  ترورـض  هلئـسم  مالـسا » رد  تماعز  تیالو و   » ثحب
نیناوـق زا  معا  یمالـسا  ماـکحا  : » دـیامرف یم  یمالـسا  تموـکح  لیکـشت  موزل  رد  هیلع ـ  هللا  هـمحر  ینیمخ ـ  ماـما  نـینچ  مـه  (4)و  تسا

اقب و نیا  تسا . هتفرن  نیب  زا  هدشن ، خـسن  یهلا  ماکحا  زا  کی  چـیه  تسا ، ارجالا  مزال  یقاب و  تمایق  زور  ات  قوقح  یـسایس و  يداصتقا ،
هچ دوش ؛ اه  نآ  يارجا  راد  هدهع  هدرک ، نیمـضت  ار  ماکحا  نیا  تدایـس  رابتعا و  هک  دـنک  یم  باجیا  ار  یماظن  ماکحا ، یگـشیمه  ماود 

جرم جره و  يوس  هب  ًاملسم  هعماج  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسین . ریذپ  ناکما  یمالسا  تموکح  ییاپرب  رذگ  هر  زا  زج  یهلا  ماکحا  يارجا 
نیا هب  دراد ، یمکح  يا  هلئـسم  ره  رد  دـنوادخ  اـهقف ، رثکا  رظن  هب  ( 5 «.) دش دـهاوخ  یلوتـسم  نآ  روما  همه  رب  یمظن  یب  لالتخا و  هتفر ،

زا يا  هنوگ  زین ، تموکح  ییاپرب  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یمکح  نآ  يارب  ناسنا  ياهراتفر  یمامت  مالـسا ، رد  هک  انعم 
هعماج رد  تموکح  لیکشت  لیالد  ( 6 .) دریگ ياج  مارح و )...  بجاو ،  ) یمالـسا ماکحا  نیوانع  تحت  دیاب  راچان  تسا ، ناسنا  ياهراتفر 

رگ ناشن  هک  میوش  یم  هجاوم  نوگانوگ  لیالد  اـب  میزادرپ ، یم  مکح  نیا  يوج  تسج و  هب  یمالـسا  هقف  عباـنم  رد  هک  یناـمز  یمالـسا 
داعبا ماکحا و  هب  طوبرم  تایآ  یـسررب  نآرق : - 1 مینک : یم  هراشا  لیلد  دـنچ  هب  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  رد  تموکح  ییاپرب  بوجو » »

نآ رد  مه  يدـیدرت  چـیه  درادـن و  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  يرما  یمالـسا ، هعماـج  رد  تموکح  ییاـپ  رب  هک  دـهد  یم  ناـشن  تموکح 
ریز دراوم  هب  ناوت  یم  لاثم  ناونع  هب  (7 .) مدرم فیلاکت  رگ  نایب  ای  تسا و  تموکح  دوجو  رب  فقوتم  ماکحا ، يارجا  اریز  درادـن ؛ دوجو 
مه ادـخ و  نانمـشد  اب  گنج  يارب  یماظن  ياوق  كرادـت  هیهت و  بوجو  دودـح ، يارجا  بوجو  رما ، یلو  زا  تعاطا  بوجو  درک : هراشا 

تسا و یلقع  تایرورض  ءزج  هعماج  رد  یمالسا  تموکح  ییاپرب  هک  تسا  نیا  رگ  ناشن  اه ، هنومن  نیا  تواضق . هب  طوبرم  ماکحا  نینچ 
حیبق يرما  قلاخ  ادخ و  دزن  ناناملـسم  روما  یمظن  یب  تسا و  یهلا  عیارـش  دـیکأت  دروم  تابجاو  زا  هعماج  ماظن  ظفح  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

کش و چیه  اذل  دریذپ ، یمن  ققحت  هعماج  رد  یمالسا  تموکح  رارقتسا  هب  زج  لالتخا ، قیرط  دس  ماظن و  ظفح  هک  تسا  نشور  تسا و 
اودؤت نا  مکرمأـی  هللا  نا  : - » تسا نینچ  دراد ، هراـشا  دراوـم  نیا  هب  هک  یتاـیآ  ( 8 .) دـنام یمن  یقاب  تموکح  هماـقا  بوجو  رد  يا  ههبش 

یم رما  امش  هب  ادخ  (9 (؛ ًاریـصب ًاعیمـس  ناک  هللا  نا  هب  مکظعی  اّمعن  هللا  نا  لدـعلاب  اومکحت  نا  سانلا  نیب  ُمتمَکَح  اذا  اهلها و  یلا  ِتاـنامألا 
وکین دنپ  ار  امش  ادخ  انامه  دینک  يرواد  تلادع  هب  دینک  تموکح  مدرم  نایم  نوچ  دیهد و  زاب  اه  نآ  نابحاص  رب  ار  تماما  هتبلا  هک  دنک 

ٍءیش یف  متعزانت  ناف  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تسا - .» ریـصب  هاگآ و  زیچ  ره  هب  ادخ  دهد  یم 
ار رمالا  یلوا  لوسر و  ادخ و  نامیا  لها  يا  ( 10 (؛ ًالیوأت نسحا  ٌریخ و  کلذ  رخالا  مویلا  هللااب و  نونمؤت  متنک  نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هوّدرف 

نامیا تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  دـیدرگزاب ، لوسر  ادـخ و  مکح  هب  دیـشک  عازن  وگ و  تفگ و  هب  ناتراک  يرما  رد  نوچ  دـینک و  تعاطا 
هب لالدتـسا  هتبلا  دوب .» دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  روصت  هچ  ره  زا  امـش  يارب  لوسر ) ادخ و  مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  دـیراد .
یم تموکح ) ناگدـننادرگ   ) روما يایلوا  هجوتم  ار  مکرمأی »  » باطخ هک  تسا  نارـسفم  زا  يا  هتـسد  داـقتعا  رب  ینتبم  هدـش ، رکذ  تاـیآ 
نانآ نیب  يریگرد  دروخرب و  هاگ  ایاضق و  لئاسم و  يا  هراپ  رد  تموکح  نالوئـسم  مدرم و  نیب  فـالتخا  هلئـسم  هب  مود  هیآ  11)و  .) دنناد

؛ رومالا هبقاع  رکنملا و هللا  نع  اوهن  فورعملاب و  اورمآ  هوکزلا و  اوتآ  هولـصلا و  اوماقا  ضرـالا  یف  مهاـّنکم  نا  نیذـلا  دـنک - . یم  هراـشا 
رکنم زا  دننک و  یم  رما  فورعم  هب  دـنهد ، یم  تاکز  هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد ، ناشییاور  نامرف  تردـق و  نیمز ، رد  رگا  هک  نانآ  ( 12)

شرتسگ رد  ار  نانآ  هک  تسا  یتاناکما  ندـمآ  مهارف  ياـنعم  هب  نیمز  رد  نّکمت  تسا .» دـنوادخ  تسد  هب  روما  ماـجرف  دـنراد و  یم  زاـب 
رکذ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز ، نداد  زامن ، نتـشاداپرب  ناونع  هب  هیآ  رد  هچ  نآ  اما  دهد ، یم  يرای  نآ  ماکحا  هماقا  مالـسا و 

، تروص ره  هب  (13 .) تسین ارجا  لباق  تموکح  قیرط  زا  زج  اه  نیا  تسا و  یمالسا  ماظن  فلتخم  داعبا  زا  ییاه  هنومن  مکح  رد  اهنت  هدش 
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ار نآ  دـنوادخ  اریز  تسا  عورـشم  يرما  تموکح  ییاپرب  هک  دـهد  یم  ناشن  انعم  نیا  تسا و  تموکح  ییاپرب  يانعم  هب  هیآ  رد  نیکمت ،
اوعطقاف هقراسلا  قراـسلا و  یهلا - : دودـح  هماـقا  دروم  رد  یتاـیآ  ( 14 .) دراد اـپ  رب  ار  تلادـع  قح و  اـت  هداد  رارق  نیملـسم  نیکمت  هیاـم 

ءادهـش هعبراب  اوتأـی  مل  مث  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  و  ( - 16 (؛ هدـلج هئام  امهنم  دـحاو  لک  اودـلجاف  ینازلا  هینازلاـف و  ( - 15 (؛ امهیدیا
انا ( - 18 (؛ میظع باذع  مهل  هرخالا  یف  ضرالا ...  یف  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذلا  ءازج  امنا  ( - 17 (؛ هدلج نینامث  مهودلجاف 

تاریزعت دودـح و  حالطـصا  رد  هک  هدـش  رکذ  ياه  تازاـجم  يارجا  ( 19 .) هللا كاتا  امب  سانلا  نیب  مکحتل  قحلاب  باـتکلا  کـیلا  اـنلزنا 
زا اهقف  هک  تسا  یموهفم  ناـمه  نیا  تسا . ماـکحا  يارجا  قح  ياراد  هک  یتموکح  تردـق  قیرط  زا  رگم  تسین ، نکمم  دوش ، یم  هتفگ 

« هبیش یبا  نبا   » تیاور نوچ  مه  (20 .) دنا هدرک  دـیکأت  دـناسر ، یم  ار  ییانعم  نینچ  هک  یتایاور  کمک  هب  ار  نآ  هتفایرد و  روبزم  ماکحا 
یمالسا نامکاح  هدهع  هب  تاکز  نتفرگ  یهلا و  دودح  نتـشاد  اپ  هب  هعمج و  زامن  ماجنا  : » تسا هدومن  لقن  زیریحم » نب  هللادبع   » زا ار  نآ 

ای ناطلـس  یـسک ـ  هچ  مدیـسرپ : مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  زا  : » دـیوگ یم  هک  ثایغ » نب  صفح   » تیاور دـننام  نینچ  مه  21)و  «.) تسا
(22 «.) تسوا تردق  دی  رد  تموکح  هک  تسا  یـسک  هدهع  هب  یهلا  دودح  نتـشاد  اپرب  دندومرف : ماما  دنک ؟ یم  ارجا  ار  دودـح  یـضاق ـ 
رد دنا و  هتسناد  یمالـسا ، هعماج  رد  تماما  موزل  رب  لیلد  تایآ ، رد  ار  دودح و ...  لثم  یماکحا  نینچ  دوجو  دیاقع ، مالک و  ملع  ياملع 

ققحم ياوتف  لثم  تسا ، هدـش  هداد  رارق  اه  تموکح  هدـهع  هب  دودـح  ییاپرب  تیلوئـسم  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  زین  اهقف  ياوتف 
لاملا تیب  هدـهع  رب  لوتقم  هید  دـنا ، هدوب  قساف  ناگدـنهد  تداهـش  هکدـش  مولعم  سپـس  تخاس و  يراج  لتق  دـح  مکاـح ، رگا  : » یّلح

( ناـمکاح  ) ناـماما هدـهع  رب  دودـح  يارجا  : » دــیوگ یم  یــضترم  نـبا  ( 23 «.) دنتـسین نماـض  يو  هداوناـخ  مکاـح و  تـسا و  نیملــسم 
نشور اهاوتف  نیا  دنا . هتفرگ  رارق  نآ  سأر  رد  نانیا  هک  تسا  یتموکح  اهاوتف ، نیا  رد  مکاح و ...  ماما ، ناطلـس ، زا  دوصقم  ( 24 «.) تسا
هلئسم یمالسا ، تایاور  رد  ثیداحا : - 2 تسا . هتفرگ  مّلسم  يرما  ار  تلود  دوجو  نآ ، دننام  دودح و  عضو  رد  میرک  نآرق  هک  دزاس  یم 

روط هب  موصعم و  ریغ  يربهر  هک  تسا  هدـش  هدرب  راک  هب  یماـع  موهفم  رد  تماـما  ًـالوصا  تسا و  رادروخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  تماـما 
یم حیرـصت  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  موزل  رب  هک  دراد  دوجو  يربتعم  تایاور  راـبخا و  نینچ  مه  دراد . رب  رد  ار  تموکح  موهفم  یلک 

یلیلد مه  یمالـسا  نقتم  عبانم  رد  رگا  هک  تسا  نشور  یهیدب و  نانچ  یلقع ، مکح  نیا  دیامرف : یم  هیلع ـ  هللا  همحر  ینیمخ ـ  ماما  دـنک .
نیا رد  یفلتخم  ياه  لیلد  مه  سدقم  عراش  فرط  زا  لاح ، نیا  اب  دوبن ، نآ  تحص  رد  یکش  مه  زاب  دش ، یمن  ادیپ  نآ  موزل  دوجو و  رب 

هیف ءاج  دـق  الا و  سانلا  هیلا  جاتحی  امم  ئـش  سیل  هنا   » ناونع نیا  اب  تسا  یباب  یفاو »  » باـتک رد  هلمج  نآ  زا  (25 .) تسا هدش  دراو  هنیمز 
تایاور باب ، نیا  رد  تسا .» هدـمآ  نآ  يارب  یلیلد  تنـس  باتک و  رد  هک  نآ  رگم  تسین ، مدرم  ياهزاین  زا  يزیچ  ینعی  هّنـس ؛ وا  باـتک 

كرابت و هللا  نا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  زا  مزارم  فلا ) مینک : یم  هراشا  یضعب  هب  هک  تسا  هدمآ  يدایز 
یف لزنُا  اذـه  ناک  ول  لوقی : دـبع  عیطتـسیال  یتح  دابعلا ، هیلا  جاتحی  ًائیـش  هللا  كرت  ام  هللا  یتح و  ئـش ، لک  نایبت  نآرقلا  یف  لزنأ  یلاـعت 

دمحم ( . 1 .) تسا هدومرف  لزان  ار  يزیچ  ره  نایب  میرک  نآرق  رد  یلاعت ـ  يادخ ـ  هک  یتسار  هب  ( 26 (؛» هیف یلاعت  هللا  هلزنأ  دق  ّالا و  نآرقلا 
همجرت هسایسلا ، ( . 2 . ) ص 30 يزاریش ، هداز  هللا  تیآ  یضترم  دیـس  همجرب  مالـسا ، رد  تیریدم  تموکح و  ماظن  نیدلا ، سمـش  يدهم 

ص ج 2 ، عیبلا ، باتک  ( . 5 . ) ص 155 نامه ، ( . 4 . ) هحفص 154 دلج 2 ، نامع ، یناجنز ، دیمع  یلعسابع  ( . 3 . ) هحفص 96 یفطل ، دمحا 
( . 9 . ) هحفـص 461 نامه ، ینیمخ ، ماما  ( . 8 . ) ص 38 نامه ، ( . 7 . ) هحفص 37 مالسا ، رد  تسایـس  تنـس و  یتمه ، نویامه  ( . 6 . ) 461

، یتمه نویامه  ( . 13 . ) هیآ 41 (22 ، ) جح ( . 12 . ) هحفـص 39 نامه ، یتمه ، نویامه  ( . 11 . ) هیآ 59 نامه ، ( . 10 . ) هیآ 58 (، 4  ) ءاسن
( . 19 . ) هیآ 33 (5) هدئام ( . 18 . ) هیآ 4 نامه ، ( . 17 . ) هیآ 2 (24  ) رون ( . 16 . ) هیآ 38 ( 5) هدئام ( . 15 . ) نامه ( . 14 . ) هحفص 41 نامه ، 

هحفص 195. دلج 5 ، رابخألا ، رهاوج  يدعـصلا ، ییحی  نب  دـمحم  ( . 21 . ) هحفـص 43 نامه ، یتمه ، نویامه  ( . 20 . ) هیآ 105 ( 4) ءاسن
، یضترم نبا  ( . 24 . ) هحفص 253 ج 2 ، مالـسالا ، عئارـش  یّلح ، ققحم  ( . 23 . ) 101 هحفص دـلج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  ( . 22)
، مسق ادخ  هب  هحفص 59 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، ( . 26 . ) هحفص 462 ج 2 . عیبلا ، باـتک  ( . 25 . ) هحفص 159 ج 5 ، راـخزلا ، رحبلا 
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يا دیوگب  دناوتن  يا  هدـنب  هک  نیا  ات  تسا  هدرکن  راذـگاو  نانآ  دوخ  هب  یعرـش ، مکح  نودـب  ار ، مدرم  ياهزاین  زا  کی  چـیه  یلاعت  قح 
یتیاور نمض  رد  ملـسم ، نب  دمحم  هحیحـص  رد  ب ) تسا .» هدمآ  نآرق  رد  نآ  مکح  هک  نآ  رگم  دوب ، هدمآ  نآرق  رد  بلطم  نیا  شاک 

یتح ایندـلا ، نم  ینجرُخی  مل  يذـلا  هللادـمحلا  لاق : هیلع ، هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نا  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  زا 
ایند نیا  زا  ارم  هک  تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  نایاپ  یب  ساپـس  دومرف : مالـسلا ـ  هیلع  ریما ـ  ترـضح  ( 1 ( ؛ هیلا جاتحت  اـم  عیمج  همـالل  ُتنّیب 

هب هعماج  زاین  زا  رتالاب  زاـین  مادـک  یتسار ، مدرک .» ناـیب  ناـشیارب  دـنجاتحم  نآ  هب  مدرم  ار  هچ  نآ  ماـمت  ماـکحا )  ) هک نیا  اـت  دربن  نوریب 
؟ تسا وا  هدـهع  رب  هجرف ـ  یلاعت  هللا  لجع  رـصع ـ  ماما  تبیغ  نارود  رد  یمالـسا  کلامم  ماظن  ظفح  روما و  هرادا  هک  تسا  یـسک  نییعت 

رسّیم تسا ، وا  هدهع  رب  تما  روما  ریبدت  تسایس و  هک  یمالسا  یمکاح  تسد  هب  زج ، اه  نآ  يارجا  مالسا و  ماکحا  ياقب  هک  نآ  هن  رگم 
اه نآ  ربارب  رد  ظفاح و  نابهگن ، دـنک ، یم  تموکح  مدرم  رب  هک  یماما  : » دومرف هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ ـ  هک  نیا  اـی  (2 .) دشاب یمن 

ناـشن اـه  نآ  همه  مینک و  یم  يراددوـخ  اـه  نآ  رکذ  زا  هک  تسا  دوـجوم  هنیمز  نیا  رد  مـه  يرگید  ناوارف  تاـیاور  و  تـسا .» لوئـسم 
« القع هریس   » لیلد ود  هب  ار  ثحب  نیا  دروم  رد  یلقع  لالدتسا  لقع : - 3 تسا . هعماج  يارب  يراد  مامز  تموکح و  بوجو  موزل و  هدنهد 

قوقح تیاعر  تلادع و  يارجا  ظفح و  هب  هعماج  ندوب  دنمزاین  القع  هریس  فلا ) درک : هصالخ  ناوت  یم  یمالسا » ماکحا  يارجا  موزل   » و
یناسنا عماوج  رد  تموکح  ییاپرب  ترورض  هب  القع  تهج  نیمه  هب  تسا . یمالسا  تموکح  لیکـشت  ییاپرب و  يارب  یمزال  هنیمز  دارفا ،

طباور میظنت  يارب  هتـشادن و  یقرف  رگید  عماوج  اـب  تموکح ، دوجو  روـشک و  هرادا  هب  زاـین  تهج  زا  یمالـسا ، هعماـج  دـنا . هدرک  مکح 
یمالـسا هعماج  سپ  دـبای  شرتسگ  تلادـع  تیاعر و  دارفا  قوقح  مه  دوش و  داجیا  تینما  مه  ات  دراد  یعامتجا  ماکحا  هب  جاـیتحا  دوخ ،

زا نآ  يارجا  هک  دراد  دوجو  یماـکحا  مالـسا  رد  مالـسا  ماـکحا  يارجا  موزل  ب ) تسا . رگید  عـماوج  لـثم  تموـکح ، هب  يدـنمزاین  رد 
هبناج همه  ققحت  تهج  تموکح ، لیکـشت  لقع ، مکح  هب  انب  سپ  ییاضق و ...  یماظن ، یلام ، ماکحا  لـثم  تسا ، نکمم  تموکح  قیرط 

یسایس ماکحا  هچ  یلام و  ماکحا  هچ  هیهلا ، ماکحا  : » دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هیلع ـ  هللا  همحر  ینیمخ ـ  ماما  تسا . يرورض  يرما  مالـسا 
نیا ات  دـنک  یم  باجیا  ار  تموکح  ترورـض  موزل و  ماکحا ، نیا  ياقب  تسا و  یقاب  تمایق  ات  هکلب  تسا ، هدـش  خـسن  اهنت  هن  یقوقح ، ای 
يارب درادن ، ناکما  تموکح  هلیـسو  هب  زج  یهلا  ماکحا  يارجا  دریگ و  هدـهع  هب  ار  نآ  يارجا  هدرک و  نیمـضت  ار  یهلا  نوناق  يرترب  هک 
طلست زا  ناشنیمزرس  ظفح  نانمـشد و  موجه  زا  یمالـسا  روشک  ياهزرم  ظفح  هک  نیا  رب  هوالع  دوش ... یم  جرم  جره و  بجوم  هک  نیا 

هک تسا  تاحـضاو  زا  اه  نیا  ماـمت  درادـن ، ناـکما  تموکح ، لیکـشت  اـب  زج  هفیظو  نیا  ماـجنا  تسا . بجاو  ًاعرـش  ًـالقع و  ناـشکرس ،
میلعت و تلادع ، شرتسگ  يارب  تموکح  موزل  دنک ... كرت  ار  اه  نآ  تسین  لوقعم  میکح ، هدنیرفآ  زا  دنراد و  جایتحا  اه  نآ  هب  نیملسم 

هلئـسم نیا  تسا و  لقع  ماکحا  نیرت  نشور  زا  بناجا ، زواجت  زا  يریگولج  اهزرم و  ظـفح  متـس ، ندرب  نیب  زا  مظن ، ظـفح  دارفا ، تیبرت 
لیکـشت هک  دـنک  راـهظا  هک  ره  : » دـندومرف هیلع ـ  هللا  هـمحر  ینیمخ ـ  ماـما  نـینچ  مـه  ( 3 «.) تسین یـصخشم  ناـکم  ناـمز و  هب  صتخم 

هدرک راکنا  ار  مالسا  نیبم  نید  یگنادواج  تیعماج و  هدش و  یمالسا  ماکحا  يارجا  ترورض  رکنم  درادن ، ترورـض  یمالـسا  تموکح 
هتشاذگ لّطعم  ار  یمالـسا  هقف  ییاضق و  یـسایس ، ياه  شخب  یمالـسا ، تموکح  ندرکن  اپ  رب  تروص  رد  لقع  مکح  هب  سپ  ( 4 «.) تسا

یّلح همالع  دوش . یم  رجنم  یهلا  دودح  لیطعت  هب  راک  نیا  هک  ارچ  (5 ،) تسا تیاهیدب  زا  زین  یمالسا  ماکحا  نتشاذگ  لّطعم  تمرح  میا ،
رظن زا  هک  دـماجنا  یم  يدـسافم  راشتنا  مراحم و  باکترا  هب  دودـح ، لیطعت  : » دـسیون یم  یهلا  دودـح  لیطعت  هراـبرد  هیلع ـ  هللا  همحر   ـ

تموکح یعون  ًاعطق  دوخ  دودـح ، هماقا  : » دـیوگ یم  هیلع ـ  هللا  همحر  یناث ـ  دیهـش  ( 6 «.) تسا هدش  هتـساوخ  اه  نآ  كرت  مالـسا ، عراش 
یم اـه  یتـشز  دـسافم و  راـشتنا  عناـم  مراـحم و  ناـهانگ و  كرت  بجوم  تسا و  رظن  دروم  هعماـج  یموـمع  تحلـصم  نآ ، رد  هک  تسا 

هماقا رد  يراکمه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، بوجو  سپ  : » دـیوگ یم  هیلع ـ  هللا  همحر  یناـشاک ـ  ضیف  نینچ  مه  ( 7 «.) دوش
تایرورـض زا  ینید  ياـه  تسایـس  ریاـس  تاریزعت و  دودـح و  يارجا  مدرم ، نیب  هنـالداع  يرواد  تواـضق و  نداد ، اوتف  هعماـج ، رد  اوقت 

، دوش كرت  اه  نیا  رگا  تسا ، هدرک  ثوعبم  ار  ناربمایپ  نآ ، ببـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یفادـها  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  زا  تعیرش و 
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ینادان لهج و  دـبای ، یم  جاور  یهارمگ  دریگ ، یم  رب  رد  ار  هعماـج  رـسارس  بوشآ ، هنتف و  ددرگ ، یم  دوباـن  نید  دور ، یم  نیب  زا  توبن 
(8 «.) میرب یم  هانپ  ادـخ  هب  روما  نیا  هب  ندـش  راتفرگ  زا  دـنوش ، یم  كاله  مدرم  هتفر و  يدوبان  هب  ور  اـه  رهـش  دـنک ، یم  ادـیپ  شرتسگ 

یهیدب دنروآ و  دورف  میلست  رس  رفاک  نامرف  مکح  ربارب  دیاب  ریزگان  دننکن ، مادقا  یمالسا  هعماج  لیکـشت  هب  ناناملـسم  رگا  هک  نیا  هجیتن 
راچان تسا  مارح  ام  رب  رفاک  مکح  ربارب  رد  میلـست  هک  ینامز  درادـن ، تابثا  هب  زاین  یعرـش  رظن  زا  رفاـک  ربارب  رد  میلـست  تمرح  هک  تسا 

نیا رد  هیلع ـ  هللا  هـمحر  ینیمخ ـ  ماـما  ( 9 .) یمالسا تموکح  لیکـشت  قیرط  زا  رگم  دوش  یمن  رـسیم  نیا  هتفریذپ و  ار  مالـسا  مکح  دیاب 
هک لیلد  نیا  هب  نینچ  مه  تسا ، مالسا  یسایس  ماظن  ندنام  ارجا  یب  يانعم  هب  یمالسا  ریغ  یسایس  ماظن  يرارقرب  نوچ  : » دیامرف یم  دروم 

ناناملسم و هعماج  زا  ار  كرش  راثآ  میفظوم ، ام  تسا ، توغاط  شمکاح  نوچ  تسا ، زیمآ  كرش  یماظن  یمالسا ، ریغ  یـسایس  ماظن  ره 
نآ بوجو  مزال و  روما  زا  یمالـسا ، هعماج  رد  تموکح  ییاپرب  هک  دوش  یم  نشور  تشذـگ  هچ  نآ  زا  ( 10 «.) مینک رود  نانآ  تایح  زا 

(1 ( ) 11 «.) درادن لیلد  هب  زاین  تسا و  نشور  حضاو و  روما  زا  هلئسم  : » دیوگ یم  تقیقح  نیا  هب  هراشا  رد  رهاوج ،»  » بحاص تسا . یعطق 
هحفص 461 و دلج 2 ، عیبلا  باتک  ( . 3 . ) هحفص 462 دلج 2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  ( . 2 . ) هحفص 62 ج 1 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  . 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  ج 4 ، هعیشلا ، فلتخم  ( . 6 . ) هحفص 53 نامه ، یتمه ، نویامه  ( . 5 . ) هحفص 31 هیقف ، تیالو  ( . 4 . ) 462
هب رما  باب  عیارـشلا ، حیتافم  ( . 8 . ) هحفـص 105 رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  ج 3 ، ماهفألا ، کـلاسم  ( . 7 . ) هحفص 478 رکنم ،

هحفص 40. هیقف ، تیالو  ( . 10 . ) هحفص 54 نامه ، یتمه ، نویامه  ( . 9 . ) هحفص 54 تسایس ، تنس و  زا  لقن  هب  رکنم ، زا  یهن  قفورعم و 
ص 81 اوق ،  کیکفت  هیقف و  تیالو  یحصان - یفطصم  فورعم . هب  رما  باتک  مالکلا ، رهاوج  یفجن ، نسح  دمحم  ( . 11)

ربهر یلاو و  هب  هعماج  زاین 

هک دنتـسه  يا  هتخیـسگ  ماجل  دارفا  زا  ای  هّدـع  نیا  دـنراد . دـیدرت  تسرپرـس  یلاو و  هب  هعماج  زاین  رد  یخرب  ربهر  یلاو و  هب  هعماـج  زاـین 
رد هبـساحم  مظن و  زا  هک  دنتـسه  يرارـشا  هرمز  رد  اـی  دـنهد و  یمن  رد  نت  یباـتک  باـسح و  چـیه  هب  و  هدوـب ، يدازآ  عوـن  ره  ناـهاوخ 

نیا دنا . هتـسبن  یفرط  تموکح  زا  هک  دننانآ  زا  هک  نیا  ای  و  دنا ، هدـید  ناوارف  ياهمتـس  اهتموکح  زا  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ای  و  دنـساره ،
. دـنراد تکراـشم  تسا  یلمع  توش  اـهنآ  رظن  هزیگنا  هک  تهج  نیا  رد  دـنا ، هداد  رظن  تموکح  هب  هعماـج  زاـین  یفن  هب  هک  هورگ  راـهچ 
. دـنزادرپ یم  يورخا  هبـساحم  مظن و  راـکنا  هب  یلمع  توهـش  هزیگنا  هب  هـک  دـنک  یم  داـی  یناـسک  زا  زین  تماـیق  هروـس  رد  مـیرک  نآرق 

رکنم ناسنا  خساپ  ینعی ؛ ( 1 «) ُهَمامأ َرُجفَیل   ِ ُناسنإلا ُدـیُری  َلب  َُهباَنب ×  َيِّوَُسن  نأ  یلَع  َنیرِداق  یَلب  ُهَماـظِع ×  َعَمَجن  َنل  نأ  ُناـسنإلا  بُسَحَیأ  »
وا و  تسا ، قلطم  دنوادخ : تردق  هک  تسا  نیا  دیامن ، یم  ءایحا  راب  رگید  ار  هدوسرف  ياهناوختسا  هنوگچ  دنوادخ  دیوگ  یم  هک  تمایق ،

ریظن یب  تیـساّسح  تفارظ و  رد  هک  ار  ناسنا  ناتـشگنا  رـس  تسا  رداق  هکلب  دروآ . درگ  راب  رگید  ار  هدوسرف  ياهناوختـسا  هک  تسا  رداق 
، يّدام ناسنا  تعیبط  هک  تسا  نیا  نانآ  لاکشا  هزیگناا  اّما  تسا . دروم  یب  نانآ  ههبـش  یملعرظن  زا  سپ  دنادرگزاب . لّوا  تلاح  هب  تسا ،

باب رد  یملع  ههبش  حرط  هب  هک  دنتسه  یناسک  هّتبلا  دشاب . یم  روجف  هب  ندز  تسد  يارب  زاب  نادیم  رادتسود  یگتخیسگ و  ماجل  ناهاوخ 
هعماج رد  تموکح  یفن  يارب  مسیـسکرام  هک  تسا  یلالدتـسا  هلمج  نآ  زا  دـنا . هتخادرپ  يرادـمامز  تموکح و  هب  یناـسنا  هعماـج  زاـین 

اذل دوش . یم  داجیا  مکاح  هقبط  يداصتقا  عفانم  زا  تظافح  يارب  و  تسا ، تاقبط  هدـییاز  تموکح ، هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، یتسینومک 
ار داصتقا  اهنآ  هک  هدـش  یـشان  رادـنپ  نیا  زا  ههبـش  نیا  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  زین  نآ  هب  زاـین  تموکح و  دـنورب ، نیب  زا  تاـقبط  هک  یتقو 

روهظ قالخا  هدیقع ، لابند  هب  و  دزاس ، یم  اه  نآ  هدیقع  ار  اهناسنا  یگدنز  ساسا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنا . هتـسناد  یناسنا  نوؤش  همه  عجرم 
رد فالتخا  زاب  دنوش ، هتشادرب  مه  يداصتقا  يّدام و  تاقبط  رگا  ورنیا  زا  دریگ . یم  لکش  راتفر  لامعا و  هک  تسا  قالخا  اب  و  دنک ، یم 
رثا رد  ینامز  دهد و  یم  خر  یهانگ  وهـس  رثا  رد  یهاگ  هکنانچ  دوب . دهاوخ  راتفر  رد  فالتخا  هجیتن  رد  قالخا و  رد  فالتخا  هدیققع و 

نوناق و هب  دـنمزاین  فیلکت ، عضو و  ظاـحل  زا  مادـک  ره  مکح  نییعت  تاـبثا و  ماـقم  رد  مه  زا  اـهنآ  زاـیتما  دوش و  یم  ادـیپ  یهاـبت  دـمع 
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هک یتسرپرـس  یلاو و  نودب  و  دشاب ، فلتخم  ياهراتفر  هدننک  گنهامه  هک  یماظن  مظن و  نودب  یعامتجا  یگدنز  و  تسا . اضق  همکحم 
ای تسا و  تروشم  هب  ای  زین  یتسرپرس  هوحن  و  هورگ ، ای  تسا و  درف  ای  تسرپرس  نیا  اهتنم  تفرگ . دهاوخن  لکش  دشاب ، ماظن  نیا  رادساپ 

ءارجا میظنت و  ار  یعامتجا  يدرف و  نیناوق  و  دزاـس ، گـنهامه  ار  هعماـج  ياـهراک  هک  یتسرپرـس  یلاو و  نودـب  هعماـج  سپ  نآ . ریغ  هب 
ّتیمکاح یتسرپرس و  ( 2 «) ّالإ هللا ُمکُحلا  ِنإ   » راعش حرط  اب  هک  دندوب  یناسک  جراوخ  مالسا ، خیرات  رد  تفای . دهاوخن  ماود  ماوق و  دیامن ،

انعم نیا  هب  (« 3) ُلِطابلا اِهب  ُداُری  ٍّقَح  هَِملَک  : » دومرف هورگ  نیا  ربارب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ناـنمؤم  ریما  دـندرک . یم  یفن  هعماـج  يارب  ار 
یمن یـسک  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  یلو  تسین . يدیدرت  نآ  رد  تسا ، دـنوادخ  نآ  زا  هلاصالاب  ّتیمکاح ، هک  تسا  نآ  روظنم  رگا  هک 
کیل تسا ، دـنوادخ  صوصخم  هچرگ  مکح  لصا  و  تسا ، جرم  جره و  نخـس  نیا  همزال  اریز  تسا . لطاب  ینخـس  دـشاب  مکاـح  دـناوت 

وأ ٍَّرب  ٍریمأ  نِم  ِساـّنِلل  َّدـُبال  ُهَّنإ  َو  : » تسا هدومرف  نییعت  هطـساولا  عـم  اـی  هطـساوالب  دـنوادخ  هک  تسا  یحلاـص  ناگدـنب  نآ  زا  یتـسرپرس 
تیالو رد  یلّوا  لصا  راکدب . رجاف و  ای  دشاب و  راکوکین  لداع و  ریما  نآ  هاوخ  دنشاب . هتشاد  یتسرپرس  ریما و  دیاب  راچانب  مدرم  ( 4 «) ٍرِجاف

تیـالو و ّقـح  سکچیه  اـه  ناـسنا  ناـیم  رد  هک  دوـش  یم  حرطم  ثحب  نیا  مکاـح ، یلاو و  هـب  يرـشب  عـماوج  زاـین  تاـبثا  زا  دـعب  دارفا 
هدرک تفاـیرد  وا  زا  ار  دوخ  یتسه  ضیف  هک  دـنک  یم  تعاـطا  یـسک  زا  ناـسنا  اریز  دـشاب . یمن  اراد  ار  دارفا  رگید  هب  تبـسن  یتسرپرس 

مزال يرگید  يارب  سک  چیه  يأر  نیاربانب  دنّرثؤم ، وا  یتسه  ماود  ءاقب و  رد  هن  و  هدیـشخب ، یتسه  ناسنا  هب  هن  يداع  دارفا  نوچ  و  دشاب ،
ناحبس دنوادخ  یتسرپرس  تیالو و  تسا . رگیدکی  هب  تبـسن  دارفا  تیالو  رد  یلّوا  لصا  رگیدکی  زا  دارفا  عاّبتا  موزل  مدع  تسین . عاّبتالا 

رکذ تسا ، هدش  دراو  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  یعیرـشت  ینیوکت و  زا  ّمعا  تیالو ، راصحنا  هرابرد  هک  یتایآ  زا  یخرب  هتـشذگ  ثحابم  رد 
فّظوم دـنک ، یم  تفایرد  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  یتسه  نوؤش  مامت  ناسنا  هک  اجنآ  زا  هک ؛ تسا  نیا  دوش  یم  ناـیب  کـنیا  هچنآ  اـّما  دـش .

هدش نییعت  سدـقا  تاذ  نآ  فرط  زا  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  دـنوادخ  ریغ  روتـسد  زا  ّتیعبت  اّما  و  دـیامن ، نیکمت  وا  ربارب  رد  اهنت  تسا 
، هدش تابثا  دنوادخ  فرط  زا  اهنآ  تلاسر  زاجعا  يّدحت و  اب  هک  دنتسه  یناسک  ایبنا  مالسلا ـ  مهیلع  ماظع ـ  ءایبنا  يربهر  تیالو و  دشاب .
زا تعاـطا  عقاو  رد  دـنوادخ ، نذا  هب  اـیبنا  زا  تعاـطا  هک  دروـم  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا . هدـش  هداد  ناـمرف  اـهنآ  زا  يوریپ  عاـّبتا و  رب  و 

مدرم دنوادخ ، نذا  هب  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  چیه  ( 5 «) هللا ِنذِِإب  َعاُطِیل  ّالإ  ٍلوُسَر  نِم  انلَـسرأ  ام  َو  : » دیامرف یم  تسا  راگدرورپ 
يرورـض رما  کی  يربهر ، نوچ  مالـسلا ـ  مهیلع  ءایـصوا ـ  يربهر  یهلا و  تیالو  موادـت  دنتـسه . وا  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  فّظوم 

نیا رب  هوالع  دـنک . ادـیپ  همادا  یهلا  يربهر  یتسرپرـس و  نیا  هک  تسا  نآ  هب  زاین  اـیبنا  تلحر  زا  دـعب  ورنیا  زا  تسا ، يرـشب  عماوج  يارب 
یم تسا  هدش  لزان  یهلا  یحو  هب  هچنآ  زا  تناعتـسا  اب  زین  يرگید  ناهرب  دراد ، دوجو  یهلا  يربهر  موادت  ترورـض  رد  هک  یلقع  ناهرب 

ریظن يزرم  نورد  یعامتجا  تاروتـسد  هلـسلس  کی  تسا ، حرطم  نید  رد  هک  يدرف  لئاسم  هتـسد  کی  زا  هتـشذگ  اریز  درک . هماـقا  ناوت 
رد زین  نآ ، دننام  عافد و  داهج ، دننام  يزرم  نورب  یعامتجا  تاروتـسد  هلـسلس  کی  و  نآ ، لاثما  تاریزعت و  صاصق و  تاید و  دودـح و 

یعامتجا تیالو  یتسرپرس و  کی  یئارجا و  تردق  کی  هب  دنمزاین  نید  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  تاروتسد  نیا  دوخ  دراد . دوجو  نید 
یهلا و يربهر  ترورض  رب  یهلا ، ریغ  يربهر  تیالو  شریذپ  زا  یهن  نمـض  هک  تسا  یناوارف  یلقن  نیهارب  دش ، نایب  هچنآ  رب  دئاز  تسا .
و دـیامن ، عطق  ار  لطاب  ياهتیالو  هشیر  هک  نیا  يارب  میرک  نآرق  لطاب  ياهتیالو  عطق  رد  میرک  نآرق  ناـسل  دـیامن . یم  دـیکأت  نآ  موادـت 

چیه دنتـسه ، نید  زا  جراخ  هک  یناسک  اب  دـهد  یم  روتـسد  دـنک ، لاطبا  دزاس ، یم  مهارف  ار  لطاب  یتسرپرـس  هنیمز  هک  ار  يرما  هنوگره 
یگدـنز لباق  هک  دنتـسه  یناسک  لّوا  هتـسد  دـنا . هتـسد  ود  دـنا  نید  زا  جراخ  هک  اـهنآ  هّتبلا  دوشن . رارقرب  ّتبحم  ترـصن و  دـنویپ  هنوگ 

هتسد اّما  دریگ . ياج  لد  رد  دیابن  اهنآ  ّتبحم  یتسود و  هک  دنچ  ره  دوش ، یم  رارقرب  هنـسح  طباور  اهنآ  اب  اذل  دنـشاب ، یم  زیمآ  تملاسم 
زین ینمشد  راجزنا و  نالعا  دیاب  ّتبحم  مدع  رب  هوالع  هتسد  نیا  هب  تبسن  دنشاب . یم  نیملسم  ینید  ءاذیا  ددصرد  هک  دنتسه  یناسک  مّود 

هب نانآ  هورگ  زا  تروص  نیا  رد  دـننک ، ادـیپ  شیارگ  راّفک  هب  تبـسن  و  هدرکن ، هّجوت  میرک  نآرق  نامرف  رما  هب  نیملـسم  رگا  دوش . ماجنا 
دوخ ءایلوا  ناونع  هب  ار  یهلا  نیبوصنم  هک  دنوش  یم  نآ  هتـسیاش  دننک ، تیاعر  یکین  هب  ار  يّربت  دودح  رگا  نکیل  دمآ ، دنهاوخ  باسح 
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حرطم ار  يّربت  ادتبا  اذل  تسا ، تابثا  رب  مّدـقم , یفن  روما ، زا  هنوگ  نیا  رد  نوچ  دـنیآرد . اهنآ  یتسرپرـس  تیالو و  تحت  رد  و  هتفریذـپ ،
یمدآ ترطف  رد  هشیر  هک  تهج  نآ  زا  ّیلوت  هک  دنچ  ره  دهد . یم  حیـضوت  ار  ّیلوت  هاگنآ  دهد ، یم  ار  راّفک  اب  هطبار  عطق  نامرف  هدومن 

ّالإ هلإ  ال   » دیحوت هملک  رد  تسا . كرش  رب  دیحوت  مّدقت  دننامه  يّربت ، رب  ّیلوت  ّمدقت , تسا . مّدقت  تسا  یضراع  يرما  هک  يّربت  رب  دراد ،
ّالا هلإ  ال   » هلمج ات  تسین ، ءاثتـسا  يانعم  هب  ّآلإ »  » نوچ نکیل  تسا ، هدش  هتـشاد  مّدقم  هللا » ّالإ   » تابثا رب  هلإ ،» ال   » یفن رهاظ ، بسح  هب  هللا »
ریغ هک  انعم  نیا  هب  دشاب . یمن  هلمج  کی  زا  شیب  دیحوت  هملک  عومجم  ورنیا  زا  تسا ، ریغ »  » يانعم هب  هکلب  دوش ، ّلحنم  هلمج  ود  هب  هللا »

زا وا  زا  ریغ  و  تسا ، هنع  غورفم  مّلسم ، رما  کی  ناونع  هب  هللا »  » لصا ینعی  تسین . يرگید  هلإ  دریذپ ، یم  ار  نآ  ناسنا  ترطف  هک  هللا »  » زا
یـضراع رما  بلـس  يارب  هکلب  تسین ، یتاذ  لیـصا و  رما  نآ  تیبـثت  يارب  یفن  نیا  سپ  تسا . بولـسم  تسا  ضراـع  رما  هـک  تـهج  نآ 

يّربت هب  طوبرم  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هدـئام و  هروس  رد  هک  نانچنآ  ینآرق ، تاـیآ  مظن  رظن  زا  هچ  رگ  هک ، تشاد  هّجوت  دـیاب  سپ  تسا .
، كرـش نوچمه  يّربت  و  هدوب ، مّدقم  لیـصا و  دیحوت ، دننامه  ّیلوت  عقاو ، رد  نکیل  هدش ، رکذ  ّیلوت  رب  مّدقم  یهلا  ءادعا  زا  يّربت  هدمآ ،

یخرب یفّرعم  رد  نینچمه  یهلا و  تیالو  ربارب  رد  نیکمت  و  لطاب ، ياه  تیالو  زا  يّربت  رد  لیذ ، تایآ  دشاب . یم  رّخؤم  یضراع و  يرما 
اَهُّیأ ای  . » دنا هدـش  صّخـشم  نّیعم و  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ـ  ّیبن  تلحرزا  دـعب  یهلا  تیالو  موادـت  يارب  هک  دـشاب  یم  یئایـصوا  زا 
يَرَتَف َنیِملاّظلا ×  َموَقلا  يِدهَی  هللا ال  َّنإ  مُهنِم  ُهَّنإَف  مُکنِم  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو  ٍضَعب  َءایلوأ  مُهُـضَعب  ُءایلوأ  يراصّنلا  َو  َدوُهَیلا  اوُذِّختَتال  اُونَما  َنیّذلا 
اوُّرَسَأ ام  یلَع  اوُِحبُصیَف  هِدنِع  نِم  ٍرمأ  َوأ  ِحتَفلِاب  َِیتأَی  نأ  هللا  یَسَعَف  هَِرئاد  انَبیُصت  نأ  یشَخن  َنُولوُقَی  مِهیف  َنوُعِراُسی  ٌضَرَم  مِهبِوُلق  یف  َنیّذلا 

ای َنیرِـساخ ×  اوُحَبـصأَف  مُُهلامعأ  تَِطبَح  مُکَعََمل  مُّهنأ  مِِهنامیأ  َدهَج  هللاِاب  اوُمـسق  َنیّذَلا  ِءالُؤهأ  اُونَما  نیّذَلا  ُلوُقَی  و  ِنیمِدان ×  مِهِـسُفنأ  یف 
هللا و ِلیبس  یف  َنُودِهاُجی  َنیِرفاکلا  یلع  هَّزِعأ  َنینِموملا  یَلَع  هَّلِذأ  ُبُِحی  مُهّ ٍموَِقب  هللا  ِیتأَی  َفوَسَف  ِِهنید  نَع  مُکنِم  َّدـَترَی  نَم  اُونَما  َنیذـَّلا  اَهُّیأ 
هولّـصلا و َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَما  َنیذـَّلاو  ُُهلوُسَر  َو  هللا  مُکُّیلَو  اّمنإ  ٌمیلع ×  ٌعِساو  هللا  َو  ُءاـشَی  نَم  ِهیتُؤی  ِهللا  ُلـضَف  َکـِلذ  ٍِمئـال  هَمَول  َنُوفاـُخیال 

( . 2 . ) تایآ 5-3 تماـیق ، ( . 1 (.) 6 «) َنُوِبلاـغلا مَه  هللا  َبزِح  َّنإَـف  اُونَما  َنیذَّلاَو  َُهلوُسَر  َو  هللا  َّلَوَتَی  نَم  َو  نوـُعِکار ×  مُه  َو  هوـکَّزلا  َنوـُتُؤی 
هیآ 64. ءاسن ، ( . 5 . ) هحفص 125 هبطخ 40 ، ضیف ، هغالبلا  جهن  ( . 4 . ) هحفص 125 هبطخ 40 ، ضیف ، هغالبلا  جهن  ( . 3 . ) هیآ 157 ماعنا :
زا دـشاب ، نآ  دـننام  شمرن و  مالعا  زا  نخـس  ای  و  دـیآ ، نایم  هب  كرتشم  نید  زا  نخـس  اج  ره  میرک  نآرق  رد  هیآ 56-51 . هدـئام ، ( . 6)
راد هبذاج  دراد ، ینامـسآ  بتک  هب  ناسنا  هک  يا  هقـالع  لـیلد  هب  ناونع  نیا  نوچ  دوش . یم  داـی  باـتک » لـها   » ناونع اـب  يراـصن  دوهی و 
زا نخس  نوچ  زین ، قوف  تایآ  رد  ددرگ . یم  دای  يراصن  دوهی و  ناونع  هب  نانآ  زا  تسا ، يّربتو  راجزنا  نالعا  زا  نخـس  اج  ره  اّما  تسا .

نامیا هک  یناسک  يا  َءایلوأ » يراصَّنلا  َو  َدوُهَیلا  اوُذِّـختتال  اُونَما  َنیذـّلا  اَهّیأ  ای  : » دـیامرف یم  هدرک  دای  ناونع  نیمه  اـب  ناـنآ  زا  تسا  يّربت 
هک یـسک  تسا . ّتبحم  نامه  تّما  ّتلم و  کی  عماج  هک ، تسا  نآ  بلطم  نیا  لیلد  دـیریگن . دوخ  تسود  ار  يراصن  دوهی و  دـیدروآ ،
یم حیحـص  يرواد  شرگن و  عناـم  ضغب ، ّبح و  هک  ارچ  دوـش . یم  ادـیپ  اـهنآ  هب  وا  شیارگ  هنیمز  دـهد ، ياـج  لد  رد  ار  اـهنآ  تـّبحم 

طباور رد  ّتبحم  هک  یـشقن  لیلد  هب  ُّمُِصی .» یمُعی و  ِءیِّشلا  ُضُغب   » هک روطنامه  ُّمُِصی » َو  یمُعی  ِءیِّشلا  ُّبُح   » دنا هتفگ  هک  اجنآ  ات  ددرگ ،
یتسود و رگیدـکی  هب  تبـسن  نانآ  مُهنِم .» ُهَّنإَف  مُکنِم  مُهَّلَوتی  نم  ٍضعب و  ُءایلوأ  مُهُـضعب  : » دـیامرف یم  روکذـم  هیآ  تساراد  اهّتما  اهتّلم و 
رد تقیقح  رد  دشاب ، يراصن  دوهی و  تسود  امـش  زا  یـسک  رگا  هک  ارچ  دـینک . يراددوخ  نانآ  اب  یتسود  زا  امـش  نکیل  دـنراد ، ّتبحم 

يدهیال هللا  ّنإ  :» دیامرف یم  يراصن  دوهی و  زا  يّربت  هب  نامرف  زا  دعب  روکذم ، تایآ  زا  لّوا  هیآ  ینایاپ  تمـسق  رد  دوب . دـهاوخ  اهنآ  هرمز 
هکلب دسر ، یمن  دـصقم  هب  هاگ  چـیه  هتـشادن و  هرهب  تیادـه  زا  زگره  ملاظ  و  دـنملاظ ، نانآ  هک  دراد  تلالد  نایب  نیا  و  نیملاّظلا » موقلا 

ياـنعم هب  هیآ ، نیا  رد  يدـهیال »  » هملک دیـسر . دـیهاوخن  دـصقم  هب  دـییآرد  ناـنآ  هرمز  رد  امـش  رگا  سپ  دـنام . یم  هار  نیب  رد  هراومه 
هبوت ملاظ  رگا  هک  نیا  هچ  دشاب . دودسم  ملاظ  رب  یعیرـشت  تیاده  باب  هک  تسین  نینچ  ّالا  و  تسا ، بولطم  هب  لاصیا  ینیوکت و  تیاده 
نیا ّتیّلع  هب  رعـشم  ملظ ، فصو  هب  يراصن ، دوهی و  لاصیا  مدع  ینیوکت و  تیاده  مدع  مکح  قیلعت  دش . دهاوخ  هتفریذـپ  وا  هبوت  دـنک ،

تیاده اّما  و  دنام ، یم  هار  رد  هدـنام و  هرهب  یب  یهلا  ینیوکت  تیادـه  زا  تسا  ملاظ  هک  تهج  نآ  زا  ملاظ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، فصو 
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یم دای  ساّنِلل » ًيَدُـه   » ناونع اب  زین  نآرق  زا  تسا و  هداتـسرف  اهناسنا  همه  تیادـه  يارب  ار  ایبنا  دـنوادخ  و  تسا ، ّماع  دـنوادخ ، یعیرـشت 
لد رد  ار  اهنآ  ّتبحم  هک  تسانعم  نیا  هب  اهنت  دیریگن ، ءایلوا  ار  يراصن  دوهی و  دـیامرف  یم  هک  نیا  تفر ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  دـیامرف .

اب یناسنا  طباور  نتـشاد  هکلب  و  نانآ ، اب  يراجت  ریغ  يراجت و  طباور  ندرک  رارقرب  و  اهنآ ، اب  زیمآ  تملاسم  یگدـنز  ّالإ  و  دـیهدن ، ياـج 
زیمآ تملاسم  یگدنز  دروم  رد  هنحتمم  هروس  رد  درادن . لاکـشا  دـماجناین ، نانآ  ّتبحم  ای  يرای و  هب  هک  یتروص  رد  زین  باتک  لها  ریغ 

ّنإ مِهیلإ  اوُطِـسُقت  مُهوُّربت و  نأ  مُکراید  نِم  مُکوُجِرُخی  َمل  ِنیّدلا و  یف  مُکُوِلتاُقی  َمل  نیذـّلا  ِنَع  هللا  مُکیهنَیال  : » دـیامرف یم  نینچ  راّفک  اب 
مُهْوَّلَوت و نإ  مُکِجارخإ  یلَع  اوُرِهاظ  مُکِراید و  نِم  مُک  وُجَِرخَأ  ِنیّدـلا و  یف  مُکُوَلتاق  نیذـّلا  ِنَع  هللا  ُمُکیهنَی  اّمنإ  نیطِـسقُملا ×  ُّبُِحی  َهللا 

رگا دیامرف  یم  دنک ، یم  نیودت  ار  مالـسا  یللملا  نیب  یمدرم و  یگدنز  روتـسد  هک  تایآ  نیا  رد  ( 1 «) َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوأَف  ُلوَتَی  مُّهَ نَم 
تملاسم یگدنز  نانآ  اب  دیناوت  یم  امـش  دندماینرب ، امـش  ینید  ءاذیا  ددص  رد  و  دندرکن ، يراتفردب  امـش  هب  تبـسن  یناکرـشم  نارفاک و 

رفاک هب  تبسن  دنچ  ره  ملظ  هک  ارچ  دییامن ، زواجت  لدع  طسق و  زا  اهنآ  اب  راتفر  رد  هک  دیابن  و  دینک ، یکین  اهنآ  هب  دیـشاب و  هتـشاد  زیمآ 
، تسا مارح  وا  لاوما  قوقح و  هب  يّدعت  دراد ، مالـسا  تلود  اب  يا  هدهاعم  ای  تسا ، مالـسا  تلود  هانپ  رد  يرفاک  رگا  تسا . مارح  دـشاب ،

نیملسم دیعبت  جارخا و  هب  هدوب ، نیملسم  اب  زیتس  رد  هکلب  دشاب ، هتـشادن  یمالـسا  هدهاعم  هدربن و  رـس  هب  یمالـسا  تلود  رد  رفاک  رگا  اّما 
یبرح راّفک  مکح  هب  موکحم  تروص ، نیا  رد  دـنک ، کمک  دـنزادرپ  یم  نیملـسم  ءاذـیا  هب  هک  یهورگ  هب  هک  نآ  اـی  و  دـشاب ، لوغـشم 

اهنآ اب  یتسود  رد  زا  یـسک  رگا  و  درادـن ، ار  اهنآ  اب  ّیلوت  قح  زین  یناملـسم  چـیه  و  ددرگ ، یم  بوسحم  نیملـسم  ءیف  زا  شلاوما  هدوب ،
قوقح هب  يّدـعت  تمرح  هرابرد  رتشا  کلام  همان  دـهع  رد  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ناـنمؤم  ریما  دوش . یم  بوسحم  نیملاـظ  هرمز  زا  دـیآرد 
ِنافنِص مُّهنإَف  مُهَلکأ  ِمنتغَت  ًائراض  ًاُعبَس  مِهیلع  ّنَنوکَت  و ال  : » دیامرف یم  دنتسه  نیملسم  اب  هدهاعم  رد  ای  مالسا و  تلود  هانپ  رد  هک  يراّفک 

، دنتسه ناملسم  ای  اهنآ  اریز  شابم  ماشآ  نوخ  گرگ  نوچ  یمالسا  تما  هب  تبسن  ( 2 «) ِقلَخلا یف  کل  ٌریظن  اّمإ  نیّدلا و  یف  کل  ٌخأ  اّمإ 
. دنشاب یم  وت  عون  مه  تروص  نیا  رد  هک  دننک ، یم  یگدنز  یمالـسا  تلود  هانپ  رد  هک  دنرفاک  ای  دناوت ، ینید  ردارب  تروص  نیا  رد  هک 

ثیدح نیا  تسا . ناسنا  ردارب  هاوخان  هاوخ  ناسنا  ینعی  هرک » وإ  ّبحا  ناسنالا  خأ  ناسنالا   » هک تسا  هدـش  لقن  زین  يا  هلـسرم  تیاور  رد 
یم مه  ردارب  دنا ، هتخادرپن  رگیدکی  دیعبت  لتق و  ءاذیا و  هب  هک  نامز  نآ  ات  نایمدآ  اریز  تسا ، تسار  ینخس  دشاب ، هتشادن  مه  دنـس  رگا 

ٌضَرَم مِِهبوُلق  یف  َنیذـّلا  يَرَتَـف  : » دـیامرف یم  يراـصن  دوهی و  اـب  یتـسود  زا  یهن  زا  دـعب  هدـئام  هروـس  زا  ثحب  ّلـحم  تاـیآ  رد  دنـشاب .
َنوُعِراُسی  » ریبعت زا  هدافتـسا  دـننک . یم  ادـیپ  شیارگ  ناگناگیب  تمـس  هب  تعرـس  اب  تسا  ضیرم  ناشبلق  هک  نانآ  ینعی ، مٍهیف » نوعِراُسی 

هدشن ادیپ  هزات  امن ، ناملسم  هورگ  نیا  يارب  راّفک ، عمج  رد  روضح  شیارگ و  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  مِهَیلإ » َنوُعِراُسی   » ياج هب  مِهیف »
لزان هنیدم  رد  قوف  تایآ  نکیل  تسا ، هدنز  هشیمه  يارب  هک  تسا  یّلک  لصا  کی  يراصن  دوهی و  زا  يّربت  هچرگ  هکنآ ؛ حیـضوت  تسا .

ّتبحم و یتسود و  زا  یهن  هک  نآ  ات  دنتشادن  روضح  اجنآ  رد  يراصن  دوهی و  و  دندوب ، نیّینثو  نیکرشم و  اهنت  هّکم  رد  نوچ  تسا . هدش 
هدوب و نامیا  فعض  هب  التبم  هک  یناناملسم  نایم  نیا  رد  دنتشاد . روضح  باتک  لها  زا  یهورگ  هنیدم ، رد  اّما  دوش . رداص  اهنآ  اب  هدوارم 

زوریپ اهنآ  رب  هدمآ و  هنیدم  هب  هّکم ، نیکرشم  رگا  هک  دیما  نیا  هب  دنربب . دوس  اهنآ  اب  شیارگ  زا  دندرک  یم  یعـس  دندوب ، قافن  راتفرگ  ای 
رد هک  یسایس  ضرم  کی  ناونع  هب  تلاح  نیا  زا  يّرس ، طباور  نیا  زا  يرادرب  هدرپ  نمـض  میرک  نآرق  دنـشاب . هتـشاد  یهاگهانپ  دندش ،

نانز هب  اجنآ  رد  دهد . یم  ربخ  یقالخا  ضرم  کی  زا  زین  بازحا  هکرابم  هروس  رد  هکنانچ  دنک . یم  دای  تسا  هدیناود  هشیر  اهنآ  ياهبلق 
يادص نتفگ  نخس  رد  امـش  ینعی  ( 3 «) ٌضرم ِِهبلَق  یف  يّذلا  َعَمطَیَف  ِلوَقلِاب  َنعَـضَخت  الف  : » دهد یم  روتـسد  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ ـ 
نامرد دـیاب  یبلق  ضارما  هنوگ  نیا  دـیامن . عمط  قیقر  يادـص  ندینـش  اب  تسا  ضیرم  شبلق  هک  سک  نآ  ادابم  ات  دـینکن ، كزان  ار  دوخ 
مهارف ار  ضرم  دایدزا  هنیمز  ناطیـش  ( 4 «) ًاضَرَم هللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  یف   » هک یّلک  لـصا  نیا  رباـنب  دوشن ، ناـمرد  رگا  هک  ارچ  دوش .

نُونِمؤملا ُلوُسَّرلا و  َِبلَقنَی  َنل  نأ  ُمتنَنَظ  َلب  . » دراد یم  رب  هدرپ  نینچ  رگید  یـسایس  ضارما  یخرب  زا  زین  حتف  هکرابم  هروس  رد  دیامن . یم 
يرای ار  ادـخ  نید  ربمایپ و  امـش  هک  نیا  ّرـس  ینعی  ( 5 «) ًاروب ًاـموَق  ُمتنُک  ِءوُّسلا و  َّنَظ  ُمتنَنَظ  َو  مُِکبوـُُلق  یف  َکـِلذ  َنِّیُز  ًادـَبأ و  مِهیلهأ  یلإ 
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تـسکش دنوش و  یمن  زوریپ  اهنآ  دیتشادنپ  یم  و  رایـسب ، نانمـشد  تردق  تسا و  مک  نانیا  تردق  دیتفگ  یم  امـش  هک  دوب  نیا  دیدرکن ،
قطنم دـیامرف : یم  هدومن  اشفا  ار  اهنآ  لطاب  رادـنپ  نامگ و  نیا  زین ، هدـئام  هروس  زا  ثحب  ّلحم  تایآ  رد  دـندرگ . یم  رب  ههبج  زا  هدروخ 

هک اسب  هچ  و  تشگرب ، راگزور  دیاش  هَِرئاد » انَبیُصت  نإ  یشَخن  :» دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  دنراد  راّفک  اب  یـسایس  شیارگ  دنویپ و  هک  نانآ 
ْنِم ٍرمَأ  َْوأ  ِْحتَفلِاب  َِیتأَی  ْنَأ  هللا  یـسعف  :» دیامرف یم  مّهوت  نیا  زا  خساپ  رد  ناحبـس  دنوادخ  دـسرب . ام  هب  یبیـسآ  راگزور  تشگزاب  نیا  رد 

ناشبلق هک  هورگ  نیا  هاگ  نآ  دـیاشگب ، اهنآ  رب  ار  رگید  یهار  ای  و  دـیامن ، نیملـسم  بیـصن  ار  یحتف  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـیاش  ِهِدـنِع »
ای : » دیامرف یم  درادن  تیالو  ذاّختا  هلأسم  اب  میقتسم  طابترا  هک  رگید  هیآ  کی  زا  دعب  تایآ ، همادا  رد  دش . دنهاوخ  نامیشپ  تسا  ضیرم 

هدرکن و يرای  ار  ادـخ  نید  امـش  هک  ضرف  رب  ینعی  ُهَنوُّبُِحی »... مُهُّبُِحی و  ٍموَِقب  هللا  َیتأَی  َفوَسَف  ِِهنید  نَع  مُکنِم  َّدـَترَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیذـّلا  اَهُّیَا 
تـسا بولقلا  ّبلقم  هک  وا  دـیامن . یم  هدامآ  دوخ  نید  زا  تیاـمح  يارب  ار  يا  هّدـع  ياـه  لد  ناحبـس  دـنوادخ  دـیدرک ، ههبج  هب  تشپ 

درب و یم  شیپ  ار  گنج  هچنآ  هک ، نآ  هب  هراشا  دـنیوا . رادتـسود  زین  اهنآ  و  دراد ، یم  تسود  ار  اهنآ  هک  درک  دـهاوخ  مازعا  ار  یناـسک 
هکنانچ دنـشاب . یم  وا  روای  دنتـسه  يو  بوبحم  دـنوادخ و  ّبحم  نوچ  هورگ  نیا  و  تسا ، ّتبحم  نامه  دـنک  یم  تیبثت  ار  مالـسا  هچنآ 

ّلح هک  تسا  ادخ  ّتبحم  ار  نارفاک  اب  گنج  سپ  دنام . دـیهاوخزاب  دوصقم  زا  نانآ  نوچ  مه  دـیتسه ، يراصن  دوهی و  ّبحم  نوچ  امش ،
هب همه  دراد ، جاور  ثحب  سرد و  رازاـب  رگا  و  تسه ، يرثا  يداـع  ياـه  شناد  زا  رگا  هکلب  تسا . تاـمولعم  ماـن  هب  هچنآ  هـن  دـنک ، یم 

دریگ الاب  رطخ  نوچ  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دنزرو . یم  تماقتـسا  ربص و  ّتبحم  قشع و  رگنـس  رد  هک  تسا ، یناگدنمزر  يدرمیاپ  تکرب 
جهن ( . 2 . ) هیآ 9-8 هنحتمم ، ( . 1 .) تسین زاـسراک  ّتبحم  زج  يزیچ  رطخ  زور  رد  هک  تسورنآ  زا  نیا  دوش . یم  لـیطعت  یلکب  اهـسرد 

هک یناگدنمزر  فصو  رد  هیآ ، همادا  رد  هیآ 12 . حتف ، ( . 5 . ) هیآ 10 هرقب ، ( . 4 . ) هیآ 32 بازحا ، ( . 3 . ) هحفص 993 همان 35 ، هغالبلا :
چیه تسا و  باذـع  ّتلذ  هک  ارچ  لیلذ ، هن  دـنریذپ ، فاـطعنا  لولذ و  نینمؤم  رب  َنینِمؤُملا » یَلَع  هلذا  :» دـیامرف یم  دـنا  یهلا  ّتبحم  لـها 
نیا رد  هکناـنچ  یگیاـمورف ، هن  تسا  ینتورف  تسوکین  هچنآ  دـهد . ّتلذ  هب  نت  رگید  ینمؤم  دزن  رد  دـنچ  ره  هک  تسین  نآ  ّقح  ار  سک 
ِهَیلإ ضِّوَُفی  َمل  َو  اهَّلُک  ُهَرُومأ  َنینِمؤُملا  َیلإ  َضَّوَف  لَجَوَّزَع  هللا  َّنإ  : » تسا هدـمآ  هدـش ، دراو  ام  یئاور  عماوج  عون  رد  هک  فیرـش  ثیدـح 

هک اریز  تسا ، هدادن  ّتلذ  هزاجا  وا  هب  هک  نیا  زج  تسا ، هدومن  راذگاو  ودـب  ار  نمؤم  ياهراک  همه  ناحبـس  دـنوادخ  ( 1 «) ُهَسفَن َّلُِذی  نإ 
وا دوخ  لام  هک  ار  هچنآ  ناسنا  تسا . یهلا  سومان  هلزنم  هب  اذل  و  تسوا ، مالسا  تناید و  زا  هکلب  تسین ، وا  نآ  زا  نمؤم  يوربآ  ضرِع و 
هب هَّلذا ،»  » هیدعت درادن . ریغ  هب  يراذـگاو  هزاجا  تسا ، هللا  مکح  هللا و  ّقح  نوچ  ار  سومان  اّما  دـنک ، راذـگاو  يرگید  هب  دـناوت  یم  تسا 

ار دوخ  ششخب  تمارک و  هرفس  ینتورف ، عضاوت و  اب  هک  تسا  یناگدنمزر  تمظع  ءالعتسا و  ظفح  هناشن  دنع »  » ای يدل »  » ياج هب  یلع » »
زا راجزنا  نینمؤم ، ربارب  رد  تفوطع  ماظن و  ظفح  زا  ریغ  تسا ، هدـش  داـی  نآ  زا  هیآ  رد  هک  ّتبحم  رگید  رثا  دـنا . هدوشگ  ناـمیا  لـها  رب 

َِکلذ ٍِمئال  هَمَول  َنُوفاُخی  هللا و ال  ِلیبَس  یف  َنُودِهاُجی  َنیِرفاکلا  یَلَع  هَّزِعأ  َنینِمؤُملا  یَلَع  هَّلِذأ  : » دومرف اذل  تسا . نیرفاک  رب  تّزع  و  راّفک ،
مه وا ، بوبحم  مه  دشاب و  ناحبـس  دنوادخ  ّبحم  مه  هک  دـسرب ، ییاج  هب  ناسنا  هک  نیا  ینعی  ٌمیلَع » ٌعِساو  ُهللاو  ُءاشَی  نَم  ِهیتُؤی  هللا  ُلضَف 
وا هغلاب  ّتیـشم  هب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  زا  نیا  راّـفک ، هب  تبـسن  دـشاب  زیتس  متـس  مه  و  نینمؤم ، هب  تبـسن  هیاـمورف ) هن   ) دـشاب نتورف 

اونما َنیذـلاو  ُُهلوَسَر  َو  هللا  ُمُکُّیلَو  اّمنإ  : » دـیامرف یم  هتخادرپ و  ّیلوت  هب  هدـئام  هروس  تایآ  همادا  رد  يّربت  نایب  زا  دـعب  ددرگ . یم  لصاح 
و درک ، درط  دوخ  زا  ار  یحور  فعض  ضرم و  هنوگره  ناسنا  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  َنوُعِکار » مُه  هوکَّزلا و  َنُوتُؤی  هولَّصلا و  َنوُمیُقی  نیّذلا 
وا ّیلو  تروـص  نیا  رد  و  دور ، یم  یهلا  تیـالو  تـحت  هاـگ  نآ  دوـمن ، تـشپ  یهلا  ریغ  ترـصن  تـّبحم و  هنوـگره  هـب  هـک  نآ  زا  دـعب 
هیآ نیزاغآ  تمـسق  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  یلّوا  هتکن  دهد . یم  هقدص  عوکر  ماگنه  رد  هک  نآ  و  وا ، لوسر  تسادـخ و 

ناشن نیا  و  تسا ، هدـش  رکذ  درفم  تروص  هب  ّیلو »  » هملک تسا ، ناـنمؤم  زا  یـضعب  وا و  لوسر  دـنوادخ و  تیـالو  زا  نخـس  هک  نآ  اـب 
ـ  يدـه هّمئا  ای  ادـخ و  لوسر  نآ  زا  روهظ  وحن  هب  اـی  یعبت  روطب  و  تسادـخ ، نآ  زا  هلاـصا  هک  تسا  تیـالو  کـی  هک  تسا  نآ  هدـنهد 

حرطم هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ ـ  ربمایپ  ناحبـس و  دنوادخ  زا  نخـس  هک  نیا  نیع  رد  هک  لیبق  نیا  زا  يدراوم  تسا . مالـسلا ـ  مهیلع 
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ِلُوسَّرِلل اُوبیجَتـِسا هللا و  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دننام  تسا . ناوارف  نآرق  رد  تسا  درفم  دوش ، یم  هداد  عاجرا  هک  يریمـض  ای  لعف و  تسا ،
زا مکح  ای  راـک و  دراوم  نیا  رد  ( 3 «) َنوُضِرعُم مُهنِم  ٌقیرَف  اذإ  مُهنَیب  َمُکحَِیل  ِِهلوَسَر  هللا و  َیلإ  اوُـعُد  اذإ  و   » اـی ( 2 «) مُکییُحی اِمل  مُکاعَد  اذإ 

. تسا مکح  نآ  غّلبم  طقف  تسا  ادخ  لوسر  هک  تهج  نآ  زا  ای  و  دشاب ، یم  راک  نآ  رهظم  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ـ  تسا و  دنوادخ 
تابجاو ای  تاّبحتـسم و  زا  هقف ، رد  هک  اریز  تسا . یخیرات  نایرج  کی  هب  رظاـن  کـش  نودـب  هک  تسا ، هیآ  ریخا  تمـسق  رد  رگید  هتکن 

ادخ لوسر  تسین ، ماکحا  زا  یمکح  هب  رظان  همیرک ، هیآ  هک  لیلد  نیمه  هب  اذل ، دهدب . هقدـص  عوکر  لاح  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  زامن 
ودـب يرتشگنا  هک  یـصخش  تسا ؟ هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  امـش  زا  کی  مادـک  دیـسرپ ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ـ

، دناوخ یم  زامن  هک  سک  نآ  تفگ : ترضح  نآ  خساپ  رد  درک ، یم  هراشا  مالسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  الوم  هب  هکیلاح  رد  دوب ، هدیـسر 
بجاو نینمؤم  رب  وا  تیالو  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ـ  ّیبن  زا  دعب  هک  ار  صخـش  نآ  همیرک  هیآ  هکنآ ، هجیتن  تسا . هداد  نم  هب  ار  نیا 
تیالو زا  هک  يا  هدنامرود  دـصقم  زا  ناهارمگ  و  ناملاظ ، نآ  ربارب  رد  تیالو ، هلأسم  تیبثت  زا  سپ  دـعب ، هیآ  رد  و  هدومن . یفّرعم  تسا ،

لئان دـصقم  هب  هدرب و  هرهب  يدـنوادخ  تیادـه  زا  یهلا  تیالو  تکرب  هب  هک  دـنک  یم  دای  یناسک  هبلغ  يزوریپ و  زا  دـنا ، هتفات  رـس  یهلا 
هیآ لافنا ، ( . 2 . ) هحفص 64 دـلج 55 ، یفاک ، عورف  ( . 1 «) َنوِبلاغلا ُمُه  هللا  َبزِح  َّنإَف  اُونَما ، َنیذـّلاو  َُهلوُسر  َو  هللا  َّلوتی  نَم  و  . » دـنا هدـمآ 

هیآ 48. رون ، ( . 3 . ) 24

تسایس نید و  طابترا 

شیادیپ رد  رگیدکی  لّمکم  دنراد و  ینتسسگان  يدنویپ  مه  اب  حیحص  تسایس  نیتسار و  نید  میدقتعم  ام  هراشا : تسایـس  نید و  طابترا 
یم تخرد  یب  بآ  دـننامه  نید  نودـب  تسایـس  و  تسا , بآ  یب  تخرد  نوچ  مه  تسایـس  ياهنم  نید  دنتـسه . یهلا  ِلآ  هدـیا  هعماـج 

دنشوک یم  هراومه  اذل  تسا , یهلا  نییآ  نید و  اه , نآ  يارب  رطخ  نیرت  گرزب  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هشیمه  نارگرامعتـسا  دشاب .
و دنیامن , ینادنز  دباعم  هشوگ  رد  اوزنا و  رد  ار  نید  ای  و  دندرک , نینچ  ار  ّتیحیسم  نییآ  هک  نانچ  دننک , یهت  دوخ  تیهام  زا  ار  نید  ات 
هب ار  نآ  و  دـندرک , حرطم  اج  همه  رد  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هّیرظن  لیلد  نیمه  هب  ددرگ . تسایـس  هصرع  هعماـج و  دراو  دـنراذگن 

يراعتسا هدش و  باسح  یسایس , ًالماک  هک  ار ـ  يا  هیرظن  نینچ  هدز  برغ  برغ و  مدرم  هک  يروط  هب  دندومن , یّقلت  یعطق  ینوناق  ناونع 
یناهج و رابکتـسا  فرط  زا  یعیـسو  شرتسگ  اب  هیرظن  نیا  ناریا , رد  نآ  يزوریپ  یمالـسا و  بالقنا  يریگ  جوا  اب  دـندومن . رواـب  تسا ـ 
اب و  دـندوبر , ار  تقبـس  يوگ  اتـسار  نیا  رد  اـهارگ  یّلم  اـه و  لاربـیل  درک , ییاـمندوخ  روـشک , لـخاد  رد  اـج و  همه  رد  اـه  نآ  باـنذا 

ياقتلم ینید و  تموکح  دـنمورین  مچرپ  هیقف  تیالو  هک  ارچ  دنتـساخرب , هیقف  تیالو  اب  گـنج  هب  هدرتسگ , ياـهزیوآ  تسد  اهدـنرفرت و 
سدقم رکیپ  هب  ندز  هبرض  يارب  تسایـس , زا  نید  ییادج  هیرظن  هک  دننک  هجوت  رادشه  نیا  هب  دیاب  همه  نیا , ربانب  تسا . تسایـس  نید و 

, هیقف تیالو  نیرفآراختفا  هدـنلاب و  لصا  زا  یلمع  يرکف و  تیامح  اب  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا . ینید  ّتیمکاـح  تموکح و  و  هیقف , تیـالو 
رارق اسیلک  هشوگ  اوزنا و  رد  ّتیحیسم  نییآ  نوچ  مه  زین  مالسا  نید  دنراذگن  هتخادرپ و  هلباقم  هب  روک  راعش  یهاو و  هیرظن  نیا  ربارب  رد 

لماوع میزادرپب . ود  نیا  ّتیهام  و  تسایـس , نید و  دـنویپ  یـسررب  هب  یناطیـش , ياقلا  ههبـش و  نیا  ّدر  يارب  مینآ  رب  لـصف  نیا  رد  دریگ .
و تسا , جیار  رایـسب  تسایـس  زا  نید  ییادج  راعـش  یبرغ , ياهروشک  رد  دـسیون : یم  گرزب  ناقّقحم  زا  یکی  تسایـس  زا  نید  ییادـج 
اب عطاق  روط  هب  ار  تسایـس  نید و  هک  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدش  اه  نآ  تامّلـسم  ءزج  ینعم  کی  هب  دـیاش 

نییآ دراد , دوـجو  یبرغ  عــماوج  رد  هـک  ینییآ  1 ـ تسا : لـیلد  ود  هب  نـیا  و  دـنرب , یم  جـنر  دـننک و  یم  تـشحو  دـنز , یم  دـنویپ  مـه 
هب ار  نید  تسا , هدـمآ  دـیدپ  نآ  رد  ناـمز  تشذـگ  اـب  هک  يداـیز  تاـفیرحت  رثا  رب  نییآ  نیا  هک  میناد  یم  و  تـسا , ینوـنک  تیحیـسم 

ياه هیـصوت  هلـسلس  کی  هب  رـصحنم  نآ  تامیلعت  هک  قلاخ  قلخ و  هطبار  هب  رـصحنم  يدرف و  یـصوصخ و  ًـالماک  هلأـسم  کـی  تروص 
رد راد , نید  ریغ  راد و  نید  نایم  قرف  درادن . یـسایس  لئاسم  ًاصوصخم  یعامتجا و  لئاسم  هب  يراک  تسا و  هدروآرد  دوش , یم  یقالخا 

یمالسا تموکح  هیقف و  تیالو  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1308زکرم  هحفص 76 



هب یتعاس  دور و  یم  اسیلک  هب  زور  کی  يا  هتفه  تسا و  دـنب  ياپ  یقالخا  لـئاسم  هلـسلس  کـی  هب  راد  نید  درف  هک  تسا  نآ  عماوج  نیا 
ياه شزرا  ناونع  هب  یهاگ  دـنچره   ) دـنرادن یقالخا  لئاسم  هب  تبـسن  یّـصاخ  دّـهعت  نید , یب  دارفا  یلو  دزادرپ , یم  تاجانم  شیاین و 

رد اسیلک  بابرا  تموکح  زا  اه  نآ  هک  یکاندرد  رایسب  هرطاخ  2 ـ دنور . یمن  اسیلک  هب  زگره  و  دنلئاق ) مارتحا  نآ  يارب  ینید , هن  یناسنا 
, هک نیا  حیضوت  دننک . ادج  تسایـس  زا  ار  نید  هشیمه  يارب  هک  هدش  ببـس  دنراد , دیاقع ) شیتفت   ) نویـسیزیگنا نارود  یطـسو و  نورق 

نیا ياهروشک  رب  مامت  تردق  اب  اه  پاپ  و  دندش , طلـسم  اپورا  مدرم  یعامتجا  یـسایس و  نوؤش  مامت  رب  یطـسو  نورق  رد  اسیلک , بابرا 
و دنتساخ , اپب  یملع  تضهن  ربارب  رد  هک  اج  نآ  ات  دش , دیدش  یگماکدوخ  دادبتـسا و  هب  یهتنم  هک  یتموکح  دندرک , یم  تموکح  هراق 

اپرب دش  هدیمان  نویـسیزیگنا »  » مان هب  ًادعب  هک  ییاه  همکحم  دندیبوک , مهرد  بهذم  اب  تیدـض  ناونع  هب  ار  یملع  تفرـشیپ  ون و  رکف  ره 
شتآ رد  هدنز  هدنز  ار  یـضعب  دندیرب و  رـس  ار  یـضعب  دندرک , موکحم  دندناشک و  همکحم  نیا  هب  ار  يرامـش  یب  ياه  هورگ  و  دندرک ,

اه نآ  زا  ناهاشداپ  مامت  هک  دوب  یعیبط  مولع  فورعم  نادنمـشناد  زا  یعمج  اه  نآ  نایم  رد  هک  دـندومن  نادـنز  هب  موکحم  ای  دـندنازوس 
يارب یبیجع  یتالمجت  یگدنز  و  دـنتخودنا , يراشرـس  ياه  تورث  نیا  رب  نوزفا  دوب . عاطم  اه  نآ  يارب  ناشنامرف  و  دـندرب , یم  باسح 

و دـنتفرگ , عضوم  اه  نآ  ربارب  رد  یعیبط  مولع  ياملع  هژیو  هب  دـیناروش , اه  نآ  ّدـض  رب  ار  مدرم  روما  نیا  هعومجم  دـنتخاس . مهارف  دوخ 
, حانج نیا  يزوریپ  اب  سپـس  دـش , هداد  رـس  اج  همه  رد  رگید , يوس  زا  نید  ملع و  داضت  و  وس , کـی  زا  تسایـس  زا  نید  ییادـج  راـعش 

اسیلک بابرا  تسد  رد  میظع  يروطارپما  نآ  زا  هک  يروشک  اهنت  و  دندش , هدنار  بقع  تموکح  عامتجا و  هنحـص  زا  شنامکاح  اسیلک و 
. کچوک ییاتـسور  هزادـنا  هب  ینعی  دـشاب ؛ یم  عبرم  رتمولیک  کی  زا  رت  مک  هک  تسا  ناکیتاو  کچوک  رایـسب  روشک  نامه  هدـنام , یقاب 
ای لیصحت  يارب  یمالـسا  ياهروشک  زا  هک  یهورگ  سپـس  دمآ . دوجو  هب  صاخ  طیارـش  نآ  رد  اپورا , رد  هک  دوب  یتالوحت  همه  اه  نیا 

یمالـسا قرـش  هب  برغ , ناـغمرا  ناوـنع  هب  تشگزاـب  ماـگنه  هب  ار  رکف  زرط  نیا  دـندوب , هتفر  گـنرف  هب  تحایـس  اـی  يراـجت , ياـهراک 
تشاد دوجو  هتفای  فیرحت  ِّتیحیسم  مالـسا و  نایم  هک  ار  یمیظع  ياه  توافت  هک  نآ  یب  دشاب ؛ ادج  تسایـس  زا  دیاب  نید  هک  دندروآ ,

ياهروشک زا  یـضعب  فسأت  لامک  اب  دنـشیدنیب . اسیلک  گنهرف  اب  اـهروشک  نیا  رب  مکاـح  یمالـسا  گـنهرف  تواـفت  هب  و  دـننک , كرد 
ياه تلود  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنتفریذپ , یـساسا  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  و  دـندش , یتاغیلبت  يرامعتـسا و  هئطوت  نیا  میلـست  یمالـسا ,
لابند تخـس  ار  هلأسم  نیا  دنتـسه , هدوب و  كان  میب  تخـس  مالـسا , تموکح  تردـق  زا  دوخ , عورـشمان  عفانم  ظفح  رطاـخ  هب  هک  یبرغ 

ساسا رب  کیئال  تموکح  و  دـنداد , رارق  دوخ  راک  هحولرـس  ار  هیرظن  نیا  زا  يوریپ  هیکرت , دـننامه  يا  هدز  برغ  ياـهروشک  دـندرک و 
رادـیب ياـه  تما  یمالـسا و  ياـهروشک  زا  یـضعب  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  ( 1 .) دـنداد لیکـشت  ار  نید ) ياهنم  تموکح  « ) مسیرالوکـس »

کی تروص  هب  زورما , تیحیـسم  ناسب  ار  مالـسا  و  دزاس , ادـج  مالـسا  زا  ار  ناناملـسم  تساوخ  یم  هک  يا  هئطوت  نیا  ربارب  رد  ناملـسم 
یمالـسا بالقنا  هک  یماگنه  لیلد , نیمه  هب  دنداتـسیا . دروآرد , تسایـس  عامتجا و  زا  هناگیب  قلاخ , اب  قلخ  یـصوصخ  يرهاظ و  هطبار 

دوش یم  رگم  هک  دنداهن  ناهد  رب  تریح  تشگنا  برغ  رد  یگمه  دش , لیکشت  یبالقنا  یمالسا  تموکح  نیتسخن  و  دیسر , رمث  هب  ناریا 
یمالـسا بالقنا  هک  نیا  يارب  دش , تابث  اب  راد و  هشیر  تموکح  نیا  دندید  هک  نآ  زا  دـعب  و  دریگ ؟ تسد  هب  ار  تموکح  مامز  بهذـم 

هک دندز , يدایز  رگ  ناریو  ياه  شالت  هب  تسد  دوشن , یمالـسا  ياهروشک  ریاس  يارب  ییوگلا  دـنامب و  دودـحم  روشک  نیا  ياهزرم  رد 
اه هئطوت  نآ  شناوریپ , نارای و  و  هرـس ـ  سدـق  ینیمخ ـ  ماـما  يدنمـشوه  تیارد و  رثا  رب  هناتخبـشوخ  دوش . ذـغاک  نم  داـتفه  نآ  حرش 

هدنز رکفت  کی  ناونع  هب  اقیرفآ , ایسآ و  هراق  رد  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  یمالسا  تموکح  سیسأت  رکفت  و  دش , بآ  رب  شقن 
هلمج زا  يراک , چیه  زا  هار  نیا  رد  و  دننک , یم  تمواقم  تّدش  هب  نآ  ربارب  رد  ناگدز  برغ  اه و  یبرغ  دنچ  ره  دمآرد , شخب  تاجن  و 

اه نآ  سأر  رد  برغ , نارگرامعتـسا  دنتـسین . راذـگورف  اه , ههبـش  ياقلا  هناضرغم و  تاغیلبت  اـه و  غورد  اـه , بسچرب  اـه , تمهت  عاونا 
نید رومأم  ناـمز  مه  ار  هیاـمورف  رـصنع  هس  تسایـس , زا  نید  يزاسادـج  برغ و  گـنهرف  جاور  يارب  لـبق  یتدـم  سیلگنا  ریپ  رامعتـسا 

رد كروتاتآ  لامک  2 ـ ناریا ؛ رد  ناخاضر  1 ـ زا : دندوب  ترابع  رـصنع  هس  نیا  دندومن , ناتـسناغفا  هیکرت و  ناریا , ياهروشک  رد  ییادز 
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دراو یمالسا  هعماج  مالـسا و  رب  يدیدش  هبرـض  مادک  ره  نارگرامعتـسا , ینابیتشپ  اب  رفن  هس  نیا  ناتـسناغفا , رد  ناخ  هللا  ناما  3 ـ هیکرت ؛
ناخ هللا  ناما  دراد . همادا  تدش  هب  هیکرت  رد  هئطوت  نیا  زونه  هک  دـش  کیئال  تموکح  راذـگ  ناینب  هیکرت  رد  كروتاتآ , لامک  دـندرک .

, ناناملـسم تمواقم  ربارب  رد  یلو  دـش , راک  هب  تسد  روشک , نیا  رد  نید ) ياهنم  تموکح   ) کیئال تیمکاح  يارب  ناتـسناغفا  روتاتکید 
يزادنارب يارب  رگید  ياهدنفرت  راتشک و  تشُک و  يروتاتکید و  اب  ناریا  رد  ناخاضر  تفاین . یقیفوت  نادنچ  دروخ و  گنـس  هب  شخولک 

لاس 1314 هام  يد  مهدفه  زور  رد  عیشت , همـصاع  ناریا  روشک  رد  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  یخاتـسگ  درک و  هناحوبذم  ياه  شالت  نید ,
تسد يولهپ , اضر  دمحم  شرـسپ  وا  زا  سپ  ( 2 .) درک یبیجع  يراشفاپ  صوصخ  نیا  رد  و  دومن , يرابجا  باـجح  فشک  مـالعا  ق , . ـ ه

بان مالـسا  اب  هلباقم  هب  اهدـنفرت  تاغیلبت و  عاونا  اب  دز , برغ  گـنهرف  ینیزگ  ياـج  ییادز و  مالـسا  يارب  یگنهرف  یفارحنا  ياـهراک  هب 
يربهر هب  مدرم  هدرتسگ  قیمع و  بالقنا  مایق و  ربارب  رد  یلو  دیشک , نوخ  كاخ و  هب  ار  دنمشوه  نادهاجم  املع و  زا  يرایسب  تخادرپ ,

زونه هلئاغ  یلو  دش . هدنکفا  خیرات  ناد  هلابز  هب  شیرامعتسا  راکفا  وا و  ماجنارس  تخیرگ و  دروخ و  تسکش  هرـس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما 
هب دنراد  دوخ  شکرت  رد  هک  ار  يریت  نیرخآ  ات  دننک , یم  شالت  تسایس  زا  نید  ییادج  يارب  نانچمه  اوتحم  یب  ناگدزبرغ  هدشن , مامت 

موهفم ینعم و  مینک : یم  بلج  تسایـس , نید و  دنویپ  نییبت  هب  ار  امـش  رظن  رادشه , نیا  اب  دـننک . باترپ  هیقف  تیالو  سدـقم  رکیپ  يوس 
روشک ندرک  هرادا  و  مدرم , روما  حالـصا  يرادروشک , يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  سوس »  » و ساس »  » زا تغل  رظن  زا  تسایـس  هژاو  تساـیس 
مایقلا هسایـسلا  : » دـسیون یم  نیرحبلا  عمجم  همانگنهرف  رد  فورعم  سانـش  تغل  یحیرُط  تسا , ریبادـت  يزیر و  هماـنرب  نیناوق و  ساـسارب 

( - 1 «.) دشخب ناماس  دنک و  حالصا  ار  نآ  هک  يروما  هلیـسو  هب  يزیچ , نداد  ناماس  يارب  مادقا  ینعی  تسایـس  هحلـصی ؛ امب  ءیـشلا  یلع 
ـ  موصعم ناـماما  فـصو  رد  دـسیون : یم  همادا  رد  و  و 84 . ص 69  یگدزبرغ , یـسانش  هعماج  ( - 2 . ) 63 ص 66 ـ  ج 10 , نآرق , ماـیپ 

فراع مامالا  : » هدمآ اه  نآ  نأش  رد  زین  و  دیتسه .» ادخ  ناگدنب  نارادم  تسایس  امش  دابعلا ؛ هساس  متنا  : » تسا هدش  هتفگ  مالسلا ـ  مهیلع 
راذگاو شربمایپ  هب  دنوادخ  بناج  زا  تلم , نید و  روما  هدمآ : تیاور  رد  زین  و  دراد .» تخانش  یهاگآ و  تسایس  روما  هب  ماما  هسایسلاب ؛

, لیئارـسا ینب  ناربمایپ  : » تسا ربخ  رد  و  دنک . حالـصا  تیبرت و  دوخ  تسایـس  ساسا  رب  ار  ادخ  ناگدنب  ربمایپ  نآ  ات  هدابع ؛ سوسیل  دش ,
نآ یگدنز  نوؤش  و  دنتفرگ , یم  تسد  هب  نایاور  نامرف  اسؤر و  دننامه  ار  اه  نآ  روما  مامز  ینعی  دندرک ,» یم  تسایـس  ار  لیئارـسا  ینب 

, روشک ياهراک  ندرک  هرادا  قلخ و  روما  حالـصا  تسایـس ؛ : » هدـمآ دـیمع  گـنهرف  رد  ( 1 .) دـندومن یم  ریبدـت  حالـصا و  هرادا و  ار  اه 
هدومزآراک اناد و  ریصب و  يراد , تکلمم  روما  یسایس و  ياهراک  رد  هک  تسا  یسک  رادم  تسایـس  تسا ...  يراد  مدرم  يراد و  ّتیعر 

ناوت 1 ـ هک : تسا  یسک  رادم  تسایس  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  لداع  هاگآ و  رادم  تسایس  نوماریپ  نادنمـشناد  راتفگ  عومجم  زا  ( 2 «.) دشاب
سانش نمشد  دسانـشب , ار  روشک  یجراخ  یلخاد و  نوگانوگ  لئاسم  هدوب و  هاگآ  دنمـشوه و  2 ـ دشاب ؛ هتـشاد  ار  مدرم  تکلمم و  هرادا 

هک تسادیپ  هتفگان  دیامن . قیمع  ینیب  شیپ  اه , نایز  اه و  هبرض  زا  يریگولج  يارب  و  دشاب , هتشاد  یهاگآ  اه  تفرـشیپ  لماوع  زا  هدوب و 
ریوزت و هنوگ  ره  هب  نآ , باـقن  ریز  هدرک و  هدافتـسا  ءوـس  رامعتـسا , هژاو  دـننام  تسایـس  هژاو  زا  برغ , ياـیند  رد  هژیو  هب  نارادـمروز ,
1ـ دش : دـهاوخ  انعم  ود  ياراد  لاح  هتـشذگ و  رد  تسایـس  ساسا , نیمه  رب  دـنزادرپ . یم  تراغ  اه و  ناسنا  نتفرگ  تراسا  هب  قیمحت و 

تسایس دوش . یم  ریبعت  یفنم  تبثم و  تسایس  هب  یگنوگود  نیا  زا  یهاگ  هک  يزاجم . نیغورد و  تسایس  2 ـ یقیقح ؛ تسرد و  تسایس 
هرادا هب  فارحنا , ریوزت و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  و  دشاب , ریبدت  ناسحا و  لدع و  ساسارب  هک  تسا  ریگارف  لوقعم و  تسایـس  نامه  حیحص ,

هللا تیآ  دیهش  یگدنز  هحولرس  رد  هک  نامه  دراد , مالسا  بان  نید  اب  ینتسسگان  دنویپ  هک  تسا  یتسایس  نامه  نیا  دزادرپب , مدرم  روما 
لباقم رد  تسا .» ام  تسایس  نیع  ام  تناید  و  تسا , ام  تناید  نیع  ام  تسایـس  : » تفگ هک  دشخرد  یم  هرـس ـ  سدق  سردم ـ  نسح  دیس 

و گنرین , ریوزت , ساسا  رب  رتشیب  هک  هتفرگ  ارف  ار  برغ  ناهج  رسارس  زورما  هک  دراد  رارق  حیحصان  یفنم و  تسایـس  تسایـس , هنوگ  نیا 
هب تسایـس , نید و  دنویپ  يدانم  هرـس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  دوش . یم  يزیر  یپ  هماکدوخ  ياه  تموکح  عورـشمان  ِيدام  عفانم  ساسا  رب 

هکلب تسا , مزـال  بلطم  نیا  دـیامرف ...« : یم  مالـسا , اـب  نآ  یگتخیمآ  حیحـص و  تسایـس  هئارا  زا  سپ  هدرک و  حیرـصت  یگنوگود  نیا 
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یمالسا کلامم  همه  رد  هک  تسایس ) زا  نید  ییادج   ) همغن نیا  هک  ار  ینعم  نیا  دینامهفب  مدرم  هب  دینک و  رادیب  ار  مدرم  هک  تسا  ضرف 
و دـیهدن , شوگ  اه  نیا  فرح  هب  اه ...  تردـقربا  لاـم  تسا  يا  هشقن  کـی  نیا  دـننک , تلاـخد  تسایـس  رد  دـیابن  اـملع  هک  تسا  دـنلب 

نآ و  دننزب , رانکرب  تسایس  زا  ار  املع  دنهاوخ  یم  هک  تسا  يا  همغن  همغن , نیا  هک  ار  ینعم  نیا  دنمهفب  تلم  هک  تلم  شوگ  هب  دیناوخب 
: دیامرف یم  رگید  راتفگ  رد  و  ( 3 «.) میشاب هتشاد  ینعم  نیا  هب  هجوت  همه  میشاب و  رادیب  تسا , هتشذگ  ام  رب  قباس  ياه  نامز  رد  هک  دننکب 

نادـنز سیئر  دوب , سوبحم  كالفالا  کلف  هعلق  رد  ( 4) یناشاک هللا  تیآ  تسا ...  ادـخ  يایلوا  ءایبنا و  يارب  نویناحور و  يارب  تسایـس  »
ناشیا تسین »...  امش  نأش  تسایـس  دینک , یم  تلاخد  تسایـس  رد  ارچ  امـش  : » دوب هتفگ  یناشاک  ياقآ  اب  وگ  تفگ و  رد  يزور  اج , نآ 

رد هرـس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  دنکب »!؟ تلاخد  یک  منکن , تسایـس  رد  تلاخد  نم  رگا  يرخ ! یلیخ  وت  داد : خساپ  وا  هب  یناشاک ) ياقآ  )
شیاه تبحص  نمـض  رد  وا  دندرب , مدوب ) رـصح  رد  هیرطیق  رد  هک  تقو  نآ  رد   ) هاش تینما  نامزاس  سیئر  دزن  ارم  : » دومرف نخـس  همادا 

نیا تسا , یگتخوسردـپ  زا  ترابع  تسا , بیرف  زا  ترابع  تسا , هعدـخ  زا  ترابع  تسا , ییوگ  غورد  زا  ترابع  تسایـس  اقآ ! : » تفگ
تسایس اما  درادن , یمالسا  تسایس  هب  یطبر  چیه  تسایس  نیا  هتبلا  تسا ...  امـش  لام  تسایـس  نیا  متفگ : وا  هب  نم  ام » يارب  دیراذگب  ار 

ـ  مرکا ّیبن  يارب  ام  تایاور  رد  نیا  تسا , دارفا  حالـص  هعماج و  حالـص  هک  ییاج  نآ  هب  دـنک  تیادـه  دربب و  ار  هعماج  هک  نیا  ینعم  هب 
ـ  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ـ  ربمغیپ  هک  تسه  مه  تیاور  نآ  رد  تسا ...  هدش  تباث  تسایس  ظفل  اب  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هتشاد دوجو  زین  مالـسا  ردص  رد  يرادروشک  تسایـس و  دروم  رد  يدنب  میـسقت  نیا  ( 5 «.) دشاب لفکتم  ار  تما  تسایـس  هک  دـش  ثوعبم 
هیلع یلع ـ  ترـضح  زا  رترادم  تسایـس  هیواعم  هک  دنتـشادنپ  یم  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نانمؤمریما  هنیک  رپ  نانمـشد  لاثم  ناونع  هب  تسا .

ردغی و هنکل  و  ینم , یهداب  هیواعم  ام  هللاو  : » دومرف لدروک  ناشیدناژک  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نانمؤمریما  تسا , مالـسلا ـ 
دنز و یم  گنرین  وا  یلو  تسین , رترادم  تسایـس  نم  زا  هیواعم  ادخ , هب  دنگوس  ( 6 (؛ سانلا یهدا  نم  تنکل  ردـغلا  هیهارک  الول  و  رجفی ,

سپ دیدحلا , یبا  نبا  ننست  لها  دنمشناد  مدوب .» مدرم  نیرترادم  تسایس  نم  دوبن , یتشز  تلصخ  گنرین  رگا  و  دوش , یم  هانگ  بکترم 
هیواعم دشاب , یهلا  دودح  لیطعت  هلماجم و  هلیح , گنرین , ره  اب  تلم , بولق  فیلأت  ینعم  هب  تسایس  رگا  : » دسیون یم  قوف  نخس  رکذ  زا 

ياهروتسد لدع و  ساسا  رب  روما  ریبدت  ینعی  تسا ؛ یقیقح  ینعم  هب  تسایس  رگا  و  دوب , مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  زا  رترادم  تسایس 
یمالسا تایاور  رد  ( 7 «.) دوب رترادم  تسایس  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  دشاب ـ  یتسایس  نینچ  وریپ  دیاب  یناملسم  ره  هک  دشاب ـ  مالسا 

لامج : » دیامرف یم  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ماما  هنومن  ناونع  هب  تسا . تسایـس  یگنوگود  رگنایب  هک  هدش  فیرعت  يا  هنوگ  هب  تسایـس  زین 
نخـس رد  و  تسا » تردق  ماگنه  وفع  و  يربهر , رد  تلادـع  تیاعر  تسایـس , ییابیز  ( 8 (؛ هردقلا عم  وفعلا  و  هرمالا , یف  لدعلا  هسایـسلا 
تسایس دیسرپ : مالسلا ـ  هیلع  یبتجم ـ  ماما  زا  یـصخش  تسا .» یتشز  تسایـس  يراک  متـس  (9 ؛) روجلا هسایـسلا  سئب  : » دیامرف یم  رگید 

قوقح ینک  تیاعر  هک  تسا  نآ  تسایس , ( 10 (؛ تاومالا قوقح  ءایحالا و  قوقح  هللا و  قوقح  یعارت  نا  یه  : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟
تـسایس دب . بوخ و  يزاجم , یقیقح و  تسا : هنوگ  ود  رب  تسایـس  هک , نیا  هجیتن  ار .»...  ناگدرم  قوقح  ناگدنز و  قوقح  دـنوادخ و 

زا ار  مالسا  تروص  نیا  رد  هک  درک , ادج  یتسایس  نینچ  زا  ار  مالسا  ناوت  یمن  زگره  و  دراد , مالسا  اب  ینتسسگان  دنویپ  یقیقح  بوخ و 
هشیدنا و دـندوب , رادـم  تسایـس  مالـسلا ـ  مهیلع  ناماما ـ  ناربمایپ و  همه  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  ام  ساسا  نیمه  رب  میا . هدرک  یهت  نورد 

تـسایس نیع  يراـک  نینچ  هک  تسا  نشور  و  قح . تموکح  تیبـثت  2 ـ ییادز ؛ توغاـط  1 ـ دـش : یم  هصالخ  زیچ  ود  رد  اـه  نآ  هماـنرب 
هک نانچ  هدش , ناونع  مالسلا ـ  مهیلع  ناربمایپ ـ  همانرب  هحولرس  ناونع  هب  نآرق  رد  تسا  یقیقح  تسایس  اب  هتخیمآ  هک  راک  ود  نیا  تسا .

ار اتکی  يادخ  هک  میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  ام  ( 11 (؛ توغاطلا اوبنتجا  هللا و  اودبعا  نا  ًالوسر  هما  لک  یف  انثعب  دـقل  و  : » میناوخ یم 
دنویپ دروم  رد  ریذپان  للخ  لیالد  ینیع و  دهاوش  زا  یکی  تسایس  هلأسم  و  مالـسلا ـ  مهیلع  ناماما ـ  دینک .» بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و 

اه نآ  دوش , یم  هدید  تسایس  رد  تلاخد  مالسلا ـ  مهیلع  موصعم ـ  ناماما  یگدنز  يایاوز  رتشیب  رد  هک  تسا  نیا  تسایس  نید و  مکحم 
توغاط هار  رد  اه  نآ  رتشیب  دنتخادرپ , یم  تموکح  لیکـشت  هب  طیارـش  دوجو  تروص  رد  و  دـندوب , مدرم  رب  تیمکاح  تماما و  یعدـم 
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هلاس جنپ  جـنر  رپ  تموکح  تسا , توغاط  اب  هزرابم  لماک  هنومن  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما  میظع  تضهن  دندیـسر , تداهـش  هب  ییادز 
رد ساسا  نیمه  رب  درک . یم  تیاده  ار  نآ  تشاد و  رارق  تسایـس  سأر  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یکاح  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح 

لها ای  مکیلع  مالـسلا  : » مییوگ یم  مالـسلا ـ  مهیلع  ناماما ـ  فصو  رد  هدـش , لقن  مالـسلا ـ  هیلع  يداه ـ  ماما  زا  هک  هریبک  هعماج  ترایز 
«. اهرهش ياه  هیاپ  و  ادخ , ناگدنب  نارادم  تسایس  تلاسر و  نادناخ  يا  امش  رب  مالـس  ( 12 (؛ دالبلا ناکرا  دابعلا و  هساس  و  هوبنلا ...  تیب 

. تسا تسایـس  هب  طوبرم  هدیـسر , ام  هب  مالـسلا ـ  مهیلع  موصعم ـ  ناماما  زا  هک  یهقف  ماـکحا  باوبا  رتشیب  هک  نیا  رتـالاب  اـه  نیا  همه  زا 
, تسا قلاخ  اب  قلخ  يونعم  هطبار  نامه  تادابع  تاسایـس . و  تالماعم , تادابع , دننک : یم  میـسقت  شخب  هس  هب  ار  یهقف  بتک  ام  ياهقف 

تالماعم تادابع و  نامه  دوش , رتشیب  تقد  رگا  و  دـشاب . یم  تموکح  اب  مدرم  هطبار  تاسایـس  تسا , رگیدـکی  اب  مدرم  هطبار  تالماعم 
هبنج هک  تسا  یتادابع  زا  تعامج  زامن  هعمج و  زامن  جـح , ًالثم  دریذـپ ؛ یمن  ناماس  دـنمورین  حیحـص و  ِتسایـس  تموکح و  نودـب  زین 

ناماس هب  ان  صقاـن و  ًاـعطق  تموکح , قیقد  تراـظن  مکاـحم و  نودـب  زین  اهدتـس  داد و  تـالماعم و  تسا . يوق  رایـسب  نآ  یـسایس  ياـه 
لئاـسم زا  یمالـسا  ياـه  هماـنرب  تاـمیلعت و  يزاسادـج  نیارباـنب , دـنروآ . یمرد  ضیعبت  مروت و  جرم و  جره و  زا  رـس  و  دـش , دـنهاوخ 

یم شوارت  ناـگدز  برغ  موـقلح  زا  دوـش و  یم  هداد  ییادـج  نیا  دروـم  رد  برغ  رد  هک  ییاهراعـش  تسا و  نکمم  ریغ  يرما  یـسایس ,
نید هک  ارچ  تسا , مسج  حور و  دنویپ  دننامه  حیحص , تسایس  اب  حیحص  نید  دنویپ  هک  ارچ  تسا , شزرا  دقاف  اوتحم و  یب  ًالماک  دنک ,

مه زا  ار  تسایـس  نید و  هک  نانآ  هک , نیا  هجیتن  تسا . یـسایس  یعامتجا و  يدرف , نیناوق  زا  يا  هعومجم  هکلب  تسین , يدرف  نیناوق  اهنت 
باتک رد  هرس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  ترضح  هک  نانچ  ار , ود  ره  ای  ار و  تسایس  موهفم  ای  دنا و  هدیمهفن  ار  نید  موهفم  ای  دنا  هدرک  ادج 

مالـسالا و ال فرعی  مل  لـهاج  وـهف  هسایـسلا  نع  ّکـفنم  نیدـلا  نا  مهوـت  نمف  : » دـسیون یم  هعمج  زاـمن  ثحب  رد  هلیـسولا  ریرحت  یهقف 
( - 1 «.) ار تسایـس  هن  هتخانـش و  ار  مالـسا  هن  هک  تسا  یهاگآان  وا  تسا , ادـج  تسایـس  زا  نید  دـنک  لاـیخ  هک  سک  نآ  ( 13 (؛ هسایسلا

(4 . ) ص 219 ج 13 , رون , هفیحص  ( - 3 . ) تسایس هژاو  دیمع , گنهرف  ( - 2 (. ) ص 78 ج 4 , دیدج , پاچ   ) سوس هژاو  نیرحبلا , عمجم 
رد و  دش , دلوتم  نارهت  رد  ق  . ـ لاس 1303 ه رد  هک  تسا  هتـسجرب  دهاجم و  دهتجم  یناشاک , مساقلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  روظنم , - 
ـ  مالسلا هیلع  میظعلادبع ـ  ترضح  رهطم  دقرم  رانک  رد  شدقرم  درک . تلحر  نارهت  رد  یگلاس  رد 78  ش ) . ـ 1340 ه  ) ق . ـ لاس 1381 ه

كالفالا کلف  هعلق  هب  میژر , نآ  هلیسو  هب  ش  . ـ هام 1327 ه نمهب  رد  يولهپ , میژر  اب  هزرابم  رطاخ  هب  یناشاک  ياقآ  تسا . ير  رهش  رد 
( - 5 . ) تشگزاـب نطو  هب  ش  . ـ دادرخ 1329 ه رد 20  ماجنارـس  دیدرگ , دیعبت  نانبل  هب  اج  نآ  زا  یتدـم  زا  سپ  و  دـش , دـیعبت  دابآ  مرخ 

ج 10, دیدحلا , یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( - 7 . ) هبطخ 200 حلاص , یحبـص  هغالبلا  جهن  ( - 6 . ) 216 ص 217 ـ  ج 13 , رون , هفیحص 
( - 11 . ) ص 42 ج 1 , مالـسلا , ـ  هیلع  نسحلا ـ  هایح  ( - 10 . ) 341 نامه , ( - 9 . ) ص 374 ج 1 , مـکحلا , ررغ  ( - 8 . ) دعب هب  ص 212 

زا زارف  دنچ  ص 234 . ج 1 , هلیسولاریرحت , ( - 13 . ) ص 955 هریبک , هعماج  ترایز  نانجلا , حـیتافم  ( - 12 . ) هیآ 36 (, 16  ) لحن هروس 
دروم نیا  رد  تسایس  نید و  ینتـسسگان  دنویپ  گرزب  راد  مچرپ  هرـس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  ترـضح  هرـس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  نانخس 

نآ اب  هرـس ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  مینک : یم  بلج  نآ  زا  زارف  دـنچ  هب  ار  امـش  رظن  ماتخ , نسُح  ناونع  هب  اج  نیا  رد  دـنراد , رایـسب  راتفگ 
هدش داریا  ش  . ـ 1343 ه  / 1 خیرات 21 /  رد  هک  دوخ  ياه  هباطخ  زا  یکی  زا  يزارف  رد  دنتشاد , روما  لئاسم و  هب  هک  یفرژ  هاگن  هشیدنا و 

ریغ ياـه  بتکم  فـالخ  رب  تـسا  یبـتکم  مالـسا  دـنا ...  هدرک  یفرعم  دـب  ار  مالـسا  تـسا , تسایـس  شماـمت  مالـسا  هللاو  : » دـیامرف یم 
ولو هتکن  چـیه  زا  و  دراد , تراظن  تلاخد و  يداصتقا , یـسایس و  یگنهرف , يونعم , يدام , یعامتجا , يدرف , نوؤش  ماـمت  رد  يدـیحوت ,
نآ هعمج , ياه  هبطخ  نیا  هعمج , نیا  تسا . یـسایس  شیدابع  ماکحا  هک  تسا  ینید  مالـسا  ( » 1 «.) تسا هدرکن  راذگورف  زیچان ...  رایسب 

تایعامتجا تبـسن  تسا . یـسایس  لئاسم  شا  همه  تافرع , نیا  ینم , نیا  رعـشم , نیا  هکم , نیا  عامتجا , نیا  دـیع , ياـه  هبطخ  نآ  دـیع ,
ماکحا همه  تسا و  باتک  هاجنپ  دودـح  هک  ثیدـح  باتک  هرود  کی  زا  تسا , رتشیب  مه  کی  هب  دـص  تبـسن  نآ , يدابع  تایآ  اب  نآرق 

هب طوبرم  ماـکحا  زا  يرادـقم  تسا , راـگدرورپ  هب  تبـسن  ناـسنا  فیاـظو  تاداـبع و  هب  طوبرم  باـتک  راـهچ  هس  دراد , رب  رد  ار  مالـسا 
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دهتجم رظن  رد  تموـکح  ( » 2 «.) تسا هعماـج  ریبدـت  تسایـس و  قوقح , تاـیداصتقا , تاـیعامتجا , هب  طوبرم  همه  هیقب  تسا , تاـیقالخا 
یمامت اب  دروخرب  رد  هقف  یلمع  هبنج  هدـنهد  ناشن  تموکح  تسا , تیرـشب  یگدـنز  يایاوز  یمامت  رد  هقف  یماـمت  یلمع  هفـسلف  یعقاو ,

رد ار  هقف  مکحم  لوصا  میهاوخ  یم  هنوگچ  ام  هک  تسا  نیا  یـساسا  فدـه  تسا ...  یگنهرف  یماـظن و  یـسایس , یعاـمتجا , تالـضعم 
هبنج داهتجا  هقف و  هک  تسا  هلأسم  نیمه  زا  رابکتـسا  سرت  همه  میـشاب ؟ هتـشاد  باوج  تالـضعم  يارب  و  مینک ؟ هدایپ  هعماج  درف و  لمع 
هلمج زا  هدش  رکذ  اتـسار , نیا  رد  هرـس , ـ  سدق  ینیمخ ـ  ماما  زا  يراتفگ  لوا , لصف  رد  و  همدقم , رد  ًالبق  ( 3 «.) دنک ادیپ  یلمع  ینیع و 

(4 «.) دنتـسه ریدـغ  رد ) مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  بصن  يارجاـم   ) رکنم تقیقح  رد  دـنناد  یم  ادـج  نید  زا  ار  تسایـس  هـک  ناـنآ  : » هـک نـیا 
نیا رد  هک  هدومرف  ینوگانوگ  بلاطم  تسایس , نید و  دنویپ  نوماریپ  يا , هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  راتفگ  زا  ییاهزارف 

, تسا نآرق  مالسا و  ندرک  يوزنم  يارب  نانمشد  نیرید  هئطوت  هک  تسایس  زا  نید  ییادج  : » مینک یم  بلج  زارف  دنچ  هب  ار  امـش  رظن  اج 
دیاب يرابکتسا , يرامعتسا و  ياه  تسایـس  اب  هلباقم  رد  یمالـسا  ياهروشک  همه  رد  نید  ندمآ  نادیم  هب  و  دوش , موکحم  تدش  هب  دیاب 

هک دـننآ  راـک  رد  نمـشد  هب  هدـش  هتخورف  ياـه  تـسد  نارودزم و  ياـه  مـلق  زورما  دوـش . هدرمـش  ناملـسم  ياـه  تـلم  یموـمع  سرد 
یم لمحت  یتروص  رد  ار  تیناحور  هعماج  بالقنا , نانمـشد  دـننک . فیعـضت  مدرم  مشچ  رد  ار  بالقنا  يونعم  هناوتـشپ  نیا  تیناحور ) )

ربخ و یب  نویناحور  زا  یعمج  دننام  و  دنـشکب , رانک  بالقنا  ياه  هنحـص  رد  روضح  تسایـس و  روما  رد  تلاخد  زا  نویناحور  هک  دـننک 
تـسا مزال  تیناحور  رب  . ) دنراپـسب نانآ  هب  ار  مدرم  یگدنز و  روشک و  دننک و  افتکا  دجاسم  سرادم و  جنک  هب  لاح , هتـشذگ و  رجحتم 

ياه هزوح  دوخ و  یگدنز  رد  هجو  چیه  هب  تسا , یمالسا  هفیظو  فالخ  نانمشد و  تساوخ  هک  ار  یسایس  تیلاعف  زا  يرود  اوزنا و  هک )
ملع دنشاب و  لوغشم  ریذپان  یگتسخ  هناصلخم و  یشالت  هب  مدرم , فوفص  شیپاشیپ  رطخ , عقاوم  رد  ًاصوصخم  هراومه  دنهدن , هار  هیملع 

(5 «.) دننک رپ  ار  ههبج  دجـسم و  هسردـم , رگنـس  هس  ره  و  دـنزاس , هارمه  یلمع  یلوق و  غیلبت  اب  ار  تفرعم  داهج ؛ اب  ار  هقفت  و  لمع , اب  ار 
ص ج 20 , رون , هفیحص  ( - 4 . ) 1372  / 3  / 8 ناهیک , همانزور  ( - 3 . ) ص 98 ج 21 , نامه , ( - 2 . ) ص 65 ج 11 , رون , هفیحص  ( - 1)

ص97 هیقف ، تیالو  باتک  يدراهتشا - يدمحم  دمحم  . 162 ص 163 ـ  رثوک , لسن  زا  هنازرف  يربهر  ( - 5 . ) 28 29 ـ 

هیقف تیالو  یسایس  ماظن  عون 

ریسفت دیاب  تسخن  حیحـص ، خساپ  نتفای  يارب  ای ؟...  ینید  تموکح  لکـش  هّیرظن  اهنت  هیقف ، تیالو  هّیرظن  هیقف  تیالو  یـسایس  ماظن  عون 
نییبت اب  هطبار  رد  یّمهم  ياه  ضرف  شیپ  یساسا و  لئاسم  رب  ینتبم  ینید  تموکح  زا  ام  ریسفت  میهد . حیـضوت  ینید  تموکح  زا  ار  دوخ 
هّجوت اب  اهنآ  زا  کی  ره  یسررب  هک  تسا ، يرثکاّدح  یلقاّدح و  نید  نید و  زا  راظتنا  هلئسم  تسایس ، نید و  هطبار  ترخآ ، ایند و  طابترا 

ار ینید  تموکح  یناسک  رگا  هک ، نیا  تسا  حرط  لباق  الامجا  هچنآ  تسا . نوریب  لاجم  نیا  هلـصوح ي  زا  دراد ، هک  ییاه  یگدیچیپ  هب 
کی هجرد  نارازگراک  ناربهر و  هک  یتموکح  دننادب ، ناناملـسم  تموکح  ار  یمالـسا  تموکح  الثم  دننک ، ریـسفت  نانّیدتم  تموکح  هب 

نیناوق یلو  دنـشاب  اشوک  دوخ  ِيدرف  ِینید  ِفیاـظو  هب  تبـسن  تسا  نکمم  اـسب  هچ  هک  يدارفا  دـنهد ، یم  لیکـشت  ناملـسم  دارفا  ار  نآ 
تروص نیا  رد  دـننادب ، یمالـسا  تموکح  ار  نیا  و  دـشابن ، هتفرگرب  یمالـسا  عبانم  زا  دـشاب و  ینید  ریغ  نانآ  یعامتجا  طباور  رب  مکاح 

طرـش اریز  تشاد ; دهاوخن  یموزل  تعیرـش  تارّرقم  نیناوق و  زا  یمالـسا  مکاح  ربهر و  یهاگآ  تسین و  هیقف  تیالو  هیرظن ي  هب  يزاین 
فلاخم و ینید و  ریغ  الماک  یعامتجا ، طباور  رب  مکاـح  نیناوق  دـنچ  ره  تسا ، مکاـح  ندوب  ناملـسم  ینید ، تموکح  قّقحت  يارب  مزـال 

یعامتجا طباور  رد  دص ، رد  دص  صلاخ و  روط  هب  نید ، ماکحا  یلو  دشاب ، ینید  ْنیناوق  زا  يا  هراپ  رثکادح ، ای  دـشاب و  مالـسا  اب  هناگیب 
رد دوب ;و  دهاوخ  یمالسا  ینید و  ود ، ره  ( مالسلا هیلع  ) ریما ترضح  تموکح  هیواعم و  تموکح  ریسفت ، نیا  قبط  دشاب . هتـشادن  روضح 

رالوکس کیئال و  هیکرت ي  ات  ناتسکاپ  ات  ناتسبرع  زا  تسناد ، یمالسا  تموکح  ياراد  دیاب  ار  یمالـسا  ياهروشک  یمامت  زورما ، ناهج 
رد ار  ناوناب  باجح  یّتح  تسا و  زکرمتم  اه  هناخ  جـنک  هب  عامتجا  هنحـص ي  زا  ینید  نیناوق  ندـنار  رب  نآ  نامکاح  شالت  یمامت  هک  ار 
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یم هک  دنهد  یم  هئارا  ار  ریـسفت  نیا  یناسک  تفریذـپ . یمالـسا  تموکح  ناونع  هب  دـیاب  دـنبات ، یمن  رب  تارادا  اه و  هاگـشناد  هصرع ي 
ریسفت نیا  هب  مه ، یمالسا  تموکح  دننک ـ  یم  راکنا  ار  یمالسا  هفسلف ي  یّتح  میرادن ـ  یمالسا  یمیش  کیزیف و  هک  روطنامه  دنرادنپ ،

، یـسایس طـباور  یگنوگچ  ناـمکاح و  طیارـش  يراد و  ماـمز  هویـش ي  هراـبرد ي  دـشاب و  هتـشاد  رظن  تموکح  هصرع ي  رد  مالـسا  هک 
(1 .) دننک یم  دودحم  ترخآ  قیرط  كولس  ادخ و  هب  ار  مالسا  میرادن و  دشاب ، هتشاد  یمکح  نوناق و  هریغ  یماظن و  یگنهرف ، يداصتقا ،

هللا یلـص  ) مرکا یبن  هریـس ي  هب  طوبرم  یخیرات  ياه  تیعقاو  تسا و  هناگیب  الماک  مالـسا  نید  قیاقح  اب  قوف  رادـنپ  هک  تسا  حـضاو  اما 
; تسین ناحلاص  تموکح  یتح  ای  ناناملـسم و  تموکح  اـهنت ، یمالـسا ، تموکح  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـنک و  یم  یفن  ار  نآ  ( هلآو هیلع 

گرزب رامعم  ریبعت  هب  دراد . ذوفن  وا  دوپ  راـت و  رد  ینید  تارّرقم  هعومجم ي  مالـسا و  ّتیمکاـح  هک  تسا  یتموکح  یمالـسا  تموکح 
کچوک هک  یـسک  تسا . نآ  مزاول  نوؤش و  همه ي  اب  تموکح  زا  تراـبع  مالـسا  ( 2;) اهنوؤشب هموکحلا  وه  مالسالا  یمالـسا : بالقنا 

، داهج داصتقا ، تواضق ، نیناوق  و  دیامن ، لّمأت  نآ  تارّرقم  نیناوق و  رد  یکدنا  دشاب و  هتـشاد  مالـسا  ینید  ياه  هزومآ  اب  ییانـشآ  نیرت 
هعماج و اب  طبترم  لئاسم  عیمج  رد  مالـسا  هک  دهد  یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  دنیبب ، ار  رکنم و ... زا  یهن  فورعم و  هب  رما  للملا ، نیب  طباور 
رد ینیع  لـماک و  روضح  مالـسا  نیناوق  هک  تسناد  ینید  یمالـسا و  تموکح  ناوـت  یم  ار  یتـموکح  دراد و  نوناـق  مکح و  نآ  طـباور 

هفیظو هک  تسا  یتلود  یمالـسا  ینید و  تلود  دـشاب . نادرم  تلود  نامکاح و  تکرح  يانبم  دـشاب و  هتـشاد  یعامتجا  تاـیح  هصرع ي 
هب ترجه  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دوب . نینچ  زین  يوبن  هریـس ي  تسا . هعماج  هرکیپ ي  رد  نید  یمامت  هب  ندیـشخب  ّتینیع  شا 

. دومن سیـسأت  ار  یمالـسا  تلود  تشامگ و  تمه  ینایحو ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  ناناملـسم ، یعامتجا  ماظن  هرادا ي  هب  ًاصخـش  هنیدـم ،
هچ تسا ، مدرم  تشونرس  رب  یهلا  نید  ّتیمکاح  هک  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تشگ ، راکـشآ  ینید  تموکح  قیقد  موهفم  هک  نونکا 

شیپ فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار ، یمزیناکم  شور و  دوخ ، ماکحا  نورد  رد  مالـسا  ایآ  دوش ؟ ذاختا  دیاب  ییاه  هویـش  هچ  درک و  دیاب 
نامه یهلا ، نید  ّتیمکاح  يارب  هک  دشاب  دقتعم  دـهد و  یفنم  خـساپ  الاب  ياه  شـسرپ  هب  یـسک  تسا  نکمم  هچرگ  تسا ؟ هدومن  ینیب 
تلود سییر  تسین  مزال  الثم  تسین ; رگید  یطرـش  هب  زاین  دـنک و  یم  تیافک  ّتیریدـم ، تلادـع و  لیبق  زا  يراد ، مامز  یمومع  طیارش 
تیالو نوؤش  زا  یسایس ، تیمکاح  هلئـسم ي  الوا ، اریز ، تسوربور ; يّدج  هشقانم ي  اب  لامتحا  نیا  اّما  ( 3 ،) دشاب دهتجم  هیقف و  یمالسا 

يوس زا  هک  تسا  نآ  هب  هتـسباو  یتردـق  تلود و  ره  ّتیعورـشم  تسا ;و  ناحبـس  ِيادـخ  ِیعیرـشت  تیبوبر  هعومجم ي  ریز  یعیرـشت و 
ناماما يارب  روضح ، رـصع  رد  ّتیعورـشم  نیا  هعیـش ، فراعم  ساـسا  رب  هک  اـج  نآ  زا  دـشاب و  هتـشاد  فّرـصت  هزاـجا ي  قح ، ترـضح 

رد و  جع ) ) رصع ماما  فرط  زا  ندوب  نوذأم  تردق ، داهن  ره  تلود و  دیاب  مه  تبیغ  رصع  رد  تسا ، هدش  عیرـشت  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم
اما تیاور : لثم  تسا ، حرطم  هیقف  تیالو  هیرظن ي  ّهلدا ي  رد  هک  يدایز  تایاور  ساسا  رب  دـناسرب . تاـبثا  هب  ار  دوخ  ّتیعورـشم  هجیتن ،

یهلا و لـالح  مارح و  هب  ِناـهاگآ  هب  هـعجارم  هـب  فّـظوم  تـبیغ ، رـصع  رد  مدرم  (، 4) اـنثیداحا هاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا 
هک دریگ  شود  رب  ار  يراک  ّتیلوؤسم  یـسک  دریذـپ ، یمن  ناـسنا  ینادـجو  مهف  ترطف و  ًاـیناث ، دنـشاب . یم  ّتنـس  باـتک و  هب  نایانـشآ 

، نادراک هب  کچوک ـ  دنچ  ره  اهراک ـ  ندرپس  سانـشراک و  هب  عوجر  تسا . مزال  تراهم  ّتیوربخ و  دقاف  درادن و  نآ  اب  یفاک  ییانـشآ 
هار ات  ینوکـسم  دـحاو  کی  ثادـحا  تعاـس و  کـی  ریمعت  زا  دنرمـش . یمن  زیاـجار  نآ  زا  فّلخت  نادـنمدرخ  تسا و  ییـالقع  يا  هریس 

ياراد هک  یـسک  دـیامرف : یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماـما  تسا . ّنف  ياـناد  هب  عوجر  دـنمزاین  یگمه ، یتعنـص ، میظع  ياـه  حرط  يزادـنا 
دهاوـخ وا  غارـس  هب  تفاـی ، لوا  ناـپوچ  زا  رت  هاـگآ  یناـپوچ  هاـگره  تسا ، هداد  رارق  یناـپوچ  راـیتخا  رد  ار  اـهنآ  تـسا و  ینادنفـسوگ 

رت و مهم  ْراـک  ردـقره ، هّتبلا  تسین و  ریذپانثتـسا  تسا و  هدوب  نادـنمدرخ  نـالقاع و  یگـشیمه  هویـش ي  هک  تسا  یتقیقح  نیا  ( 5 .) تفر
يراد و مامز  زا  رت  مهم  يراـک  هچ  و  دوب ، دـهاوخ  رت  شیب  دنراپـسب ، شلها  هب  ار  راـک  نآ  هک  نآ  يارب  لـّمأت  ّتقد و  دـشاب ، رت  ساـسح 
، سانلا اهیا  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  ) ریما ترضح  هک  تسا  نیا  تسا . نآ  هب  هتسباو  ناناملسم  مالسا و  هعماج و  تشونرـس  هک  تموکح ،

نارگید زا  هک  تسا  یـسک  يراد  مامز  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  مدرم  يا  ( 6;) هیف هللارماب  مهملعا  هیلع و  مهاوقا  رمالا  اذـهب  سانلا  قحا  نا 
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ار اهنآ  دناوتب  ات  تسا ، مزال  مکاح  يارب  تعیرـش  نیناوق  زا  قیقد  یفاک و  یهاگآ  دشاب . رتاناد  تموکح  رما  رد  ادـخ  روتـسد  هب  رتاناوت و 
ات دهد ، صیخـشت  ار  ادخ  مکح  دیاب  دوخ  راد ، مامز  اریز  تسین ; دوصقم  هب  یفاو  نارگید  زا  يوریپ  يدیلقت و  یهاگآ  دراذگب و  ارجا  هب 

هعجارم ي اب  دیاب  دوخ  طیارـش ، رگید  رب  هوالع  رما ، ّیلو  ربهر و  تسین . هللا  مکح  هب  ملع  بجوم  نارگید  زا  دـیلقت  و  دـیامن ، ارجا  ار  نآ 
تمه نآ  يارجا  هب  دنک ، یم  ادیپ  یهلا  نوناق  هب  تبسن  هک  یتخانش  اب  دنک و  طابنتـسا  ار  یهلا  مکح  ّتنـس ، باتک و  عبانم و  هب  میقتـسم 

(7 .) درک ادـیپ  نانیمطا  هیقف ، تیالو  زج  رگید ، يا  هیرظن  ندوب  باوص  هب  ناوت  یمن  ینید ، تموکح  یعقاو  قّقحت  يارب  نیاربانب ، درامگ .
ترابع هک  دراد  دوجو  یساسا  طرـش  ود  ریبدت ، لقع و  لثم  يراد  مامز  هماع ي  طیارـش  رب  هوالع  دیامرف : یم  ( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  اذل 

مولع گـنهرف  رد  تسین ؟ دادبتـسا  هیقف  تیـالو  و  ( 9 «) دبتـسم يا  هعماج  ییالو  هعماـج ي   » اـیآ ( 8 .) تلادع نوناـق 2 ـ هب  ملع  1 ـ زا : دـنا 
دیاش هک ، دومن  حالصا  هیجوت و  هنوگ  نیا  دیاب  ار  لاؤس  نیاربانب ، هعماج ; فصو  هن  دریگ ، یم  رارق  تموکح  فصو  دادبتـسا ، یـسایس ،
ماظن يارب  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  تروص ، نیا  رد  تسا . يدادبتـسا  یماظن  ییالو ، تموکح  هک ، نیا  دـشاب و  ییـالو  تموکح  دوصقم ،

هدش راذـگاو  يّدبتـسم  ملاظ و  صخـش  هب  دودـحمان  تارایتخا  تردـق و  نآ ، رد  هک  یماظن  لوا ، دوش : یم  هئارا  فیرعت  ود  يدادبتـسا ،
يدادبتـسا تموکح  دشابن ، مدرم  همه ي  لوبق  دروم  نآ ، تردق  لامعا  ِشور  ای  ّتیعورـشم  هک  ار  رادتقا  عون  ره  مود ، ریـسفت  رد  دشاب ;
تاراـیتخا ياراد  يدادبتـسا و  یتـموکح  ییـالو ، تموـکح  هک  تشادـنپ  ناوـت  یم  هنوـگچ  فـیرعت ، ود  نـیا  رد  لـّمأت  اـب  ( 10 .) دنیوگ

كالم تسا . نوناق  تسا ، مکاح  هچنآ  عقاو ، رد  ییـالو ، تموکح  رد  هک  یلاـح  رد  دـشاب ؟ یمن  مدرم  تیاـضر  دروم  تسا و  دودـحمان 
فظوم همه  تسا و  رظن  دروم  نآ  رد  یـصاخ  ياه  كالم  طباوض و  هکلب  تسین . راد  مامز  ربهر و  ِیقیقح  ِّتیـصخش  تموکح ، يّدصت 

ات مدرم  مالسا ، ردص  رد  تسین . مدرم  تیاضر  نودب  یتموکح  نینچ  لیکـشت  دنـشاب و  یم  عرـش  نیزاوم  نوناق و  ِدودح  ِقیقد  ِتیاعر  هب 
رد تفرگن . لکـش  ترـضح  نآ  ییـالو  تموـکح  دـندومنن ، توـعد  هنیدـم  هب  هکم  زا  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  دنتـساوخن و 

يراد و ماـمز  بسک  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماـما  دـندادن ، ناـشن  لاـبقا  ادـتبا  رد  مدرم  نوـچ  مه ، ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  ثداوـح 
وا تیب  يوس  هب  هناقاتـشم  مدرم  یتقو  لاس ، جنپ  تسیب و  زا  سپ  هکلب  دـیدرگن ; رازراک  نادـیم  دراو  ریـشمش  هضبق ي  رب  هیکت  اب  تیالو ،

. داد ناـماس  ار  شیوخ  ییـالو  تموکح  تشگ و  تیـالو  لاـمعا  هب  رـضاح  دـندرک ، شریذـپ  ياـضاقت  وا  زا  هنازجاـع  دـندروآ و  موجه 
عمج لباق  یـضرف  چـیه  رد  دـنریگ و  یم  رارق  داضتم  بطق  ود  رد  تیالو  اب  دـش ـ  هئارا  نآ  زا  هک  ییانعم  هب  هّجوت  اب  دادبتـسا ـ  نیارباـنب ،

رد یتلود ، نید  ینید و  تلود  یناچوق ، دـمحم  79 و  ص 81 -  ءایبنا ، تثعب  فده  ادـخ  ترخآ و  ناگرزاب ، يدـهم  ر.ك : 1 ـ) .) دنتسین
داوج دمحم  هنومن ر.ك : يارب  3 ـ) . ) ص 472 ج2 ، عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  2 ـ) . ) 40 ص 14 -  يروکشا ، یفسوی  نسح  اب  وگو  تفگ 

، قودص خیش  4 ـ) . ) ص 168 هعیـش ، هقف  رد  تلود  ياـه  هیرظن  رویدـک ، نـسحم  رد ،: لـقن  ص8 ، یمالـسالا ، هلودـلا  ینیمخلا و  هینغم ،
جهن 6 ـ) . ) ص 35 ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  5 ـ) . ) ص 68 هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  رد : لـقن  ص 484 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامکا 

رد تلود  نید و  شورـس ، دـمحم  ص 50 و  ج1 ، اه ، خساپ  اه و  شـسرپ  يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم  ر.ك : 7 ـ) . ) هبطخ 173 هغالبلا ،
زکرم 10 ـ) . ) نیدرورف 77 رجاه ، مایپ  يدزی ، میهاربا  هب : دینک  هاگن  9 ـ) . ) ص 37 هیقف ، تیالو  8 ـ) . ) 291 ص 280 -  یمالسا ، هشیدنا ي 
گنر اب  دادبتسا ، تسا و  يدادبتـسا  هیقف  تیالو  دش  هتفگ  هک  نیا  اّما  ص 89 . یـسایس ، مولع  گنهرف  ناریا ، یملع  كرادم  تاعالطا و 

رد هک  ییاه  یگژیو  مالسا و  نید  ياه  هزومآ  لیلحت  رب  ینتبم  هک  نآ  زا  شیپ  ههبش  نیا  یخیرات ، رظن  زا  ( 1 ،) تسا یقاب  نانچمه  یعرش 
هعماج زا  یهورگ  ناشیدناون و  زا  یخرب  تسا . هتفر  نیمز  برغم  رـس  رب  هک  تسا  يزیچ  زا  ّرثأتم  دشاب ، دراد  دوجو  مالـسا  یـسایس  ماظن 

اب عماوج  همه ي  يارب  قالطالا ، یلع  یّلک و  تروص  هب  ار ، اهنآ  ياهرظن  راـهظا  برغ ، یـسایس  ناـفوسلیف  زا  ماـهلا  اـب  يرکف ، نشور  ي 
هرابرد ي هبناج  همه  قیقد و  لّمأت  هک  نآ  نودـب  دـنریذپ ، یم  نامدوخ  هعماج ي  هلمج  زا  اه ، گنهرف  نایدا و  یمامت  توافتم و  طـیارش 

تموکح ندناوخ  يدادبتـسا  اعّدم ، نیا  هنومن ي  دشاب . هتفرگ  تروص  هدروآ ، مهارف  ار  اهرظن  راهظا  نآ  هک  ینامز  یناکم و  تایـضتقم 
کچوک لفاحم  هریاد ي  رد  تعیرش  ياهروتسد  لگه ، هدیقع ي  هب  ( 2 .) دوش یم  هدهاشم  لگه  نوچ  ینافوسلیف  راثآ  رد  هک  تسا  ینید 
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يدنبزرم هب  اریز  دوش ; یم  هدیشک  دادبتسا  هب  دریگ ، یم  رب  رد  ار  نادنورهـش  یمامت  هک  یماگنه  یلو  دشاب ، دنمدوس  دناوت  یم  یحیـسم 
، دش ّطلسم  اسیلک  یتقو  لگه ، هدیقع ي  هب  دنک . یم  مورحم  ناشقوقح  زا  ار  نادنورهش  زا  يرایسب  هک  دماجنا  یم  هعماج  نورد  رد  ییاه 

ورملق زا  ار  وا  اسیلک  تسا ، شیوخ  یندم  قوقح  ناهاوخ  تسا و  هدیشک  تسد  نآ  زا  هتـشاد و  ای  درادن و  اسیلک  هب  نامیا  هک  يدنورهش 
لخاد رد  ّطلـسم  یتردـق  هب  اسیلک  یتقو  دـیوگ : یم  تسا ، هداتفا  قافتا  شدوخ  نامز  رد  هک  یعیاقو  هب  هراـشا  اـب  لـگه ، دـنار . یم  دوخ 
دروم رد  اـهنت  هن  دـنار و  یم  تلود  نماد  زا  ناـس ، نیدـب  دسانـش و  یمن  شیوخ  ءزج  ار  رگید  بهاذـم  ناوریپ  دوـش ، یم  لیدـبت  تلود 

(3 .) دـنهد یمن  ناشن  دوخ  زا  لّـمحت  رگید  زین  ناـشلاوما  ّتیکلاـم و  هب  طوبرم  لـئاسم  باـب  رد  هکلب  ناـمیا ، هدـیقع و  هب  طوبرم  لـئاسم 
لمع هب  هّجوت  اب  وا  هچنآ  هک  دید  دیاب  اسیلک ، ِدرک  لمع  یحیسم و  هعماج ي  هب  تبسن  لگه  ياهرظنراهظا  هب  تبسن  يرواد  نودب  نونکا 

زین مالسا  رد  ایآ  تسا ؟ قیبطت  لباق  هزادنا  هچ  مالسا ، یـسایس  ماظن  رب  مکاح  تارّرقم  اه و  هزومآ  اب  تسا  هدومن  نایب  اسیلک  نابابرا  ِدرک 
؟ دتفا یم  هرطاخم  هب  اهنآ  ّتیکلام  و  دنوش ، یم  مورحم  يدنورهـش  هیلّوا ي  قوقح  زا  اه  ّتیّلقا  لگه ،) رظن  دروم   ) یحیـسم عماوج  دننام 
رد دهد . یم  یفنم  خساپ  شسرپ  نیا  هب  دشاب ، هتشاد  مالـسا  ینید  میهافم  اب  ییانـشآ  نیرت  کچوک  هک  یفـصنم  ناسنا  ره  دیدرت ، نودب 
یم هراشا  ثحب  نیا  ساّسح  ياـه  لصفرـس  زا  یخرب  هب  اـهنت  تخادرپ ، مهم  عوضوم  نیا  هبناـج ي  همه  یـسررب  هب  ناوت  یمن  لاـجم  نیا 

(: مالـسلا هیلع  ) ریما ترـضح  هتفگ ي  هب  دوش ، یم  لماش  انثتـسا ، نودـب  ار ، دارفا  یمامت  هک  تسا  ماـع  ینوناـق  تلادـع  مالـسا ، رد  مینک .
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تساـهنآ . نیمأـت  هب  فّظوم  تلود  تسا و  نادنورهـش  یماـمت  هب  ّقلعتم  یندـم  قوقح  (. 4) ماع سئاس  لدعلا 

، ادخ دزن  اه ، ناسنا  نیرت  بوبحم  دـندنوادخ و  لایع  ْمدرم  ( 5;) ِهللا َلایع  َعفن  نَم  ِهللا  َیِلا  ِْقلَخلا  ُّبَحَاَف  ِهللا  ُلایع  ُْقلَخلا  دـنیامرف : یم  ( هلآو
هب داقتعا  نافلاخم  هک  درک ، بیوصت  ینوناق  لاس 1648 م . رد  سیلگنا  ناملراپ  اپورا ، رد  رگا  دناسرب . دوس  ادخ  لایع  هب  هک  تسا  یسک 

یحیـسم چـیه  هک  دـش  رّرقم  ناتـستورپ ، هب  یمـسر  بهذـم  رییغت  اـب  لاـس 1688 م . رد  لـباقم ، رد  درک و  موـکحم  مادــعا  هـب  ار  ثـیلثت 
قَِرف ریاس  اهنت  هن  هیقف ، تیـالو  ماـظن  رد  اـّما  ( 6 ،) دـنک لمع  دوخ  یبهذـم  مسارم  هب  سیلگنا  تموکح  ورملق  رد  درادـن ، قح  یکیلوتاـک 

رادروخرب لماک  ياه  يدازآ  قوقح و  زا  مه ، ینید  ياه  ّتیلقا  هکلب  دـندازآ ، دوخ  یبهذـم  مسارم  رد  الماک  ّتنـس ، لها  ریظن  ناملـسم ،
هدـنیامن سلجم  رد  دـیامن ; نیمأت  ار  اهنآ  ّتینما  دـیاب  تلود  دوش و  یم  تیامح  اهنآ  لاوما  راک و  هیامرـس ي  زا  دارفا ، ریاـس  لـثم  هدوب ،

رگا یتح  نانآ  تشاد . دنهاوخ  یمالـسا  هعماج ي  ربهر  يأر  اب  گنـس  مه  شزرا و  مه  ییأر  دـننک و  یم  تکرـش  تاباختنا  رد  دـنراد ;
. دوب دـنهاوخن  ضّرعت  ضارتعا و  دروم  دـننکن ، رهاظت  هک  ینامز  ات  دـشاب ، زیاج  ناـشدوخ  رظن  زا  هک  دـنوش ، یمالـسا  تاـمرحم  بکترم 

اما نیدلا و  یف  کل  خا  اما  نافنص : مهناف  هیعرلل ... همحرلا  کبلق  رعشاو  دیامرف : یم  رتشا  کلام  هب  نامرف  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح 
یم وت  ناـعون  مه  اـی  وت و  ینید  ردارب  اـی  دـنا  هورگ  ود  ناـنآ  اریز  هد ... رارق  دوخ  بلق  رد  ار  تیعر  رب  تمحر  ( 7;) قلخلا یف  کل  ریظن 

رایعم نازیم و  دـنزب و  کحم  نآ  اب  ار  دوخ  دـیاب  یمالـسا  تلود  ره  هک  مالـسا ، یـسایس  ماـظن  یلـصا  هخـسن ي  یعقاو و  يوگلا  دنـشاب .
شوگ هب  یتقو  نآ  رد  هک  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  تموکح  دریگ ، یم  رارق  ماـظن  تیمالـسا 

: دـیوگ یم  هک  دوش  یم  راد  هحیرج  شفطاوع  نانچ  تسا ، هدروآرد  یمذ  نز  کی  ياپ  زا  لاخلخ  نمـشد ، هک  دـسر  یم  مالـسا  مکاـح 
دروآ و رامش  هب  يدادبتـسا  ار  یماظن  نینچ  دناوت  یم  یفاصنا  اب  هنازرف ي  ناسنا  مادک  ( 8 .) تسین شنزرس  لباق  دریمب ، ّرثأت  زا  ناسنا  رگا 

رتیلاتوت یتموکح  هیقف  تیالو  ایآ  دیامن ؟ هسیاقم  دوب ، هدروآ  رد  هوتس  هب  ار  یبرغ  نادنمشناد  هک  اسیلک ، ماظن  رب  مکاح  دادبتـسا  اب  ار  نآ 
يوسنارف هشیر ي  زا  رتیلاـتوت  هژاو ي  مینک . هجوت  نآ  یـسایس  موهفم  رتیلاـتوت و  هژاو ي  هب  دـیاب  شـسرپ ، نیا  یـسررب  يارب  ( 9 (؟  تسا

زا ار ، هعماج  نوؤش  هیّلک ي  هک  دوش  یم  قالطا  يدادبتـسا  ياه  میژر  زا  هتـسد  نآ  هب  تسا و  هدش  هتفرگ  لماک  عماج و  يانعم  هب  لاتوت 
قبط درک و  عادبا  ار  هژاو  نیا  ینیلوسوم  دنروآ . یم  رد  دوخ  تراظن  لرتنک و  تحت  رنه ، گنهرف و  بهذـم ، ات  هتفرگ  داصتقا  تسایس و 

ار رتیلاتوت  تسین . تلود  هیلع  تلود و  زا  زیچ  چـیه  دراد و  دوجو  تلود  رطاـخ  هب  زیچ  همه  نآ  رد  هک  تسا  یماـظن  رتیلاـتوت  وا ، فیرعت 
ياـه ماـظن  نینچ  رد  تسناد . هماـک  دوخ  یبزح و  کـت  تموکح  ینوناـق و  هکی  رگیدـمه ، دادبتـسا  لداـعم ، ناوت  یم  یـسراف  ناـبز  رد 
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ناوت یم  ار  یتسیـشاف  یتسینومک و  ياه  میژر  درادـن . یتلاـصا  دوخ  زا  تسا و  نآ  تمدـخ  رد  هعماـج و  ّلـک  زا  یئزج  درف  ره  یـسایس ،
شومارف هعماج و  تلاصا  مسیرتیلاتوت ، هشیدنا ي  یلـصا  ینابم  زا  الاب ، فیرعت  قبط  ( 10 .) دروآ رامش  هب  مسیرتیلاتوت  ماظن  زا  ییاه  هنومن 

هدارا ي روعـش و  نادـجو و  حور و  تسه  هچره  هیرظن ، نیا  قباـطم  تسا . هعماـج  هدـنروآ ي  دـیدپ  هدـنزاس و  هک  تـسا  يدرف  ندوـمن 
حیحـص شنیب  رب  هیقف  تیالو  یمالـسا و  تموکح  اما  دـنبای ; لالحمـضا  نآ  رد  دـیاب  دارفا  دوش و  یم  رولبتم  تلود  رد  هک  تسا  یعمج 

يارب میرک  نآرق  هک  لاح  نیع  رد  هللا ) همحر  ) يرهطم دیهش  ریبعت  هب  ار . هعماج  مه  دناد و  یم  لصا  ار  درف  مه  هک  تسا  راوتسا  یمالـسا 
درف نیا  یمالـسا ، رّکفت  رد  ( 11 .) دراد تلاـصا  مه  درف  یلو  تسا ، لـئاق  كرتشم  روعـش  مهف و  كرتشم و  تشونرـس  عماوج  اـه و  تّما 

هفیظو و یـسایس  دُعب  رد  دشک و  یم  شود  رب  ار  یهلا  فیلاکت  ّتیلوؤسم و  نیگنـس  راب  دروآ و  یم  نامیا  یهاگآ ، رایتخا و  اب  هک  تسا 
ذاّختا یـسایس ، یهاگآ  اب  دزرو و  تکراشم  دـنک و  تلاخد  هعماج  یـسایس  ّتیمکاح  رد  ینید ، تارّرقم  ساـسا  رب  دـیاب  دراد و  فیلکت 

ارچ دنتـسه ، يوریپ  تعاطا و  هب  فّظوم  دارفا  دشاب ، تعیرـش  دییأت  دروم  لقع و  نوناق و  لدـع ، يرجم  ْمکاح  تلود  رگا  دـیامن . عضوم 
رب دزادرپب و  نآ  نارازگراک  نامکاح و  لاـمعا  رب  تراـظن  تبقارم و  هب  دـیاب  لاـح ، نیع  رد  تسا ;و  ّتیعورـشم  ياراد  یتلود  نینچ  هک 

تردق تافآ  دسافم و  زا  یمالسا ، هعماج ي  ناربهر  يارب  تحیصن  اب  یهاوخریخ ، رس  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو ي  ساسا 
هب تسا  فّظوم  درف  تسا و  یتوغاط  تموکح  نیا  دشاب ، هدیسر  ّتیمکاح  هب  نوناق  لدع و  فالخرب  تلود ، رگا  یلو  دیامن ; يریگولج 

هیقف تیالو  هیرظن ي  رد  تسا . راوتسا  یمالـسا  ینیب  ناهج  ینابم  لوصا و  رب  هیقف ، تیالو  دیامن . مادقا  نآ  اب  هزرابم  هب  دزروب و  رفک  نآ 
فیلکت هب  یعرش ، نیزاوم  تیاعر  اب  دنیآ و  یم  هنحص  هب  هناهاگآ ، هک  دنا  مدرم  نیا  تسا و  هعماج  هدارا ي  تساوخ و  زا  ثعبنم  تلود 

یم مهارف  تسا ، تهاقف  هقف و  تیـالو  هک  ار  وا  تیـالو  لاـمِعا  هیقف و  ّتیمکاـح  هنیمز ي  شیوخ ، باـختنا  اـب  هدومن ، لـمع  دوخ  ینید 
زگره هیقف  ّتیمکاـح ، ِقّقحت  زا  سپ  اـما  تفرگ . تروص  یمادـقا  نینچ  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما  هب  تبـسن  لاس 57  رد  هک  نانچ  دـننک ;

هقیلـس ي لـیم و  ساـسا  رب  درادـن  قح  تسا و  یعرـش  نیناوـق  قـیقد  يارجا  هب  فّـظوم  وا  تسین . ّتیلوؤـسم  هفیظو و  زا  انثتـسم  غراـف و 
هناملاع و دـشاب ـ  کچوک  دـنچ  ره  ار ـ  یّقح  و  دـنز ، رـس  یهانگ  نیرت  کچوک  هیقف  زا  رگا  دـیامن . رظن  لاـمِعا  یتسرپاوه ، یـصخش و 
اب هک  یتلود  دوش . یم  ّتیعورشم  دقاف  يو  ّتیمکاح  لامِعا  تروص ، نیا  رد  دش و  دهاوخ  طقاس  تیالو  زا  ًاعرـش  دیامن ، عیاض  هنادماع ،

نیمأت رد  اه  تموکح  اه و  تلود  همه ي  هک  یمومع ، فیاظو  رب  هوالع  دـش ، لیکـشت  لداع  ِسانـش  نامز  ِهیقف  ِیلاع  تراـظن  فارـشا و 
فلتخم راشقا  مدرم و  داحآ  زا  یگراچیب  رقف و  ندودز  یعامتجا و  هافر  شرتسگ  رد  هک  يا  هفیظو  دنراد و  مدرم  يّدام  تشیعم  ّتینما و 

داسف ضیعبت و  عفر  تسا و  لدع  هماقا ي  تلادع و  طسب  هب  فّظوم  مالسا  تلود  دراد . شود  رب  رت  نیگنس  بتارم  هب  ییاه  هفیظو  دنراد ،
حالـص و داجیا  زامن و  هماقا ي  ینید و  نامیا  هدیدنـسپ و  قالخا  شرتسگ  تسا . یمالـسا  ماظن  ِیلـصا  ِفیاـظو  ءزج  هعماـج  هرهچ ي  زا 
تسا و نکمم  ریغ  يردـلق  روز و  اـب  یقـالخا ، مراـکم  لـیاضف و  شرتـسگ  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  تسا . تموکح  فیاـظو  زا  دادـس 

يارب یبسانم  رتسب  دیاب  هکلب  دنک ، لیمحت  ار  يزیچ  روز  اب  هک  تسین  نآ  تلود  هفیظو ي  تسا . يرایشوه  يدنمدرخ و  یهاگآ ، دنمزاین 
ات دـشوکب ، مدرم  يزرودرخ  شنیب و  حطـس  نتفر  الاب  یقالخا و  یلاعت  یهاگآ و  دـشر  رد  رمتـسم ، شالت  اب  دروآ و  مهارف  هعماج  لامک 

بهذم رد  تعیرش  رارقتـسا  لگه ، 2 ـ) . ) نیدرورف 78 نابآ ، هماـن  هتفه  يدزی ، میهاربا  1 ـ) .) دننک باختنا  ار  دادس  حالـص و  دوخ ، نانآ 
، یفاکلا نم  لوصالا  ینیلک ، 5 ـ) . ) تمکح 437 هغالبلا ، جهن  4 ـ) . ) ص 88 نامه ، 3 ـ) . ) 79 ، 78 ، 64 ، 58 ص 56 ، ماهرب ، همجرت  حیسم ،
ص 98. یمالـسا ، هشیدنا ي  رد  تلود  نید و  شورـس ، دمحم  زا : لقن  ص 8ـ10 ، اه ، تیلقا  قوقح  یناجنز ، دـیمع  6 ـ) . ) ص 164 ج2 ،

زکرم ر.ك : 10 ـ) . ) رویرهش 77 يرهشمه ، همانزور ي  مرخ ، ریما  ر.ك : 9 ـ) . ) هبطخ 27 نامه ، 8 ـ) . ) همان 53 نامه ، هغالبلا ، جهن  (7 ـ)
ر.ك: 11 ـ) . ) ص 359 یـسایس ، عماج  گـنهرف  یعولط ، دـمحم  ص341 و  یـسایس ، مولع  گنهرف  ناریا ، یملع  كرادـم  تاـعالطا و 

ّدح رد  تلود  تسا  یلمع  مادقا  دـنمزاین  هک  رکنم  زا  یهن  يالاب  بتارم  رد  هّتبلا  . 343 ص 339 -  خیرات ، هعماج و  ج 2 ، راثآ ، هعومجم 
تـشهب هب  ندرب  روز  هب  يانعم  هب  نیا  یلو  دریگب ; ار  ملظ  داـسف و  اـشحف و  يولج  دـیاب  تسا و  تارکنم  اـب  هزراـبم  هب  فّظوم  ترورض ،
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اهنآ هب  ار  نامیا  دوش و  اهنآ  ضّرعتم  یـسک  هک  نآ  نودـب  دـننک ، یم  یگدـنز  یمالـسا  تموکح  رتچ  ریز  زین  یّمذ  نارفاک  یّتح  تسین .
هک نانچمه  هّتبلا  تسا . ناملسم ـ  مدرم  ریاس  نوچمه  ناشیا ـ  ّتینما  لام و  سومان ، ناج ، ظفح  هب  فّظوم  یمالسا  تلود  دیامن . لیمحت 

تسد یلمع  تامادقا  هب  مدرم ، تمالس  تشادهب و  ظفح  اه و  يرامیب  اه و  بورکیم  عاونا  زا  هعماج  تنایـص  يارب  دنا  فظوم  اه  تلود 
رادریگاو و ياـه  يراـمیب  راـشتنا  عناـم  دـنیامن و  يریگولج  رـضم  یتشادـهب و  ریغ  ياـهوراد  اـهالاک و  هیذـغا و  عـیزوت  زا  ـالثم :  ) دـننز
داسف و یقالخا و  تافارحنا  لماوع  اب  هطبار  رد  درمـش ، یم  مزال  هکلب  دناد ، یمن  روز  ار  مادـقا  نیا  يدـنمدرخ  چـیه  و  دـنوش ) كانرطخ 

لیاضف یقالخا و  مراکم  هب  هدارا ، یهاگآ و  اب  مدرم ، نما ، ملاـس و  یطیحم  وترپ  رد  اـت  دراـمگ ، تّمه  هزراـبم  هب  دـیاب  تلود  زین ، اـشحف 
، یتسینومک ياهروشک  رد  هدمآ  دیدپ  ِمسیرتیلاتوت  هشیدنا ي  اجک و  نیا  دنسرب . يونعم  یلاعت  دشر و  هب  دنورگب و  ینید  نامیا  یناسنا و 

بتکم بزح و  هب  ار  مدرم  رابجا ، هب  هک  اجک ، نیلاتسا  نینل و  نشخ  ياهدادبتـسا  و  يرلتیه ، ناملآ  ریظن  یتسیـشاف ، قباس و  يوروش  ریظن 
رد یتسیرتیلاتوت  ياه  ماظن  رد  تسا . هدوب  مکاح  ّتیّلقا  هدارا ي  لولعم  هکلب  اه ، هدوت  نتم  زا  هتـساخرب  هن  هک  یبتکم  دـندناوخ ، یم  دوخ 

ّتیناسنا قالخا و  ِندودز  هب  هک  دندومن  یم  ییادز  نید  ییادزادخ و  هعماج  زا  اهنت  هن  بزح ، کی  ياه  هاگدید  ندرک  یناگمه  ياتسار 
همان ي رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  دنتـساوخ . یم  دوخ  یناسنادض  لایما  تمدـخ  رد  ار  سک  همه  زیچ و  همه  دـنتخادرپ و  یم  ّتیونعم  و 

مـسیسکرام دومرف : يوروش ، رد  یتسینومک  مسیرتیلاتوت  تسکـش  هرابرد ي  قباس ، يوروش  روهمج  سییر  نیرخآ  فچاـبروگ ، هب  دوخ 
ِمدـع ِنارحب  زا  ار  ّتیرـشب  ناوت  یمن  ّتیدام  اب  يّدام ;و  تسا  یبتکم  هکارچ  تسین ، ناسنا  یعقاو  ياـهزاین  زا  يزاـین  چـیه  يوگ  باوج 
عافد هب  هیقف  تیالو  ماظن  هک ، یلاح  رد  ( 1 .) دروآرد هب  تسا ، قرش  برغ و  رد  يرشب  هعماج ي  درد  نیرت  یساسا  هک  ّتیونعم ، هب  ِداقتعا 

تیـالو تسا . هدرک  بسک  مدرم  زا  تلاـسر ، نیمه  ماـجنا  تهج  هب  ار ، شیوخ  تردـق  تساـه و  هدوت  تساوخ  هک  دزادرپ  یم  ینید  زا 
ریغ رد  تسا . قوف  ههبـش  رد  هتفرگ  راک  هب  ِمیهافم  نییبت  قیقد ، هنالداع و  یثحب  هئارا  يارب  ماگ  نیتسخن  ( 2 !!) ناحلاص يروتاتکید  هیقف و 

يروتاتکید دیاب  ماگ ، نیلّوا  رد  روظنم ، نیدب  دش . دهاوخ  زاب  یملع  ینالقع و  میقتسم  ریـسم  زا  فارحنا  هطلاغم و  يارب  هار  تروص ، نیا 
ار ود  نآ  ياـه  هباـشت  ًاـنایحا  اـی  اـه  تواـفت  مینک و  هسیاـقم  ییـالو  تموکح  اـب  ار  نآ  هاـگنآ  مینک ، یفّرعم  ار  نآ  تیهاـم  فیرعت و  ار 

یم تسد  رد  ار  ّتیمکاح  نارحب ، جّنشت و  طیارش  رد  هک  دوب  ناتـساب  مور  يروهمج  رد  یماقم  لصا ، رد  يروتاتکید ، مییامن . جارختـسا 
تموکح مدرم ، تیاضر  نودـب  هقبط ، ای  هورگ و  ای  درف  کی  هک  تسا  هدـش  قالطا  تموکح  زا  یعون  هب  يروتاتکید  ًادـعب  یلو  تفرگ ;

لاـمعا روز و  قیرط  زا  تردـق  ندروآ  تسد  هب  تردق 2 . ندوب  قلطم  . 1 درمـشرب : يروتاتکید  يارب  یلـصا  یگژیو  هس  ناوت  یم  دننک .
ات مینک ، هسیاقم  ییالو  تموکح  اب  ار  يروتاتکید  ياه  یگژیو  دـیاب  ثحب ، ندـش  نشور  يارب  ( 3 .) ینیشناج يارب  نوناق  نادقف  راشف 3 .

؟ دراد دوجو  دودـحمان  تردـق  تیـالو  رد  اـیآ  تسا . تردـق  ِندوب  دودـحمان  يروتاـتکید  لّوا  یگژیو  . 1 ددرگ . راکـشآ  اهنآ  تواـفت 
ياهرواب ینید و  گنهرف  هعسوت ي  یتموکح ، نینچ  لیـصا  فادها  تسا . ناحبـس  دنوادخ  ماکحا  يارجا  يارب  ییالو  تموکح  لیکـشت 

ات دشوک  یم  ییالو  تموکح  تسا . تایح  نوؤش  عیمج  رد  تلادع  ّتیمکاح  قالخا و  لیاضف  مراکم و  دـشر  نامیا ، شرتسگ  یبهذـم ،
هب دنیامن و  یط  ار  ترخآ  هار  دنناوتب  يویند ، تداعـس  رب  هوالع  مدرم ، ددرگ و  مهارف  اهدادعتـسا  ییافوکـش  زورب و  يارب  بسانم  يرتسب 

، تسین يدام  هافر  یعامتجا و  مظن  اهنت  دوصقم  هک  یـسایس  ماظن  نینچ  رد  ایآ  دـندرگ . لیان  ملاع  راگدرورپ  ّتیدوبع  یهلا و  برق  ماـقم 
هدارا ي نامه  ْنوناق  يروتاتکید ، ماظن  رد  دشاب ؟ هتـشاد  رارق  تردـق  مره  سأر  رد  دودـحمان ، تردـق  اب  يدرف  هک  درک  روصت  ناوت  یم 
مالسا و حلاصم  تیاعر  تعیرش و  ماکحا  يارجا  اهنت  راد  مامز  هفیظو ي  تسا و  یهلا  ماکحا  ْنوناق  هیقف ، تیالو  رد  اما  تسا ; روتاتکید 
هب لسوت  اب  ندیسر  تردق  هب  يروتاتکید ، مود  یگژیو  . 2 تشاد . دهاوخن  ار  هدودحم  نیا  زا  زواجت  ّقح  هجو ، چیه  هب  تسا و  ناناملسم 
رد هک  ارچ  تسا ، يزروضرغ  یفاـصنا و  یب  اـی  یهاـگآان و  يور  زا  ییـالو ، تموکح  تیـالو و  رد  ییگژیو  نینچ  تشادـنپ  تسا . روز 

هتـشاد یعرـش  تیالو  طیارـشلا  عماج  هیقف  ای  موصعم و  دنچره  تسا . تلم  يرادافو  شریذـپ و  مالعا  تیالو ، لامعا  طرـش  ییالو ، ماظن 
رد هک : لاؤس  نیا  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  دنوش . ّتیمکاح  يّدصتم  دنناوت  یمن  دننکن ، لابقتـسا  اهنآ  زا  مدرم  هک  یمادام  دنـشاب ،

یمالسا تموکح  هیقف و  تیالو  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1308زکرم  هحفص 86 



نیملسم روما  ّیلوت  نکل  دراد  تالاح  عیمج  رد  تیالو  دیامرف : یم  دراد ؟ تیالو  یمالسا  هعماج ي  رب  طیارـشلا  عماج  هیقف  یتروص ، هچ 
اب تعیب  هب  مالسا  ردص  رد  تسا و  هدش  دای  نآ  زا  مه  یساسا  نوناق  رد  هک  دراد  یگتـسب  نیملـسم  ّتیرثکا  يارآ  هب  تموکح  لیکـشت  و 

فیلکت و کی  هعماج ، تّما و  حـلاصم  تیاعر  جرم و  جره و  زا  يریگولج  ماظن و  ظفح  نیاربانب ، ( 4 .) تسا هدش  یم  ریبعت  نیملسم  یلو 
مدرم هک  یماـگنه  دوب . دـهاوخ  یتلادـع  یب  بجوم  نآ  كرت  دـهد و  رارق  رظنّدـم  ار  نآ  دـیاب  زین  هیقف  یلو  هک  تسا  یموـمع  هفیظو ي 
يارب یتحلصم  ًابلاغ ، یتلاح ، نینچ  رد  اریز  دش ; دهاوخن  لیکشت  ییالو  تموکح  تسا ، یفتنم  تیالو ، لامعا  يارب  هنیمز ، دنا و  فلاخم 
نوناق نادـقف  يروتاـتکید ، موس  یگژیو  3 ـ دـیامن . تموکح  لیکـشت  هب  مادـقا  نآ  لابند  هب  هیقف  یلو  اـت  دـمآ  دـهاوخن  تسد  هب  هعماـج 

، دـشاب موصعم  روضح  رـصع  رد  رگا  ییالو ، تموکح  اریز  تسین . رّوصت  لـباق  ییـالو  تموکح  رد  زین  يا  ههبـش  نینچ  تسا . ینیـشناج 
هب نآ  غالبا  یحو و  طسوت  تیالو  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤم ریما  بصن  لثم  دوش ; یم  حرطم  یهلا  ِّصن  بصن و  اـب  ینیـشناج  هلئـسم ي 

، مدرم رگا  یلو  تسا . مدرم  یعرش  فیلکت  یهلا  یحو  شریذپ  هّتبلا ; مخ ; ریدغ  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هلیـسو ي  هب  مدرم 
رد اما  تخادرپ . دهاوخن  تیالو  لامعا  هب  ریشمش ، روز و  اب  زگره  هللا ، ّیلو  دنربب ، نیب  زا  ار  وا  ّتیمکاح  هنیمز ي  یهلا ، نامرف  نایصع  اب 

ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  هک  نانچ  تسا ، ماهبا  یب  نشور و  ینیشناج  هلئـسم ي  مه ، تبیغ  رـصع  رد  هیقف  یلو  تموکح 
اب وا ، تیالو  طیارش  نتفر  نیب  زا  ای  نیـشیپ  یلو  نادقف  اب  مدرم  هک  تسا  يّرمتـسم  تماما  هیقف ، تیالو  تقیقح ، رد  تسا . هدش  صّخـشم 
نآ نخـس  هدیکچ ي  دننک . یم  تعیب  وا  اب  تیالو ، لامعا  يارب  ییاسانـش و  ار  دـیدج  رما  یلو  سانـش ، هیقف  ناگربخ  رظن  زا  يریگ  هرهب 

أـشنم ینیمخ ، ماما  یمالـسا ، يروهمج  رامعم  هدومرف ي  هب  تسا و  لیلد  یب  الماک  ییالو ، تموکح  رد  يروتاتکید  هلئـسم ي  حرط  هک ،
مالسا رد  درادن ، تیالو  رگید  هیقف ، نیا  دنک ، ییوگروز  دهاوخب  یهیقف  کی  رگا  ناشیا : هتفگ ي  هب  تسا . مالـسا  اب  تفلاخم  ماّهتا ، نیا 
ربمغیپ رگا  دـنک . فلخت  تسناوت  یمن  یهلا ، نوناق  عبات  دوب ، نوناق  عبات  مه  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دـنک ، یم  تموکح  نوناـق 

هیقف تقو  نآ  دوب ، يروتاتکید  مدآ  کی  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رگا  دشاب . دناوت  یم  مه  هیقف  تقو  نآ  دوب ، روتاتکید  صخـش  کی 
هژاو ي شسرپ ، رد  هک  نیا  اّما  ( 5 .) میریگب ار  يروتاتکید  يولج  میهاوخ  یم  تسین ، راک  رد  يروتاتکید  دشاب . روتاتکید  دـناوت  یم  مه 
هملک ي همیمض ي  هک  ارچ  تسا ، زیگنا  تفگش  رایسب  دندوب ، هدناوخ  ناحلاص  يروتاتکید  ار  هیقف  تیالو  دوب و  هدش  هفاضا  زین  ناحلاص 
ار یگتسیاش  ّتیحالـص و  دوخ ، يروتاتکید ، اریز  تسا ; ضقانتم  الماک  يریبعت  ناحلاص ، يروتاتکید  ِبیکرت  يروتاتکید و  هب  ناحلاص 
، ددرگ یم  يرگید  یفن  بجوم  کی  ره  تابثا  هک  هژاو ، ود  نیا  لاح  دنتـسین . روتاتکید  حـلاص  دارفا  زگره ، لـباقم ، رد  دـنک و  یم  یفن 

لباق ًاعوضوم  هک  یلاح  رد  دـنک ؟ اعّدا  ار  یبیکرت  نینچ  دـناوت  یم  ملع  لـها  دنمـشیدنا و  ناـسنا  کـی  هنوگچ  دـنا و  عمج  لـباق  هنوگچ 
یترـشع شیع و  دـنکب ؟ يروتاـتکید  هچ  يارب  یمالـسا  تموکح  هللا :) همحر  ) ینیمخ ماـما  ریبـعت  هب  تسین و  یجراـخ  شیادـیپ  قّقحت و 

هریغـص هانگ  کی  رگا  هیقف  دنناد . یمن  ار  مالـسا  هیقف  يروتاتکید ، دنیوگ  یم  هک  ییاهنیا  دنکب . يروتاتکید  وا  دهاوخب  هک  نیا  ات  تسین 
ص 221. ج 21 ، رون ، هفیحص ي  1 ـ) ( ) 6 .) دریگب ار  اهروتاتکید  يولج  ات  دشاب  هیقف  هک  میهاوخ  یم  ام  تسا ، طقاس  تیالو  زا  دـنکب  مه 
ـ) 3 . ) رهم 78 دادرخ ، همانزور ي  ناهرب ، دومحم  دیس  ص 27 و  ناتسمز 77 ، لوا ، هرامش  نیتم ، همان ي  هژیو  رویدک ، نسحم  ر.ك : (2 ـ)

، یـسایس مولع  گـنهرف  ناریا ، یملع  كرادـم  تاـعالطا و  زکرم  171 و  ص 170 -  یـسایس ، هماـن ي  شناد  يروشآ ، شوـیراد  ر.ك :
، رون هفیحص ي  6 ـ) . ) ص 11-310 ج10 ، رون ، هفیحص ي  5 ـ) . ) ص 371 ج 21 ، نامه ، و  ص 459 ، ج20 ، رون ، هفیحص ي  4 ـ) . ) ص91

هیملع هزوح  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  درف -  هشیپرفعج  یفطصم  ص306 . ج11 ،

هیقف تیالو  ماظن  تازایتما 

ناونع هب  هزورما  هک  ناهج  کیتارکومد  ياهماظن  ریاس  اب  نامروشک  یمالسا  ماظن  هسیاقم  اب  هک  دراد  ترورض  هیقف  تیالو  ماظن  تازایتما 
نیلوا ینورد  ماجـسنا  فلا ـ  میرامـش : رب  اهماظن  ریاس  رب  ار  یمالـسا  ماظن  تازایتما  دنوش ، یم  هتخانـش  یتموکح  ياهماظن  نیرت  هتفرـشیپ 
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هتفرشیپ و ِیلـصا  صخاش  کیتارکومد ، ياهماظن  همه  رد  هک  میتفگ  تسا . نآ  ینورد  ماجـسنا  دراد ، اهماظن  ریاس  رب  ام  ماظن  هک  يزایتما 
ینورد ياهـضراعت  زا  يا  هشوگ  هب  ام  دننک . یم  یفرعم  رگیدـکی  رد  اوق  تلاخد  مدـع  رگیدـکی و  زا  اوق  کیکفت  ار  ندوب  کیتارکومد 

غارـس ار  یماظن  ًالمع  اـما  دـنکن ، تلاـخد  يرگید  رد  اوق  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نیارباـنب  هک  نیا  اـب  میتفگ  میدرک و  هراـشا  اـهماظن  نآ 
رگیدکی رد  تلاخد  هزاجا  اوق  هب  يدح  ات  نوناق  دننکن و  تلاخد  رگیدکی  رد  دنـشاب و  لقتـسم  رگیدمه  زا  ًالماک  اوق  نآ ، رد  هک  میرادن 

هک مینک  یم  هدـهاشم  ًالمع  دـنراد . اوق  زا  یخرب  هک  ییاهراشف  لامعا  تافلخت و  ینوناق و  ریغ  ياه  تلاـخد  زا  هتـشذگ  دـشاب  هدادـن  ار 
رایتخا رد  اوق  همه  ینابیتشپ  تهج  هک  يا  هدرتسگ  تاناکما  تردـق و  زا  هدافتـسا  اب  هوق  نآ  دریگ و  یم  رارق  هوق  کی  راـیتخا  رد  تردـق 

هوق رایتخا  رد  تکلمم  کی  هجدوب  يداصتقا و  یلام و  تاـناکما  یماـظتنا ، یماـظن و  ياوق  یتقو  دزاـس . یم  دراو  راـشف  نارگید  رب  دراد ،
زا دـناوت  یم  دـهاوخب  هیرجم  هوق  سیئر  تقو  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  هوق  کـی  راـیتخا  رد  راـشف  ياـهمرها  همه  ًـالمع  دریگ ، رارق  هیرجم 

، ام ماظن  رد  اما  دوش ، یم  هدـهاشم  اـیند  کـیتارکومد  ياـهماظن  رد  ینورد  یگنهاـمهان  عون  کـی  سپ  دـنک . هدافتـسا  ءوس  دوخ  تردـق 
ام ماظن  رد  نوچ  درادن ؛ دوجو  یگنهامهان  نآ  دنراد ، یّلقتـسم  تارایتخا  دنا و  هدش  کیکفت  رگیدـکی  زا  هناگ  هس  ياوق  هک  نیا  نیعرد 

اهنآ نیب  دراد ، یتموکح  ياوق  رب  هک  یفارـشا  اب  هک  هیقف  تیـالو  ماـن  هب  دراد  دوجو  يا  هدـننک  گـنهامه  شخب و  تدـحو  لـماع  کـی 
هنوگچ هک  میا  هدرک  هدـهاشم  ام  یّتح  دـنک . یم  يریگولج  نارحب  داجیا  زا  ماظن  روحم  ناونع  هب  دـنک و  یم  داجیا  ماجـسنا  یگنهامه و 
ًامـسر دش ، یم  مهارف  مه  ینارحب  هنیمز  هک  یهاگ  دنا و  هدرک  يریگولج  اوق  نیلوؤسم  نیب  شنت  داجیا  زا  یعطاقمرد  يربهر  مظعم  ماقم 

یلو دـندرک . یم  راهم  ار  نارحب  یبوخب  ناشیا  دـنریگب و  ار  ینارحب  يولج  تردـق  لامعا  اب  هک  تساوخ  یم  ناـشیا  زا  هیرجم  هوق  سیئر 
ریبعت هب  ای  و  دندرگ ، یم  بصن  ناشیا  طسوت  ًامیقتسم  ای  هناگ  هس  ياوق  نیلوؤسم  اما  تسین ، اوق  زا  کی  چیه  لوؤسم  ًامیقتسم  هچرگ  هیقف 

ـ  ب دبای . یم  تیعورشم  رابتعا و  اوق  نارس  ماقم  تیلوؤسم و  ناشیا  ذیفنت  بصن و  اب  دننک و  یم  ذیفنت  ار  مدرم  يأر  ناشیا  یساسا  نوناق 
مدرم داحآ  رد  هک  تسا  یناور  ینورد و  ییارجا  تنامـض  دوجو  اـهماظن  ریاـس  رب  اـم  ماـظن  مود  زاـیتما  یناور  ینورد و  ییارجا  تناـمض 

هب یمالسا  تلود  ماظن و  نیا  نیناوق  تاررقم و  زا  تعاطا  رد  یعرش  هفیظو  ساسحا  وترپ  رد  ینورد  ییارجا  تنامـض  نیا  و  دراد ، دوجو 
رب روز  تردق و  اب  نیناوق  اهماظن  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  درادن و  دوجو  اهماظن  ریاس  رد  ینورد  لرتنک  تنامـض و  نینچ  دـیآ . یم  دوجو 

ًارارک دـننک . یم  جراخ  نیناوق  راب  ریز  زا  هناش  دـننک ، يرتمک  لرتنک  رتشیب و  يدازآ  ساسحا  مدرم  هک  اجک  ره  دوش و  یم  لیمحت  مدرم 
یبرغ ياهروشک  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دنیوگ . یم  نخس  ییاپورا  ياهروشک  رد  مظن  تاررقم و  تیاعر  باب  رد  دارفا  هک  دوش  یم  هدینش 

طابـضنا ماظن و  نیا  دـنزادرپ . یم  تاـیلام  دـننک و  یم  ارجا  ار  تاررقم  نیناوق و  راو  کـیتاموتا  راـکدوخ و  تروص  هب  مدرم  ییاـپورا  و 
یم لوصو  ار  اه  تایلام  دنک و  یم  نیناوق  تیاعر  هب  مزلم  ار  مدرم  هک  هدـمآ  لصاح  یلرتنک  هتفرـشیپ  متـسیس  تیمکاح  هیاس  رد  يرهاظ 
مین رد  هک  یتایبرجت  اب  صوصخب  هبرجت و  نرق  دنچ  لوط  رد  اجنآ ، رد  تایلام  لوصو  متـسیس  دنک . فلخت  دناوت  یم  یـسک  رتمکو  دنک 

مدرم زا  ار  تاـیلام  فلتخم  ياـه  تروص  هب  ساـسا  نیا  رب  تسا و  رادروخرب  يا  هدـیچیپ  قیقد و  مسیناـکم  زا  هدـمآ ، تسد  هب  ریخا  نرق 
اب گرزب  ياه  تکرش  هتبلا  دنزادرپ ؛ یم  ار  تایلام  یتحارب  ًالمع  دنراد ، شود  هب  ار  تایلام  یلـصا  راب  هک  مدرم  هدوت  دننک و  یم  لوصو 
رب اجنیا  رد  دننک . يراددوخ  تایلام  تخادرپ  زا  هک  دـننک  یم  یعـس  دـنراد ، تردـق  ماظن  اب  هک  یطباور  یتکلمم و  نالوؤسم  اب  دـنبودز 

يرایسب هک  میوگب  دنهد ، یم  رس  نخس  برغ  يالاو  گنهرف  تیندم و  مظن و  زا  دنتسه و  برغ  هتفیش  هک  یناسک  هب  مناد  یم  مزال  دوخ 
رد هک  دوش  یم  هتفگ  ًالثم  تسا . تیعقاو  زا  یهت  تسین و  شیب  يراعـش  دوش ، یم  یبرغ  ياـهروشک  زا  هک  ییاـهفیرعت  اـه و  شیاتـس  زا 

اعدا نیا  دـنرادروخرب ؛ ینیـسحت  لـباق  طاـبظنا  مظن و  زا  دـننک و  یم  تیاـعر  ار  ییاـمنهار  تاررقم  ًـالماک  ناگدـننار  یبرغ  ياـهروشک 
توعد اـکیرمآ  ياـیفلدالیف  هاگـشناد  رد  ینارنخـس  يارب  نم  منک : یم  ضرع  قوف  ياـعدا  ضقن  يارب  ار  يا  هنومن  هدـنب  درادـن . یتیعقاو 

مدرک هظحالم  هار  نیب  رد  مدرک . رفس  ایفلدالیف  تمس  هب  كرویوین  زا  نیشام  اب  منک ، هدهاشم  ار  هار  نیب  ياهرهـش  هک  نیا  يارب  متـشاد .
نیا ًارارک  دهد و  یم  رارق  دربشاد  رد  ار  نآ  یتدم  زا  سپ  دراذگ و  یم  نیشام  يولج  ار  یهاگتـسد  یهاگ  دنچ  زا  ره  نیـشام  هدننار  هک 
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رد تفگ : وا  دراد ؟ يدربراـک  هچ  هاگتـسد  نیا  هک  مدرک  لاؤـس  وا  زا  دـش و  هـتخیگنا  رب  نـم  يواـکجنک  سح  درک . یم  رارکت  ار  راـک 
هدرک بصن  رادار  اه  هداج  رد  یگدـننار  تافّلخت  زا  يریگولج  يارب  سیلپ  تسا و  عونمم  تعاس  رد  لیام  دون  زا  شیب  تعرـس  اکیرمآ ،

یم نیمک  هداج  زا  ییاه  تمـسق  رد  سیلپ  ياهورین  هوالعب ، دـنوش . ییاسانـش  دـنراد  زاجم  ریغ  تعرـس  هک  ییاه  نیـشام  نآ  طـسوت  هک 
يا هدع  دوش ، یم  لرتنک  رادار  هلیسو  هب  اه  نیشام  تعرـس  دمآ و  تفر و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دننک . یم  همیرج  ار  فلختم  هدننار  دننک و 

سیلپ دوش . یم  شورف  دیرخ و  رازاب  رد  یتحارب  هاگتـسد  نیا  نونکا  دنا و  هدرک  عارتخا  دنک  یم  روک  ار  سیلپ  رادرا  هک  ار  هاگتـسد  نیا 
دننک و یم  روک  ار  سیلپ  رادار  هاگتسد ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  هک  ار  یناگدننار  ات  دراذگ  یم  نیمک  اه  هداج  رد  هدش ، هلأسم  نیا  هجوتم  هک 

میهاوخب هک  یتعرـس  ره  اب  هاگتـسد  نیا  بصن  اب  ام  ور ، نیا  زا  دـنک . همیرج  فقوتم و  دـننک ، یم  تکرح  زاجم  ریغ  تعرـس  اب  هجیتن  رد 
اهنآ هک  میرگن  یم  مینک ! یم  بصن  ار  نآ  ًاددـجم  میزاـس و  یم  یفخم  ار  نآ  میدروـخرب  سیلپ  تسپ  هب  هاـگره  مـینک و  یم  یگدـننار 
دنک یم  روک  ار  سیلپ  رادار  هک  دنزاس  یم  یهاگتـسد  دنزاس ، رثا  یب  ار  نوناق  نیطباض  لرتنک  دننکن و  تیاعر  ار  تاررقم  هک  نیا  يارب 
يا هتفرـشیپ  گنهرف  نانچ  زا  اـه  ییاـکیرمآ  هک  مینک  یم  لاـیخ  اـم  تقو  نآ  دـنناسر ، یم  شورف  هب  اـکیرمآ  رازاـب  رد  روفو  هب  ار  نآ  و 

هزور ره  هک  ییانج  لئاسم  تسا . مکاح  مظن  اجنآ  رد  ًالماک  دننک و  یم  تیاعر  ار  تاررقم  تبغر  لیم و  اب  هاوخلد و  هب  هک  دنرادروخرب 
هب اکیرمآ  رد  تماقا  لاس  دـنچ  زا  سپ  هک  یناتـسود  زا  یکی  دراد . لّصفم  ثیدـح  دوخ  دـسر ، یم  ام  شوگ  هب  دـهد و  یم  خر  اجنآرد 
رد یشک  مدآ  دهاش  ام  زور  ره  دوجو  نیا  اب  دشاب ، هتشادن  حّلسم  سیلپ  هک  تسین  اکیرمآ  رد  یناتسریبد  چیه  تفگ : یم  تشگرب ، ناریا 

هنومن نیا  دناسر ! یم  لتق  هب  ار  اهنآ  دـشک و  یم  دوخ  ياه  یـسالک  مه  مّلعم و  يور  هب  هحلـسا  زومآ  شناد  ًالثم  و  میدوب ، سرادـم  نآ 
سرت ینوریب و  لماع  دزاس ، یم  نوناق  عیطم  رادم و  نوناق  ار  دارفا  برغ  رد  هک  يا  هدمع  لماع  يرآ  تسا ! روشک  نآ  رد  طابضنا  مظن و 

زا فلخت  رد  دنزاس ، رثا  یب  ار  نوناق  نیطباض  لرتنک  دـنناوتب  یلکـش  هب  دـشاب و  هتـشادن  سرت  رگا  تسا و  تازاجم  نادـنز و  همیرج ، زا 
هتبلا هک  همیرج  تازاجم و  زا  سرتو  ینوریب  لرتنک  لماع  نیا  زاریغ  یمالـسا ، ماظن  رد  اـما  دـنهد . یمن  هار  دوخ  هب  یکـش  ًاـبلاغ  تاررقم 

یعامتجا و تالکـشم  زا  يرایـسب  عفر  رد  ییالاب  ییاناوت  دوش ، تیوقت  مدرم  رد  رگا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  مهم  لماع  دراد ، دوجو 
نامیا زا  یـشان  لماع  نیا  نیناوق . تاررقم و  ماجنا  رد  دارفا  ینورد  تراـظن  ینورد و  لرتنک  زا  تسا  تراـبع  لـماع  نآ  دراد . اـهنآ  ّلـح 
یعیبط دـنناد . یم  دوخ  یعرـش  هفیظو  ار  تاررقم  ماجنا  مدرم  عقاو  هب  تسا و  یمالـسا  تلود  نیناوق  تاررقم و  زا  تعاـطا  موزل  هب  مدرم 

تاررقم زا  تعاطا  هک  دوب  هدومرفن  مدرم  دـیلقت  عجرم  اوشیپ و  رادـتقم و  ناونع  هب  ماما  دوبن و  مکاح  مالـسا  تلود  ماظن و  رگا  هک  تسا 
، هزورما دـندرک . یم  تعاـطا  نیناوـق  زا  همیرج  تازاـجم و  زا  ندـنام  نوـصم  هزیگنا  هب  طـقف  مدرم  تسا ، بجاو  ًاعرـش  یمالـسا  تـلود 

یم يدراوم  رد  هچ  رگ  دننک ؛ یم  لمع  تلود  تاررقم  نیناوق و  هب  نیملـسم  رما  یلو  زا  تعاطا  تهج  هب  ناریا  یبالقنا  مدرم  نانیدـتم و 
رد يدنمـشزرا  مهم و  رایـسب  لماع  تسا و  دارفا  نامیا  زا  یـشان  هک  ینورد  ییارجا  نماض  نیا  تسه . ناشررـض  هب  نیناوق  نآ  هک  دنناد 

مدرم ددرگ  یم  بجوم  هک  یلماع  میناد . یمن  ار  شردـق  ام  دراد و  دوجو  اـم  هعماـج  رد  تساـهنآ ، نتخاـس  رادـم  نوناـق  مدرم و  لرتنک 
فّلخت دنهن و  ندرگ  اهنآ  هب  یعرش  یهلا و  هفیظو  ساسحا  اب  هجیتن ، رد  دننادب و  وا  تیاضر  درومو  ادخ  نیناوق  ار  یمالسا  تلود  نیناوق 

نیا اما  دریگ ، یم  تروص  یتافّلخت  زین  ام  ماظن  رد  هک  مینک  یمن  راکنا  ام  هتبلا  دـننادب . یهلا  يورخا و  تازاـجم  بجوم  ار  نیناوق  نآ  زا 
، دـشاب نوناق  زا  تعاطا  دراوم  زا  نوزفا  تافّلخت  رامـش  هک  دوب  انب  رگا  و  دـنزیچان ؛ نیناوق  زا  تعاـطا  تیعبت و  دراوم  هب  تبـسن  تاـفّلخت 

یگتسیاش اوقت و  بتارم  نیرت  یلاع  زا  يربهر  يرادروخرب  ج ـ  تشگ . یم  هتسسگ  مه  زا  ماظن  دش و  یمن  دنب  گنس  يور  گنـس  رگید 
یقالخا و ياه  یگتـسیاش  اوقت و  بتارم  نیرت  یلاع  زا  رادروخرب  دـیاب  يربهر  ماـقم  هک  تسا  نیا  اـهماظن  ریاـس  رب  اـم  ماـظن  موس  زاـیتما 

یم نامز  ماما  تیـصخش  زا  يدومنو  یّلجت  ار  وا  مدرم  تسا و  نامز  ماما  ربماـیپ و  نیـشناج  ناـشیا  نوچ  دـشاب ؛ تسادـق  نأـش و  تمظع 
یم زاربا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز ، ماـما  ربماـیپ و  سدـقم  ناتـسآ  هب  هک  یتبحم  قشع و  زا  يا  هبترم  ور ، نیا  زا  دنـسانش و 

تردـق نیرتشیب  زا  رادروخرب  اهماقم و  نیرت  یلاع  ياراد  ام  ماـظن  رد  يربهر  ماـقم  هک  نیا  اـب  . دـنراد یم  زاربا  زین  ناـشیا  قح  رد  دـنراد ،
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رب تیالو  ماـقم  زا  دوخ  هب  دوخ  ددرگ ، بکترم  تسا  تلادـع  زا  طوقـس  قسف و  بجوم  هک  یهاـنگ  دـنز و  رـس  وا  زا  یفّلخت  رگا  تسا ،
، هللااب ذایعلا  هک ، نیمه  تسین . وا  لزع  تیاهن  رد  مرج و  تابثا  همکاحم و  هاـگداد و  لیکـشت  هب  يزاـین  رگید  ددرگ و  یم  لزعنم  نیملـسم 
ار يربهر  يارب  وا  تیحالـص  مدـع  مالعا  شقن  اهنت  ناـگربخ  ددرگ و  یم  لزعنم  دوخ  هب  دوخ  طـقاس و  تلادـع  زا  دـش ، بکترم  یمرج 

نالوؤسم ایند ، ياه  ماظن  زا  کی  چیه  رد  ددرگ ! یم  لصاح  تلادع  طوقـس  اب  دوخ  هب  دوخ  لزع  نوچ  دنک ؛ لزع  ار  وا  هک  نیا  هن  دراد ،
زا یـضعب  ناربهر  یّتح  و  دنـشاب ؛ یمن  تسا  رادروخرب  اهنآ  زا  ام  ماظن  رد  يربهر  هک  یقـالخا  ياـه  یگتـسیاش  زا  رادروخرب  هبتر  یلاـع 

نیرتگرزب نیرت و  هتفرشیپ  نیرت ، ندمتم  زا  یکی  حالطصا  هب  هک  اکیرمآ  رد  ًالثم  دنتسه : هانگ  یقالخا و  داسف  هب  هدولآ  اپ  اترـس  اهروشک 
زین شدوخ  دنداد و  تداهـش  وا  مرج  داسف و  هب  دهاش  نیدنچ  دش و  یـسنج  یقالخا و  داسف  هب  مهّتم  روهمج  سیئر  تسایند ، ياهروشک 

وا حاضیتسا  هب  ناگدنیامن  تیرثکا  دـش ، هداهن  روش  هب  روشک  نآ  ناملراپ  رد  دـش و  حرطم  وا  حاضیتسا  هلأسم  هک  یتقو  اما  درک . فارتعا 
تهج هب  اما  تسا ، دساف  وا  هک  دندیمهف  ایند  مدرم  همه  دماین . شیپ  زین  یلکشم  چیه  دنام و  یقاب  تردق  رسرب  ناکامک  وا  دندادن و  يأر 

نیا زا  یناوارف  ریاظن  دـنام ! یقاب  دوخ  ياج  رـس  دـساف  رـصنع  نآ  دروآ و  مک  يأر  ود  یکی  حاضیتسا  ناگدـنیامن ، یـسایس  ياهدـنبودز 
رد یـسایس  ياهدـنبودز  تهج  هب  دـنا ، هدـش  موکحم  مه  هاـگداد  رد  یّتح  دـنراد و  يراکـشآ  تاـفّلخت  هک  يدارفا  دراد و  دوجو  تسد 

يربهر ماقم  رگا  یتح  مالسا  هاگدید  زا  نیاربانب ، دندرگ . باختنا  ًاددجم  زین  دعب  هرود  رد  یّتح  تسا  نکمم  دنوش و  یم  اقبا  دوخ  تسپ 
قساف طقاس و  تلادع  زا  هریبک  هانگ  کی  ماجنا  اب  نوچ  ددرگ ؛ یم  لزعنم  شماقم  زا  دنز ، رـس  وا  زا  یهانگ  دوش و  طیارـش  زا  یکی  دقاف 

سپ تسین . ناگربخ  يأر  ای  هاگداد و  لیکشت  هب  يزاین  وا  مرج  تابثا  يارب  رگید  و  درادن ؛ ار  نیملسم  رب  يربهر  تیحالـص  ددرگ و  یم 
هدشن يریگ  تخـس  ردق  نیا  يربهر  ینعی ؛ روشک ؛ ماقم  نیرت  یلاع  صوصخب  روشک و  نیلوؤسم  دروم  رد  ایند  ياهماظن  زا  کی  چیه  رد 
یعقاو حـلاصم  تیاعر  اهماظن  ریاس  رب  ام  ماظن  تازایتما  نیرتمهم  هلمج  زا  تیاهن ، رد  اهناسنا  یعقاو  يونعم و  حـلاصم  تیاـعر  د ـ  تسا .

یحلاصم نامه  هک  میهاوخ  یم  ام  دسانش و  یم  ار  اهناسنا  حلاصم  نارگید  زا  رتهب  دنوادخ  هک  میدقتعم  ناملسم  ناونع  هب  ام  تساهناسنا :
، نیمز يور  رد  دوش . یمن  نیمأت  ینید  نیناوق  ماکحا و  هب  لمع  هیاس  رد  زج  مهم  نیا  و  دبای ، قیقحت  عماج  رد  هتفرگ  رظن  رد  دنوادخ  هک 

دیاب روشک  يراج  نیناوق  تاررقم و  همه  هک  تسا  هدمآ  نآ  یـساسا  نوناق  مراهچ  لصا  رد  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  اهنت 
راـبتعا دـشاب ، یعرـش  لـیلد  مومع  قـالطا و  فـالخ  رب  يا  هبوصم  نوناـق و  رگا  یّتح  ددرگ . ارجا  بیوصت و  یمالـسا  نیزاوم  ساـسا  رب 

همه اب  ماظن  نیا  هک  دنراد  هجوت  همه  تسام . روشک  تساهناسنا ، یعقاو  حلاصم  نیمأت  نماض  نآ  نیناوق  هک  يروشک  اهنت  نیاربانب ، . درادن
ناج ندرکادف  اب  نانآ  دمآ و  تسد  هب  ریت  تفه  يادهـش  هلمج  زا  ادهـش و  نوخ  تکرب  هب  مدرم و  يراکادف  هیاس  رد  نآ ، ياهدرواتـسد 
نیا هک  میـشاب  شوهب  دیاب  ام  دندیرفآ . ار  ییالاو  ياهـشزرا  يدـنلب و  رـس  تّزع ، ام  يارب  بالقنا  هب  دوخ  دنمـشزرا  نوخ  میدـقت  دوخ و 

هشدخ یمالسا  تاررقم  ماظن و  هیقف و  تیالو  مالـسا ، لصا  هب  هک  تسا  راک  رد  ییاه  تسد  زورما ، میهدن . تسد  زا  ناگیارب  ار  اهـشزرا 
شالت و ناوت و  همه  دنربب و  نیب  زا  ار  اهنآ  دننک  یم  یعس  دوجو  همه  اب  تساهنآ و  مشچ  رد  يراخ  نانوچ  اهشزرا  نیا  نوچ  دنک ، دراو 

دراو هبرض  اهنآ  هب  نوگانوگ  ياهدرگـش  اه و  هویـش  هب  ات  دنا ، هدرک  یلـصا  هطقن  دنچ  نآ  يور  رب  زکرمتم  ار  دوخ  یبیرخت  ياه  تیلاعف 
یم لاؤس  ریز  ار  یمالسا  ماکحا  مالسا و  لصا  یمالـسا  يروهمج  راشتنالا  ریثک  ياه  همانزور  اه و  ینارنخـس  تالاقم ، رد  یهاگ  دنزاس .

میمـصت دوخ  هک  مینک  اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  مدرم  دـیاب  مینزب ، مارح  بجاو و  زا  مد  اـم  هک  هتـشذگ  نآ  ناـمز  زورما  دـنیوگ : یم  دـنرب و 
نالوؤسم ردص  هعـس  تحامـس و  رگا  هک  دننک ، یم  نیهوت  تراسج و  هیقف  تیالو  هب  هک  هدش  هدهاشم  ًارارک  ای  دننک ! باختنا  دـنریگب و 

هک تساجنیا  دننک . یمن  یمادقا  دـنروآ و  یمن  دوخ  يور  هب  ناراوگرزب  نیا  اما  دـنوش ؛ تازاجم  ریزعت و  دـیاب  اهنآ  ًانوناق  دوبن ، یگنهرف 
دوخ ياج  رـس  ار  ناگ  هشیپ  تراسج  ناخاتـسگ و  نیا  هک  میراد  هفیظو  يربهر  مّظعم  ماقم  ماـما و  وریپ  یبـالقنا ، ناملـسم ، ناونع  هب  اـم 

ياهب هب  دنتـسه و  ام  ترخآ  ایند و  تداعـس  لماع  هک  یـسدقم  ياهـشزرا  عیـشت و  مالـسا و  سدقم  تعیرـش  هک  میهدـن  هزاجا  میناشنب و 
هب تیوه ، یب  نازوس  گنهرف  رگ و  هعدـخ  نازاب  تسایـس  هراّکم  رازاب  رد  سخب ، نمث  كدـنا و  ياـهب  هب  دـنا ، هدـمآ  تسد  هب  ینیگنس 
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نینچ هک  دیما  دنامن ؛ یقاب  ام  يارب  هدـنیآ  ياهلـسن  نانمؤم و  ناگتـشرف ، ربمایپ ، ادـخ ، نیرفن  راع و  گنن و  زج  یلـصاح  دنـسرب و  شورف 
ص169 ج2 -  مالسا - یسایس  هیرظن  باتک  زا  صیخلت  اب  يدزی -  حابصم  هللا  تیآ  دابم .

؟  تسیک نآ  زا  تموکح  قح 

ياـهراتفر رب  هک  تسا  یهاگتـسد  مینک « :  فیرعت  روط  نیا  ار  تموکح  ناوت  یم  هداـس  فیرعت  کـی  رد  تسیک ؟  نآ  زا  تموکح  قح 
یم تیمکاح  لامعا  نیا  دیامن » .  تیاده  هداد و  تهج  یصاخ  ریـسم  رد  ار  اه  نآ  دنک  یم  یعـس  دراد و  فارـشا  هعماج  کی  یعامتجا 

تموکح رظن  دم  هک  یصاخ  تهج  نآ  فالخرب  يدارفا  رگا  ینعی  دشاب .  هیرهق  هوق  زا  هدافتسا  اب  ای  زیمآ و  تملاسم  ياه  شور  هب  دناوت 
تاررقم و نتفریذـپ  هب  روبجم  یماظتنا  یماظن و  ياه  هاگتـسد  زا  هدافتـسا  اب  هیرهق و  هوق  روز و  هب  لسوت  اـب  ار  اـه  نآ  دـننک  راـتفر  تسا 

تموکح لماش  مه  عورشم و  ياه  تموکح  لماش  مه  دمآ ،  نآ  لابند  هب  هک  یحیضوت  اب  فیرعت  نیا  دننک .  یم  صاخ  راتفر  نآ  ماجنا 
هب ًاتاذ و  یهورگای  درف  ایآ  تسیچ .  تموکح  کی  تیعورـشم  طرـش  یترابع  هب  ای  كالم  مینیبب  دـیاب  نیاربانب  دوش .  یم  عورـشمان  ياه 

سک هیحاـن  زا  یـضرع و  تسا  يرما  هکلب  تسین  یتاذ  سک  چـیه  هب  تبـسن  تموکح  تیعورـشم  اـی  دـنراد .  تیعورـشم  دوـخ  يدوـخ 
دنا هتشادنپ  نینچ  یـسایس  هفـسلف  ياه  بتکم  نافوسلیف و  زا  یخرب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  اجنیا و  رد  دوش ؟  اطعا  اه  نآ  هب  دیاب  يرگید 
داژن زا  ای  تسا ،  نارگید  زا  رت  شوهاـب  رترب و  ینهذ  يرکف و  رظن  زا  اـی  دراد ،  يرترب  رت و  شیب  یندـب  یکیزیف و  تردـق  یـسک  رگا  هک 

نارادـم و تسایـس  یخرب  زا  ییاه  شیارگ  نینچ  هچرگ  هتبلا  تسا .  نّیعتم  تموکح  يارب  ًاتاذ  دوخ و  هبدوخ  يدرف  نینچ  تسا ،  يرترب 
نیا رب  هیرظن  نیا  تسا .  شیارگ  نیا  فلاخم  هیقف  تیالو  یـسایس  هیرظن  ینابم  یلو  هدش  هدینـش  هدـید و  تسایـس  هفـسلف ي  نافوسلیف  ای 
ینعی درادـن ؛  نیعت  سک  چـیه  يارب  دوخ  هب  دوخ  تسین و  ناـسنا  دارفا  زا  يدرف  چـیه  یتاذ  تیمکاـح ،  قح  هک  تسا  ینتبم  ضرف  شیپ 
ندرک تموکح  يارب  ینوناق  قح  کی  ياراد  دوخ  هبدوخ  دوش  یم  دلوتم  ردام  ردپ و  زا  یتقو  هک  تسین  هنوگ  نیا  يدرف  چیه  هب  تبـسن 

عبنم رگید و  ياج  زا  دیاب  تموکح  مکاح و  تیعورـشم  هکلب  دوش  لقتنم  وا  هب  ردام  ردـپ و  زا  هک  تسین  یثاریم  تیمکاح ،  قح  دـشاب و 
ياه بتکم  بلاغ  دنا و  هتفریذپ  نیشیپ  لصا  دننام  مه  ار  لصا  نیا  تسایس  هفـسلف  نازادرپ  هیرظن  نافوسلیف و  رثکا  دوش .  یـشان  يرگید 
چیه ثرا  تیعورـشم )  تموکح (  تیمکاـح و  قح  هک  دـنیأر  مه  اـم  اـب  یـسارکومد  رادـفرط  ياـه  بتکم  هلمج  زا  هزوح و  نیا  يرکف 
ربانب دوش .  لقتنم  يرگید  هب  تسوا  نآ  زا  ًاتاذ  ًاتلاصا و  قح  نیا  هک  یعبنم  زا  دیاب  هکلب  تسین  نیعتم  سک  چیه  يارب  اتاذ  تسین و  يدرف 

هک ینازادرپ  هیرظن  و  مسیشرانآ ،  ادتبا  میدز :  رانک  ار  تسایس  هفـسلف ي  بتاکم  زا  هتـسد  دنچ  ام  اج  نیا  ات  لصا  ود  نیا  نتفریذپ  اب  نیا 
ًاتاذ نیریاس  رب  دنراد و  تیعورشم  تموکح  يارب  دوخ  هب  دوخ  یتاذ و  روط  هب  ییاه  هورگ  ای  دارفا  هک  دنراد  یتارکفت  تاشیارگ و  نینچ 

مکاح و هب  ار  تیعورـشم  ینوناق و  تردـق  هک  یعبنم  نآ  هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  ًاتعیبط  مود  لـصا  شریذـپ  لاـبند  هب  دـنا .  مدـقم 
زا صوصخ  هب  رگید و  بتاکم  يرایـسب  زا  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  هیقف و  تیالو  هیرظن  هک  تساج  نیا  زا  تسیچ ؟  دـشخب  یم  تموکح 

هیقف و تیالو  هیرظن  مهم  ینابم  زا  یکی  هک  لصا  نیا   . دـنک یم  ادـیپ  توافت  اه  نآ  اب  دوش و  یم  ادـج  هنیمز  نیا  رد  یلعف  جـیار  تایرظن 
ار نآ  مه  مالسا  زا  ریغ  رگید  ینامسآ  عیارش  باحصا  زا  يرایسب  دیاش  دنراد و  قفاوت  نآ  رب  ناناملسم  همه  تسا و  مالسا  یسایس  هفـسلف 

تشاد هجوت  دیاب  هتبلا  تسا .  لاعتم  يادخ  نآ  زا  ًاتلاصا  ندرک  یهن  رما و  تموکح و  تیمکاح و  قح  هک  تسا  نیا  دنشاب ،  هتـشاد  لوبق 
هب صاصتخا  دیامن  قتف  قتر و  ًامیقتسم  ار  روما  دشاب و  هتشاد  اهراک  رد  ترشابم  یسک  هک  نیا  شـصاخ و  يانعم  هب  ندرک  تموکح  هک 

ار مکاح  نییعت  یتاذ و  تیمکاح  قح  هک  يرت  عیـسو  يانعم  هب  اما  دـنک .  یمن  قدـص  لاعتم  دـنوادخ  رب  اـنعم  نیا  هب  دراد و  ناـسنا  دارفا 
زیچ همه  یقیقح »  کلام  هدـیرفآ و «  ار  ناسنا  هلمج  زا  ناهج و  یتسه و  همه  هک  ییادـخ  تسا .  لاعتم  دـنوادخ  صوصخم  دوش  لماش 
نیا رد  هک  یقیقح  تیکلام  تسادخ .  نآ  زا  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  هچ  نآ  همه  ضرالا »  یف  ام  تاومـسلا و  یفام  هللا  تسا « : 

ناشدوخ نیب  دارفا  زا  هدـع  کی  هک  يدادرارق  هبانب  صخـش  يرابتعا ،  تیکلام  رد  تسا .  يرابتعا  تیکلام  لباقم  رد  دوش  یم  هتفگ  اـج 
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نکمم يا  هعماج  رد  ًالثم  دشاب .  هتـشاد  توافت  نوگانوگ  عماوج  رد  تسا  نکمم  دادرارق  نیا  اذـل  دوش  یم  هتخانـش  کلام  دـنا  هتفریذـپ 
نداعم یمامت  دـنیوگب  رگید  هعماج  یلو  دوش  یم  نآ  کلام  درک  ادـیپ  ـالط )  ندـعم  ًـالثم  ار (  یندـعم  سک  ره  هک  دـننک  دادرارق  تسا 

نآ رد  هک  تسا  ینیوکت  هطبار  عون  کـی  زا  یـشان  یقیقح  تیکلاـم  اـما  دراد .  هدـهع  هب  ار  نآ  یتسرپرـس  تلود  تسا و  یمومع  کـلم 
یم هتفگ  لولعم  شخب و  یتسه  تلع و  هطبار  نآ  هب  ًاحالطصا  هک  تسا  کلام  دوجو  یتسه و  زا  هدش  هتفرگرب  یشان و  كولمم ،  یتسه 

مامت هدوب ،  کلام  هب  قلعتم  ًانیوکت  ًاتقیقح و  كولمم  هکلب  دـشاب  کلام  نآ  زا  كولمم  هک  دـنا  هدرکن  دادرارق  یتیکلاـم  نینچ  رد  دوش . 
چیه اـهنت  هن  دـنیوا و  كولمم  دنتـسه  ادـخ  هدـیرفآ  هک  تهج  نیا  زا  اـه  ناـسنا  همه  یـشرگن ،  نینچ  اـب  تسوا .  راد  ماو  ار  دوخ  یتسه 

زین ار  دوخ  رد  یفرصت  هنوگره  قح  اتاذ ً  درف  ره  هکلب  درادن  ار  رگید  ياه  ناسنا  نوئـش  زا  ینأش  چیه  رد  یفرـصت  هنوگ  چیه  قح  یناسنا 
مـشچ ای  دنک  عطق  ار  دوخ  ياه  مادنا  زا  یکی  درادن  قح  یناسنا  چـیه  یـشرگن  نینچ  ساسا  رب  تسا .  ریغ  کلم  رد  فرـصت  اریز  درادـن 
یسایس هفسلف  بتاکم  زا  يرایـسب  رد  ضرف  شیپ  نیا  تسین .  شدوخ  لام  وا  یتسه  دوجو و  اریز  دیامن  یـشک  دوخ  ای  دنک  روک  ار  دوخ 

 ، تموکح همزال  هک  اج  نآ  زا  نیا  رباـنب  دراد .  ار  دوخ  راـیتخا  یناـسنا  ره  هک  تسا  نیا  لـقاال  تسین و  هتفریذـپ  رگید  ياـه  گـنهرف  و 
يرایتخا زا  رظن  فرـص  یناسنا  چـیه  مالـسا  رظن  ساسا  رب  دوش  یم  مولعم  تسا  دارفا  قوقح  تارایتخا و  مدرم و  لام  ناج و  رد  فرـصت 

نذا یب  هک  نیا  لاح  ره  هب  درادن .  دنتسه ،  ادخ  کلم  هک  رگید ،  ياه  ناسنا  رد  یفرصت  هنوگ  چیه  تموکح و  قح  دهدب  وا  هب  ادخ  هک 
هفـسلف هک  تسا  لصا  نیا  نتفریذپ  اب  تسا .  یمالـسا  رکفت  رد  یـساسا  لصا  کی  درک  فرـصت  وا  ناگدـنب  رد  ناوت  یمن  لاعتم  يادـخ 
توافت تسایـس  تموکح و  تاـیرظن  ریاـساب  هیقف  تیـالو  هیرظن  دوش و  یم  ادـج  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  بتاـکم  ریاـس  زا  مالـسا  یـسایس 

فارـشا و ای  و  نامیکح ،  نافوسلیف و  تموکح  ای  ناگبخن ،  تموکح  تیعورـشم  هب  نیلئاق  هک  تساج  نیا  زا  و  دـنک .  یم  ادـیپ  یـساسا 
اب یـسارکومد (  هیرظن  یتح  دـنناد و  یم  تیعورـشم  أشنم  ار  هبلغ  رهق و  هار  زا  هطلـس  گنج و  رد  يزوریپ  هک  ییاه  نآ  اـی  نادـنمتورث و 
هک تسا  نیا  یسارکومد ،  هیرظن  ساسا  ًالثم  دوش .  یم  ادج  یمالـسا  رکفت  زا  ناشریـسم  همه  همه و  شفلتخم ، )  ياه  شور  اه و  نییبت 

ینوناق رابتعا  دشخب و  یم  تیعورشم  وا  تموکح  مکاح و  صخش  هب  هک  تسا  مدرم  يأر  تساه و  نآ  قح  مدرم و  لام  ًاتلاصا  تموکح 
هیقف تیالو  هیرظن  اب  زین  نخـس  نیا  هک  دـش  مولعم  میدرک  موس  ضرف  شیپ  يارب  هک  ینایب  اب  اما  دـهد .  یم  وا  بناج  زا  تردـق  لامعا  هب 
عمج دـنرادن ،  تیمکاح  قح  ًاتلاصا  ًاتاذ و  مادـک  چـیه  دارفا  کت  کت  هک  روط  نامه  ضرف ،  شیپ  نیا  ساسا  رب  اریز  درادـن  يراگزاس 

كولمم و یگمه  تسادـخ و  لاـم  ناـشتاقلعتم  یتسه و  ماـمت  هک  ارچ  تسین  رادروخرب  یقح  نینچ  زا  ًاـتلاصا  ًاـتاذ و  زین  هعماـج  مدرم و 
نارگید رب  هک  دـنرادن  یقح  چـیه  شاب و  یقیقح  کلام  یهن  رما و  قبط  دـیاب  ناشیاهراتفر  همه  دنتـسه و  لاعتم  دـنوادخ  یقیقح  کـلم 

میناوت یم  نآ  تاعورف  زا  یکی  ناونع  هب  موس و  ضرف  شیپ  نیا  هیـشاح  رد  دـنیامن .  نییعت  مکاـح  ناونع  هب  ار  يدرف  اـی  دـننک  تموکح 
يارب دوخ  لیـصا  یتاذ و  قح  نآ  ساسا  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینک  هفاضا  تسا ،  ناناملـسم  همه  لوبق  دروم  زاـب  هک  مه ،  ار  بلطم  نیا 

تموکح هب  هداد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  ار  یقح  نینچ  رت  لزان  هبترم  رد  تیمکاح ، 
یم دیکأت  مه  زاب  لاح  ره  هب  تسا .  هدیشخب  تیعورشم  مدرم  تارایتخا  قوقح و  یگدنز و  لام و  ناج و  رد  شتافرـصت  ترـضح و  نآ 

ینیمخ ماما  هک  يریبعت  نیتسار (  ناسانش  مالسا  هک  نانچنآ  شحیحـص و  يانعم  هب  یمالـسا  تموکح  ای  هیقف  تیالو  هیرظن  نیب  هک  مینک 
دراد و دوجو  يرایسب  توافت  یسارکومد  هیرظن  اب  دنا  هدرک  نایب  هدیمهف و  دندومرف )  يرهطم  هللا  تیآ  موحرم  دروم  رد  هیلع  هللا  تمحر 

دنهاوخ یم  ای  دنا  هتـساوخ  هک  یناسک  و   . مینک قیبطت  یـسارکومد  رب  ار  هیقف  تیالو  یمالـسا و  تموکح  هیرظن  میناوت  یمن  هاگ  چـیه  ام 
صن فالخ  رب  دندرک و  راک  نیا  هب  مادقا  ادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  مالـسا و  ردـص  رد  هک  ییاه  تنآ  هچ  دـنهد ،  ماجنا  ار  يراک  نینچ 

رد یگتخابدوخ  یگتفیرف و  هطساو  هب  زورما  هک  یناسک  هچ  دندرک و  باختنا  تموکح  يارب  ار  يرگید  صخـش  شلوسر  ادخ و  حیرص 
ضارغا قبط  ای  دنرادن و  دنتشادن و  مالسا  زا  حیحص  تخانش  ای  دننک ،  یم  هئارا  هیقف  تیالو  هیرظن  زا  يریـسفت  نینچ  یبرغ  گنهرف  ربارب 

لاعتم دنوادخ  نآ  زا  ًاتلاصا  ًاتاذ و  مکاح  نییعت  تیمکاح و  قح  مالـسا ،  رظن  قباطم  دننک .  یم  هدرک و  نینچ  یـسایس  یـصخش و  صاخ 
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 ، میتفگ موس  ضرفـشیپ  يارب  هک  یممتم  قبط  دوش و  ضیوفت  ناسنا  دارفا  زا  يدرف  هب  قح  نیا  دناوت  یم  هک  تسوا  بناج  زا  اهنت  تسا و 
هیقف تیالو  باتک  : عبنم تسا .  هدش  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هب  قح  نیا  لوا  هجرد  رد 

(1  ) يروهمج موهفم  رب  يدمآرد 

هک تسا , ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  مدرم  هاگیاج  مهف  يارب  يا  همدقم  هتـشون , نیا  همدقم  1 ـ ( 1  ) يروهمج موهفم  رب  يدمآرد 
هب یشخب  ناماس  هشیدنا  نردم , ياهتلود  ات  ییادتبا  عماوج  نیتسخن  نیوکت  نامز  زا  دشاب . یم  هر )  ) ینیمخ ماما  یـسایس  هشیدنا  رب  ینتبم 
عبت هب  هشیدنا , نیا  تسا . هدوب  رـشب  ياه  هغدـغد  نیرتمهم  زا  نارادربنامرف , نایاورنامرف و  نیب  طباور  میظنت  یعامتجا و  یـسایس ـ  تایح 

رایـسب يامن  کی  رد  ناوتب  دـیاش  تسا . هدـش  تموکح  زا  یتوافتم  لاکـشا  زورب  بجوم  هعماج , هرادا  رد  مدرم  روضح  تلاـخد و  نازیم 
رد اما  درک . میسقت  ناگبخن )) ای  یسارکوتسیرا   )) و يروهمج )) ((, )) یتنطلس  )) هتسد هس  هب  مدرم , تکراشم  ظاحل  هب  ار  اهتموکح  یلک ,

نارحب راچد  مدرم , یلدمه  نودـب  اهتلود  وس , کی  زا  هک  تسا  نیا  رگناشن  اهتموکح , خـیرات  تفگ ; ناوت  یم  رتقیمع  زادـنا  مشچ  کی 
هناـیم هار  لـمع , رد  زین  نردـم  ياـهتلود  اذـل  دـنا ; هدوـب  نـکمم  ریغ  ـالمع  میقتــسم , ياهیــسارکومد  رگید , يوـس  زا  هدـش و  یــسایس 
هرادا ماظن  مسیناکم و  یعون  زین  یـسایس و  هشیدنا  کی  ناونع  هب  يروهمج  لاح , ره  هب  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  میقتـسم ) ریغ  یـسارکومد  )
مدرم زا  یعیسو  شخب  لآهدیا , يوگلا  و  ارآ , لماعت  ضراعت و  لحم  هک  تسا  یسایس  میهافم  نیرتاجرباپ  نیرتراوتسا و  زا  یکی  هعماج ,

هب زیخ , شمارآ  زیگنارب و  لاجنج  موهفم  نیا  زا  هدافتسا  رد  زونه  زین  نردم  تیرـشب  هک  تفگ  ناوت  یم  تیعطاق  هب  و  تسا . زورما  ناهج 
هک دشاب  نآ  لوصا  اوتحم و  موهفم , رد  ماهبا  دوجو  رظن , عامجا  مدع  رب  لیلد  نیرتمهم  دیاش  ( 1 . ) تسا هتفاین  تسد  قفاوت  رظن و  عامجا 

همه مغر  یلع  اـما  دـنایامن . یم  یـسارکومد  فدارتـم  ار  نآ  زین  یهاـگ  يدادبتـسا و  تموـکح  هب  ار  يروـهمج  تموـکح  یهاـگ  یتـح 
رد تکرـش  يارب  ناگمه  قح  و  مدرم )) تیمکاح  , )) انامه هک  كرتشم  يانعم  کـی  رب  یـسایس  نادنمـشیدنا  یماـمت  اـبیرقت  تاـفالتخا ,

, يربارب دنور ; یم  رامـش  هب  يروهمج  تموکح  هدننک  ریـسفت  هک  یمیهافم  نیرتمهم  دـنراد . رظن  قافتا  تسا , هماع  روما  يریگ  میمـصت 
رظن هب  صخـشم  هداس و  ییادتبا , هاگن  رد  هچرگا  اه , هژاو  نیا  دنتـسه . مدرم  تیمکاح  ناملراپ و  تیرثکا , يإر  یـساسا , نوناق  يدازآ ,

هک ارچ  درب ; میهاوخ  یپ  نآ  ماهبا  یگدـیچیپ و  قمع  هب  فلتخم , نادنمـشیدنا  عماوج و  شرگن  هب  هجوت  اب  تقد و  یمک  اب  یلو  دـنیآیم ;
یعیبط و  دراد . تیرثکا و ... يإر  تاواسم , نوناق , يدازآ , زا  یصاخ  ياهریـسفت  اهـضرف , شیپ  هلـسلس  کی  ساسا  رب  يرظن  بحاص  ره 
جنرغب یـسارکومد  هشیدنا  خیرات  (( )) دله دیوید   )) لوق هب  اذل  و  دش . دهاوخ  توافتم  اهتـشادرب , نیا  عبت  هب  يروهمج  تموکح  هک  تسا 

هدش يروهمج  تموکح  زا  هک  تسا  یفیرعت  نیرتروهـشم  دیازفا , یم  ماهبا  نیا  رب  هچنآ  ( 2 .(( ) تسا هدننک  جیگ  اهیسارکومد , خیرات  و 
کی راـچد  دوـخ  نورد  رد  نآ , هداـس  لکـش  مـغر  یلع  زین  فـیرعت  نـیا  دـنمکاح . مدرم  ینعی  (( مدرم ; هلیـسو  هـب  تموـکح  ;  )) تـسا

زا تموکح , یقیقح  يانعم  اریز  (; 3 (( ) تیعر یب  یمکاح  هن  دراد و  دوجو  رادربنامرف  یب  یتموکح  هن   )) هک ارچ  تسا ; سکوداراپ )) ))
دنناوت یمن  مدرم  تروص , نیا  رد  هک  تسا  مدرم  يارب  یـشم  طـخ  فدـه و  نییعت  اـهنآ و  هدارا  هیلع  مادـقا  دارفا , نتخاـس  روبجم  یفرط 

هک دنتـسه  مدرم  نیا  هک  دوش  یم  اعدا  رگید , فرط  زا  دـنوش ;و  یم  میـسقت  موکحم  مکاح و  هب  هعماج  دارفا  المع  دـننارب و  نامرف  دوخ 
نوـچ ییاـهترابع  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  نوـنکا  دراد ; هراـشا  نـینچ  نـیا  هـتکن  نـیا  هـب  لاس 1859  رد  لـیم  تراوتـسا  ناـج  دـنمکاح .

, دـننک یم  لاـمعا  ار  تردـق  هک  مدرم )) . )) دـننک یمن  ناـیب  ار  دروم  یقیقح  عضو  ناـشدوخ )) رب  قـلخ  تردـق   )) و مدرم )) تموـکح  ))
تفارظ قمع و  اب  ار  هتکن  نیا  نوتسدالگ  ( 1878  ) دعب ههد  ود  ( 4 . ) دوش یم  لامعا  اهنآ  رب  تردق  نیا  هک  دنتـسین  یمدرم  نامه  هشیمه 

تموکح دوخ  رب  هملک , قیقد  يانعم  هب  زگره  دـنوش , هدـیمان  تلم  دـنناوتب  هک  یمدرم  زا  دادـعت  نآ  دـهد ; یم  رارق  هراـشا  دروم  يرتشیب 
ار شیوخ  نایاورنامرف  دیاب  تلم  هک  تسا  نیا  دسر , یم  رظن  هب  ینتفای  تسد  ناسنا , یگدـنز  طیارـش  رد  هک  يزیچ  نیرتالاب  دـنا . هدرکن 
ره هکلب  درادـن ; یقیقح  يانعم  زگره  مدرم  تیمکاح  نیاربانب , ( 5 . ) دنک يربهر  ار  نانآ  لمع  يا , هدیزگ  ياهتـصرف  رد  زین  و  دنیزگرب ,
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, مدرم تیرثکا  اما  دشاب ; مدرم  تیرثکا  هدیزگرب  تسا  نکمم  تموکح , اذل  و  دـنراد . يزاجم  يانعم  نآ , رد  هدـش  هدرب  راک  هب  هژاو  ود 
یمن هدوت  : )) دـنک یم  حرطم  يرتشیب  توق  اـب  نمپیل )) رتلاو  ( )) 1955  ) دـعب نرق  کی  ار  عوضوم  نیا  دـنک . یمن  ارجا  اـی  عضو  ار  نیناوق 

موـهفم نیا , دوـجو  اـب  اـما  دـنوش . یم  تموـکح  هکلب  دـننک ; یمن  تموـکح  مدرم  تیرثـکا  هـکنیا , هجیتـن  ( 6 (( ) دـنک تموکح  دـناوت 
رد میـشاب . هتـشاد  رظن  دم  ار  مدرم ))  )) و تموکح ))  )) هژاو يزاجم  يانعم  رگا  اصوصخ  تسین ; هناهلبا  مه  نادنچ  دوخ )) رب  تموکح  ))

یمن یقلت  يولوم  یهاون  رماوا و  يانعم  هب  هعماج , دارفا  هب  ندیشخب  تهج  فادها و  يزیر  یپ  یسایس , ياهیشم  طخ  نییعت  تروص , نیا 
رد یناسنا  ره  هک  ارچ  دنتسه ; لمع  يدازآ  رایتخا و  ياراد  دوخ  یـسایس  یگدنز  رد  نادنورهـش  دنتـسه و  يداشرا ))  )) اهنت هکلب  دوش ;
اب اما  ( 7 . ) دنک یم  هبرجت  دوخ , یعامتجا  یـسایس ـ  یگدـنز  روما  زا  ضعب  رد  مک  تسد  ار  يدرف  طلـست  هنوگنیا  يروهمج  ياهتموکح 

میمـصت رد  تکرـش  يارب  یناگمه  قح  : )) ینعی كرتشم ; يانعم  کی  رب  یـسایس  نادنمـشیدنا  یمامت  ابیرقت  اهـضقانت , تافالتخا و  مامت 
یبایتسد يارب  یناسکی  تصرف  زا  نادنورهـش  هیلک  يروص , يربارب  نوناق و  يانبم  رب  هک  يوحن  هب  دـنراد ; رظن  قافتا  هماـع )) روما  يریگ 

نآ هاگتساخ  تسا ؟ مادک  يروهمج  ینابم  الوصا  هک  دیسرپ  ناوت  یم  تامدقم , نیا  هب  هجوت  اب  دنتـسه . رادروخرب  تموکح , بصانم  هب 
ياهندمت رد  ایآ  دنراد ؟ یتشادرب  هچ  نآ  زا  دیدج , کیـسالک و  نادنمـشیدنا  ددرگ ؟ یمرب  ینارود  هچ  هب  نآ  یخیرات  هشیر  تساجک ؟

یقلت هچ  نآ  زا  ناریا , رـصاعم  نادنمـشیدنا  دومن ؟ وجو  تسج  ار  يرالاس  مدرم  تموکح  ياه  هشیر  ناوت  یم  ناریا , اـصوصخ  یقرش و 
ماما هشیدـنا  رد  مدرم  شقن  نازیم  رگا  تیاهن  رد  و  تسا ؟ هتـشاد  يریـسفت  هچ  يروهمج  هژاو  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  هرخالاب  و  دـنراد ؟ يا 

طیارـش و زا  یعباـت  ماـما , هشیدـنا  رد  مدرم  شقن  نازیم  اـیآ  رگید ; تراـبع  هب  تسا ؟ مادـک  نآ  لقتـسم  ریغتم  دـشاب , عباـت  ریغتم  ینیمخ 
هدـش شالت  قیقحت , نیا  رد  تسا ؟ هتـشاد  شقن  هیقف و ... هقلطم  تیالو  يروئت  دـننامه  يرگید  لماوع  ای  تسا  یناکم  ینامز و  تاـمازلا 
هژاو لداــعم  يروـهمج , یحالطــصا ) يوـغل و  ياــنعم   ) يروـهمج هژاو  2 ـ  دوـش . هداد  خــساپ  قوـف  تـالاوس  زا  یخرب  هـب  اــت  تـسا 

ینیتـال هشیر  زا  هـتفرگرب  (, Republic  ) تغل زا  ذوخإـم  يروـهمج , هژاو  تسا . یـسایس  هفـسلف  رد  انـشآرید  یماـن  (, Republiqu)
; ور نیا  زا  دشاب . یم  یناگمه  ای  یمومع  يانعم  هب  ( publica  ) رما و ای  ءیش  يانعم  هب  ( Res  ) ظفل ود  زا  بکرم  و  ( Respublica)

هتکن ود  نمـضتم  دوخ  فیرعت , نیا  دریگ . یم  رارق  یناـگمه  روما  تاـقلعتم و  لاوما , اـب  فدارتـم  یمومع , ءیـش  ياـنعم  رد  يروـهمج 
یـصوصخ و ءیـش  نیب  نآ , رد  هک  هتفای  نامزاس  هعماج  کـی  دوجو  رگید , هنحـص و  رد  ناـگمه  روضح  زا : دـنترابع  هک  تسا  یـساسا 
زا مکارتم  ریثک و  ریثک , تعامج  هورگ , مدرم , همه   )) ياـنعم هب  روهمج ))  )) تغل یـسراف  رد  ( 8 . ) دوش یم  هتـشاذگ  قرف  یمومع , ءیش 

نینچ ار  نآ  زین  نیعم  گـنهرف  هماـنتغل  ( 9 (( ) دـشاب یم  تیروهمج  نآ , یلعج  ردـصم  هک  تسا  هدـمآ  , گـیر گرزب  هدوـت  يزیچ و  ره 
(( دشاب تلم  ناگدنیامن  تسد  هب  نآ  مامز  هک  یتموکح  زیچ . کی  مظعا  شخب  هورگ , هدوت , (; Jomhur  ) روهمج : )) دنک یم  فیرعت 

یثوروم رادتقا  هک  هاشداپ  ياج  هب  هک  تسا  یتموکح  زرط  یسایس و  ماظن  عون  يروهمج , هژاو  زا  دارم  یـسراف , تایبدا  رد  نیاربانب  ( 10)
. دوـش هدرپـس  مدرم  ناگدـنیامن  تسد  هب  نیعم  تدـم  يارب  روـشک  هرادا  دوـب , طـبترم  يرـشب  هدارا  يوـسارف  هب  نآ  تیعورـشم  تشاد و 

لاـمعا امیقتـسم  اـی  مدرم  نآ , رد  هک  یتـموکح  : )) دـننک یم  فیرعت  نومـضم  نیمه  هب  ار  يروهمج  تموـکح  زین  ییاـپورا  ياـهگنهرف 
هژاو اب  طابترا  رد  یـسایس , هشیدنا  خیرات  رد  تیمها  زئاح  هتکن  کی  اما  ( 11 (( ) دوخ هدیزگرب  ناگدنیامن  طسوت  ای  دـننک , یم  تیمکاح 

هک تسا  ناتـساب ) نانوی  فوسلیف   ) نوطالفا یلـصا  باـتک  ماـن  نآ , دوش و  یم  هابتـشا  ماـهبا و  ببـس  یهاـگ  هک  دراد  دوجو  روهمج )) ))
نیا مان  زا  تسا  نکمم  يزورما  هدـنناوخ  تسا . توافتم  يروهمج  يزورما  موهفم  اب  نآ  يانعم  هک  یلاح  رد  دراد , ار  روهمج ))  )) ناونع
هکنآ لاح  تسا و  طوبرم  یهاشداپ ) ربارب  رد   ) يروهمج ماظن  ینعی  تموکح  زا  یصاخ  عون  هب  باتک , عوضوم  هک  دبایرد  نینچ  باتک ,

تموکح نامزاس  ای  هعماج  ای  روشک  ياـنعم  هب  افرـص  اکیلبوپـسر ) نآ  نیتـال  لداـعم  اـکیتیلوپ و  ینعی   ) باـتک یناـنوی  هژاو  تسین . نینچ 
(( تیروهمج  )) باتک رد  بلاطم  دندیمان . یم  یلک  ناونع  نیمه  هب  ار  یفارشا  ای  یهاشداپ  ای  يروهمج  هاوخ  اهتموکح , نانوی , رد  تسا .
یم تاـیئزج  هب  رتمک  دراد و  صاـصتخا  هفـسلف , تیبرت و  تسایـس و  تاـیلک  هب  هدـمع  روط  هب  دوجوم , ياـهتموکح  زا  داـقتنا  رب  هوـالع 
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نانوی ياهرهش  رد  یعامتجا  یگدنز  تفاب  یبسن  یگداس  رما , نیا  تلع  ددرگ . یمرب  یقالخا  لئاسم  هب  اج  همه  رد  زین  شثحابمو  دزادرپ 
لوصا زا  ار  درف  یـصوصخ  راـتفر  ناوت  یم  هک  دنتـشادن  رواـب  ینعی  دـندش . یمن  لـئاق  یقرف  تسایـس  قـالخا و  ناـیم  ناـشمدرم  هک  دوب 

اما تسا ; هدـش  لامعتـسا  یـسایس )) نامزاس   )) يانعم هب  ادـتبا  رد  يروهمج ))  )) هژاو یخیرات  رظن  زا  نیاربانب , ( 12 . ) درک ادج  تموکح 
هک ارچ  تسا ; هدش  فوطعم  دادبتـسا  یفن  هب  تیاهن  رد  هک  تسا  ینامتفگ  تیروهمج , هک  تفگ  ناوتب  رتیلک , يدنبعمج  کی  رد  دـیاش 

دیامن یم  صخشم  نیناوق  لوصا و  هب  دیقم  ار  یسایس  تردق  هتفر  هتفر  دازآ , نادنورهـش  تیبرت  یهاگآ و  یـسایس , نامزاس  یهد  ناماس 
کی زا  تیروهمج  رظنم , نیا  زا  دـیامن . میظنت  یمومع  هدارا  تساوخ و  بوچراـچ  رد  ار  دوخ  ياهتـسایس  یـشم و  طـخ  تسیاـب  یم  هک 

یخیرات یبای  هشیر  يارب  تروص , ره  رد  تسا . هتـشاد  يدج  تالوحت  دوخ , یخیرات  ریـس  رد  هک  دوش  یم  لدـبم  دـنیآرف  کی  هب  هیرظن 
هعجارم مور  خـیرات  هب  دـیاب  نانوی , خـیرات  رد  وج  تسج و  ياج  هب  مدرم ,) تموکح   ) تموکح زا  صاخ  یعون  ناونع  هب  يروهمج  هژاو 

هب هکلب  نوطالفا ; رب  هن  مه  نآ  تسا و  هتشاد  دوجو  تیروهمج ))  )) مان هب  کیسالک  رثا  کی  طقف  یـسایس  هشیدنا  خیرات  ریـس  رد  دومن ;
( یسایس ناماس   ) Politeia باتک همجرت  تسا , هدش  هتخانـش  تیروهمج ))  )) مان هب  نوطالفا  زا  هک  یباتک  تسا . هتـشاد  قلعت  نورـسیس 

ماهبا کی  اجنیا  رد  اما  ( 13 . ) درک وجو  تسج  ینانوی  هن  نیتال و  تنـس  رد  یتسیاب  ار  تیروهمج  یخیرات  هشیر  نیاربانب , تسا . نوطالفا 
؟ دراد دوجو  یـسارکومد  موهفم  تیروهمج و  موهفم  نیب  یتبـسن  هچ  هک  نیا  تسا ; طبترم  یموهفم  فیرعت  هب  هک  دراد  دوجو  زین  رگید 
زا دارم  هک  تسا  ندرک  تموکح  يانعم  هب  ( Kratein  ) نیئتارک مدرم و  يانعم  هب  ( (( Demos  ) سومد  )) زا بکرم  یسارکومد  هژاو 

. تسا هتفهن  زین  يروهمج  هژاو  نورد  رد  انعم  نیمه  اـقیقد  هک  تسا  ( (( Respublica  ) یمومع روما   )) رد مدرم  هبطاق  تکراشم  نآ ,
تباقر  )) و مدرم )) تیرثکا  تیاضر  ((, )) مدرم هماع  تکراـشم   )) رـصنع هس  دـنراد و  یتاذ  دـنویپ  مه  اـب  هژاو  ود  نیا  رما , يداـبرد  سپ 

تیاضر دروم  يزیچ  هچ  هک  تسا  نیا  دـشاب , یم  طبترم  اـم  ثحب  هب  هچنآ  اـما  دنـشخب . یم  اـنعم  نآ  هب  تردـق )) بسک  رد  مدرم  مومع 
رد دزادرپب ؟ مدرم  روما  قتف  قتر و  هب  ینیعم  فیلاکت  قوقح و  ساسا  رب  یتموکح  ماـظن  کـی  نآ , بوچراـچ  رد  اـت  دـشاب  دـیاب  تیرثکا 
رد یتایاغ , فادها و  هچ  هب  لین  يارب  مدرم , مادک  هک  تسا  نیا  شـسرپ  رت , صخـشم  روط  هب  درادن . ینـشور  خساپ  لاوس  نیا  تقیقح ,
رب یناگمه , تیاضر  اب  رایتخا و  هدارا و  اب  دنناوت  یم  رایعم  كالم و  مادک  يانبم  رب  هویـش و  رازبا و  مادک  اب  یحور , يدام و  طیارـش  هچ 

, یعقاو يایند  رد  ددرگ . یم  راکشآ  لمع  رظن و  رد  یسارکومد , تیروهمج و  ياهماهبا  تالکشم و  هک  تساجنیا  دننک ؟ تموکح  دوخ 
زاتمم تیلقا  کی  هجیتن , رد  دـنراد . نآ  هب  تبـسن  یلیامت  هزیگنا و  نادـنچ  تیرثکا , هن  دنتـسه و  دوخ  هدارا  لامعا  هب  رداق  هن  المع  مدرم 

, ینوناق یتاغیلبت و  ياهدرگـش  ریبادت و  يارجم  زا  ار  دوخ  هدارا  دوش و  یم  هدیـشک  تموکح  تسایـس و  هصرع  هب  لیلد , ره  هب  هک  تسا 
هک دوش  یم  هدارا  يرگید  موهفم  انعم و  یـسارکومد  زا  یهاگ  اما  ( 14 . ) دنک یم  لیمحت  إقلا و  نارگید  هب  هداد و  هولج  عورـشم  هجوم و 

اهـشزرا و هعومجم  يانعم  هب  یـسارکومد  رظنم , نیا  زا  دوش . یم  دوخ  صاخ  ياهماهبا  راچد  اذـل  و  درادـن . يواست  تبـسن  يروهمج , اب 
شور بلاـغ و  لکـش , هب  يروـهمج  فـیرعت , نیارباـنب  دنـشاب . راوتـسا  نآ  هیاـپ  رب  تسیاـب  یم  اـهتموکح  هک  دوـش  یم  یقلت  ییاـهرواب 

و ددرگ . یم  طبترم  تموکح  تلادع و )... يربارب , يدازآ ,  ) ياهشزرا اهراجنه و  و  ( 15  ) اوتحم هب  یسارکومد  دراد و  طابترا  تموکح 
لکش هجیتن , رد  دنا . هدمآ  دیدپ  یسارکومد  ياهراجنه  اهبلاق و  نورد  زا  عقاو  رد  دنتـسه , کیتارکومد  هک  ییاهیروهمج  لیلد  نیمه  هب 

, بهاذم ماوقا و  اهندمت , اهگنهرف , دادـعت  هب  هک  ارچ  دـش ; دـهاوخ  رثکتم  نآ , ياوتحم  اهـشزرا و  عبت  هب  يروهمج , تموکح  تروص  و 
زگره نیاربانب , دراد . دوجو  يروهمج  تموکح  نآ , هب  طوبرم  ياهشزرا  یـسارکومد و  لوصا  زا  توافتم  ياهـشنیب  اهتـشادرب و  اهتئارق ,

ار اهنآ  نانآ , رب  مکاح  ياهرواب  هب  هجوت  نودب  ار  نوگانوگ  ياهتلم  دومن و  زیوجت  ناگمه  يارب  ار  دحاو  یتموکح  هویش  کی  ناوت  یمن 
سیـسإت و هب  مادـقا  دوش  روصت  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  : )) دـیوگ یم  نانک  جرج  ساـسا , نیمه  رب  دومن . نآ  زا  تعاـطا  هب  روبجم 

طقف کیتارکومد  ياهوگلا  يرایـسب , هدـیقع  هب  دـشاب )) نامدرم  زا  يرایـسب  يارب  شور  هار و  نیرتهب  کـیتارکومد , ياـهداهن  شرتسگ 
; تسین هدـننک  عناق  نادـنچ  اعدا  نیا  هکنآ  دوجو  اب  دراد . بسانت  نیعم , یعامتجا  یخیرات و  ياـهیگژیو  اـب  اـهروشک  زا  يدودـحم  يارب 
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يروهمج موهفم  انعم و  رد  دوجوم  ياهضقانت  اهماهبا و  زا  رگا  ( 16 . ) تسین راکنا  لباق  هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  تیعقاو  زا  ییاه  هگر  یلو 
يروهمج هژاو  دـنراد . قفاوت  نآ  رب  نادنمـشیدنا  رثکا  هک  میـسر  یم  يا  یناـعم  تاـکرتشم و  هب  میرذـگب , لـمع ) رد  هچ  رظن و  رد  هچ  )

یمومع ورملق  هب  هک  یصوصخ ) ورملق   Resprivata; لباقم رد   ) هدـش هتفرگ  نیتال  ( Respublica  ) زا ساسا  رد  ( Republic)
لیـالد اـب  هزیگنا و  اـب  عیمجت  قاـفتا و  کـی  رد  هک  یمدرم  اـما  تسا ; مدرم ))  )) هب هجوت  تیروهمج , ثحب  رد  یلـصا  هتکن  دراد . هراـشا 

the  ) مان هب  شروهـشم  باتک  رد  نوسیدـم , زا  هلمج  دـنچ  هب  يدـنبعمج , ناونع  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  ( 17 . ) دـنیآیم مهدرگ  فلتخم ,
زا میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  ار  دوخ  تارادـتقا  یمامت  هک  تسا  یتموکح  يروهمج , ماظن  کـی  مینک ; یم  هراـشا  ( Federalist

تسد هب  دودحم  تدم  کی  رد  مدرم و  تیاضر  زا  ار  دوخ  تردق  ماقم و  هک  دوش  یم  هرادا  یصاخشا  يوس  زا  دریگ و  یمرب  مدرم  هماع 
(( يروهمج  )) برغ یسایس  هشیدنا  رد  يروهمج  موهفم  ریس  3 ـ ( 18 . ) دننک یم  يراتفر  شوخ  مدرم  اب  هک  یماگنه  ات  مه  نآ  دنروآیم ;.
یم زاب  تسایس )  ) وطسرا و  تیروهمج )  ) نوطالفا (, 19  ) تودوره راثآ  هب  نآ , هنیشیپ  هک  تسا  یسایس  ماظن  کیسالک  ياهلدم  زا  یکی 

هتسناد يروهمج  ار  ناگمه  تموکح  یسارکوتسیرآ و  ار  ناگبخن  زا  رفن  دنچ  یـشرانوم , ار  درف  کی  تموکح  وطـسرا , هکنانچ  ددرگ .
دنا هدومن  بحاصت  ار  یسایس  تردق  هک  يدارفا  رامش  دادعت و  تسخن , تسا  هدومن  ینتبم  لصا , ود  رب  ار  دوخ  يدنب  هقبط  وطسرا  تسا .
ریخ حـلاصم و  هب  ناشهجوت  اـی  اـهتموکح  مود , لـصا  هب  هجوت  اـب  دنتـسه . نآ  یباـیتسد  لاـبند  هب  اـهتموکح  هک  یفدـه  تیاـغ و  مود , و 

نایاورنامرف یـصخش  حـلاصم  عفانم و  هب  ناـشهجوت  اـی  تسا و  راـجنهب  بولطم و  تموکح , تروص  نیا  رد  هک  تسا  فوطعم  یناـگمه 
رگا دشاب , هتشاد  رظن  دم  ار  مومع  تحلـصم  هک  یتموکح  وطـسرا , تسا . دساف  فرحنم و  تموکح , تروص , نیا  رد  هک  تسا  فوطعم 

, دـشاب مدرم  تیرثکا  تسد  هب  رگا  و  یـسارکوتسیرآ )) , )) دوش لامعا  رفن  دـنچ  طسوت  رگا  و  یتنطلـس )) , )) دوش لامعا  رفن  کی  طـسوت 
لکـش یتسراگیلا و  ار  یـسارکوتسیرآ  فرحنم  لکـش  یناروت و  ار  یتنطلـس  تموکح  فرحنم  لکـش  هاگنآ  درامـش . یم  يروهمج )) ))

يروهمج ماظن  يرییغت , كدنا  اب  ویکـستنم  ندب و  وسور , نوچ  يرگید  نارظن  بحاص  اهدعب  دمان . یم  یـسارکمد  ار  يروهمج  فرحنم 
ار يدادبتسا  و  هطورشم )  ) یهاشداپ يروهمج , تموکح ; مسق  هس  هدجیه , نرق  رد  ویکستنم  الثم  دندرک , دراو  دوخ  یسانش  خنـس  رد  ار 
ای یسک  هچ  طسوت  يزورما , موهفم  انعم و  هب  يروهمج  تغل  راب  نیلوا  هکنیا  يروهمج و  هژاو  یبای  هشیر  دروم  رد  اما  ( 20 . ) درامش یم 

دوجو تیروهمج ))  )) مان هب  کیـسالک  رثا  کی  طقف  یـسایس , هشیدـنا  یخیرات  ریـس  رد  : )) تفگ ناوت  یم  تسا  هدـش  لامعتـسا  یناسک 
هرادا يارب  یشور  ناونع  هب  يروهمج  تروص , ره  رد  ( 21 .(( ) تسا هتشاد  قلعت  نورسیس  هب  هکلب  نوطالفا ; هب  هن  مه  نآ  تسا و  هتـشاد 

عامجا هب  دوخ , لوحت  خـیرات  رد  زونه  تسا و  یتوافتم  ياهزیخ  تفا و  ياراد  برغ , یـسایس  هشیدـنا  خـیرات  هسورپ  رد  یـسایس , تایح 
لوحت خیرات  هب  یلک  رایسب  هاگن  کی  رد  میا . هدومن  میسقت  یتوافتم  ياهـشرگن  میاداراپ و  تفایهر , هب  ار  نآ  ام  اذل  تسا و  هدیـسرن  رظن 

ره لاح  نیع  رد  یلو  درک ; میـسقت  یلک  تفایهر  شرگن و  راهچ  ای  جوم و  راهچ  هب  ار  يروهمج  موهفم  ناوت  یم  برغ , یـسایس  هشیدنا 
هدومن لامعتـسا  ار  يروهمج  هژاو  هک  يرثا  نیرت  یمیدق  ینوطالفا  تفایهر  1 ـ دنتسه . زین  ینورد  تاعونت  رب  لمتـشم  اهتفایهر , زا  مادک 

هک دوش  روصت  دیاش  ییادتبا , هاگن  رد  تسا . هدومن  نیودـت  يروهمج ))  )) ناونع تحت  نوطالفا  هک  تسا  یباتک  ناونع  هب  طوبرم  تسا ,
يانعم هکنآ , لاح  تسا . هدومن  نیودت  مدرم )) هماع   )) يانعم هب  روهمج ))  )) هنیمز رد  یباتک  یـسایس , هفـسلف  راذگناینب  هباثم  هب  نوطالفا 

روط هب  یتح  ینوطالفا و  تفایهر  رد  مدرم ) رما   ) نآ يزورما  ياـنعم  هب  يروهمج  ـالامجا  نیارباـنب , تسا , یـسایس )) ناـماس   )) نآ قیقد 
هتخانشان نورسیس ,)) تیروهمج   )) يانثتـسا هب  تیروهمج , موهفم  میاداراپ  نیا  رد  ( 22 . ) تسا هتخانشان  یطـسو  نورق  ياهلاس  رد  یلک 

یسارکوتسیرا اب  یسارکومد  قیفلت  نکمم , بولطم  تسا و  ینوطالفا  هفـسالف  تموکح  لآهدیا , یـسایس  ناماس  میاداراپ , نیا  رد  تسا .
تهج ره  هب  اما  ( 23 . ) دنراد رارق  میاداراپ  نیا  هعومجم  رد  رما  تیاهن  رد  یطسو  نورق  ناتساب و  مور  رد  یسایس  هفسلف  تسا . ییوطـسرا 

لح و هب  هک  تشاد  دوجو  دوب , یعامتجا  تاقبط  اـههورگ و  همه  هدـنیامن  هک  يزکرم  عمجم  کـی  نرق 6 ق.م )  ) نولوس زا  لـبق  نتآ  رد 
قوف تاقبط  اـههورگ و  زا  مادـک  چـیه  ءزج  دوب , دازآ  مدرم  ربارب  جـنپ  ناـنآ  دادـعت  هک  ناـمالغ  یلو  تخادرپ , یم  یـسایس  روما  لـصف 
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فارـشا تردـق  زا  يدـح  ات  هک , درک  عضو  یتاررقم  دالیم ; زا  شیپ  لاس 594  رد  ینانوی  نادـقوقح  نولوس  هتبلا  دـندش . یمن  بوسحم 
هچرگا ینورـسیس  ای  یمور  تفاـیهر  2 ـ ( 24 . ) دـندوبن رادروخرب  یقوقح  چـیه  زا  هعماـج ) تیرثـکا   ) ناـمالغ لاـح  ره  هب  اـما  تساـک ; 

وا هک  تسا  نیا  ام  ثحب  يارب  يو  تیمها  اما  ( 25;  ) تسا وطسرا  نوطالفا و  زا  رثاتم  تسین و  يدیدج  هفسلف  رکتبم  عرتخم و  نورـسیس ,
, مدرم هماع  تکراشم  هماع و  تحلـصم  هب  نورـسیس  يدـج  هجوت  مهم , هتکن  نیاربانب , تسا . يزورما  يانعم  هب  تیروهمج  موهفم  رکتبم 

قیرط رهب  رشب  دارفا  زا  هتسد  کی  عامتجا  هعماج ) ای   ) مدرم زا  دوصقم  نورسیس ; هدیقع  هب  تسا . دوخ  یعامتجا  یـسایس و  تشونرـس  رد 
هماع و كرتشم  عفانم  رد  تکرـش  تلادـع و  رما  هب  اتبـسن  هک  تسا  مدرم  زا  يریثک  هدـع  عامتجا  دوصقم , هکلب  تسین ; دـیآ , رظن  رد  هک 
, دنک یم  ادج  نوطالفا  زا  ار  نورسیس  شرگن  تفایهر و  هک  يا  هتکن  ( 26 . ) دنسرب قفاوت  هب  رگیدکی  اب  یمومع  حلاصم  هماع و  ریخ  يارب 

ریاـس و  دنتـسه . تموکح  يارب  حـلاص  دارفا  هفـسالف , اـهنت  نوطـالفا , ییاـیپوتوی  يروهمج  تموکح  رد  تسا . مدرم  هب  يو  شرگن  عون 
صیخـشت و تیلباق  تیفرظ و  ناـسنا , درف  ره  رد  دـیوگ ; یم  نورـسیس  اـما  . )) دـنرادن ار  نوناـق  صیخـشت  هوق  تواـضق و  تردـق  مدرم ,
, نورسیس یسایس  هشیدنا  رد  نیاربانب , ( 27 (( ) دنفوسلیف مدرم  همه  رگید  ترابع  هب  تسا . هدش  هدیرفآ  تعیبط , قوقح  ییاسانش  دادعتسا 

دنناوت یم  یتاقبط  ضیعبت  نودب  دنتـسه و  يواسم  مه  اب  اتاذ  اهناسنا  دنـسر و  یم  یعیبط  يواست  هب  یعامتجا  یـسایس ـ  یگدنز  رد  مدرم 
هماـع ياـنعم  هب   ) يروهمج هشیدـنا  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  قوف , بلاـطم  عومجم  زا  دـنیامن . تکراـشم  دوخ  یموـمع  تشونرـس  رد 

يروهمج لاس 510 ق.م  رد  اما  دوب , یهاشداپ  ادتبا  تموکح  ناتساب  مور  رد  ینانوی ; هن  دومن  وجو  تسج  یمور  تنس  رد  دیاب  ار  مدرم )
یم تموکح  رمع  تدـم  مامت  رد  اقباس  هک  هاشداپ  ياج  هب  تسخن  تفاـی . همادا  نرق  جـنپ  کـیدزن  مور  يروهمج  تموکح  دـش . رارقرب 

دندرک یم  نامگ  هک  دوب  نآ  راک , نیا  هفسلف  دننارب . نامرف  لاس  کی  ات  طقف  هک  دش  رارق  دندش و  باختنا  ییاورنامرف  يارب  رفن  ود  درک ,
ار ناـنآ  هک  نت  ود  نیا  ( 28 . ) دبای یم  شهاک  یگماکدوخ  راشف  دـش , هتـساک  ییاورنامرف  تدـم  زا  میـسقت و  رفن  ود  نایم  تردـق  یتقو 

ناقفاوم يإر , ماگنه  هک  دندرک  یم  تروشم  دش , یم  باختنا  فارشا  هقبط  زا  هک  انس )  ) سلجم اب  یسایس  روما  رد  دندیمان , یم  لوسنک 
قفاوم يانعم  هب  پچ ))  )) و تسار ))  )) حالطصا هک  دوب  اجنیمه  زا  .) دنتفر یم  سلجم  پچ  تمس  هب  نافلاخم  تسار و  تمس  رد  لوسنک 

, مدرم هماـع  اـت  دـندرک  لوبق  فارـشا  هک  تسا  نیا  دـشاب , یم  تیمها  زئاـح  هرود  نیا  رد  هچنآ  دـش ) لومعم  تقو  تموکح  فلاـخم  و 
یـسایس يدازآ  هب  یعون  هب  فارـشا , عقاو  رد  دـنیامن . تکراشم  یعامتجا  یـسایس ـ  تامیمـصت  رد  باختنا و  دوخ  نایم  زا  یناگدـنیامن 

هب يدالیم  ياهلاس  لیاوا  رد  مور  يروهمج  تموکح  رمع  غارچ  اما  ( 29 . ) دندومن ناعذا  فارشا , اب  يإر  رد  نانآ  تاواسم  مدرم و  هماع 
مهدزاود نرق  دودـح  رد  هکنآ  زج  دوش ; یمن  هدـید  یـسارکومد  زا  یناـشن  يروشک  چـیه  رد  اهتدـم  اـت  سپ , نآ  زا  دـییارگ . یـشوماخ 

نیناوق زا  ار  دوخ  تاررقم  ات  دندیـشوک  یم  روکذـم  ياهیروهمج  دـش ... رارقرب  یـسارکومد  یعون  اپورا )) دازآ  ياهرهـش   )) رد يدـالیم 
(30 . ) دندرک یم  باختنا  رازگراک ))  )) مان هب  ار  يا  هدع  دندش و  یم  عمج  یلحم  رد  رهـش  یلاها  روظنم  نیدب  دننک . دـیلقت  مور  نانوی و 
ار نارادـمامز  تشادـن و  مدرم  يإر  تیروهمج و  یندـم , هعماج  هب  تبـسن  يدـعاسم  رظن  هک  لوا  تفایهر  فالخرب  نردـم  تفاـیهر  3 ـ

تامیمـصت لقث  زکرم  یـسایس , هعماج  یندـم و  هعماج  هصرع  ود  نردـم , رـصع  رد  دـنا , هدرمـش  یم  مدرم  رگید  زا  رتزاـتمم  یناـفوسلیف 
هدارا اب  تیدرف  يدازآ و  نیب  ضراعت  عازن و  هب  ییوگخساپ  رد  موس , تفایهر  هصخشم  نیرتمهم  دنور . یم  رامـش  هب  یعامتجا  یـسایس ـ 
ناونع اب  یعیبط , نیناوق  ياـضتقم  هب  ناـسنا  دریذـپ , یم  ناـیاپ  لـگه  اـب  عورـش و  زباـه  اـب  هک  هرود  نیا  رد  تسا . هدوب  نوناـق  یمومع و 

(( يدازآ  )) هلإسم هرود  نیا  یـسایس  نادنمـشیدنا  هغدـغد  نیرتمهم  بیترت , نیدـب  تسا . يدنورهـش  یـسایس و  قوقح  بحاـص  تیدرف ,
ره هک  دش  میـسقت  یتناک  ییوسور و  هدمع  هلحن  ود  هب  اتیاهن  هرود  نیا  دش . یم  عقاو  دیدهت  دروم  یـسایس  راتخاس  طسوت  هک  هدوب  ( 31)

يدازآ و هغدغد  لاح  نیع  رد  یلو  دـهد ; یم  یعمج  هدارا  هب  ار  تلاصا  وسور , دـنلیاق . ( 32 (( ) يروهمج  )) نامتفگ هب  یعون  هب  مادـک ,
, عقاو رد  ( 33 . ) دـنک یم  ظاحل  زین  ار  یمومع  هصرع  رد  روضح  ترورـض  یلو  داد ; تیدرف  هب  ار  تلاصا  تناک , اما  دراد . زین  ار  تیدرف 

امسر ( 1789  ) هسنارف بالقنا  زا  سپ  دـش و  لماکتم  رایـسب  یلمع  ینابم  ظاحل  زا  يرظن و  ینابم  ظاـحلب  يروهمج  موهفم  هرود , نیا  رد 
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نردم رـصع  همادا  مراهچ  تفایهر  ای  جوم  عقاو , رد  نردـم  تسپ  تفایهر  4 ـ دـنتفای . يإر  قح  مدرم  همه  دـش و  یمومع  تاباختنا  مالعا 
نیا رد  دوش . یم  هدنکفا  نردم  تسپ  رصع  هب  عازن  دسر و  یمن  یعطق  خساپ  هب  نردم , رصع  رد  عمج  درف و  رخإت  مدقت و  شـسرپ  تسا .
نیب هکلب  عمج , هب  هن  دنهد و  یم  تلاصا  تیدرف  هب  هن  اهنآ , هک  انعم  نیدب  دنریگ , یم  شیپ  رد  ار  طسو  هار  یـسایس  نادنمـشیدنا  هرود ,

هـصیصخ مینک , ضرف  ینوناق )) يروهمج   )) ار نردـم  رـصع  هدـمع  یگژیو  رگا  نیاربانب , دـنا . هدومن  داجیا  وگو  تفگ  لماعت و  ود  نیا 
ضراعت لح  يارب  هک  تسا  یناملآ  رـصاعم  رکفتم  سامرباه , ام  دهاش  دوب . دـهاوخ  ینامتفگ )) يروهمج  , )) نردـم تسپ  رـصع  هدـمع 

قالخا هیرظن  هئارا  هب  یمهافت , لقع  هیرظن  ساسا  رب  يو  دـیوج ; یم  کسمت  یمهاـفت  لـقع  هیرظن  هب  نوناـق , تیمکاـح  يدرف و  قوقح 
يدرف نهذ  نآ , قبط  رب  هک  شیوخ  یناهذالا  نیب  شرگن  وترپ  رد  ار  عمج  درف و  نیب  زرم  سامرباه , هیرظن , نیا  رد  دزادرپ . یم  یناـمتفگ 
رایـسب دنیآرف  کی  رد  نوناق  يدازآ و  نیب  ضراعت  نیاربانب , ( 34 . ) دشخب یم  تیلایـس  دوش , یم  روما  هجوتم  نارگید  نهذ  اب  طابترا  رد 

نیع رد  درف , ناسنا و  تیاهن  رد  هک  تسا  هدش  برغ  یسایس  هشیدنا  رد  يروهمج , موهفم  رد  فرگش  تارییغت  لوحت و  بجوم  هدیچیپ ,
هن دوخ  یـسایس  یگدـنز  رد  درف  رگید , ترابع  هب  دـنبای . یم  تلاـصا  یعون  هب  ود  ره  هک  يوحن  هب  دوش ; یم  یقلت  مه  هژبوس  ندوب  هژبا 

هتبلا درب . یم  رـس  هب  دازآ )) يوگ  تفگ و   )) یلماعت و تلاح  کی  رد  هکلب  یـسایس , ياهداهن  اـهراتخاس و  روبجم  هن  تسا و  قلطم  دازآ 
هاوخ رشب  ینعی  نیرمالا )) نیب  رمإ  نکلو  ضیوفت  ربج و ال  ;ال   )) هک دراد  يرایسب  تهابش  (ع ) موصعم نخـس  نیا  اب  هشیدنا  يروئت و  نیا 

بادآ نیناوق , یخیرات , یعیبط ,  ) رابجا راصح  رد  هن  قلطم , روط  هب  یعامتجا , یسایس ـ  یگدنز  رد  هاوخ  یـصخش و  يدرف و  یگدنز  رد 
هجیتن 5 ـ تسا . رایتخا )) ربج و   )) سوقو شک  رد  هراومه  ناسنا , یجراخ  تامیمـصت  راـتفر و  هکلب  تسا ; قلطم  دازآ  هن  و  موسر و )... و 

برغ یـسایس  هشیدـنا  خـیرات  رد  يرت  یـساسا  ياهـشسرپ  زا  رثإتم  دوخ  يروهمج , هژاو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ثحب  نیا  عومجم  زا 
اب خیرات , لوط  رد  رـشب  عقاو , رد  تسا . هدوب  عمج  تحلـصم  درف و  قوقح  نیب  ضراعت  اهلـضعم , اهـشسرپ و  نیا  نیرتمهم  هک  تسا  هدوب 

هرود تـالوحت و  زین  تیروهمج  موهفم  نآ , عبت  هب  تسا و  هداد  لکـش  ار  تموکح  زا  یـصاخ  عوـن  ود , نیا  زا  مادـک  ره  رخإـت  مدـقت و 
هک تسا  نیا  لاوس  اما  تسا . هدش  لیامتم  ینامتفگ )) يروهمج   )) هب رصاعم  رـصع  رد  تیاهن , رد  هک  تسا  هدومن  ادیپ  یتوافتم  ياهیدنب 

یماـمت اـیآ  تسا ؟ هدیـسر  ناـیاپ  هب  يروـهمج  موـهفم  لوـحت  خـیرات  اـیآ  تسا ؟ هدیـسر  دوـخ  یناـیاپ  هطقن  هب  تیروـهمج  موـهفم  اـیآ 
لـصاح یقفاوت  نینچ  المع  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  دـنا ؟ هدیـسر  يروهمج  موهفم  هژاو و  صوصخ  رد  كرتشم  هطقن  هب  نادنمـشیدنا 

هدـش مامت  يروئت  کی  يروهمج  قیقحت , نیا  داقتعا  هب  اذـل  تسا . ناـیرج  رد  اـهوگو  تفگ  عازن و  نیا  زین , رظن  ملاـع  رد  تسا و  هدـشن 
هلمج ناوت  یم  نیاربانب , دـشاب . یم  لماکت  رییغت و  لاح  رد  یناکم , ینامز و  لحارم  هلـسلس  کی  رد  هک  تسا  يدـنیارف ))  )) هکلب تسین ;

نیرتمهم ناوتب  دیاش  اهثحب , نیا  همه  يارو  رد  اما  تسا .)) هدننک  جیگ  اهیسارکومد  خیرات   )) هک درک  رارکت  رگید  راب  کی  ار  دله  دیوید 
تحلـصم بوچراـچ  رد  دـیاب  ناـنارمکح  ینعی  تسناد ; یناـگمه )) هدارا  تیمکاـح   )) ار يروهمج , موهفم  رد  كارتـشا  قـفاوت و  هطقن 

يروهمج هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  ناریا  یسایس  هشیدنا  خیرات  رد  يروهمج  موهفم  ریس  4 ـ دننک . ینارمکح  نانآ  تیاضر  اب  یمومع و 
هب صاـصتخا  تردـق , دـیدحت  و  هعماـج , يازجا  یماـمت  نیب  رد  یـسایس  تردـق  عـیزوت  يارب  یکینکت , ییـالقع و  يا  هبرجت  موـهفم  هب 

هکلب دشاب ; هتـشاد  صاصتخا  صاخ  یتلم  هب  هک  تسیرگن  صاخ  بهذم  يژولوئدیا و  هباثم  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  درادن . یـصاخ  نیمزرس 
لقع هب  بهذـم  هاگتـساخ  هک  قرف  نیا  اـب  تسا . هتفرگ  دوـخ  هب  یناـهج  یلمارف و  هبنج  نآ , دـیاقع  لوـصا و  هک  تـسا  یبهذـم  دـننامه 

یم ضرف  نیا  اب  دـشاب . یم  یتوسان  لقع  نآ  هاگتـساخ  تسا  يرـشب  ياه  هبرجت  زا  رثإتم  هک  يروهمج  لوصا  اما  ددرگ ; یمرب  ینامـسآ 
لابند هب  يرظن  ظاحل  هب  ضرتعم و  يدادبتسا )  ) ناشدوخ رصع  یتموکح  هویش  هب  تبـسن  هک  درمـشرب  زین  ار  قرـش  زا  ینادنمـشیدنا  ناوت 

یلو تسشنن , راب  هب  عناوم  یخرب  هطساو  هب  ناریا , نیمزرس  رد  يروهمج  لوصا  هچرگا  ( 35 . ) دندوب نانارمکح  تموکح و  عضو  حالصا 
(37  ) نید هفـسلف و  ( 36 , ) رعـش تایبدا , رد  نآ  يرـشب ) تیـصخش  هب  مارتحا  تلادع و  يربارب , يدازآ , قح   ) يا هشیدـنا  ياه  هیامتـسد 
هب نایناریا ... هک  تسا  یتیعقاو  نیا  هک : دـیامن  فارتعا  ات  تشاداو  ار  نوطـالفا )  ) ناـنوی گرزب  میکح  هک  يوحن  هب  تسا  دوهـشم  ـالماک 
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دندرب و ناغمرا  هب  يدازآ  عبات , للم  يارب  نارورـس  نیا  دـننک . يرورـس  رگید , ياهتلم  زا  يدایز  عمج  رب  دـنناوتب  ات  دـنتفر  يدازآ  تمس 
یفطـصم هتـشون  يروهمج  تموکح  لوصا  زا  لـقن  هب   690 ص700 ـ  نیناوق , باـتک  نوطـالفا , .) دـنا هدرک  تیبرت  دوخ  زا  رتهب  ار  ناـنآ 

ریت , 6 هرامـش یمالـسا , هاگـشناد  هلجم  یـسارکومد , رب  ییاهدقن  یمظاک , ناوخا  مارهب  . 1 اهتـشون : یپ  دراد . هـمادا  ص31 ... ) یمیحر ,
, نهوک لراک  . 3 ص37 . ات ) یب  , ) نارهت نارگنـشور  تاراشتنا  ربخم , سابع  همجرت  یـسارکمد , ياهلدم  دله , دیوید  . 2 ص22 . , 1377
.7 نامه . . 6 ص23 . نامه , . 5 . 23 22 ـ  صص نامه , . 4 ص22 . نارهت 1373 , یمزراوخ , تاراشتنا  يدیجم , زربیرف  همجرت  یسارکومد ,
, یمالـسا بالقنا  تیروهمج و  تـالاقم  هعومجم  ناریا , دروم  مالـسا : تیروهمج و  هداز , بیقن  دـمحا  رتکد  . 8 . 25 23 ـ  صص نامه ,
, نارهت هاگـشناد  تاراشتنا  ادخهد , همانتغل  ادـخهد , ربکا  یلع  . 9 ص 557 . , 1377 نارهت , یمالـسا , بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس 

تموکح لوصا  یمیحر , یفطصم  . 11 ص1242 . نارهت 1364 , رهپـس , نیعم , گنهرف  نیعم , دمحم  رتکد  . 10 ص6901 . , 1373 نارهت
نارهت 1365, سیو , رـشن  یـسایس , مولع  گنهرف  ییاقآ , نمهب  رتکد  ییاباب و  یلع  اضرمالغ  . 12 ص7 . نارهت 1358 , رهپس , يروهمج ,
, نیـشیپ یمالـسا , بـالقنا  تیروهمج و  تـالاقم  هعومجم  یناـمتفگ , يروهمج  يروهمج و  ناـمتفگ  يرهچونم , ساـبع  . 13 ص204 .
.20 صص 19 ـ  نیشیپ , یمالسا , بالقنا  تیروهمج و  تیروهمج , یقالخا  يرظن و  ینابم  یمظاک , رغصا  یلع  دیس  . 14 . 32 31 ـ  صص

لئوماس هتـشون  یـسارکومد , موس  جوم  هب : دـینک  هاگن  رتشیب  تاعالطا  يارب  ص 28 . نامه , . 16 ص12 . نیشیپ , یمیحر , یفطـصم  . 15
, یمالـسا بالقنا  تیروهمج و  تیروهمج , يداقن  ياـه  هنیمز  يرداـق , متاـح  . 17 . 327 صـص 322 ـ  اهـش , دمحا  همجرت  نتگنیتناه ,
, نیـشیپ یمالـسا , بالقنا  تیروهمج و  يروهمج , ماـظن  هاـگیاپ  مدرم , قوقح  یناـشاک , دومحم  رتکد  . 18 . 314 صص 313 ـ  نیـشیپ ,

تاراشتنا زکرم  یناردنزام , دیحو  همجرت ع . سناوا , صیخلت ا.ج . تودوره , خـیرات  هب : دـینک  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  . 19 ص317 .
سابع ص3.9 21 . , 1368 نارهت , ریبک , ریما  يدمتعم , ربکا  یلع  همجرت  نیناوقلا , حور  ویکستنوم , . 20 . 1362 نارهت , یگنهرف , یملع و 

موس جوم  نوتگنیتناه , لئوماس  . 22 ص31 . نیـشیپ , یمالـسا , بالقنا  تیروهمج و  ینامتفگ , روهمج  يروهمج و  نامتفگ  يرهچونم ,
, یماهس تکرش  تیانع , دیمح  همجرت  تسایس , وطسرا , زین : هدزیـس . ص  , 1373 نارهت , هنزور , همدقم  اهش , دمحا  همجرت  یـسارکومد ,
, رتساـف لـکیام ب  . 25 ص21 . نیـشیپ , یمیحر , یفطـصم  . 24 . 33 ص32 ـ  نیـشیپ , يرهچوـنم , ساـبع  . 23 ص14 . , 1371 نارهت ,

نیدـلا إهب  . 26 ص308 . مود , تمــسق  ج1 , , 1370 نارهت , ریبکریما , تاراـشتنا  یمالـسالا , خیـش  همجرت  یـسایس , هشیدـنا  نادـنوادخ 
. نامه . 29 ص22 . نیشیپ , یمیحر , یفطصم  . 28 ص240 . نامه , . 27 ص237 . , 1359 نارهت , راوز , یسایس , هفـسلف  خیرات  داگرازاپ ,
ص657 و 668 ج1 , , 1373 نارهت , نارآ , تاراشتنا  نیدت , دمحا  همجرت  یسایس , ماظن  ياه  هیرظن  مولب , یت . مایلیو  . 31 . 23 نامه , . 30

یفطصم . 35 ص37 . نامه , . 34 ص33 . نیشیپ , يرهچونم , سابع  . 33 ص119 . نیشیپ , دله , دیوید  . 32 و 674 و 693 و 703 و 705 .
ص13. نیــشیپ , یمیحر , یفطــصم  . 37 ص16 . ج1 , وکـسم , پاـچ  یــسودرف , هماـنهاش  یــسودرف , . 36 ص12 . نیــشیپ , یمیحر ,

یمیقم نسح  مالغ  هدنسیون : خ   / یسایس مولع  همانلصف  : عبنم

(2  ) يروهمج موهفم  رب  يدمآرد 

هرود راـهچ  هب  ثحب , عوضوم  بساـنت  هب  ار  ناریا  خـیرات  ناریا , رد  يروهمج  موهفم  ریـس  نییبت  يارب  ( 2  ) يروهمج موهفم  رب  يدـمآرد 
یقالخا ینابم  ناتـساب , ناریا  خیرات  رد  میهد . یم  صاصتخا  ناریا  میدق  ندـمت  هب  ار  لوا  هرود  ناتـساب  ناریا  رـصع  1 ـ مینک . یم  میسقت 

ار نوناق  ربارب  رد  تاواسم  نایناریا , ;  )) دسیون یم  نوفنزگ  هک  يوحن  هب  تشاد ; دوجو  تاواسم ) یهاوخ و  تلادع   ) يروهمج تموکح 
يانعم هب  يروهمج  ات  دـنا  هدوب  ینوناق  رتشیب  ناریا , یناتـساب  دـهع  ياهتموکح  هک  تسا  نیا  یـساسا  هتکن  اما  ( 38 .(( ) دنمان یم  تلادع 

هب اضعب  هکلب  تسا ; هدوبن  نانعلا  قلطم  ناریا  رد  یهاـشداپ  تموکح  نادنمـشیدنا , یـضعب  ياـعدا  مغر  یلع  نیارباـنب , مدرم . تیمکاـح 
(40  ) نوناق بوچراچ  رد  میدـق , یهاـشنهاش  تموکح  بیترت  نیدـب  ( 39 . ) دنا هدش  یم  دودـحم  یتشترز , نیئآ  ننـس و  بادآ , هطـساو 
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یب شاشتغا و  داتفا و  یم  ییادـج  مدرم  تلود و  نیب  دـش , یم  عقاو  ییانتعا  یب  دروم  نیناوق  نیا  هک  یتروص  رد  اهنت  دـش و  یم  دودـحم 
شقن هقلطم  تردق  دـیدحت  رد  زین  موق  فارـشا و  رـصنع  نیناوق , ننـس و  بادآ و  نید , رب  هوالع  ( 41 . ) تسا هدـش  یم  بجوم  ار  یتابث 

. تسا هدوب  یفیاوطلا  كولم  ناشتموکح  لکـش  دنا , هدمآ  ناریا  هب  یتقو  اهییایرآ  دوش , یم  طابنتـسا  اتـسوا  زا  هچنانچ  دنا : هتـشاد  یمهم 
ياسور باختنا و  ار  هریت  سیئر  اه , هدوناخ  ياسور  دنا . هدش  یم  میسقت  اه  هداوناخ  هب  اه  هریت  اه و  هریت  هب  اه  هریشع  اه , هریـشع  هب  ماوقا 

هد تموکح  عضو  نیا  اب  هک  تسا  مولعم  تسا  هدوب  یباختنا  مه  تکلمم  سیئر  ای  تپوی  هد  دـنا . هدـیزگ  یمرب  ار  هریـشع  سیئر  اه , هریت 
بصانم زا  يرایسب  هک  دوب  هدش  بجوم  فارـشا  تردق  : )) دسیون یم  نسنتـسیرک  ياقآ  ای  و  ( 42 . ) دوب دودـحم  تکلمم ) سیئر   ) تپوی

هب ار  هاش  هک  تشاد  دوجو  سلجم  ود  نایناکـشا , ناـمز  رد  نینچمه  ( 43 ((. ) دوش یثوروم  فارـشا  نایم  رد  هدش , جراخ  هاش  تردـق  زا 
نیا تردق  نازیم  صوصخ  رد  بلاج  هتکن  تشاد . هطورشم  ياه  تموکح  اب  يدایز  تهابش  هک  دنا  هدومن  یم  طورشم  دودحم و  يوحن 

ـ  یـسایس تاقبط  زا  یکی  ناونع  هب  مه  ناـیناحور  ( 44 . ) دنتـشاد زین  ار  هاشداپ  لزع  حاـضیتسا و  تردـق  هک  تسا  ناتـسهم )  ) سلجم ود 
هداد لیکـشت  تلود  لـخاد  رد  یتلود  عقاو  رد  یناـساس  ناـمز  ناـیناحور  (( )) دـندوب رادروخرب  يا  هژیو  تردـق  زا  یگنهرف  یعاـمتجا و 

ییادـج لصا  ابلاغ  ناریا  خـیرات  رد   )) هک تسا  هیئارجا  زا  هیئاضق  هوق  کیکفت  يروهمج , تموکح  رهاـظم  زا  رگید  یکی  ( 45 ((. ) دندوب
یگژیو نیرتمهم  ( 46 .(( ) دنا هتسناد  یم  مدرم  قوقح  ظفح  ياهنیمـضت  زا  یکی  ار  رما  نیا  تسا و  هدوب  رظن  دروم  تموکح , زا  تواضق 

هتکن ( 47 ((. ) دوب تلادـع  قح و  هتفیـش  هراومه  ناریا  تلم  : )) تسا هدوب  تلادـع  کین و  یـسرداد  ناتـساب , ناریا  رد  تواـضق  هتـسجرب 
نارادمروز و ربارب  رد  ناریا  مدرم  هدنیامن  متسر , هکلب  تسین , یناولهپ  هیحور  اهنت  یسودرف  همانهاش  رد  یناریا  ياه  هسامح  هکنیا , رگید 

ییاه هشیدنا  هچ  دادبتسا , اب  هزرابم  يرکف  هنیمز  رد  میناد  یمن  میربخ و  یب  ناتساب  ناریا  گنهرف  زا  ام  هنافـسإتم  تسا . هدوب  زین  دادبتـسا 
رظن و ملاع  رد  مه  وا , دوخ  دوب و  تشترز  هدش  شومارف  ننـس  هدننک  هدـنز  كدزم  هک  میناد  یم  ردـق  نیمه  تسا . هدـش  يراج  اهملق  زا 

روطخ ناینانوی  رکف  هب  اهنت  دروآیم )) داـسف  تردـق   )) روهـشم هلمج  تسا ... هدوب  هتـسب  رمک  دادبتـسا  اـب  هزراـبم  هب  لـمع , ناـهج  رد  مه 
هچنآ تروص  ره  رد  ( 48 ((. ) دـنک ژک  ملاع  قلخ  رب  لد  دـید , قلطم  شیوخ  تسد  هک  ره   )) هک تسا  هدـمآ  زین  هنمد  هلیلک و  رد  هدرکن ,

, نیناوق ننـس و  بادآ و  هطـساو  هب  هراومه  هکلب  دنا ; هدوبن  نانعلا  قلطم  یهاشداپ , ياهتموکح  ناتـساب , ناریا  دهع  رد  هکنیا  تسا  ملـسم 
نیا اما  تشاد . دوجو  زین  تلادـع ) يربارب , يدازآ ,  ) يروهمج تموکح  یقـالخا  یناـبم  نیا , رب  هوـالع  دـندش . یم  طورـشم  دودـحم و 

ياهتیلاعف رد  دنشاب و  هتشاد  تلاخد  یـسایس  تردق  هندب  رد  مدرم  هک  يوحن  هب  یلم , تیمکاح  رالاس و  مدرم  تموکح  ییاپرب  رد  ینابم 
لدـبم یمدرم  تکراشم  یـسایس و  قوقح  هب  ینابم  لوصا و  نیا  ارچ  هکنیا  تسا . هداتفین  رثوم  دنـشاب , يإر  بحاص  یعاـمتجا  یـسایس ـ 

رصع 2 ـ تسا . جراخ  قیقحت  نیا  هلـصوح  زا  هک  دـنیامن  یم  حرطم  ار  ییاـیفارغج و ... يداـصتقا , یگنهرف , لـیالد  نیققحم  تسا  هدـشن 
, یسایس یگدنز  رد  مدرم  شقن  دندش و  رییغت  شوختسد  زین  ناریا  ياهتموکح  لکش  ناریا , هب  یمالسا  هشیدنا  دورو  اب  نامزمه  یمالـسا 
هب نداهن  جرا  هعماج و  ياضعا  یمامت  يربارب  یعامتجا , تلادع  رب  مالـسا  دیکإت  اب  دش . يدیدج  تایح  دراو  يرظن  کیروئت و  ظاحل  هب 

موهفم نآ , لاـبند  هب  دـنتفرگ و  رارق  هجوت  نوناـک  رد  اـهنز ) یتح  فیعـض و  مدرم  تیرثکا  اـصوصخ   ) مدرم روهمج  اـهناسنا , تیـصخش 
ریثإت تحت  یعون  هب  مالسا  ناهج  ياهتموکح  نونکات , سپ  نآ  زا  هک  يروط  هب  دش ; يدج  رییغت  لوحت و  شوختسد  يروهمج  تموکح 

ناوـنع هب  تشاد , ینامـسآ  هاگتـساخ  هک  يدـعاوق  لوـصا و  اـب  مالـسا , نـید  بـیترت  نیدـب  دـنتفرگ . رارق  مالـسا  ياـهدومنهر  راـکفا و 
رد هک  تسا  نیا  زیگنا  فسإت  هتکن  کی  اما  دـش . ناریا  یعامتجا  یـسایس ـ  هصرع  دراو  ناریا  نانعلا  قلطم  ياهتموکح  يارب  یتیدودـحم 

روهظ لوا  لاس  دنچ  رد  زج  هب  دـشن . هنیداهن  المع  یمالـسا , تموکح  رد  يدازآ  تاواسم و  مدرم , شقن  هب  هجوت  هشیدـنا  زین  مود  هرود 
زا هاـگ  چـیه  هک  تسا  نیا  مهم  هـتکن  اـما  دـنا ; هدوـمنن  سمل  ار  دوـخ  ياـهرواب  اـب  قباـطم  هاوـخلد و  تموـکح  ناملـسم , مدرم  مالـسا ,

یگدـنز فلتخم  نووش  رد  یمالـسا  ياه  هشیدـنا  ریثإت  دروم  رد  تروص  ره  رد  دـنا . هتـشادن  تیاـضر  يدادبتـسا , رباـج و  ياـهتموکح 
زین ناریا و  تلم  ياهرواب  اهـشزرا و  رد  نآ  هدرتسگ  ریثإـت  هعیـش و  یـسایس  گـنهرف  هب  هجوت  اـب  تسین . دـیدرت  ياـج  ناـیناریا , یـسایس 
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. درب یپ  ناناملـسم  یـسایس  هشیدـنا  هزوح  رب  نآ , ریثإت  هدرتسگ  داعبا  قمع و  هب  ناوت  یم  هعیـش , بهذـم  لئاسم  ماکحا و  ندوب  یعامتجا 
هصخاش هک  دوب  تشترز  نیئآ  ریثإت  تحت  تدش  هب  میدق , نارود  رد  ناریا , مدرم  راتفر  ناهذا و  دش , هظحالم  لوا  رصع  رد  هچنانچ  هتبلا 

اب رتـشیب و  دـیکإت  اـب  ار  رـصانع  نیمه  زین  مالـسا  هک  دوب  يزیتـس  ملظ  یهاوخیدازآ و  یهاوخ , تلادـع  کـین , رادرک  رادـنپ و  نآ ; مهم 
تاواـسم و يدازآ ,  ) میهاـفم اهـشزرا و  نیا  (ع ) نیموصعم رظن  دروم  تموکح  ققحت  مدـع  لـیلد  هب  یلو  دوـمن ; حرط  رتـقیمع  یفیراـعت 

هتکن اما  دـشاب . يروهمج  تموکح  هویـش  يارب  يدـیفم  يراکهار  تسناوت  یم  هک  یتروص  رد  دـندنام ; یقاب  رظن  ملاـع  رد  زین  تلادـع )
طیارش نیرتدب  رد  یهاوخیدازآ  يزیتس و  ملظ  دادبتسا , اب  هزرابم  هاگ  چیه  هک  تسا  نیا  ناناملسم , یـسایس  یگدنز  رد  هدیچیپ  فیطل و 

همئا و  (ع ) نیــسح ماـما  عـقاو , رد  تـسا . هدـش  روـلبتم  (ع ) نیــسح ماـما  ماـیق  رد  یمالــسا , یهاوـخیدازآ  نـیا  جوا  دــشن . شوماـخ  زین 
ناـشناوریپ هب  ( 49 (( ) مکاـیند یف  ارارحا  اونوک   )) ار یهاوـخیدازآ  دبتـسم و  روـج و  تموـکح  اـب  شزاـس  مدـع  گـنهرف  (ع ) نیموـصعم

یگدـنز هنحـص  رد  هاوخیدازآ , ناناملـسم  لیلق  هدـع  هطـساو  هب  مالـسا  ردـص  هیلوا  ياهلاس  رد  هچرگا  یـسایس  گـنهرف  نیا  دـنزومآیم .
هب دـشاب , یم  رالاس  مدرم  تموکح  لوا  طرـش  هک  یـسایس  ياهیهاگآ  لـیلد  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  یلو  داـتفاین ; رثوم  یعاـمتجا  یـسایس ـ 
هک دومن  هنیداهن  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تشاذگ و  ياج  هب  ناریا  رد  ار  دوخ  ياسآهزجعم  ریثإت  ینیـسح , ياهنیعبرا  اروشاع و  هارمه 

تیاعر یسایس , یگدنز  رد  مدرم  زیمآتیاضر  روضح  ار  تیروهمج  ساسا  رگا  تروص , ره  رد  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  مراهچ  هرود  رد 
مالسا تاذ  ریذپان  ییادج  هطبار  دیوم  هک  تفای  يرامش  یب  ذخآم  عبانم و  مالسا  رد  ناوت  یم  تروص  نآ  رد  مینک , ریـسفت  یناگمه  عفن 
ناونع هب  تاکز , سمخ و  دننام  یلامعا  لاملا و  تیب  دننام  یعجارم  ای  تما  دننام  یمیهافم  دـشاب . یم  تیروهمج  هملک  لیـصا  يانعم  اب 

هک ارچ  تسا ; یمالـسا  هعماـج  يروهمج  تاذ  رب  یهاوگ  هفیلخ , یقیقح  هژیوراـک  یتـح  و  یمومع , روما  رد  درف  یلاـم  تکراـشم  هوحن 
(( هتخاسدوخ  )) نورد زا  دیاب  زین  اورنامرف  یسایس , تردق  لرتنک  يارب  یمدرم , رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم و  تراظن  زا  هتـشذگ 

هتبلا ( 50 . ) دوش یم  لزع  تفالخ  تلادع و  زا  الا  و  دشیدنیب , یمومع  حلاصم  هب  هراومه  دیاب  هکلب  دشابن ; یصخش  عفانم  لابند  هب  هدوب و 
ياج نآ  یـسررب  ثحب و  ناکم  هک  دـنریگ , یم  لکـش  ینیب  ناهج  هعماـج و  ناـسنا , تیهاـم  زا  تشادرب  ساـسا  رب  تموکح  ياـهیروئت 

رد تسا , ملـسم  هچنآ  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  یمالـسا , مکاـح  نییعت  رد  مدرم  شقن  تموکح و  لکـش  دروم  رد  اـما  تسا ; يرگید 
ماقم ود  (ص ) ربمایپ رگید , ترابع  هب  تفرگ . یم  تروص  میقتسم  روط  هب  دنوادخ  بناج  زا  طقف  مکاح  نییعت  (ص ,) ربمایپ روضح  نامز 

سانلا نم  اریثک  نا  ;و   )) درادن تیعورشم  چیه  تیرثکا  يإر  یتح  مدرم و  يإر  تلاسر , ماقم  رد  تموکح . ماقم  تلاسر و  ماقم  تشاد ;
يرایسب رگا  هللا ;و  لیبس  نع  كولعی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  ( )) 51 .(( ) دنلفاغ ام  تایآ  زا  مدرم  زا  يرایسب  نولفاغل ;و  انتایآ  نع 

ماقم رد  بیترت , نیدب  ( 53 .. .(( ) نوملعیال و سانلا  رثکا  نکلو  ( )) 52 .(( ) دننک رود  ادخ  هار  زا  ار  وت  سپ  ینک  تعاطا  نیمز  نینکاس  زا 
: دـیامرف یم  نآرق  هک  تساذـل  تسا و  شزرا  تیجح و  دـقاف  بیغ , ملاع  زا  لهج  یهاگآ و  مدـع  رطاخ  هب  مدرم  تیرثکا  يإر  تلاـسر ,

شقن يإر و  (ع ) نیموصعم هب  تبسن  اذل  و  ( 54 ((. ) دهد رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  ادـخ  هتلاسر ; لعجی  ثیح  ملعی  هللا  ))
ققحت طرش  هک  ینمض , طرـش  طقف  هن  یمدرم  تیلوبقم  تسا , تموکح  ماقم  هک  مود  ماقم  رد  اما  دبای . یم  لیلقت  تیلوبقم  دح  رد  مدرم 

تموکح لیکـشت  هب  رداق  دومن , یم  توعد  هکم  رد  هک  لاس  هدزیـس  یط  رد  (ص ) یمارگ ربمایپ  هک  تسور  نیا  زا  دشاب و  یم  تموکح 
اب برثی  نیمزرـس  زا  یمدرم  دـیاب , تموکح  لیکـشت  يارب  دوب ... هدـش  هصالخ  يداـبع  فیاـظو  بوچراـچ  رد  هعوضوم  نیناوق  هدـشن و 
ات دنریذپب  دوخ  رب  ار  یمالـسا  تموکح  دننک و  توعد  شیوخ  رهـش  هب  ار  ناشیا  مدرم , مامت  بناج  زا  یناگدـنیامن  هتـسب و  نامیپ  ربمایپ 

هلیبق تهج  هب  دنچره  تفای ... ققحت  هنیدـم  مدرم  روهمج  تساوخرد  لابند  هب  ربمایپ , یهلا  تموکح  ور , نیا  زا  دـبای . رارقتـسا  تموکح 
رظن رد  ار  نآ  نیزورما  یناـمز  رییغت  رگا  اـما  تفاـی ; مسجت  يا  هلیبق  یموق و  بوچراـچ  رد  تموکح  عون  نیا  زور , نآ  هعماـج  ندوب  يا 

. تسا هتفای  ققحت  مالـسا  خـیرات  رد  تعیب ))  )) ناونع اـب  هک  دـش  دـهاوخ  یقلت  يروهمج  تموکح  اـی  مدرم  تیلوبقم  ناـمه  نیا  میروآ ,
یف مهرواـش  و  : )) تسا هدـش  رما  تروشم , روـش و  هب  ربماـیپ  تسا , هدـشن  دراو  یهلا  صوـصنم  نیناوـق  هک  يدراوـم  رد  هوـالع  هب  ( 55)

یمالسا تموکح  هیقف و  تیالو  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1308زکرم  هحفص 101 



اهلبح تیقلال  رـضاحلا ... روضح  الول  : )) دومرف هک  ریما  ترـضح  روهـشم  هلمج  اـی  و  ( 57 (( ) مهنیب يروـش  مـهرماو   )) زین و  ( 56 (( ) رمالا
, مالک هلاطا  زا  يریگولج  يارب  نایاپ , رد  تسا . مدرم  تیرثکا  تساوخ  نامه  رـضاح , روضح  زا  روظنم  کش  نودب  ( 58 ((. ) اهبراغ یلع 

یم يروهمج  موهفم  تیهام و  تاواـسم و  تلادـع , يدازآ , مدرم , يار  تیمها  هب  رظاـن  هک  ار  میرک  نآرق  و  (ع ) نیموصعم زا  یتـالمج 
نومکحی اهلها  نکلو  لیبس  کلذ  یلا  امف  سانلا  هماع  اهرـضحت  قح  دـقعنتال  هماـمالا  تناـک  نئل  يرمعلو  (( ـ 1 میروآیم : لیذ  رد  دـشاب ,

هب هک  تسادیپ  دننک , تعیب  دنبای و  روضح  مدرم  همه  هکنیا  ات  دوش  یمن  اپرب )  ) دـقعنم تماما  هک  مناج  هب  دـنگوس  اهنع )) باغ  نم  یلع 
هما مکنم  نـکتلو  (( ـ 2 ( 59 . ) دـننک یم  باختنا  دـنهد و  یم  رظن  دنتـسه  صیخـشت  لها  هک  یناـنآ  نکلو  تسین  یـسرتسد  يراـک  نینچ 

هب هدـننک  توعد  دـیآ , دـیدپ  یتما  دـیاب  امـش  زا  نوحلفملا )) مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمإـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی 
. دنـسر یم  يراگتـسر  یتخبـشوخ و  هب  یناسک  نینچ  اهنت  دنـسپان , ياهراک  زا  هدننک  یهن  هتـسیاش و  ياهراک  هب  هدـننک  قیوشت  اهیبوخ ,

رمعت ملاظملا و  درت  و  ضئارفلا ... ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  إحلصلا  جاهنم  إیبنالا و  لیبس  رکنملا  نع  یهنلا  فورعم و  هب  رمالا  نا  (( ـ 3 ( 60)
ضیارف و ریاـس  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  تـسا . ناـحلاص  شور  اـیبنا و  هار  رکنم , زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رمـالا )) میقتـسی  و  ضرـالا ...
ای (( ـ 4 ( 61 . ) دزاس یم  راوتـسا  ار  تموکح  هیاپ  و  دوش ... یم  دابآ  نیمز  هدـش و  فرطرب  ملاـظم  دوش ... یم  اـپرب  نآ  هلیـسو  هب  تاـبجاو 

تروشم هک  یـسک  دـشن  نامیـشپ  درک و  ریخ  بلط  ادـخ  زا  هک  یـسک  دـشن  ریحتم  یلع ! يا  راشتـسا ; نم  مدـن  راختـسا و ال  راح  ام  یلع 
یم كاله  دـشاب , هتـشاد  ییإردوخ  سک  ره  شاب . هتـشادن  يإر  دادبتـسا  کـله ; هیإرب  دبتـسا  نمف  کـیإرب , دبتـستال  5 ـ ( 62 .(( ) درک

فحجی هماعلا  طخس  ناف  هیعرلا , یضرل  اهعمجا  و  لدعلا , یف  اهمعا  و  قحلا , یف  اهطسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیلو  ...(( ـ 6 ( 63 .(( ) دوش
نیرتلماش قح و  رد  نآ  نیرت  هنایم  دیاب  وت  دزن  رما  نیرتهب  امتح  کلام : يا  هماعلا ; یـضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخـس  نا  و  هصاخلا , یـضری 

ار مدرم ) تیلقا   ) صاوخ يدونـشخ  مدرم ) هماع   ) هدوت مشخ  هک  اریز  دـشاب ; مدرم  هدوت  تیاضر  بلج  رد  نآ  نیرتعماـج  لدـع و  رد  نآ 
((. هوخا نونموملا  امنا  (( ـ 7 ( 64 .(( ) دریگ رارق  هجوت  دروم  دیابن  هماع  تیاضر  يدونـشخ و  ربارب  رد  صاوخ  مشخ  یلو  دنک ; یم  لامیاپ 

نامیا دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  تسا , ناتراگدرورپ  بناج  زا  قح  وگب  رفکیلف ; إش  نم  نمویلف و  إش  نمف  مکبر  نم  قحلا  لـق  (( ـ 8 ( 65)
ار وت  ادخ  هک  شابن  يرگید  هدنب  ارح ; هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکتال  (( ـ 9 ( 66 .(( ) ددرگ رفاک  دهاوخ , یمن  هک  سک  ره  دروایب و 

تـسا هدییازن  مدآ  انامه  مدرم , يا  رارحا ; مهلک  سانلا  نا  هما و  ادبع و ال  دلی  مل  مدآ  نا  سانلا  اهیا  (( ـ  10 ( 67 .(( ) تسا هداد  رارق  دازآ 
, اضرل کیلع  اوعمجاو  هیفاع  یف  كولو  ناف  یتما , إلو  کل  بلاط  یبا  نبا  ای  (( ـ  11 ( 68 . (() دنتسه دازآ  اهناسنا  همه  ار و  يزینک  هدنب و 
, يریگرد نودـب  مدرم  رگا  دوـمرف : نم  هب  (ص ) هللا لوـسر  هک  دوـمرف  (ع ) یلع هیف ; مه  اـم  مهعدـف و  مکیلع  اوـفلتخا  نا  و  مهرماـب , مقف 

دوخ لاح  هب  زاس و  اهر  ار  نانآ  دندرک , فالتخا  رگا  نک و  لوبق  ار  تموکح  دندش , یـضار  نآ  هب  اهورین  همه  دنداد و  وت  هب  ار  تیالو 
لوق زا  (ع ) اـضر ماـما  هولتقاـف ; هروشم  ریغ  نم  یلوتی  اـهرما و  همـالا  بصغی  هعاـمجلا و  قرفی  نا  دـیری  مکإـج  نم  (( ـ  12 ( 69 .(() راذگ

تیالو لامعا  تروشم , نودب  دـنک و  بصغ  ار  تما  رما  تیالو  دـیامن و  هقرفت  داجیا  عامتجا  نیب  تساوخ  هک  یـسک  دومرف : (ص ) ربمایپ
ات تفاین  ینادنچ  ماود  يددعتم  لماوع  لیلد  هب  مالـسا  ردـص  رد  یمالـسا  لدـع  تموکح  هکنیا , هجیتن  ( 70 .(() دیـشکب ار  وا  سپ  دیامن ;

یسایس تکراشم  صوصخ  رد  ار  يایوق  رصانع  مالسا  تسا  نیا  مهم  یلو  دوش ; یعطق  تواضق  نآ  تموکح  راتخاس  لکش و  هب  تبـسن 
هک تسا  هتفرگ  رارق  توافتم  ریسافت  دروم  رصانع  نیا  اهدعب  تسا . هدومن  ناملسم  نادنمشیدنا  یسایس  هشیدنا  هصرع  دراو  مدرم , يإر  و 
ام ددعتم , ریسافت  نایم  زا  هک  تسا ؟ بیترت  هچ  هب  نآ  رد  مدرم  شقن  و  تسا ؟ هنوگچ  یمالـسا  تموکح  لکـش  یمالـسا  عبانم  ساسا  رب 
هک میتفگ  لوا  رصع  رد  تیطورشم  رصع  3 ـ داد . میهاوخ  رارق  هراشا  دروم  یمالسا )) يروهمج   )) و یمالسا )) هطورشم  ;  )) ار نآ  عون  ود 

لماوع رطاخ  هب  هشیدـنا  نیا  یلو  تسا , هدوبن  هتخانـشان  ناریا  میدـق  گنهرف  رد  يدادبتـسا  تموکح  اب  تفلاـخم  یـسارکومد و  هشیدـنا 
, يدازآ هرابرد  يردقنارگ  ياه  هیامتـسد  ياراد  هک  یمالـسا  هشیدـنا  دورو  مغر  یلع  زین  مود  جوم  رد  دیـسرن . روهظ  هصنم  هب  يددـعتم 
دـنا و هدومن  یط  ار  هقلطم  تنطلـس  ریـسم  نامه  اهتموکح  مالـسا , ردـص  لوا  لاس  دـنچ  زج  هب  تسا , هدوب  تلادـع  يردارب و  تاواـسم ,
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برغ گنهرف  اب  نایناریا  ییانشآ  نآ , یگژیو  نیرتمهم  عقاو  رد  موس ; رصع  اما  دنتفرگ . رارق  یـسایس  یگدنز  هیـشاح  رد  نانچمه  مدرم ,
مدرم قوش  یعامتجا , تلادـع  تاواـسم و  يدازآ , هنیمز  رد  نیمز  برغم  عیرـس  تفرـشیپ  تسا . هدوب  برغ  يروهمج  یتموکح  هویـش  و 

یساسا نوناق  عقاو , رد  دننزب . یساسا  نوناق  نیودت  هب  تسد  یبرغ , ياهتموکح  دننامه  ات  تخیگنارب  ار  ناریا  يوج  تلادع  هاوخیدازآ و 
یم نایب  تحارـص  هب  ار  هتکن  نیا  هک  یلوصا  هلمج  زا  تسا . هدوب  تیروهمج  موهفم  ياـقترا  تهج  رد  رگید  یماـگ  هطورـشم  تموکح 

هراـبرد تیطورـشم  رد  تسا .)) تلم  زا  یـشان  تکلمم  ياوـق  : )) دـیوگ یم  هک  دوـب  تیطورـشم  یـساسا  نوناـق  ممتم  لـصا 26  تشاد ,
فالتخا اهعازن و  تسا ) هدوب  برغ  رد  یتسیناموا  ياه  هشیدنا  ریثإت  تحت  تدش  هب  هک   ) یـسارکومد هشیدـنا  مدرم و  یـسایس  تکراشم 

اب تفلاخم  ای  تقفاوم  روحم  لوح و  رب  اتدمع  هک  دش  يددعتم  یـسایس  يرکف ـ  ياهیدـنب  حانج  بجوم  هک  تفرگرد  يدـیدش  ياهرظن 
نوناق تلادع , تاواسم , يدازآ , نوچ  یمیهافم  دورو  تسا , مهم  جوم  نیا  رد  ام  يارب  هچنآ  دنتفرگ . یم  لکـش  تیطورـشم  يژولوئدیا 
هطساو هب  اضعب  هک  تسا  هدوب  یناریا  ناملسم  نادنمـشیدنا  یـسایس  هشیدنا  هنحـص  هب  دیدج  فیراعت  اب  هطورـشم و ... تموکح  یـساسا ,

رد ار  مالسا  هاگدید  ات  تشاد  یماو  ار  نانآ  دناشک و  یم  شلاچ  هب  ار  ناملسم  دنمشیدنا  نهذ  یمالـسا , هباشم  میهافم  یخرب  اب  ضراعت 
, مدرم یسایس  تکراشم  هرابرد  يرون و ... هللا  لضف  خیـش  هللا  هیآ  ینیئان و  موحرم  هنادجم  شالت  دننک . نییبت  يروهمج  موهفم  صوصخ 

دننامه هشیدنا  نیا  اما  تسا . هیـضق  نیا  رب  ایوگ  يدهاوش  یلوصا , یهقف و  دعاوق  هب  کسمت  اب  نوناق و ... تیرثکا , يإر  تیجح  يدازآ ,
, ناخاضر ندمآ  راک  يور  اب  المع  دنام و  توکـسم  سلجم , رد  یـساسا  نوناق  بیوصت  دح  رد  طقف  مالـسا , ردص  رد  یمالـسا  هشیدـنا 

طـسوت راب  نیلوا  هرود , نیا  رد  یمـسر  روط  هب  يروهمج  هدـیا  هک  تسا  بلاج  تفاـی . موادـت  هقلطم  تنطلـس  تموکح  تنـس  ناـنچمه 
هقلطم ياـهتموکح  تشونرـس  هب  ناـخاضر , تموـکح  رارقتـسا  زا  سپ  هدـیا  نیا  یلو  دـیدرگ ; حرط  لاس 1302  ناتـسمز  رد  ناـخاضر 

هتفرگ و ياج  یسایس  ياه  هشیدنا  راکفا و  ردص  رد  يوهمج  موهفم  ات  دش  بجوم  تیطورشم  تضهن  تروص  ره  رد  دش . راچد  هتشذگ 
. دریگ رارق  نادنمشیدنا  ياهثحب  ردص  رد  یبهذم و ... یلم ـ  ياهنمجنا  اه و  هیداحتا  اهاروش , بازحا , ییارگ , ترثک  نوچمه  ییاهثحب ;

یعامتجا یـسایس ـ  شقن  مدرم و  لباقم  رد  ات  یحانج  چـیه  تفای و  يا  هظحالم  لباق  ینیگنـس  مدرم  تموکح و  يوزارت  رد  مدرم  هفک  و 
هـشیدنا لوحت  هرود  هک  هطورـشم  رـصع  دـیامن . بسک  تسناوت  یمن  ار  مزال  تیعورـشم  تیلوبقم و  درک , یمن  تبثم  عضوم  مالعا  مدرم 

راکفا و رد  هشیر  اضعب  هک  دـش  یهقف  یـسایس ـ  هشیدـنا  زا  یـصاخ  عون  يریگ  لکـش  بجوم  دـشاب , یم  ناریا  یـسایس  ماـظن  یـسایس و 
رصع يرکف  ناگبخن  ریـسفت  يریگ و  عضوم  تسا , مهم  قیقحت  نیا  رد  ام  يارب  هچنآ  اما  دراد . يوفـص  رـصع  یتح  راجاق و  هرود  هشیدنا 

يدازآ نازیم  اذـل  تسا و  رالوکـس  یهاوخیدازآ  زا  رثإتم  ام , رظن  هب  درکیور  نیلوا  دـشاب . یم  تیطورـشم  حالطـصا  تغل و  زا  هطورـشم 
شالت هنوگره  هدومن و  یقلت  رامعتـسا  هئطوت  ار  هطورـشم  مود , هاگدـید  تسا . یلاربیل  یـسایس  هفـسلف  زا  رثإتم  زین  مدرم  شقن  یـسایس و 

اب ههجاوم  رد  ینیئان , موحرم  هلمج  زا  هاوخ ) هطورـشم  ياملع   ) موس هتـسد  اـما  دـنک . یم  یفن  ار , تیطورـشم  ياـهنامرآ  اهـشزرا و  يارب 
تینهذ ینید , ياه  هغدغد  تیطورشم و  یسایس  هشیدنا  تامازلا  یپ  رد  ینیئان  دندوب . نید  اب  نآ  میهافم  یتشآ  یپ  رد  تیطورشم  هشیدنا 

يروهمج رصع  4 ـ تسا . هدش  یبهذم  نامرآ  هطورشم و  موهفم  زا  دمآراک  ياهریـسفت  هب  رجنم  هک  دومن  ادیپ  ار  یـصاخ  شیدنا  هناگود 
یـسایس تایح  یگدـنز و  رد  نیدرورف 1358 , مهدزاود  مدـنارفر  یط  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  يروهمج  هشیدـنا  تیاـهن , رد  یمالـسا 

هنوگچ یمالسا  تموکح  لدم  هکنیا  رد  هتبلا  داد . اوتحم  لکش و  رییغت  یمالـسا  يروهمج  هب  ناریا , تموکح  لدم  دش و  هنیداهن  نایناریا 
تسا یماظن  دراد , رارق  مامتها  دروم  قیقحت  نیا  رد  هچنآ  یلو  تشاد ; دوجو  يدایز  ياهرظن  فالتخا  یمالـسا , بالقنا  لیاوا  رد  تسا ,

هک تسین  دـیدرت  ياج  هتبلا  رتمک .)) هملک  کی  هن  رتدایز و  هملک  کی  هن  یمالـسا  يروهمج  : )) دـندومرف نآ  فیرعت  رد  لحار  ماـما  هک 
ياه هشیدنا  هب  مزال  دح  رد  اذـل  دـیامن و  يدایز  کمک  دـناوت  یم  نیفلاخم  يارآ  ینیمخ , ماما  هشیدـنا  رد  يروهمج  موهفم  نییبت  يارب 

(( یمالسا يروهمج   )) رد ینیمخ  ماما  رظن  زا  يروهمج  هک  تسا  نیا  لاوس  صخشم  روط  هب  دومن . میهاوخ  هراشا  زین  نادنمـشیدنا  رگید 
يدیلک میهافم  تیلوبقم ؟ ای  تسا  تیعورـشم  دح  رد  ایآ  تسا ؟ یـشزرا  هچ  ياراد  تاباختنا  رد  مدرم  يإر  و  دراد ؟ یموهفم  انعم و  هچ 
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ياهماقم زارحا  يارب  زیمآتملاسم  رادانعم و  تباقر  یمومع , تکراـشم  تیرثکا  يإر  تاواـسم , يدازآ , لـثم  يروهمج  موهفم  اـب  طـبترم 
... و دراد ؟ دوجو  يروهمج  موهفم  هیقف و  تیالو  يروئت  نیب  يا  هطبار  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  اوق و ... کیکفت  یعامتجا و  تلادـع  یتلود ,

يالقع طسوت  هدش  نیودت  یفرع  نیناوق  درادن و  یـصاخ  يرادا  ماظن  هک  تسا  نیا  هب  مالـسا  لامک   )) اهقف زا  يرایـسب  ماما و  هاگدـید  زا 
نییعت رد  مدرم  تسین و  يروـهمج  یمالـسا , ماـظن  دـندقتعم  هک  دنتـسه  ییاـهقف  لـباقم , رد  یلو  ( 71 (( ;  ) دـنک یم  بیوصت  ار  هعماـج 

ره رد  تسادـخ . زا  نآ  تیعورـشم  هک  تسا  یمالـسا )) لدـع  تموکح   )) مالـسا یتموکح  ماظن  دـنرادن و  تکراـشم  دوخ , نارادـمامز 
هننقم و هوق  ود  نیب  يدرکراک  قارتفا  یعون   )) دش و یم  دودحم  یسایس  ناگبخن  طسوت  هماکدوخ  قلطم  تردق  موس , رـصع  رد  تروص ,

مدرم هدوت  موس ) رصع   ) دنیآرف نیا  رد  اذل  و  ( 72 (( ) دنام یم  یقاب  ناطلس  رایتخا  رد  نانچمه  هیرجم  هوق  ینعی  تسا , دهاشم  لباق  هیرجم 
اذل دنتـسه و  لاعف  یـسایس  هنحـص  رد  ذوفن ) يذ  ياههورگ  رگید  نویماع و  نویعامتجا , نویلادـتعا ,  ) ناگبخن هکلب  دـنرادن ; لاعف  شقن 
رـس تشپ  يا , هدوت  يژرنا  هک  تسا  نیا  تیطورـشم ,) حرط ( نیا  تسکـش  لیلد  نیرت  هدمع  دوبن ; رادروخرب  مزال  یـسایس  تابث  زا  ماظن 

ات هک  دـنیارف  نیا  بلاغ  يوگلا  تفای . همادا  يرظن  ظاـحل  هب  اـما  دروخ ; تسکـش  یلمع  ظاـحل  هب  دـنیآرف  نیا  هچرگا  تسین . شیوپ  نیا 
تسا هنابلط  هطورشم  راعش  کی  اساسا  راعـش  نیا  تموکح .)) هن  دنک  تنطلـس  دیاب  هاش   )) هک تسا  نیا  دراد , همادا  مه  یمالـسا  بالقنا 

هن دـنک  تنطلـس  هاـش   )) راعــش یفن  درط و  ماـما و  اـب  سیراـپ  رد  یباحــس  رتـکد  ناـگرزاب و  سدـنهم  تـعیب  اـب  بـالقنا  نارود  رد  هـک 
یط یقلخ  ياهـشبنج  اـههورگ و  رثکا  طـسوت  زین  یهاوخ  يروهمج  رگید  عون  ( 73 . ) دـسر یم  شدوخ  ناـیاپ  هب  حرط  نیا  تموکح ,))

تیربک اب  دیاب  اهنت  دنتوراب . اه , هدوت  هک  تسا  ینتبم  لصا  نیا  رب  یهاوخ )) يروهمج   )) عون نیا  يانبم  هک ;  دش  حرط  ياهلاس 40 و 50 
شیارگ نیا  دنزیرب . هنحص  هب  مدرم  هدش و  يا  هدوت  تسایس , دوش و  دازآ  اه  هدوت  يژرنا  ات  درک  هراپ  ار  قانتخا  روت  توراب , نیا  هب  ندز 

هن دـنک  تنطلـس  دـیاب  هاش   )) کبـس هب  یهاوخ  يروهمج  مه  بیترت  نیدـب  ( 74 . ) دـماجنا یم  تسکـش  هب  لـمع  رد  زین ) , ) یقلخ موـمع 
راعـش قوف , يروهمج  ود  هب  تبـسن  یهاگآ  اب  ینیمخ  ماـما  ناـیم , نیا  رد  دروخ . یم  تسکـش  یقلخ )) یـسارکومد   )) مه و  تموکح ))
نامز نآ  ات  يرکف , ناگبخن  همه  فارتعا  هب  تقیقح  رد  یمالسا .)) يروهمج  يدازآ , لالقتسا , ;  )) هکنیا نآ  دنک و  یم  حرطم  ار  یموس 

هب ار  یمالـسا  بالقنا  مدرم , نیمه  یهارمه  تکراشم و  اب  لحار  ماما  هک  تساذـل  دوبن و  تیروهمج  عفادـم  ماـما , هزادـنا  هب  سک  چـیه 
نیا رب  هیکت  اب  ماما  تسا . هدوب  مالـسا  اـب  نآ  بیکرت  يروهمج , موهفم  ياـقترا  صوصخ  رد  ماـما  راـکتبا  نیرتمهم  دـناسر . یم  يزوریپ 

اب قفاوم  ار  تموکح  زا  لکش  نیا  نوچ  زین  مدرم  دنک و  یم  مالسا  هب  دیقم  ار  يروهمج  موهفم  دنناملسم , روشک  مدرم  تیرثکا  هک  هتکن 
موهفم نیمه  قباطم  مه  یساسا  نوناق  نآ , لابند  هب  دنهد . یم  يار  نآ  هب  إرآ  دودح 98 % اب  دننیب , یم  دوخ  يداقتعا  ياهشزرا  اهرواب و 

دشاب و یمالـسا  نیزاوم  ساسا  رب  دیاب  تاررقم  نیناوق و  هیلک  هک  تسا  هدمآ  یـساسا  نوناق  مراهچ  لصا  رد  دوش . یم  نیودت  شیارگ  و 
يدازآ یـسایس , یناـسنا , قوقح  هب  و 26   24 , 23 , 20 ياهلـصا 29 , تسا و  هدـش  دـیکإت  یموـمع  يارآ  رب  اـکتا  مشـش , لـصا  رد  زین 

یم يراذـگانب  هیاپ , ود  رب  هک  تسا  هناگود  سوناژ  نوچمه  ماـما  هاگدـید  زا  تموکح  نیارباـنب , دـنراد . هراـشا  بازحا و ... تاـعوبطم ,
نیرخآ اـب  قباـطم  نآ , ياـهداهن  شیارآ  هوحن  یـسایس و  راـتخاس  تموکح , لکـش  ینعی  تیمالـسا . يرگید  تیروهمج و  یکی  دوـش ;
لوادتم يروهمج  نامه  ام  روظنم  هک  دندومرف  یم  يروهمج , هژاو  ریسفت  رد  اهراب  ماما  اذل  تسا و  يروهمج  ینعی  يرشب , ياهدرواتسد 

اب يرظن  ظاحل  هب  لحار  ماما  يروئت  نیاربانب , دشاب . یم  یمالسا  ناریا , مدرم  تیرثکا  ياهـشزرا  ساسا  رب  نآ , ياوتحم  یلو  ( 75 . ) تسا
هنحـص رد  هتبلا  تـشاد . یپ  رد  ار  %( 98  ) یناـگمه تیاـضر  هک  ارچ  دوش ; یم  یقلت  يروهمج  نیرتلماـک  ناریا , مدرم  گـنهرف  هب  هجوت 

, یلماکت ریسم  رد  نانچمه  یهاوخ ـ  يروهمج  دنیآرف ـ  نیا  هدش و  نشور  يروئت  نیا  يایاوز  ات  میتسه  يرت  ینالوط  نامز  دنمزاین  لمع ,
هکنانچ دشابن ; رظن  قافتا  زیگنارب , لاجنج  زیخ و  شمارآ  هژاو  نیا  ریـسفت  رـس  رب  هک  تسا  یعیبط  اذل  و  دیامن . حـتف  ار  يرتعیفر  ياه  هلق 

هچ مدرم  لحار , ماما  یسایس  هشیدنا  رد  هکنیا  هنیمز  رد  تسا . هدیـسرن  مامتا  هب  زونه  زین  برغ  رد  يروهمج , موهفم  یلماکت  دنیآرف  نیا 
دنتسه قحم  مدرم  اساسا  ایآ  و  نآ ؟ زا  رتارف  ای  دنراد  يدرکراک  شقن  ایآ  تیلوبقم ؟ ای  دنراد  یشخب  تیعورـشم  شقن  ایآ  دنراد ؟ یـشقن 
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دنتـسه و فلکم  مه  مدرم  ماما , هشیدنا  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا ; هدـش  حرطم  يدایز  ياهثحب  نادنمـشیدنا  نیب  رد  فلکم ؟ ای 
تشونرـس و دـیاب  هک  تسا  یتلم  ره  هیلوا  قوقح  زا  ;  )) تسا راگزاس  زین  یعیبط  نوناـق  اـب  ینید  هشیر  رب  هوـالع  زین  قح  نیا  و  قحم , مه 

تموکح لکـش  نییعت  رد  ار  مدرم  تیمکاح  یبوخ  هب  تراـبع  نیا  ( 76 ((. ) دشاب هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  تموکح  عون  لکـش و  نییعت 
هژاو رد  مدرم  ماما , هشیدـنا  رد  نیاربانب , دراد . مه  تلاصا  یـسایس , تکراشم  زا  شخب  نیا  رد  مدرم  يإر  هکنیا  نمـض  دـهد ; یم  ناشن 

طابنتسا نینچ  هر )) )) ماما مالک  نحل  زا  دنراد . یشخب  تیعورشم  قح  ددرگ , یمرب  تموکح  راتخاس  لکش و  هب  هک  یمالسا ) يروهمج  )
; دشاب یمالـسا  هک  دندنـسپ  یم  ار  یتموکح  اقطنم  ناملـسم  مدرم  ماما , هاگدید  زا  نیاربانب  تسا . ذـفان  ناملـسم  مدرم  يإر  هک  دوش  یم 

اـصصخت اعوضوم و  تیمالـسا ) تیروهمج و  سکوداراپ   ) لاوس لصا  اذل  تسا و  هدـشن  لیمحت  مدرم  رب  يروهمج  ندوب  یمالـسا  ینعی 
, میرادن قح  ام  مینک . یم  تیعبت  اهنآ  زا  مه  ام  داد  يإر  يروط  ره  ام  تلم  میتسه . تلم  يارآ  عبات  ام  دـشاب . یمن  حرط  لباق  ماما  رظن  رد 
و ( 77 . ) مینکب لیمحت  ار  يزیچ  کی  نامتلم  هب  ام  هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب  مالـسا  ربمغیپ  تسا , هدادن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ 

یمومع يارآ  هب  إکتا  اب  و ) ) . تسا هداد  رارق  تموکح  يارب  مالسا  هک  یطیارش  اب  هک  تسا  نیا  یمالسا , يروهمج  تموکح  تیهام  زین ;
يارب ار  ییاملع  نیدهتجم و  ات  دـنداد  يإر  ناگربخ  هب  مدرم  زین ; و  ( 78 . ) دشاب یم  مالسا  ماکحا  يرجم  دش و  لیکـشت  تموکح  تلم ,

ماما هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  ( 79 . ) تسا ذـفان  شمکح  دوش و  یم  مدرم  بختنم  یلو , تروص , نیا  رد  دـننک . .. نییعت  ناشتموکح 
هب تبـسن  ناشیا  هک  تسا  نیا  ماما  هشیدنا  رد  مهم  هتکن  اذل  دنا و  هدوب  مه  نایب  ماقم  رد  دنا و  هتـشادن  بیرف  دـصق  قوف  تالمج  نایب  رد 

یهاگآ نینچ  اب  مدرم  نیا  هک  دنتشاد  نیقی  اذل  دنا و  هتسناد  یم  رتالاب  مالسا  ردص  نامدرم  زا  ار  نانآ  یتح  لیاق و  یـصاخ  شزرا  مدرم ,
بایزرا يا  هعماج  ادرف  هعماج  ;  )) دندید یم  یلعف  عضو  زا  رتلاعف  ار  یتلم  نینچ  هدـنیآ  ماما  نینچمه  دـننک . اطخ  تسا  لاحم  يداقتعا , و 

ماما تاملک  رهاظ  زا  نیارباـنب , ( 80 .(( ) تسج دـنهاوخ  تکرـش  شیوخ  روما  يربهر  رد  مدرم  یماـمت  نآ , رد  هک  دوب  دـهاوخ  دـقتنم  و 
تیاعر مدـع  ماما , هدـمع  ینارگن  یلو  دراد , تیعورـشم  تلاـصا و  ناملـسم ) وهاـم  هب   ) ناملـسم مدرم  يإر  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ 

تکلمم و هب  ار  يریذپان  ناربج  تراسخ  دـناوت  یم  هک  تسا  هنالهاج ) هاوخ  هنادـماع و  هاوخ   ) ناملـسم مدرم  بناج  زا  یمالـسا  نیزاوم 
روشک مالـسا و  هب  یتاراسخ  هک  اسب  هچ  دـینکن , باختنا  ینوناق  هیعرـش و  نیزاوم  يور  ار  ناگربخ  دـییامن و  هحماسم  رگا  دـنزب . مالـسا 

مامت تیعورشم  نیاربانب , ( 81 . ) دیـشاب یم  لووسم  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  همه  تروص , نیا  رد  دشابن و  ریذـپ  ناربج  هک  دوش  دراو 
مرحم یتوغاط و  هنووش  عیمج  هب  تلود  دنهد , ماجنا  ار  اهراک  یهلا  تیعورشم  نودب  رگا  و  : )) تسا نآ  ندوب  یمالـسا  هب  تکلمم  روما 

تیمالسا لوبق  يداقتعا و  ظاحل  هب  مدرم  نیمه  اما  دنا ; هداد  تیمکاح  نآ  هب  مدرم , دوخ  ار  ندوب  یمالسا  نیا  هتبلا  ( 82 . (( ) دوب دهاوخ 
تیعبت دیاب  همه  یمالسا , يروهمج  هب  تسا  هداد  يإر  تلم  : )) دنا هدومن  دیقم  تیمالـسا , هب  زین  ار  تکلمم  روما  تیعورـشم  دوخ , ماظن 

, دنهاوخ یمن  یبرغ  يروهمج  دنهاوخ ; یم  یمالـسا  يروهمج  مدرم  : )) دومرف زین  و  ( 83 .(( ) دش دیهاوخ  وحم  دینکن , تیعبت  رگا  دـینک 
انعم ماما  هاگدید  زا  نیاربانب , ( 84 . ) تسا نیلکوم  يإر  اب  تفلاخم  یمالـسا , يروهمج  اب  تفلاخم  دنهاوخ ... یمن  یتسینومک  يروهمج 

زین هیقف  یلو  یتح  مدرم  یماـمت  هجیتـن , رد  دـشاب . یمالـسا  ریغ  ماـکحا  يرجم  هک  دنـشاب  يا  یمالـسا  تموکح  بلاـط  مدرم  هک  درادـن 
تیعورـشم هکلب  تسین ; اهر  قلطم و  روما , هرادا  رد  زین  يربهر  اذـل  دـنک . تکرح  عرـش  ماکحا  نیناوق و  بوچراچ  رد  هک  تسا  فلکم 

مدرم تکراـشم  تیروـهمج و  زا  ماـما  دارم  صخـشم , روـط  هب  هک  میـسر  یم  لاوـس  نـیرخآ  هـب  نوـنکا  ددرگ . یمرب  مالـسا  هـب  زین  يو 
يروهمج  )) رد فیلکت ,))  )) کی ناونع  هب  مالسا  هژاو  موهفم و  حرط  دنا , هدوب  هزوح  لوا  زارط  دهتجم  لحار , ماما  هک  اجنآ  زا  تسیچ ؟

موهفم نامه  قح ,))  )) کی ناونع  هب  يروهمج  موهفم  هژاو و  يور  رب  ناـشیا  دـیکإت  اـیآ  یلو  تسا ; يداـع  نشور و  ـالماک  یمالـسا ))
فلاخم ار  نآ  یهاگ  دنا ; هدومن  حرطم  یفلتخم  ياهبلاق  نیماضم و  رد  ار  يروهمج  هژاو  ماما  هک  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد  تسا ؟ یبرغ 

حرطم ( 87 (( ) یبرغ يروهمج  هطورـشم و   )) فلاخم اضعب  زین  و  ( 86 (( ) يدهعتیالو تنطلـس و   )) فلاخم زین  یهاگ  ( 85 ((, ) دادبتسا ))
انعم و يدـنبعمج  يارب  ترابع  نیرتهب  دـیاش  هک  دـنا  هدومن  حرط  لاوس  بلاق  رد  يا  هلمج  ماـما   58  / 10 خیرات 14 /  رد  اما  دـنا . هدومن 
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تـسد هب  ار  ناشتـشونرس  مدرم  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم ) یـسارکومد ( : )) دیامرف یم  ناشیا  دشاب  ناشدوخ  هاگدید  زا  يروهمج  موهفم 
یگدنز هنحـص  رد  مالـسا )  ) دوخ تاداقتعا  اهـشزرا و  هارمه  هب  مدرم  لاعف  روضح  تشونرـس ,)) نییعت  قح   )) زا ماما  دارم  ( 88 ( ؟ دنریگ

انعم و رد  تسا , هدش  هیبشت  زین  باصتنا  باختنا و  سکوداراپ  هب  اضعب  هک  هناگود  سوناژ  نآ  مه  زاب  نیاربانب , دـشاب  یم  روشک  یـسایس 
يارب قوقح  قح و  رگناـیب  هدـنیامن و  يروهمج ))  )) هژاو ماـما , هاگدـید  زا  هک  ارچ  تسا ; هدـهاشم  لـباق  یمالـسا )) يروهمج   )) موهفم

دنورهـش یـسایس  راـتفر  ینعی  تسا ; یعرـش  هفیظو  هـب  لـمع  فـیلکت و  هـب  رعـشم  یمالـسا ))  )) هژاو یلو  تـسا ; تموـکح  نادـنورهش 
راصح و رد  تشونرس  نییعت  قح  , )) ناشیا هاگدید  زا  يروهمج  موهفم  نیاربانب , دریگ . یم  رارق  رایتخا )) ربج و   )) نیب یمالسا  يروهمج 
هب مالـسا  بتکم  نوچ  اـهتنم  تسا ; یبـتکم  يروهمج  ناـمه  یمالـسا )) يروهمج   )) رظنم نیا  زا  دـشاب . یم  مدرم )) تیرثـکا  تاداـقتعا 

نینچمه مالـسا و  يراد )) مدرم  دادعتـسا  ;  )) ینیمخ ماما  رظن  زا  تسین . ثحب  لباق  اعوضوم  سکوداراـپ  لکـشم  تسارگ , مدرم  تدـش 
یعامتجا یـسایس ـ  روما  رد  ار  مدرم  تکراشم  ناکما  هک  دـنهد  یم  لکـش  ار  يراک  زاس و  يوس , ود  زا  مدرم , رادـیب )) هدولآان و  عبط  ))

رد يرادـم  مدرم  يروهمج ,))  )) هژاو زا  دارم  رگا  ;  )) هک تفرگ  زین  يرگید  هجیتـن  ناوـت  یم  ثحب  عوـمجم  زا  ( 89 .(( ) دزاس یم  مهارف 
زا دارم  رگا  اما  تسا ; دودرم  هر ) ) ینیمخ ماما  رظن  زا  یتیروهمج  نینچ  دـشاب , یهلا  نوناق  ضرع  رد  يرـشب  نوناق  يروحمادـخ و  لباقم 

هاگن زا  تیروهمج  تروص  نیا  رد  دشاب , روما  نایرجم  ماکح و  نارادمامز و  لباقم  رد  مدرم  شقن  رب  دیکإت  يرادـم , مدرم  يروهمج و 
.38 اهتـشون : یپ  هللادمحلا )) ( )) 90 .(( ) تسین زیاج  نالووسم  زا  کی  چـیه  يارب  تلم  مکح  زا  فلخت  هکلب  دـیئات و  دروم  ماـما  ترـضح 

یفطصم . 39 دـینک . هعجارم  یلا 17  تاحفـص 4  یخیاشم , اـضر  سدـنهم  همجرت  همانـشوروک , هب : رتشیب  یهاـگآ  يارب  ص29 . نامه ,
یفطصم زا  لقن  هب  ص;2646  , 1366 نارهت , انشآ , تاراشتنا  مهن , باتک  ناتساب , ناریا  خیرات  اینریپ , نسح  . 40 ص32 . نیشیپ , یمیحر ,

ص163. , 1372 نارهت , ریبکریما , مدقم , دمحم  رتکد  همجرت  یـشنماخه , یهاشنهاش  خیرات  دـتموا , ا.ت. زین : و  ص34 . نیشیپ , یمیحر ,
, یمیحر یفطصم  . 43 ص2647 . نیشیپ , اینریپ , نسح  . 42 ونیبوگ . اهربرب , ناینانوی و  زا  لـقن  هب  ص74 . نیشیپ , یمیحر , یفطصم  . 41
, اینریپ نسح  . e .11 44ص کشمدیب , دمحا  یفسلف و  هللارصن  همجرت  نتسیرک , كدزم , روهظ  ابق و  تنطلـس  زا  لقن  هب  ص;34  نیشیپ ,
, یمسای دیشر  همجرت  نایناساس , نامز  رد  ناریا  نس , نتسیرکروترآ  . 45 ص35 . نیشیپ , یمیحر , یفطصم  زا  لقن  هب  ص;2655  نیشیپ ,
.47 ص36 . نیشیپ , یمیحر , یفطـصم  . 46 ص35 . نیـشیپ , یمیحر , یفطـصم  زا  لقن  هب   179 ص64 و;  , 1374 نارهت , باتک , ياـیند 
, هنمد هلیلک و  زا  لقن  هب  ص;42  نیشیپ , یمیحر , یفطصم  . 48 نیشیپ . یمیحر , یفطـصم  زا  لقن  هب  ص;314  نیشیپ , نمش , ریگ  نمور 
, ناریا دروم  مالسا ; تیروهمج و  هداز , بیقن  دمحا  رتکد  . 50 اروشاع . زور  (ع ,) نیسح ماما  . 49 ص43 . مراهچ , پاچ  بیرق , مامتها  هب 
.54 . 187 فارعا , . 53 . 116 ماعنا , . 52 . 92 سنوی , . 51 . 579 صص 578 ـ  نیـشیپ , یمالـسا , بالقنا  تیروهمج و  تالاقم  هعومجم 

بالقنا تیروهمج و  تالاقم  هعومجم  یمالسا , فراعم  لقع و  هاگدید  زا  تیروهمج  يرظن  ینابم  هنایبا , يردن  هتـشرف  . 55 . 124 ماعنا ,
, نایبکاوک یفطـصم  . 59 . 17 هبطخ هغالبلا , جـهن  . 58 . 38 يروـش , . 57 . 159 نارمع , لآ  . 56 . 645 صص 644 ـ  نیشیپ , یمالـسا ,
ج1, یفاک , عورف  ینیلک , . 61 . 104 نارمع , لآ  . 60 ص76 . , 1370 نارهت , یمالسا , تاغیلبت  نامزاس  هیقف , تیالو  ماظن  رد  یـسارکومد 
ص296. ج6 , ررغ , . 63 ص105 . يإر , دادبتسا  باب  ج1 , , 1983 توریب , ثارتلا , راونالاراحب , یـسلجم , رقاب  دمحم  الم  . 62 ص142 .

تیصو هغالبلا , جهن  . 67 . 28 فهک , . 66 . 10 تارجح , . 65 ص996 . همان 53 , مالـسالا , ضیف  حرـش  هغالبلا , جـهن  (ع ,) یلع ماما  . 64
ثیدح 254, دـلج 2 , اضرلا , راـبخالا  نویع  . 70 ص180 . سوواـط , نبـال  هجحملا  فشک  . 69 ص198 . ج1 , هداعـسلا , جهن  . 68 . 31
.75 نامه . . 74 نامه . . 73 ص16 . ش5 , لوا , لاس  ون , هار  هلجم  ناـیراجح , دیعـس  . 72 هامریت 1375 . ش26 , ادرف , ناریا  . 71 ص62 .
ج1, نامه , . 77 . 1357  / 8  / 18 ص42 , ج3 , رون , هفیحـص  . 76 و 107 . و 72  ص41  ص;351 ج3 , ج2 , مود , پاـچ  رون , هفیحص 
8  / 16 ص53 , ج3 , نامه , . 80 ص34 . ج5 , رون , هفیحص  . 79 سیراپ . , 58  / 8  / 20 ص105 , ج3 , نامه , . 78 . 58  / 8  / 19 ص181 ,

تیالو ینیمخ , ماما  . 85 . 253 ج9 , نامه , . 84 ص170 . ج9 , نامه , . 83 ص103 . ج17 , نامه , . 82 ص187 . ج21 , نامه , . 81 . 57 / 
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