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( يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز   ) ناریا یمالسا  بالقنا 

: هدنسیون

روپاباب يدهم  دمحم 

: یپاچ رشان 

ۀیملاعلا هلآو )  هیلع  هللا  یلص  یفطصملا (  ۀعماج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  13بالقنا 

باتک 13تاصخشم 

14هراشا

رشان 18نخس 

20تسرهف

فّلؤم 31همّدقم 

بالقنا ياه  يروئت  موهفم و  - 135

نآ اب  طبترم  ياه  هژاو  بالقنا و  فیرعت  -135

35هراشا

بالقنا يوغل  يانعم  36فلا )

بالقنا یحالطصا  يانعم  36ب )

بالقنا ياه  یگژیو  38ج )

یعامتجا یسایس -  تالّوحت  ریاس  اب  بالقنا  توافت  40د )

اتدوک بالقنا و  40مکی :

( حالصا  ) مرفر بالقنا و  41مود :

شروش بالقنا و  41موس :

یمالسا بالقنا  اب  اهنآ  قیبطت  بالقنا و  ياه  يروئت  - 242

42هراشا

یمالسا ریغ  نارّکفتم  يروئت  - 143

سکرام یتاقبط  تازرابم  يروئت  43فلا )

نوتگنیتناه نزاوتمان  هعسوت  يروئت  45ب )

لوپچاکسا ادت  يروئت  48ج )

وکوف لشیم  يروئت  50د )
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یمالسا نارّکفتم  يروئت  - 252

52هراشا

هلضاف هنیدم  یباراف و  52فلا )

اه تموکح  طوقس  روهظ و  نودلخ و  نبا  53ب )

ردص رقابدّمحمدیس  هللا  تیآ  يروئت  56ج )

( هر ) يرّهطم دیهش  يروئت  58د )

يریگ 61هجیتن 

اه 63شسرپ 

هعلاطم 66تهج 

خیرات لحارم  سکرام و  66هاگدید 

یقرش یبرغ و  يوگلا  67نوتگنیتناه و 

ناریا بالقنا  دروم  رد  لوپچاکسا  68يارآ 

یمالسا بالقنا  یتدیقع  يرکف و  ياه  هنیمز  - 270

70هراشا

نآرق رد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  - 171

71هراشا

( متس ملظ و  یفن   ) ییادز ملظ  لصا  72فلا )

یهّللا تفالخ  لصا  73ب )

لیبس یفن  لصا  74ج )

طسق لدع و  هعسوت  هماقا و  75د )

یناهج دحاو  تموکح  هدحاو و  تما  لیکشت  76ه )

لطاب قح و  نیب  موادم  هزرابم  77و )

یهلا تیمکاح  لصا  78ز )

ادخ هار  رد  هزرابم  داهج و  لصا  78ح )

ناربکتسم اب  هزرابم  نافعضتسم و  زا  تیامح  79ط ) 

یناگمه تراظن  لصا  80ي ) 
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يریگ 81هجیتن 

عّیشت بتکم  رد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  - 282

82هراشا

یهلا تیاده  هب  رشب  رمتسم  زاین  82فلا )

دنوادخ یمئاد  دهع  ماما ، بصن  نییعت و  83ب )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  يوس  زا  تّما  تشونرس  ندرکن  اهر  مهبم  83ج )

بالقنا عّیشت و  - 384

84هراشا

عّیشت ياه  یگژیو  تایصوصخ و  نیرت  86مهم 

86هراشا

تماما لصا  86فلا )

يرادزار هیقت و  لصا  87ب )

جرف راظتنا  89ج )

89هراشا

راظتنا 89شقن 

اروشاع بتکم  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق  91د )

تیعجرم هیقف و  تیالو  لصا  93ه )

يریگ 94هجیتن 

اه 96شسرپ 

یمالسا بالقنا  یخیرات  ياه  هنیمز  - 399

99هراشا

يدابآ دسا  نیدلا  لامج  دّیس  یحالصا  یسایس و  ياه  هشیدنا  - 1100

وکابنت شبنج  - 2103

103هراشا

نآ زایتما  ياطعا  نامرف  نتم  وکابنت و  زایتما  يراذگاو  ياه  هنیمز  104فلا )

مدرم تمواقم  مایق و  للع  105ب )
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105هراشا

مالسا ماکحا  نآرق و  حیرص  مکح  اب  وکابنت  زایتما  105یفانت 

میرحت هشیدنا  اهرهش و  رد  مدرم  تمواقم  106ج )

تضهن يزوریپ  میرحت و  مکح  رودص  108د )

وکابنت شبنج  تبثم  راثآ  اهدمایپ و  109ه )

109هراشا

املع یسایس  تردق  شیازفا  109مکی :

مدرم یسایس  روضح  111مود :

تسایس نید و  جازتما  111موس :

رامعتسا تسکش  112مراهچ :

تنطلس تیعورشم  یفن  دادبتسا و  تسکش  112مجنپ :

تیطورشم شبنج  - 3113

113هراشا

تضهن زاغآ  للع  اه و  هنیمز  113فلا )

113هراشا

یگنهرف يرکف -  للع  اه و  هنیمز  113مکی :

یسایس للع  اه و  هنیمز  114مود :

يداصتقا للع  اه و  هنیمز  114موس :

تضهن ياه  هقرج  ای  ازباتش  لماوع  115ب )

115هراشا

یکیژلب زونویسم  يارجام  115مکی :

نامرک هثداح  116مود :

یضارقتسا کناب  هثداح  116موس :

رازاب هثداح  116مراهچ :

ثداوح دنور  117ج )

هطورشم بالقنا  رد  ریگرد  ياهورین  119د )
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119هراشا

تیناحور 119مکی :

نارکف نشور  122مود :

هطورشم تسکش  للع  123ه )

هطورشم ياهدمایپ  124و )

124هراشا

سّردم دیهش  تازرابم  ناخاضر و  تموکح  126تّیهام 

دادرم ياتدوک 28  تفن و  تعنص  ندش  یّلم  تضهن  - 4130

تضهن زاغآ  للع  اه و  هنیمز  130فلا )

یّلم تضهن  مود  ماگ  132ب )

یّلم تضهن  ماجنارس  135ج )

تضهن تسکش  للع  136د )

تضهن ياهدمایپ  137ه )

اه 139شسرپ 

هعلاطم 144تهج 

ناخاضر ندیسر  تموکح  هب  144نایرج 

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  - 4146

146هراشا

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تاّیصوصخ و  یسایس ، همان  یگدنز  - 1146

یسایس همان  یگدنز  146فلا )

146هراشا

هّماع تّیعجرم  قیرط  زا  تکرح  هب  داقتعا  150مکی :

تسایس اب  هّیملع  ياه  هزوح  یگناگیب  150مود :

یبالقنا رّکفتم و  ياهورین  تیبرت  ترورض  151موس :

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تایصوصخ و  151ب )

هیقف تیالو  ای  یمالسا  تموکح  باتک  رد  ماما  هشیدنا  - 2159
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159هراشا

تموکح لیکشت  موزل  لیالد  160فلا )

ییارجا تاسّسؤم  موزل  160مکی :

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هیور  تّنس و  161مود :

ماکحا يارجا  رارمتسا  ترورض  161موس :

( مالسلا هیلع  ) بلاطیبا نبا  یلع  نانمؤمریما  هیور  162مراهچ :

مالسا نیناوق  تّیفیک  تّیهام و  162مجنپ :

رادمامز طیارش  162ب )

رابخا دانتسا  هب  هیقف  تیالو  163ج )

یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  هزرابم  165د )

165هراشا

تاغیلبت 165مکی :

اروشاع 166مود :

هزرابم رد  تمواقم  166موس :

تیناحور ياه  هزوح  حالصا  166مراهچ :

رامعتسا راثآ  ندرب  نیب  زا  167مجنپ :

رئاج ياه  تموکح  يزادنارب  167مشش :

( یسمش ههد 50  رخاوا  ات  ههد 40  زاغآ  زا  ) یمالسا بالقنا  شیادیپ  ریس  -3167

167هراشا

ماما يریگ  عضوم  هاش و  تامادقا  169فلا )

169هراشا

هناگیب لاّمع  تیوقت  تیناحور و  فیعضت  172مکی :

نانز هب  يأر  ّقح  ياطعا  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  شرتسگ  173مود :

نآ ياهدمایپ  دیفس و  بالقنا  174موس :

دادرخ 1342 مهدزناپ  مایق  178ب )

178هراشا
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دادرخ هدزناپ  تضهن  ياه  یگژیو  180مکی :

دادرخ هدزناپ  مایق  جیاتن  تاریثأت و  181مود :

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  دیعبت  نویسالوتیپاک و  هحیال  183ج )

( بالقنا يزوریپ  ات  ماما  دیعبت  زا   ) ات 1357 زا 1343  تالّوحت  یسررب  185د )

185هراشا

ماما دیعبت  لباقم  رد  شنکاو  185مکی :

: عطقم نیا  رد  ماما  تامادقا  قارع و  هب  هیکرت  زا  ماما  لاقتنا  186مود :

یمالسا بالقنا  ياز  باتش  لماوع  188ه )

188هراشا

( هّرس سدق  ) ینیمخ یفطصم  اقآ  جاح  تداهش  191مکی :

مق يد  مایق 19  191مود :

تضهن موادت  اه و  نیعبرا  192موس :

نادابآ سکر  امنیس  هعجاف  193مراهچ :

بالقنا باتش  رطف و  دیع  193مجنپ :

رویرهش هثداح 17  194مشش :

نامرک عماج  دجسم  هعجاف  تاباصتعا و  جوم  195متفه :

هسنارف هب  ماما  ترجه  195متشه :

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هام  مّرحم ، 196مهن :

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ناریا و  هب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دورو  197مهد :

اه 199شسرپ 

یمالسا بالقنا  زا  دعب  تالّوحت  نیرت  مهم  - 5203

203هراشا

بالقنا لّوا  ههد  - 1203

203هراشا

( تّقوم تلود   ) لاربیل ياهورین  تیمکاح  : لّوا هلحرم  204فلا )

كرتشم تیمکاح  : مود هلحرم  210ب )
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ماما ّطخ  ياهورین  تّیمکاح  : موس هلحرم  215ج )

ماما ّطخ  ياهورین  لماک  تّیمکاح  موس و  بالقنا  : مراهچ هلحرم  218د )

بالقنا مود  ههد  - 2220

220هراشا

يرظتنم هللا  تیآ  لزع  220فلا )

یساسا نوناق  يرگنزاب  222ب )

ربهر ناونع  هب  هنماخ يا  هللا  تیآ  باختنا  ماما و  ترضح  تلحر  224ج )

یگدنزاس هرود  225د )

دادرخ مود  تاباختنا  225ه )

يریگ 226هجیتن 

اه 227شسرپ 

230همانباتک

زکرم 236هرابرد 
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يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  بالقنا 

باتک تاصخشم 

 - 1343 يدهمدمحم ، روپاباب ، هسانشرس : 

.یناشفا لگ  روپاباب  يدهمدمحم  يریگ / لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  بالقنا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

؟ تساریو تساریو :  تیعضو 

.1390 (ص ،) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 208 يرهاظ :  تاصخشم 

.37 ؛) (ص یفطصملا یللملا  نیب  هاگشهوژپ  تسورف : 

6-0-7741-964-978  : لایر  31000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  208 ؛ [- 205  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ریسفت دقن و  - -- 1358 یمالسا ، يروهمج  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

(ص) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  .هیملاعلا  (ص ) یفطصملا هعماج  هدوزفا :  هسانش 

1390 8 فلا DSR1553/ب16 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/083 ییوید :  يدنب  هدر 

3170526 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

---

: شورف زکارم 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  هاگشورف  هیتجح ، نابایخ  ادهش ، نادیم  مق ،

02517730517 سکفلت :

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  هاگشورف  هیرالاس ، هار  هس  نیما ، دمحم  راولب  مق ،
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02512133146 سکف :  ... 02512133106 نفلت :

www.eshop.miup.ir...www.miup.ir

root@miup.ir...E-mail: Admin@miup.ir

1  : ص

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2  : ص

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


( يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز   ) ناریا یمالسا  بالقنا 

یناشفا لگ  روپاباب  يدهم  دمحم 

3  : ص
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ص:4
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رشان نخس 

هب ییوگ  خساپ  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  ییاهزاین  نیون ، ياه  شناد  ندمآ  دیدپ  اه و  شناد  دیدپون  تایـضتقم  یعامتجا و  تالّوحت 
دیاب زین  یشزومآ  ياه  باتک  ور  نیا  زا  .دیامن  یم  يرورض  ار  صّصختم  ياهورین  تیبرت  دیدج و  یلیصحت  ياه  هتشر  داجیا  اهنآ ،

.دوش فیلأت  اه  ینوگرگد  نیا  هب  هجوت  اب 

هقالع ناهوژپ و  شناد  مامت  هک  دراد  اضتقا  یطابترا ، یگنهرف و  ياه  هناسر  هیاس  رد  برغ  یگنهرف  هطلس  شرتسگ  ندش و  یناهج 
نوتم دیلوت  یصصخت و  ياه  هتشر  داجیا  اب  مهم  نیا  و  دنوش , انشآ  یلاعتم  ياه  شزرا  دنلب و  ياه  هشیدنا  اب  ثحابم , نیا  هب  نادنم 

.دیسر دهاوخ  ماجنارس  هب  نایوجشناد  هتفای  نامزاس  تیبرت  شزومآ و  هنماد  شرتسگ  ینغ ، دیدج و 

یشزومآ ياه  هویش  اه و  نتم  يرگنزاب  نینچ  مه  .تسایوپ  دنمنوناق و  مجسنم ، یشزومآ  ماظن  ورگ  رد  یـشزومآ , زکارم  یگدنلاب 
.تسا یشزومآ  زکارم  یملع  طاشن  ظفح  بجوم  اهنآ  ندرک  زور  هب  و 

يرگنزاب یـشزومآ و  راتخاس  حالـصا  هشیدـنا  رد  هک  تسا  ینایلاس  یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا  تکرب  هب  ینید  مولع  ياه  هزوح 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا هعماج   » .دنا یسرد  نوتم 

ص:5
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نوتم فیلأـت  دراد ، هدـهع  رب  ار  یناریا  ریغ  بـالط  تیبرت  میلعت و  گرزب  تلاـسر  هک  هعوـمجم  نیا  زا  یـشخب  ناوـنع  هب  هیملاـعلا »
، ینید مولع  نوگانوگ  تاعوضوم  رد  یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  هداد و  رارق  دوخ  ياه  شالت  هحولرس  ار  یشزومآ  بسانم  یسرد 

.تسا شالت  نیا  لصاح 

، رثا نیا  دـیلوت  رد  هک  یناـگنازرف  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمـض  هلآ ») هـیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا رـشن  هـمجرت و  یللملا  نـیب  زکرم  »
.دنک یم  میدقت  هشیدنا  گنهرف و  لها  مومع  هب  ار  نآ  دنا , هدرک  يرکفمه  يراکمه و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  ...
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تسرهف

13 ...ّفلؤم همّدقم 

17 ...بالقنا ياه  يروئت  موهفم و  . 1

17 ...نآ اب  طبترم  ياه  هژاو  بالقنا و  فیرعت  . 1

18 ...بالقنا يوغل  يانعم  فلا )

18 ...بالقنا یحالطصا  يانعم  ب )

20 ...بالقنا ياه  یگژیو  ج )

22 ...یعامتجا یسایس -  تالّوحت  ریاس  اب  بالقنا  توافت  د )

22 ...اتدوک بالقنا و  مکی :

23 (... حالصا  ) مرفر بالقنا و  مود :

23 ...شروش بالقنا و  موس :

24 ...یمالسا بالقنا  اب  اهنآ  قیبطت  بالقنا و  ياه  يروئت  . 2

25 ...یمالسا ریغ  نارّکفتم  يروئت  . 1

25 ...سکرام یتاقبط  تازرابم  يروئت  فلا )

27 ...نوتگنیتناه نزاوتمان  هعسوت  يروئت  ب )

30 ...لوپچاکسا ادت  يروئت  ج )

32 ...وکوف لشیم  يروئت  د )

34 ...یمالسا نارّکفتم  يروئت  . 2

34 ...هلضاف هنیدم  یباراف و  فلا )

35 ...اه تموکح  طوقس  روهظ و  نودلخ و  نبا  ب )
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38 ...ردص رقابدّمحمدیس  هللا  تیآ  يروئت  ج )

40 (... هر ) يرّهطم دیهش  يروئت  د )
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43 ...يریگ هجیتن 

45 ...اه شسرپ 

47 ...هعلاطم تهج 

47 ...خیرات لحارم  سکرام و  هاگدید 

48 ...یقرش یبرغ و  يوگلا  نوتگنیتناه و 

49 ...ناریا بالقنا  دروم  رد  لوپچاکسا  يارآ 

52 ...یمالسا بالقنا  یتدیقع  يرکف و  ياه  هنیمز  . 2

25 ...نآرق رد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  . 1

35 (... متس ملظ و  یفن   ) ییادز ملظ  لصا  فلا )

45 ...یهّللا تفالخ  لصا  ب )

55 ...لیبس یفن  لصا  ج )

65 ...طسق لدع و  هعسوت  هماقا و  د )

75 ...یناهج دحاو  تموکح  هدحاو و  تما  لیکشت  ه )

85 ...لطاب قح و  نیب  موادم  هزرابم  و )

95 ...یهلا تیمکاح  لصا  ز )

95 ...ادخ هار  رد  هزرابم  داهج و  لصا  ح )

60 ...ناربکتسم اب  هزرابم  نافعضتسم و  زا  تیامح  ط )

61 ...یناگمه تراظن  لصا  ي )

62 ...يریگ هجیتن 

63 ...عّیشت بتکم  رد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  . 2
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63 ...یهلا تیاده  هب  رشب  رمتسم  زاین  فلا )

64 ...دنوادخ یمئاد  دهع  ماما ، بصن  نییعت و  ب )

64 (... هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  يوس  زا  تّما  تشونرس  ندرکن  اهر  مهبم  ج )

65 ...بالقنا عّیشت و  . 3

67 ...عّیشت ياه  یگژیو  تایصوصخ و  نیرت  مهم 

67 ...تماما لصا  فلا )

68 ...يرادزار هیقت و  لصا  ب )

70 ...جرف راظتنا  ج )

70 ...راظتنا شقن 

72 ...اروشاع بتکم  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق  د )

74 ...تیعجرم هیقف و  تیالو  لصا  ه )

75 ...يریگ هجیتن 

77 ...اه شسرپ 
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79 ...یمالسا بالقنا  یخیرات  ياه  هنیمز  . 3

80 ...يدابآ دسا  نیدلا  لامج  دّیس  یحالصا  یسایس و  ياه  هشیدنا  . 1

83 ...وکابنت شبنج  . 2

84 ...نآ زایتما  ياطعا  نامرف  نتم  وکابنت و  زایتما  يراذگاو  ياه  هنیمز  فلا )

85 ...مدرم تمواقم  مایق و  للع  ب )

85 ...مالسا ماکحا  نآرق و  حیرص  مکح  اب  وکابنت  زایتما  یفانت 

86 ...میرحت هشیدنا  اهرهش و  رد  مدرم  تمواقم  ج )

88 ...تضهن يزوریپ  میرحت و  مکح  رودص  د )

89 ...وکابنت شبنج  تبثم  راثآ  اهدمایپ و  ه )

89 ...املع یسایس  تردق  شیازفا  مکی :

90 ...مدرم یسایس  روضح  مود :

90 ...تسایس نید و  جازتما  موس :

91 ...رامعتسا تسکش  مراهچ :

91 ...تنطلس تیعورشم  یفن  دادبتسا و  تسکش  مجنپ :

92 ...تیطورشم شبنج  . 3

92 ...تضهن زاغآ  للع  اه و  هنیمز  فلا )

92 ...یگنهرف يرکف -  للع  اه و  هنیمز  مکی :

93 ...یسایس للع  اه و  هنیمز  مود :

93 ...يداصتقا للع  اه و  هنیمز  موس :

94 ...تضهن ياه  هقرج  ای  ازباتش  لماوع  ب )
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94 ...یکیژلب زونویسم  يارجام  مکی :

95 ...نامرک هثداح  مود :

95 ...یضارقتسا کناب  هثداح  موس :

95 ...رازاب هثداح  مراهچ :

96 ...ثداوح دنور  ج )

98 ...هطورشم بالقنا  رد  ریگرد  ياهورین  د )

98 ...تیناحور مکی :

101 ...نارکف نشور  مود :

102 ...هطورشم تسکش  للع  ه )

103 ...هطورشم ياهدمایپ  و )

105 ...سّردم دیهش  تازرابم  ناخاضر و  تموکح  ّتیهام 

109 ...دادرم ياتدوک 28  تفن و  تعنص  ندش  یّلم  تضهن  . 4

109 ...تضهن زاغآ  للع  اه و  هنیمز  فلا )
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111 ...یّلم تضهن  مود  ماگ  ب )

114 ...یّلم تضهن  ماجنارس  ج )

115 ...تضهن تسکش  للع  د )

116 ...تضهن ياهدمایپ  ه )

118 ...اه شسرپ 

121 ...هعلاطم تهج 

121 ...ناخاضر ندیسر  تموکح  هب  نایرج 

123 (... هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  . 4

123 (... هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تاّیصوصخ و  یسایس ، همان  یگدنز  . 1

123 ...یسایس همان  یگدنز  فلا )

127 ...هّماع ّتیعجرم  قیرط  زا  تکرح  هب  داقتعا  مکی :

127 ...تسایس اب  هّیملع  ياه  هزوح  یگناگیب  مود :

128 ...یبالقنا رّکفتم و  ياهورین  تیبرت  ترورض  موس :

128 (... هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تایصوصخ و  ب )

133 (... هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتموکح  یسایس و  یهقف ، ياه  هشیدنا  . 2

134 ...رارسالا فشک  باتک  رد  هّرس ) سدق  ) ماما هشیدنا 

136 ...هیقف تیالو  ای  یمالسا  تموکح  باتک  رد  ماما  هشیدنا 

137 ...تموکح لیکشت  موزل  لیالد  فلا )

137 ...ییارجا تاسّسؤم  موزل  مکی :

138 (... هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هیور  ّتنس و  مود :
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138 ...ماکحا يارجا  رارمتسا  ترورض  موس :

139 (... مالسلا هیلع  ) بلاطیبا نبا  یلع  نانمؤمریما  هیور  مراهچ :

139 ...مالسا نیناوق  ّتیفیک  ّتیهام و  مجنپ :

139 ...رادمامز طیارش  ب )

140 ...رابخا دانتسا  هب  هیقف  تیالو  ج )

142 ...یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  هزرابم  د )

142 ...تاغیلبت مکی :

143 ...اروشاع مود :

143 ...هزرابم رد  تمواقم  موس :

143 ...تیناحور ياه  هزوح  حالصا  مراهچ :

144 ...رامعتسا راثآ  ندرب  نیب  زا  مجنپ :

144 ...رئاج ياه  تموکح  يزادنارب  مشش :

144 (... یسمش ههد 50  رخاوا  ات  ههد 40  زاغآ  زا  ) یمالسا بالقنا  شیادیپ  ریس  . 3
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146 ...ماما يریگ  عضوم  هاش و  تامادقا  فلا )

149 ...هناگیب لاّمع  تیوقت  تیناحور و  فیعضت  مکی :

150 ...نانز هب  يأر  ّقح  ياطعا  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  شرتسگ  مود :

151 ...نآ ياهدمایپ  دیفس و  بالقنا  موس :

155 ... دادرخ 1342 مهدزناپ  مایق  ب )

157 ...دادرخ هدزناپ  تضهن  ياه  یگژیو  مکی :

158 ...دادرخ هدزناپ  مایق  جیاتن  تاریثأت و  مود :

160 (... هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  دیعبت  نویسالوتیپاک و  هحیال  ج )

162 (... بالقنا يزوریپ  ات  ماما  دیعبت  زا   ) ات 1357 زا 1343  تالّوحت  یسررب  د )

162 ...ماما دیعبت  لباقم  رد  شنکاو  مکی :

163 :... عطقم نیا  رد  ماما  تامادقا  قارع و  هب  هیکرت  زا  ماما  لاقتنا  مود :

165 ...یمالسا بالقنا  ياز  باتش  لماوع  ه )

168 (... هّرس سدق  ) ینیمخ یفطصم  اقآ  جاح  تداهش  مکی :

168 ...مق يد  مایق 19  مود :

169 ...تضهن موادت  اه و  نیعبرا  موس :

170 ...نادابآ سکر  امنیس  هعجاف  مراهچ :

170 ...بالقنا باتش  رطف و  دیع  مجنپ :

171 ...رویرهش هثداح 17  مشش :

172 ...نامرک عماج  دجسم  هعجاف  تاباصتعا و  جوم  متفه :

172 ...هسنارف هب  ماما  ترجه  متشه :
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173 ...ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هام  مّرحم ، مهن :

174 ...یمالسا بالقنا  يزوریپ  ناریا و  هب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دورو  مهد :

176 ...اه شسرپ 

179 ...یمالسا بالقنا  زا  دعب  تالّوحت  نیرت  مهم  . 5

179 ...بالقنا لّوا  ههد  . 1

180 ...لّوا هلحرم  فلا )

180 (... ّتقوم تلود   ) لاربیل ياهورین  تیمکاح 

186 ...مود هلحرم  ب )

186 ...كرتشم تیمکاح 

191 ...موس هلحرم  ج )

191 ...ماما ّطخ  ياهورین  ّتیمکاح 

194 ...مراهچ هلحرم  د )

194 ...ماما ّطخ  ياهورین  لماک  ّتیمکاح  موس و  بالقنا 
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196 ...بالقنا مود  ههد  . 2

196 ...يرظتنم هللا  تیآ  لزع  فلا )

198 ...یساسا نوناق  يرگنزاب  ب )

200 ...ربهر ناونع  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  باختنا  ماما و  ترضح  تلحر  ج )

201 ...یگدنزاس هرود  د )

201 ...دادرخ مود  تاباختنا  ه )

202 ...يریگ هجیتن 

203 ...اه شسرپ 

205 ...همانباتک
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فّلؤم همّدقم 

هک تفرگ  لکش  يرصع  رد  هدیدپ  نیا  .تسا  ناریا  مالسا و  خیرات  ياه  هدیدپ  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  یکی  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
زا ولمم  زین  ماـظن  ود  نیا  رب  مکاـح  ياـضف  دوب و  هدـش  میـسقت  مسینومک  قرـش  مسیلاربـیل و  برغ  ینعی  بطق ، ود  هب  یناـهج  ماـظن 

.تشادن بطق  ود  نیا  یعامتجا  یسایس و  هصرع  رد  یهاگیاج  تیونعم  بهذم و  ببس  نیدب  .دوب  يدام  ياه  هشیدنا  اهراعش و 

رب مکاح  یناهج  ماظن  هب  هّجوت  اب  اذـل  دوب ; يدوبان  انف و  هب  موکحم  بطق ، ود  نیا  یـسایس  هطیح  زا  جراخ  یتضهن  ره  يریگ  لـکش 
تکرح ره  مسینومک و  قرش  بلاق  رد  يرامعتسا ، ّدض  يدادبتسا و  ّدض  تکرح  ره  يریگ  لکش  هک  یمالسا ، بالقنا  عوقو  ِرـصع 

، راگزور نآ  یناهج  تـالداعم  همه  يارو  زا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  .تفرگ  یم  رارق  مسیلاربیل  بلاـق  رد  ییارگون ، زیرگ و  ّتنس 
نیا زا  ناریا  نّیدـتم  مدرم  هبناـج  همه  تیاـمح  تدـهاجم و  هر ،) ) ینیمخ ماـما  يربـهر  لاـعتم و  دـنوادخ  فـطل  هـب  هدرک و  عوـلط 

.دومن اپ  رب  روشک  نیا  رد  ار  تعیرش  رب  ینتبم  ماظن  هتخیر و  مه  رد  ار  یناهج  مکاح  هشیدنا  اضف و  تضهن ،

رصاعم نرق  یعامتجا  ياهدادخر  نیرت  گرزب  زا  یکی  یمالسا  بالقنا  نیاربانب ،
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هب توق  هب  ار  اه  تلم  یموب  تشونرس  هدیدرون و  رد  تیاغ  هب  ار  عماوج  یعیبط  ياهزرم  لّوحت ، رییغت و  رسارس  یناهج  رد  هک  تسا 
یخیرات تشونرس  هتخیر و  مه  رد  ار  موق  کی  ياه  ماظن  اهداهن و  اهنت  هن  هنمادرپ ، تمظع و  نیا  اب  يا  هدیدپ  تسا ; هدز  دنویپ  مه 

تمـس و رد  ار  ییاه  تلم  هتفر و  روشک  کـی  زا  رتارف  یـسب  نآ  ياـه  هنماد  هکلب  تسا ، هداد  رارق  نیداـینب  رییغت  ریـسم  رد  ار  ناـنآ 
.تسا هتخادنا  نایرج  هب  ون  ییایند  هزات و  ناماس  یهد  لکش  يوس 

ياه تیوه  یّلمارف و  ياهدـنویپ  يانبم  رب  هکلب  هتفرگ ، رارق  ینوگرگد  ضرعم  رد  خـیرات  کی  تلم و  کـی  اـهنت  هن  رگید ، ناـیب  هب 
ترورـض ناونع  هب  طقف  هن  ور  نیازا  .دندومن  هراظن  دوخ  قفا  رد  ار  يریذپ  لّوحت  زادـنا  مشچ  ییاه ، نیمزرـس  اه و  ّتلم  یتدـیقع ،

نانچ مه  نآ  فادـها  اه و  هنیمز  قیمع  یـسانشزاب  عماج ، كرد  هدـیدپ و  نیا  تسرد  تخانـش  ریگارف ، یتلاسر  هباثم  هب  هکلب  یّلم ،
ياه باتزاب  جیاتن و  یخیرات و  لماوع  اه ، هنیمز  ینابم ، زا  حیحص  كرد  مهف و  ناگنشت  دنایامن و  یم  خر  اه  لاس  تشذگ  زا  سپ 

.دنا هنیمز  نیا  رد  لالز  یبآ  هعرج  رظتنم  مد  هب  مد  بالقنا ،

ّداوم زا  یکی  نیمأت  يارب  ات  دش  نآ  رب  دوخ  ینید  یّلمارف و  تلاسر  هب  هّجوت  اب  هیملاعلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یفطـصملا هعماج  اذل 
هک دزاس  اّیهم  ار  ینتم  فلتخم ، ياـهروشک  بّـالط  ناـهوژپ و  شناد  همه  هب  نرق  یهلا  هزجعم  نیا  ندناسانـش  تهج  رد  یـشزومآ 

.دمآ مهارف  فده  نیا  يارب  رضاح ، راتشون 

.دشاب یم  لصف  تشه  همّدقم و  کی  رب  لمتشم  راتشون  نیا 

دروم یمالـسا  بالقنا  اب  اهنآ  قیبطت  بالقنا و  ياـه  يروئت  نینچ  مه  نآ و  اـب  طـبترم  ياـه  هژاو  بـالقنا و  فیرعت  لوا  لـصف  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  ثحب 

و نآرق » رد  یمالـسا  بـالقنا  یتدـیقع  ياـه  هشیر  شخب «  ود  رد  یمالـسا  بـالقنا  یتدـیقع  يرکف و  ياـه  هـنیمز  مود  لـصف  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  عّیشت » بتکم  »

ص:14
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: تسا هدش  یسررب  تمسق  جنپ  رد  یمالسا  بالقنا  یخیرات  ياه  هنیمز  موس  لصف  رد 

يدابآدسا نیدلا  لامجدیس  یحالصا  یسایس و  ياه  هشیدنا  . 1

وکابنت شبنج  . 2

هطورشم شبنج  . 3

سردم دیهش  تازرابم  ناخاضر و  تموکح  تیهام  . 4

.تفن تعنص  ندش  یلم  تضهن  . 5

هشیدنا هر ) ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تایصوصخ و  یـسایس ،  همان  یگدنز  لماش  هر ) ) ینیمخ ماما  تضهن  مراهچ  لصف  رد 
.تفرگ رارق  ثحب  دروم  يزوریپ  ات  زاغآ  زا  یمالسا  بالقنا  شیادیپ  ریس و  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یتموکح  یسایس و  یهقف ، ياه 

.تسا هدش  هراشا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تالّوحت  نیرت  مهم  هب  مجنپ  لصف  رد 

مالـسالا هـجح  باـنج  زیزع  ردارب  زا  دـندومن ، ییاـمنهار  راتـشون  نـیا  نیودـت  رد  ار  اـم  هـک  یناتـسود  دـیتاسا و  هـمه  زا  ناـیاپ  رد 
.منک یم  يرازگ  ساپس  هیروس  روشک  رد  هیملاعلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا هعماج  هدنیامن  زاین  یب  اضریلع  ياقآ  نیملسملاو 

مظعم ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  بالقنا  رامعم  سّـسؤم و  یـضرم  لاعتم و  دـنوادخ  تیانع  دروم  زیچاـن  رثا  نیا  تسا  دـیما 
.دریگب رارق  ردقنارگ  يادهش  يا و  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  يربهر 

.مراتساوخ یهلا  بالقنا  نیا  یهلا  ياه  شزرا  زا  يرادساپ  رد  ار  ناگمه  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا 

یناشفا لگروپاباب  يدهمدمحم  ...

ص:15
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بالقنا ياه  يروئت  موهفم و  - 1

نآ اب  طبترم  ياه  هژاو  بالقنا و  فیرعت  -1

هراشا

ناینب هک  وطـسرا -  هژیو  هب  نوطالفا و  .تسا  ینالوط  رایـسب  یتمدـق  ياراد  تسین و  يا  هزات  ثحب  ًامّلـسم  بـالقنا  هدـیدپ  زا  ثحب 
هب وطـسرا  تسایـس  هلاسر  زا  مجنپ  باتک  .دندرک  یـسررب  ار  بالقنا  رد  ّتیّلع  عوضوم  تسا -  هدـش  هدـناوخ  تسایـس  ملع  راذـگ 

.تسا (1) هتفای  صاصتخا  نآ  للع  بالقنا و  هلئسم  یسررب 

رد ناتـساب و  نانوی  خـیرات  رد  بالقنا  دادعت 84  يدالیم ، ات 600   146 نیب لصاف  ّدـح  رد  دـیوگ : یم  رـصاعم  یملع  شهوژپ  کی 
.دوش (2) یم  هدید  ناتساب  مر  خیرات  رد  هدش  تبث  هدمع  شاشتغا  بالقنا و   170 دادعت يدالیم ،  509 ات نایم 476  هلصاف 

رظن فالتخا  ناگدنـسیون  نارظن و  بحاص  نیب  بالقنا  موهفم  انعم و  هرابرد  هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  بالقنا  هدـیدپ  یگدـیچیپ 
رب یناعم  نیا  نیب  زیامت  مدـع  هک  تسا  یّـصاخ  يانعم  ياراد  مولع  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  موهفم  نیا  رگید ، فرط  زا  .دـیآ  دـیدپ 

.دوزفا نآ  یگدیچیپ 

ص:17

ص202 و 258. تیانع ، دیمح  همجرت  تسایس ، وطسرا ، ( . 1 - ) 1
Seepititim, Fluctuations of internal disturbancesin: Kelly George and Brown ( . 2 - ) 2

.Cliford (eds). Struygles in the state.p.128
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بالقنا يوغل  يانعم  فلا )

رب هک  دوب  یسانشرتخا  تاحالطـصا  زا  هک  دشاب  یم  نویـسولور  هژاو revolution و  لداعم  هسنارف  یـسیلگنا و  نابز  رد  بالقنا 
هزورما یلو  تفر ، یم  راک  هب  بوچراچ  نیمه  رد  مهدفه  نرق  ات  درک و  یم  تلالد  ناگراتـس  دـنمنوناق  مّظنم و  ینارود و  تکرح 

.تسا نآ  یسانشرتخا  هشیر  زا  توافتم  ًالماک  هک  دنک  یم  هدافا  ار  يدوصقم  دور و  یم  راک  هب  ینوگرگد  لّوحت و  قلطم  يانعم  هب 

.تسا بلق »  » نآ دّرجم  هشیر  هک  دشاب  یم  لاعفنا  باب  زا  بالقنا 

.لّدبت (1) ّبلقت و  لّوحت و  رییغت و  نتشگرب ، ندش ، نوگرگد  ندش ، یلاح  هب  یلاح  ینعی ، بالقنا  یسراف ، نابز  رد 

.تسا (2) هدمآ  نتشگرب  ندش و  نوگرگد  یلاح  هب  یلاح  زا  ندش ، ور  ریز و  ینعی ، نآ  يوغل  يانعم  رب  زین  نآرق  رد  بالقنا  هژاو 

.دننک یم  هدافتسا  روث »  » هژاو زا  بالقنا  يارب  اه  برع 

بالقنا یحالطصا  يانعم  ب )

یم هلاحتسا  ار  يوهام  رییغت  دراد ; قرف  نآ  يوغل  يانعم  اب  دور و  یم  راک  هب  هلاحتـسا  رانک  رد  هقف  رد  بالقنا  یهقف : موهفم  فلا )
یم كاپ  هدش و  لیدبت  کمن  هب  هک  سجن  ناویح  ای  دوش و  یم  كاپ  هدـش و  رتسکاخ  نتخوس  اب  هک  سّجنتم  بوچ  دـننام  دـنیوگ 

هدیمان بالقنا  مه ، فاصوا  رد  ینوگرگد  یفیک و  رییغت  .ددرگ 

ص:18

، دیمع یـسراف  گنهرف  دـیمع ، نسح  ص430 ;  ج13 ، لوا ) شخب  « ) فـلا  » فرح هرامـش  هماـنتغل ، ادـخهد ، ربـکا  یلع  ( . 1 - ) 1
ص67.

، فهک 62 ؛ فسوی ، 48 و 95 ؛ هبوت ، 119 ؛ فارعا ، 110 ؛ ماعنا ، 21 ؛ هدئام ، 149 و 174 ؛ ، 144 نارمع ، لآ  143 ؛ هرقب ، ( . 2 - ) 2
.9 قاقشنا ، 4 ؛ کلم ، 12 ؛ حتف ، 66 ؛ بازحا ، 227 ؛ ءارعش ، 37 و 44 ؛ رون ، 11 ؛ جح ، 18 و 42 ؛
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.تسا (1) یلبق  عیام  نامه  ًاتّیهام  هک  یلاح  رد  دوش  یم  رمخ »  » ندیشوج اب  هک  يا  هکرس  دننام  دوش ; یم 

.دننک یم  قالطا  ئش  کی  ّتیهام  تاذ و  ندش  ضوع  هب  ار  بالقنا  هفسلف ، رد  یفسلف : موهفم  ب )

نکمم اهنت  هن  اه  يدوجو  تلاصا  اّما  هتـسناد ، نکممان  یتّیهام  تلاـصا  هن ؟ اـی  تسا  نکمم ، ّتیهاـم  بـالقنا  اـیآ  هک  نیا  دروم  رد 
یم تروریص  ندش و  لاح  رد  ًامئاد  ار  ایشا  دنا و  هتسناد  بالقنا  ار  لامک -  هب  صقن  زا  تکرح  ینعی  يدادتشا -  تکرح  ره  هکلب 

.دنناد

بالقنا عون  کی  تسا  تشگزاب  يانعم  هب  هک  هبوت  .ینورد  لّوحت  رییغت و  کی  ینعی ، قالخا  ملع  رد  بـالقنا  یقـالخا : موهفم  ج )
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هر ) ) يرّهطم دیهش  .دشاب  یم 

ماـیق و زا  تسا  تراـبع  هبوت  ...ناـسنا  دوخ  هیلع  ناـسنا  دوخ  هیحاـن  زا  بـالقنا  یعون  ماـیق ، یعون  ینورد ، بـالقنا  عون  کـی  هبوت 
.تفص (2) ناطیش  تفص و  یمیهب  ياوق  هیلع  ناسنا  تفص  هتشرف  ياوق  سّدقم  بالقنا 

دنچ هب  هک  تسا  هدـش  بالقنا  حالطـصا  زا  ینوگانوگ  فیراعت  یـسانش  هعماج  تسایـس و  ملع  رد  یعامتجا : یـسایس -  موهفم  د )
.دوش یم  هراشا  نآ  هنومن 

: تسا هدومن  فیرعت  نینچ  ار  بالقنا  يرّهطم  یضترم  دیهش  داتسا 

.بولطم (3) یمظن  داجیا  يارب  دوجوم  مکاح  مظن  هیلع  نیمزرس ، کی  ای  هیحان و  کی  مدرم  نایصع  نایغط و  زا  تسترابع  بالقنا 

، اه نّدمت  گنج  نیسیروئت  رصاعم و  ناگدنسیون  زا  یکی  نوتگنیتن » اه  لئوماس  »

ص:19

ص132 و 133. ج1 ، یقثولا ، هورع  يدزی ، ییابطابط  مظاکدّمحم  دیس  ( . 1 - ) 1
ص49 و 50. يونعم ، يدازآ  يرّهطم ، یضترم  ( . 2 - ) 2

ص82. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرّهطم ، یضترم  ( . 3 - ) 3

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_19_3
http://www.ghaemiyeh.com


، یـسایس ياهداهن  رد  هعماج و  مکاح  ياه  هروطـسا  اـه و  شزرا  رد  راـب  تنوشخ  یـساسا و  عیرـس ، یلّوحت  » زا تراـبع  ار  بـالقنا 
ریظن یـسایس  یتاـبث  یب  عاونا  رگید  زا  ار  نآ  .دـناد و  یم   (1) یتموکح » ياه  تسایـس  تیلاّعف و  يربهر و  یعامتجا ، ياـهراتخاس 

.دزاس یم  زیامتم  لالقتسا ، ياه  گنج  شروش و  اتدوک ،

بالقنا یسایس ، بالقنا  نایم  بالقنا ، دیدحت  فیرعت و  يارب  تسا  بالقنا  روهشم  دیدج و  نازادرپ  هیرظن  زا  هک  لوپچاکسا » ادت  »
یلو دــنک  یم  رییغت  تموـکح  یــسایس  ياـه  بـالقنا  رد  يو  رظن  هـب  .دوـش  یم  لـیاق  زیاـمت  یعاـمتجا  ياـه  بـالقنا  يزاـسون و 
ياه بالقنا  هک  یلاح  رد  دـهد  یم  خر  نایرج  نیا  سکع  يزاسون ، بالقنا  رد  .دـنام  یم  یقاب  ناـنچ  مه  یعاـمتجا  ياـهراتخاس 

: زا دنترابع  يو  رظن  هب  یعامتجا 

هلیـسو هب  نییاپ و  زا  یتاقبط ، ياه  شروش  اب  هارمه  هک  هعماج  کی  یتاقبط  ياهراتخاس  تموکح و  رد  یـساسا  عیرـس و  تـالّوحت 
.دنسر (2) یم  ققحت  هب  اه  شروش  نیا 

کی  » ار بالقنا  تسا ، هتـشون  يدّدـعتم  ياـه  باـتک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ًاـصوصخ  بـالقنا و  نوماریپ  هک  يدّـمحم » رهچونم  »
، یعامتجا ياـهراتخاس  یـسایس ، ياـهداهن  هعماـج ، طلـسم  ياـهرواب  اـه و  شزرا  يداـینب  عیرـس و  رییغت  تهج  رد  یمدرم  تکرح 

.دنک یم  فیرعت   (3) یلخاد » تنوشخ  اب  مأوت  هعماج  کی  یتموکح  ياه  تیلاّعف  اه و  شور  يربهر ،

بالقنا ياه  یگژیو  ج )

، دزاس ادج  یعامتجا  یسایس  تالّوحت  ریاس  زا  ار  نآ  هک  درمشرب  ار  ییاه  یگژیو  ناوت  یم  بالقنا  يارب  قوف ، فیراعت  هب  هّجوت  اب 
: زا دنترابع  اه  یگژیو  نآ 

ص:20

ص385. یثالث ، نسحم  همجرت  رییغت ، شوختسد  عماوج  رد  یسایس  ناماس  نوتگنیتناه ، لئوماس  ( . 1 - ) 1
ص21. نت ، نییور  دیجمدّیس  همجرت  یعامتجا ، ياه  بالقنا  اه و  تلود  لوپچاکسا ، ادت  ( . 2 - ) 2

ص30. ریبکریما ، یمالسا ، بالقنا  رب  یلیلحت  يدّمحم ، رهچونم  ( . 3 - ) 3
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یم لکش  يا  هدوت  تکراشم  یـسایس و  جیـسب  کی  بالقنا  رد  .تسا  نآ  ندوب  یمدرم  بالقنا  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  . 1
.دنراد روضح  نآ  رد  راشقا  تاقبط و  همه  زا  هک  دریگ 

نودب تموکح  هن  بالقنا  هعزانم  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا ; هبناج  ود  بالقنا  رد  تنوشخ  نیا  تسا و  هارمه  تنوشخ  اب  بالقنا  . 2
.دننک یم  زیهرپ  تنوشخ  لامعا  زا  موزل  تروص  رد  نویبالقنا  هن  دوش و  یم  نویبالقنا  میلست  تمواقم 

یبـالقنا و طیارـش  ققحت  تضهن و  عورـش  ناـمز  زا  .ینـالوط  نآ  يریگ  لکـش  دـنور  تسا و  یناـهگان  عیرـس و  بـالقنا  عوـقو  . 3
.دشک یم  لوط  يدایز  تّدم  دیدج  ماظن  ینیزگیاج  نیشیپ و  ماظن  ینوگنرس 

دیدج ياه  شزرا  دریگ و  یم  رارق  بالقنا  ریثأت  تحت  هعماج  نوئـش  همه  تسا و  يداینب  هبناج و  همه  لّوحت  رییغت و  بالقنا  رد  . 4
ياه شزرا  همه  ور  نیازا  ماظن ؛ رد  رییغت  هن  تسا ، ماظن  رییغت  بالقنا ، رگید ، ترابع  هب  .دـنوش  یم  نیـشیپ  ياـه  شزرا  نیزگیاـج 

.دهد یم  رییغت  ار  مکاح  یسایس  متسیس  یعامتجا و  راتخاس  ّطلسم و 

جیـسب يارب  يژولوئدـیا  يربهر و  یهد ، نامزاس  یعون  مزلتـسم  نیاربانب  تسا  يا  هدوت  تکراشم  کی  بالقنا  هک  ییاـج  نآ  زا  . 5
ییاـنعم لاـقتنا  يا  هعزاـنم  نینچ  رد  نآ  یـساسا  راـک  دـشخب و  یم  اـنعم  تهج و  یبـالقنا  هعزاـنم  هب  يژولوئدـیا  .دـشاب  یم  مدرم 

دنناد و یم  قح  رب  قلطم  روط  هب  ار  دوخ  ًالوصا  یبالقنا  ياه  يژولوئدیا  .دشاب  یم  اهنآ  جیسب  يارب  فلتخم  ياه  هورگ  هب  كرتشم 
یم ادـیپ  انعم  یـسایس  جیـسب  هنیمز  رد  بالقنا  رد  يربهر  شقن  .دـشخب  یم  مزال  ّتیعطق  نیقی و  نویبالقنا  تیلاّـعف  هب  رّوصت  نیمه 

كرتشم هعماج  نوگانوگ  تاقبط  اه و  هورگ  نایم  رد  هک  دـنهد  یم  رارق  دـیکأت  دروم  ار  یلئاـسم  ناربهر  يا  هنیمز  نینچ  رد  .دـنک 
.دنتسه
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طابترا ظفح  نآ ، یلـصا  هژیو و  راک  هلمج  زا  هک  ددرگ  یمرت  نشور  جیـسب  هنیمز  رد  زین  یبالقنا  هعزانم  رد  نامزاس ، لماع  ِّتیمها 
هب یگتسب  مه  نیا  هک  دنتسه  يا  هتسبمه  رصانع  نامزاس  يژولوئدیا و  يربهر ، مه ، يور  رب  .تسا  ناوریپ  رگ و  جیسب  ناربهر  نایم 

.دوش (1) یم  رتراکشآ  تسا  بالقنا  یساسا  ياه  یگژیو  زا  هک  یسایس  جیسب  موهفم  نورد  رد  هژیو 

یعامتجا یسایس -  تالّوحت  ریاس  اب  بالقنا  توافت  د )

اتدوک بالقنا و  مکی :

تردـق رازبا  بحاـص  لاـح  نیع  رد  تیّلقا و  هورگ  طـسوت  ینوناـقریغ و  زیمآ ، هئطوـت  تکرح  کـی  ( copcoupdatat  ) اتدوک
یماـظن ًـالومعم  تیّلقا ، هورگ  نیا  .دـشاب  یم  یـسایس  تردـق  ندروآ  تسد  هب  نآ و  ینوگنرـس  روظنم  هب  مکاـح  ماـظن  هیلع  يّداـم 

: دیوگ یم  هیریشب  نیسح  .دنتسه 

نآ یناـبرق  يارب  رگ و  هئطوـت  يارب  هـک  تـسا  ینوناـق  ریغ  زیمآ و  تنوـشخ  هّوقلاـب  هناـعطاق ، یناــهگان ، هرظتنمریغ ، یلمع  اــتدوک 
.تسا (2) كانرطخ 

: تفگ نینچ  ناوت  یم  اتدوک  اب  بالقنا  قرف  رد  نیاربانب 

؛ هّوقلاب اتدوک  رد  دراد و  دوجو  لعفلاب  تنوشخ  بالقنا  رد  - 

؛ دنتسه یماظن  ًالومعم  هک  صاخ  ّتیّلقا  کی  اتدوک  رد  دنراد و  یساسا  شقن  مدرم  بالقنا  رد  - 

.نامکاح هیلع  تموکح  هندب  زا  ینعی  الاب  هب  الاب  زا  اتدوک  رد  تسالاب و  هب  نییاپ  زا  تکرح  بالقنا  رد  - 
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ص7 و8. یسایس ، جیسب  بالقنا و  هیریشب ، نیسح  ( . 1 - ) 1
ص11. نامه ، ( . 2 - ) 2
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یقاب ماظن  راتخاس  اتدوک  رد  اّما  دـننک ، یم  رییغت  اه  تخاسریز  اه و  شزرا  تسا و  هبناج  همه  يداینب و  لّوحت  رییغت و  بالقنا  رد  - 
، تموکح هن  تسا ، مکاح  رییغت  یترابع  هب  دنک ; یم  رییغت  نآ  هدننک  هرادا  تسا و 

تسا يا  هدیدپ  تسا  ّتیّلقا  تساوخ  نوچ  اتدوک  اّما  ینوناق ، عورـشم و  تسا  يا  هدیدپ  تسا  مدرم  مومع  تساوخ  نوچ  بالقنا  - 
.دوش یم  یّقلت  هئطوت  ناونع  هب  نآ  زا  هک  ینوناق  ریغ  عورشمان و 

( حالصا  ) مرفر بالقنا و  مود :

زا هعماج  یعامتجا  یـسایس و  راتخاس  رد  یجیردت  زیمآ و  تملاسم  هناطاتحم ، رییغت  روظنم  هب  شالت  حالـصا ، ای  ( reform  ) مرفر
.تسا مکاح  نارادمتسایس  يوس 

: تفگ نینچ  ناوت  یم  مرفر  اب  بالقنا  توافت  رد  نیاربانب 

؛ دریگ یم  تروص  تنوشخ  نودب  زیمآ و  تملاسم  تروص  هب  ًابلاغ  مرفر  یلو  دراد  دوجو  تنوشخ  بالقنا  رد  - 

رد دریگ و  یم  تروص  نامکاح  يوس  زا  مرفر  ینعی  نییاپ ؛ هب  الاب  زا  تسا  یتکرح  مرفر  الاب و  هب  نییاپ  زا  تسا  یتکرح  بالقنا  - 
.تسا یبالقنا  تضهن  زا  يریگولج  يارب  تقیقح 

شروش بالقنا و  موس :

یشخب هیلع  هعماج  زا  يراشقا  ای  رشق  نایم  رد  یتیاضران  جاوما  زورب  زا  تسا  ترابع  ( rebelition  ) ای ( insurretion  ) شروش
.دوش یسایس  ياهداهن  الامتحا  مکاح و  ماظن  ياه  تسایس  زا  ییاه  تمسق  رد  یتارییغت  بجوم  تسا  نکمم  هک  مکاح  ماظن  زا 

: تفگ ناوت  یم  شروش  اب  بالقنا  توافت  دروم  رد 
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؛ تسا یهورگ  ای  یصخش  شروش  رد  اّما  تسا  یمومع  یتیاضران  بالقنا  رد  - 

تیمکاح زا  یـشخب  ای  مکاح  رییغت  فدـه ، شروش ، رد  اّما  تسا ، نامکاح  تموکح و  يزادـنارب  يدوبان و  فدـه ، بالقنا ، رد  - 
؛ تسا

رگا هّتبلا  .دنتـسه و  دودـحم  ًافیک  ًاّمک و  اه ، تساوخ  فادـها و  ظاحل  زا  یعطقم و  يا ، هقطنم  اه  بـالقنا  فـالخرب  اـه  شروش  - 
.ددرگ بالقنا  هب  رجنم  تسا  نکمم  دوش ، یمومع  ریگارف و  شروش 

یمالسا بالقنا  اب  اهنآ  قیبطت  بالقنا و  ياه  يروئت  - 2

هراشا

: دشاب یم  هتسد  هس  لماش  یلک  يدنب  میسقت  کی  رد  بالقنا  ياه  يروئت 

.دنزادرپ یم  بالقنا  عوقو  للع  هب  هک  ییاه  يروئت  - 

.دنزادرپ یم  بالقنا  يریگ  لکش  دنیارف  هب  هک  ییاه  يروئت  - 

.دنزادرپ یم  بالقنا  کی  جیاتن  راثآ و  هب  هک  ییاه  يروئت  - 

یم بالقنا  ندـمآ  دوجو  هب  ياه  هشیر  تیّلع و  ییارچ ، هب  هک  ییاه  يروئت  ینعی  دـشاب ; یم  لّوا  هتـسد  تمـسق  نیا  رد  اـم  فدـه 
.تسا تسایس  ملع  ریذپان  نایاپ  یمیدق و  ثحابم  زا  بالقنا ) رد  تیّلع   ) ثحب نیا  .دنزادرپ 

ناسانش و هعماج  یسایس ، هفسالف  هراومه  خیرات  لوط  رد  هتخادرپ و  بالقنا  تیّلع  ثحب  هب  تسایس ، هلاسر  مجنپ  باتک  رد  وطسرا 
ناونع هب  بالقنا  عوقو  زا  شیپ  ار  ینوگاـنوگ  طیارـش  دـنا و  هدوب  بـالقنا  تیّلع  ماـع  نیناوق  فشک  یپ  رد  یـسایس ، نادنمـشیدنا 

نیا رد  .دنشاب  یم  بالقنا  ّتلع  انعم و  هرابرد  یساسا  تافالتخا  ياراد  اه  تهابـش  رب  هوالع  اه  يروئت  نیا  .دنا  هدرمـشرب  نآ  ّتلع 
.ددرگ یفّرعم  یمالساریغ  یمالسا و  نارّکفتم  زا  هدمع  روهشم و  ياه  يروئت  زا  يدادعت  تسا  هدش  یعس  تمسق ،
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یمالسا ریغ  نارّکفتم  يروئت  - 1

سکرام یتاقبط  تازرابم  يروئت  فلا )

یم دای  یتاقبط  هزرابم  هیرظن  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا  سکرام  هیرظن  دشاب  یم  بالقنا  عوقو  ییارچ  دروم  رد  هک  یتایرظن  زا  یکی 
هیاپ رب  يو  يارآ  یلـصا  شیارگ  هدوب و  سکرام  هاگدید  يانبم  هدولاش و  هک  ار  موهفم  ود  دیاب  ادـتبا  هیرظن  نیا  كرد  يارب  دوش ،

: زادنترابع موهفم  ود  نآ  مینک و  هّجوت  دراد  رارق  اهنآ 

دنزاس یم  هدش  نییعت  شیپ  زا  طیارش  يّدام و  ياه  تیعقاو  ار  خیرات  سکرام ، هدیقع  هب  یخیرات :  ییارگ ) يّدام  ) مسیلایرتام فلا )
راکفا و انبریز و  يداصتقا ) تخاس  دـیلوت و  هویـش   ) يداصتقا لماوع  تسانبور ; انبریز و  ياراد  يو  رظن  رد  هعماج  .اه  هشیدـنا  هن  و 

یم هدیـشک  بالقنا  نارحب و  هب  هعماج  دشابن  راگزاس  انبور  اب  انبریز  هاگره  .دـنیانبور  یبهذـم  یـسایس و  یقوقح ، ياهداهن  بادآ ،
.دوش

رد راک  يورین  رتشیب  هچره  زکرمت  یعمج و  تروص  هب  انبریز )  ) دـیلوت هویـش  هک  يراد  هیامرـس  هتفرـشیپ  عماوج  رد  لاـثم ، ناونع  هب 
.دیشک دهاوخ  بالقنا  نارحب و  هب  يراگزاسان  نیا  تسا و  یصوصخ  نانچ  مه  یقوقح ) يانبور   ) ّتیکلام یلو  تسا ، اه  هناخراک 

: دیوگ یم  وا  تسا ; یتاقبط  تازرابم  هتشر  کی  خیرات  رسارس  تسا  دقتعم  سکرام  یخیرات :  کیتکلاید  ب )

، فرـسو نوراـب  یماـع ، هداز و  بیجن  هدرب ، دازآ و  ناـسنا  .تسا  یتاـقبط  تازراـبم  خـیرات  اـنامه  هتـشذگ  عـماوج  هیلک  خـیرات  ... 
یناهنپ و یهاگ  ریذپان و  یگتسخ  يراکیپ  هب  هدوب  رگیدکی  اب  میاد  تیّدض  رد  شکمتـس ، رگمتـس و  هصالخ  درگاش ، راکداتـسا و 

هدیماجنا مصاختم  یتاقبط  كرتشم  مادهنا  ای  لماک  روط  هب  هعماج  یبالقنا  لیدـبت  رییغت و  هب  رابره  هک  دـنا  هتخادرپ  اراکـشآ  یهاگ 
.تسا (1)

ص:25

.سکرام تسینومک  تسفینام  زا  لقن  هب  ص266 ، ناییایض ، نیدلا  عاجش  همجرت  مزیسکرام ، سکرام و  رتیپ ، هردنآ  ( . 1 - ) 1
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ود هعماج ، ره  رد  نآ  هجیتن  هک  دوش  یم  يا  هژیو  یعامتجا  طباور  داجیا  ثعاـب  يا  هرود  ره  رد  دـیلوت  هویـش  اـی  يداـصتقا  تخاـس 
یلو دوش  یم  یگناگیب  دوخ  زا  راـچد  ادـتبا  هدـش  رامثتـسا  هقبط  هدـش ;) رامثتـسا   ) موکحم هقبط  مکاـح و  هقبط  تسا : یلـصا  هقبط 

.دنک یم  نوگنرس  بالقنا  اب  ار  مکاح  هقبط  دسر و  یم  یتاقبط  یهاگآ  هب  هدیدرگ و  هاگآ  شیوخ  یمومع  تیعضو  زا  تبقاع 

نارّکفتم نایم  زا  هک  دجنگ  یم  مسیسکرام  نامتفگ  رد  یمالسا  بالقنا  یـسایس ، ياه  هورگ  ناگدنـسیون و  زا  یـضعب  تفایهر  رد 
نوچمه ناریا  پچ  ياه  هورگ  یلخاد ، یـسایس  ياه  هورگ  زا  و  يدک » یکین   » و شاجن » «، » متاکدراچیر «، » رـشیف لکیام   » یجراخ

.دنتسناد یم  يولهپ  میژر  ینوگنرس  لماع  ار  داصتقا  ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هدوت و  بزح 

یسررب هظحالم و 

ار تسا  هدش  یمالـسا  بالقنا  رب  هیرظن  نیا  قیبطت  رد  هک  ییاهدـقن  نینچ  مه  هدـش و  هیرظن  نیا  هب  هک  ییاهداقتنا  زا  یـضعب  کنیا 
: میوش یم  روآدای 

(1) تسین .» يداصتقا  عفانم  زا  رت  تابث  یب  زیچ  چیه  : » دیوگ یم  میاهکرود »  » هک نانچ  دشاب ، انبریز  داصتقا  هک  تسین  نینچ  . 1

: دنک یم  دیکأت  یطارفا  ياه  تسیسکرام  هب  هلمح  نمض  رد  زین  سلگنا  . 2

(2) تسا .» یشورف  ملع  یماخ و  نتسناد  ضحم  يداصتقا  بابسا  لولعم  ار  خیرات  لک  »

دزاس و یم  هشیدنا  ار  خیرات  .تسا  اه  ّتیعقاو  فالخ  رب  اه ، هشیدنا  هن  دزاس  یم  يّدام  لماوع  ار  خـیرات  دوش : یم  هتفگ  هک  نیا  . 3
.دنزاس یم  ار  شیوخ  عماوج  خیرات و  رایتخا ، هشیدنا و  هدارا ، اب  هک  دنتسه  اه  ناسنا  نیا 

ص:26

ص48. نامه ، ( . 1 - ) 1
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تالّوحت ریاس  رد  یلو  تسا  راوتـسا  هسنارف  بالقنا  هلمج  زا  دودعم  ییاه  هنومن  یـضعب  رب  اهنت  سکرام  یتاقبط » هزرابم   » موهفم . 4
.دوبن حرطم  یتاقبط  هزرابم  ًاساسا  ناتسلگنا ، بالقنا  هلمج  زا  یعامتجا  یسایس - 

: زا دنترابع  دشاب ، یم  حرطم  ناریا  یمالسا  بالقنا  رب  هیرظن  نیا  قیبطت  رب  هک  ییاهدقن  اّما  و 

.دوبن يراد  هیامرس  داصتقا  تابسانم  ياراد  روشک  نیا   . 1

.دوبن حرطم  یتاقبط  هزرابم  مان  هب  يزیچ  تشادن و  یتعنص  يایراتلورپ  اوژروب و  مان  هب  يا  هقبط  . 2

تکرـش نآ  رد  يرـشق  هقبط و  ره  زا  یتعفنم و  هدـیقع و  ره  اب  سک  ره  هکلب  دوبن ، رادروخرب  يداصتقا  ّتیهام  زا  ناریا  بـالقنا  . 3
.دوب هدرک 

تیناحور يربهر  هب  یعیـش  گنهرف  يژولوئدـیا و  ناریا  بـالقنا  رد  دـناد  یم  هدوت  نویفا  ار  نید  هک  سکراـم  هیرظن  فـالخرب  . 4
.تشاد ییازسب  شقن 

ارگراـتخاس و ياـه  تسیـسکرام  یفـسلف ، ياـه  تسیـسکرام  بلطرظندـیدجت ، ياـه  تسیــسکرام  طّـسوت  سکراـم  هـیرظن  هـّتبلا 
.تسا جراخ  راتشون  نیا  تلاسر  زا  نآ  یسررب  هک  تسا  هدش  یتارّوطت  رییغت و  راچد  اه  تسیسکرامارف 

نوتگنیتناه نزاوتمان  هعسوت  يروئت  ب )

بالقنا هدـیدپ  هرابرد  ثحب  هب  ار  (1968)م  ینوگرگد شوختسد  عماوج  رد  یـسایس  ناماس  باتک  زا  یـشخب  نوتگنیتن ، اه  لئوماس 
: دیوگ یم  دهد ، یم  خر  یعماوج  هچ  رد  بالقنا  هک  هراب  نیارد  يو  .تسا  هداد  صاصتخا 

، لباب رصم ، دننام  هتشذگ  گرزب  ياه  ندمت  ...دنا  هدرکن  هبرجت  ار  یبالقنا  زگره  عماوج  رتشیب  دنا  بایمک  ییاه  هدیدپ  اه  بالقنا 
، نیچ مر ، نانوی ، ناریا ،
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اهدادیور نیا  زا  کی  چیه  یلو  دـنا ، هدرک  هبرجت  ار  یتنطلـس  نامدود  ياه  ینوگرگدو  اه  شروش  اه ، شزیخ  برع  ناهج  دـنه و 
ياه هویش  زا  یکی  يزاسون و  یگژیو  بالقنا  هک  تفگ  دیاب  رت ، قیقد  يا  هنوگ  هب  ...دنتشادن  برغ  گرزب  ياه  بالقنا  هب  یتهابش 

بالقنا .تسا  هدوب  هتخانشان  يا  هدیدپ  یتّنس  عماوج  رگید  رد  هچ  برغ و  یتّنـس  هعماج  رد  هچ  تسا و  یتّنـس  هعماج  کی  يزاسون 
اب اه  ناسنا  هک  دنتـشاد  رواب  شناربهر  هک  دوب  سیلگنا  مهدـفه  هدـس  بالقنا  نیون ، بالقنا  ماـگ  شیپ  .تسارگون  هاگدـید  یّلجت 
هب یهاگآ  .دوب  هدـش  يویند  مهدـجه  هدـس  رد  بالقنا  ریوصت  .دـننک  يزاسزاب  ار  ناـش  هعماـج  دـنناوت  یم  هناراذـگ  نوناـق  شنک 

.میبای (1) یم  ار  یبالقنا  ياه  نییآ  هناهاگآ  لّوحت  ام  هسنارف ، بالقنا  زا  سپ  .دروآ  دیدپ  هسنارف  بالقنا  ار  بالقنا 

لکش یـسایس  هعـسوت  نآ  تازاوم  هب  دریگب و  تروص  یعیرـس  یعامتجا  يداصتقا و  يزاسون  يا  هعماج  رد  رگا  هک  تسا  دقتعم  وا 
: دیوگ یم  وا  .دنک  یم  روهظ  بالقنا  گنج و  شروش ، اتدوک ، فلتخم  لاکشا  هب  یتابث  یب  دریگن ،

یعماوج رد  رت  شیب  يراوتساان ، تنوشخ و  رگید  ياه  تروص  دننام  زین  بالقنا  ...دیآ  یم  رامـش  هب  يزاسون  زا  هبنج  کی  بالقنا 
زا اـهنآ  یـسایس  لّوـحت  يزاـسون و  ياـهدرگارف  دنــشاب و  هدرک  هـبرجت  ار  يداـصتقا  یعاـمتجا و  لّوـحت  یعوـن  هـک  دـهد  یم  خر 

كّرحت یـسایس و  یهاگآ  ناباتـش  شرتسگ  بالقنا ، یـسایس  رهوج  .دـشاب  هدـنام  سپاو  ناـش  يداـصتقا  یعاـمتجا و  ياـهدرگارف 
ماظن نورد  هب  اه  هورگ  نیا  بذـج  دوجوم  یـسایس  ياهداهن  يارب  هک  نادـنچ  تسا ، تسایـس  هنحـص  هب  هزاـت  ياـه  هورگ  یـسایس 

.ددرگ (2) ریذپان  ناکما 

: دیاب تسا  يزاسون  شوخ  تسد  هک  يروشک  رد  بالقنا  عوقو  يارب 

.دنشاب هدش  هناگیب  دوجوم  ناماس  زا  یفاک  هزادنا  هب  ناناگرزاب  فرح و  نابحاص  نارکفنشور ، يرهش ، طّسوتم  هقبط  فلا )

.دنشاب هتشاد  ار  یگناگیب  نیمه  یفاک  هزادنا  هب  زین  ناییاتسور  ب )

ص:28
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یفاک هزادنا  هب  دحاو  هّیضق  کی  يارب  هزرابم  رد  هکلب  دحاو ، نمـشد  ّدض  رب  دربن  رد  اهنت  هن  ناییاتـسور  يرهـش و  طّسوتم  هقبط  ج )
ناییاتسور يدنسرخان  هرود  اب  يرهـش  طّسوتم  هقبط  یماکان  هرود  رگا  .تسا  ییارگ  ّتیّلم  لومعم  روط  هب  هیـضق  نیا  .دنـشاب  دّحتم 

.تسا راظتنا  زا  رود  بالقنا  ددرگن ، فداصم 

هلحرم نیتسخن  هیسور و  هسنارف ، ياه  بالقنا  .دهد  یم  رارق  یسررب  دروم  یقرـش  یبرغ و  يوگلا  ود  رد  ار  اه  بالقنا  نوتگنیتناه ،
یقرـش يوگلا  رد  ار  يرامعتـسا  ّدـض  ياهدربن  نیچ و  بالقنا  هلحرم  نیرخآ  ماـنتیو ، بـالقنا  یبرغ و  يوگلا  رد  ار  نیچ  بـالقنا 

.دهد یم  ياج 

سپـس رادتقا ) نادقف  تلود و  یـشاپورف   ) دنوش یم  هتخادنارب  نیـشیپ  میژر  یـسایس  ياهداهن  تسخن  یبرغ ، يوگلا  رد  يو  رظن  هب 
ادتبا یقرش  يوگلا  رد  اّما  .دنوش  یم  هدیرفآ  دیدج  یسایس  ياهداهن  ماجنارس  دندرگ و  یم  تسایس  هنحـص  دراو  دیدج  ياه  هورگ 
دراو سپس  دنزادرپ ، یم  مّظنمان  ياه  گنج  یکیرچ و  تالمح  هب  دنوش و  یم  زکرمتم  تختیاپ  زا  رود  هطقن  رد  هزات -  ياه  هورگ 

یسایس ياهداهن  نایاپ ، رد  دندرگ و  یم  داجیا  هدش -  دازآ  طاقن  رد  دیدج -  یسایس  ياهداهن  هاگ  نآ  .دنوش  یم  تسایـس  هنحص 
.دنوش یم  نوگنرس  تنوشخ  اب  نیشیپ 

رد اّما  .دننارتسگ  یم  اهاتسور  رب  ار  ناش  هطلس  جیردت  هب  سپس  دنـسر ; یم  تردق  هب  تختیاپ  رد  ادتبا  نویبالقنا  یبرغ ، يوگلا  رد 
.دننک یم  لاغشا  ار  تختیاپ  سپس  دنهد و  یم  شرتسگ  تختیاپ  زا  رود  هقطنم  رد  ار  ناشرادتقا  هنماد  نویبالقنا  یقرش ، يوگلا 

: هک تفگ  دیاب  هیرظن  نیا  دقن  یبایزرا و  رد 

مدع يداصتقا و  یعامتجا -  باتشرپ  يزاسون  دنور  زا  یـشان  بالقنا  : » دیوگ یم  هک  ار  هیرظن  نیا  ياه  هتفای  دیدج ، ياه  یـسررب 
.تسا هدرک  شودخم  .تسا » دیدج  ياهورین  تکراشم  بذج و  تهج  یسایس  ياهداهن  هعسوت 
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: دیوگ یم  یلیت » زلراچ  »

ییاـپورا رگید  ياـهروشک  زا  لـبق  تشاد -  يزاـسون  يوس  هب  ار  تکرح  نیرتدـنک  هک  يروشک  لیـسیس -  لاـس 1930 م ، زا  سپ 
.درک شروش 

: دیوگ یم  زین  لسار » »

یتابث یب  راچد  هک  نآ  نودب  دوب و  يزاسون  راکردنا  تسد  يدالیم ، ههد 1960  لیاوا  ههد 1950 و  رد  هک  یبونج  ياقیرفآ  هنومن 
رد تاشاشتغا  خـیرات  زا  نیکروس »  » یـسررب .تسا  ریاغم  نوتگنیتناه  هیرظن  اب  المع  دـش ، يزاسون  دوش ، بـالقنا  یـسایس و  دـیدش 

.دنک (1) یم  شودخم  ار  نوتگنیتناه  هتفای  زین  ییاپورا  ياهروشک 

هک تسا  نیا  دومن  دیکأت  دیاب  هچ  نآ  .دشاب  بالقنا  عوقو  لماوع  زا  یکی  ًالامتحا  دـناوت  یم  زین  نوتگنیتناه  هراشا  دروم  لماع  هّتبلا 
.تسین میمعت  لباق  نوتگنیتناه  هیرظن 

دننام تسا ؛ نوتگنیتناه  يوس  زا  هدـش  نایب  یقرـش  ای  یبرغ  يوگلا  اب  اه  بـالقنا  زا  يرایـسب  قاـبطنا  مدـع  رگید ، لـّمأت  لـباق  هتکن 
يوگلا اب  تشادـن ، دوجو  ادـتبا  رد  تلود  یـشاپورف  دوب و  هجاوم  دـنمتردق  یمیژر  اب  هک  نیا  تهج  زا  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

هناّحلسم و گنج  نیزگیاج  ار  یمومع  هدرتسگ  تاباصتعا  تارهاظت و  ینویلیم ، تاعامتجا  شیامن  شور  هک  نیا  تهج  زا  یبرغ و 
.تسا ریاغم  يو  یقرش  يوگلا  اب  درک ، زکرم  يوس  هب  تسد  رود  طاقن  زا  تکرح 

لوپچاکسا ادت  يروئت  ج )

باتک نیا  رد  يو  .دیسر  پاچ  هب  يدالیم ، لاس 1979  رد  یعامتجا  ياه  بالقنا  اه و  تلود  ناونع  تحت  لوپچاکـسا ، ادت  باتک 
شقن تسناد و  یم  هدش  نییعت  شیپ  زا  يراتخاس و  لماوع  رب  ینتبم  اهنت  ار  بالقنا  ریسفت  بالقنا ، عوقو  ندوب  يدارا  ّدر  اب 
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ص138 و 139. بالقنا ، ياه  هیرظن  رد  يریس  نایتوکلم ، یفطصم  ( . 1 - ) 1
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هتخاس اه  بالقنا  هک  دوب  داقتعا  نیا  رب  يو  .درک  یم  راکنا  ار  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  تیقّفوم  دوخ و  يژولوئدیا  شرتسگ  رد  نایبالقنا 
.دنیآ (1) یم  دوجو  هب  هکلب  دنوش ، یمن 

درک هیارا  ناریا » بـالقنا  رد  یعیـش  مالـسا  راد و  لیـصحت  تلود   » ناونع تحت  لاس 1982م ، رد  هک  يا  هلاـقم  رد  لوپچاکـسا  اـّما 
: دیوگ یم  هلاقم  نیا  زاغآ  نامه  رد  ناشیا  .تسناد  اسران  یمالسا  بالقنا  لیلحت  رد  ار  روکذم  هیرظن 

یجراخ نارظان  یناهگان  بّجعت  ثعاب  يدالیم   1979 ياه 1977 -  لاس  نیب  ناریا  بالقنا  نداـتفا  هار  هب  ناریا و  هاـش  ریخا  طوقس 
لئاسم صّـصختم  هک  نم  لثم  يدارفا  هلمج  زا  یعامتجا  مولع  ناصّـصختم  ناراگن و  همانزور  ات  هتفرگ  هاـش  ییاـکیرمآ  ناتـسود  زا 

يوس هب  ام  زا  يدادـعت  .میا  هدرک  هدـهاشم  ار  يراج  عیاقو  قّقحت  یگدز  تهب  دـیاش  هقالع و  اـب  اـم  همه  .دـیدرگ  متـسه ، بـالقنا 
لباـق ریغ  یقیقحت  نینچ  نم  يارب  .میدـش  هداد  قوس  اـهداد  خر  نیا  يارو  رد  ناریا  یـسایس  یعاـمتجا ، تاـّیعقاو  دروم  رد  صّحفت 

نیا .تسا  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ارم  شا  يداعریغ  فلتخم  ياـه  هبنج  زا  ناریا  بـالقنا  هک  نیا  رطاـخ  هب  همه  زا  شیب  .دوب  باـنتجا 
هب رجنم  هک  یعیاـقو  تهج  رد  هژیو  هب  نآ  عوقو  فصولا  عم  .دـشاب  یم  اراد  ار  یعاـمتجا » بـالقنا   » کـی طیارـش  ًاـنئمطم  بـالقنا 

، هسنارف ياه  بالقنا  دروم  رد  ما  یخیرات  یقیبطت -  قیقحت  رد  ًالبق  نم  هک  ار  تابالقنا  للع  هب  طوبرم  تاراظتنا  دـندش  هاش  طوقس 
.درب (2) لاؤس  ریز  ما ، هدیشخب  هعسوت  لماکت و  نیچ  هیسور و 

: دیوگ یمرت  حیرص  يدعب  تمسق  رد  يو 

طّسوت هناهاگآ  تابالقنا  هک  دنا  هتفریذپ  هک  ییاه  هیرظن  مامت  زا  ءانثتسا  نودب  یعامتجا  ياه  بالقنا  اه و  تلود  مانب  مباتک  رد  نم 
کی رب  نم  هیرظن  نیا  ياج  هب  ما ، هدرک  داقتنا  دـنوش ، یم  هتخاـس  یعاـمتجا  يا  هدوت  ياـه  شبنج  هب  یکّتم  یبـالقنا  ياـه  تضهن 

یقالت ْهطقن  یخیرات  كرد  يارب  هک  يراتخاس  تشادرب 

ص:31
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ص185. یتارف ، باهولادبع  زا  لقن  هب  ناریا  بالقنا  رد  هعیش  مالسا  راد و  لیصحت  تلود  هلاقم  لوپچاکس ، ادت  ( . 2 - ) 2

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


یّتح هک  ییاه  هورگ  .ما  هدیزرو  دیکأت  دـشاب ، یم  يرورـض  نوگانوگ  ياه  تیعقوم  اه و  هزیگنا  اب  ياه  هورگ  یعاسم  اه و  شالت 
لقن سپیلیف  لدـنو  زا  مباتک  رد  نم  هک  يزیچ  .دـنزادرپ  یمن  تیلاّعف  درکلمع و  هب  كرتشم  یبـالقنا  يژولوئدـیا  ياول  کـی  تحت 
دروم رد  نم  یلبق  تارظن  ًاّصخـشم  ناریا  بالقنا  ْهّیلوا  لحارم  دنیآ .» یم  دوجو  هب  اهنآ  دنوش ، یمن  هتخاس  اه  بالقنا   » هک ما  هدرک 

(1) درب .» لاؤس  ریز  ار  یعامتجا  بالقنا  تابجوم 

وکوف لشیم  يروئت  د )

ترفاسم مق  نارهت و  هب  یمالسا  بالقنا  نایرج  رد  وا  .تسا  نردم (2)  تسپ  زادرپ  هیرظن  يوسنارف و  روهشم  فوسلیف  وکوف  لشیم 
.تسا هدرک  رشتنم  دّدعتم  تالاقم  اه و  باتک  رد  ار  دوخ  تادهاشم  هجیتن  تسا و  هدوب  بالقنا  عوقو  دهاش  کیدزن  زا  هدرک و 

، وا رظن  زا  دـهد ; یم  هیارا  ار  تردـق  زا  ینیون  هرهچ  .دـنک و  یم  نییبت  دوخ  تردـق  يروئت  ساـسا  رب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  وا 
نافلاخم اهروتاتکید و  يوس  زا  هچ  بالقنا و  ناربهر  يوس  زا  هچ  دوش ، یم  لامعا  الاب  زا  هک  دنناد  یم  يرـصنع  ار  تردق  ناگمه 

نـشور وا ، هاگدید  رد  .ددرگ  یم  لامعا  الاب  هب  نییاپ  زا  هک  تسا  يا  هدیدپ  ًاساسا  تردق  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  وکوف  اما  .نآ 
دندیـشک و دوخ  لابند  هب  ار  نارکفنـشور  هک  دندوب  اه  هدوت  دوخ  نیا  دنتـشادن  ارجام  نیا  رد  یـشقن  چیه  یـسایس  بازحا  ای  اهرکف 

.دندرک افیا  ار  زات  شیپ  شقن 
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ص188. نامه ، ( . 1 - ) 1
یقـالخا و تیبـسن  مولع ، ییاـمن  عـقاو  یفن  يزیرگدرخ ، زا : تسا  تراـبع  اـه  نردـم  تسپ  يرکف  ياـهروحم  نیرت  مهم  ( . 2 - ) 2
، هناسانـش ییابیز  ياهرایعم  رـشب ، قوقح  هماکدوخ  ّدر  یـسایس ، دعب  ندرک  یـصوصخ  کچوک ، ياهرهـش  رد  یگدـنز  یعامتجا ،

.نردم يژولونکت  هعسوت و  یفن  ّطلسم ، گنهرف  رد  اه  گنهرف  هدرخ  ندش  لح  اب  تفلاخم  موس ، ناهج  یشاوح و  هب  هّجوت 
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يداصتقا ياه  هزیگنا  اب  دـناوت  یمن  بالقنا  نیا  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلد  یبای  هشیر  رد  وکوف ، رظن  هب 
هزادنا نآ  هب  نآ  يداصتقا  تالکـشم  هک  دوب  یتردق  هیلع  ّتلم  همه  مایق  شروش و  دهاش  ناهج  اریز  دشاب ؛ هتفرگ  تروص  يّدام  و 

سپ .دنزادرپب  اه  لسلسم  اب  هلباقم  هب  نایرع  هنیـس  اب  هتخیر و  اه  نابایخ  هب  یناریا  اه  نویلیم  نآ  رطاخ  هب  هک  دوبن  گرزب  مهم و  يا 
یمالـسا بالقنا  یبهذـم  ياوتحم  لکـش و  نابزوکوف ، هاگدـید  زا  .دومن  وجو  تسج  رگید  ییاج  رد  دـیاب  ار  ناریا  بـالقنا  لـیلد 

ربارب رد  دوخ ، راد  هقباس  يداقتنا  تمواقم و  عضاوم  رب  هیکت  اب  هک  دوب  عّیـشت  هکلب  تسین ، یفداصت  یقافتا و  یـضراع ، يرما  ناریا ،
هنوگ نیا  ار  مدرم  هدومن و  ینیرفآ  شقن  تسناوت  اه ، ناـسنا  لد  رد  هدـننک  نییعت  قیمع و  ذوفن  زین  مکاـح و  یـسایس  ياـه  تردـق 

تردـق ریاس  اکیرمآ و  میقتـسم  تیامح  زا  تشاد و  رایتخا  رد  ار  ایند  ياه  شترا  نیرتزهجم  زا  یکی  کش  نودـب  هک  یمیژر  هیلع 
: دیوگ یم  بالقنا  يربهر  هتسجرب  شقن  صوصخ  رد  وا  .دروایب  اه  نابایخ  هب  دوب  رادروخرب  اه 

همه ینابیتشپ  هب  یّتح  یـسایس ، ربهر  چـیه  یتلود و  سییر  چـیه  .دـنز  یم  هناسفا  هب  ولهپ  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ هللا  تیآ  ّتیـصخش 
.دنراد (1) دنمورین  نینچ  یصخش و  نینچ  يدنویپ  وا  اب  شمدرم  هک  دنک  اعّدا  دناوت  یمن  شروشک  ياه  هناسر 

داجیا يوجو  تسج  رد  دوخ  بالقنا  لـالخ  زا  اـه  یناریا  هک  دوش  یم  تفاـی  تقیقح  نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  حور  وکوف ، رظن  هب 
یعاـمتجا تاـیح  یعاـمتجا ، يدرف و  دوجو  رد  نیداـینب  لّوحت  کـی  داـجیا  اـهنآ  یلـصا  فدـه  .دـندوب  شیوخ  رد  رییغت  لّوـحت و 

ره زا  لبق  دـندوب و  دوخ  نتـسیز  هوحن  هبرجت و  رد  لّوحت  داجیا  ددـص  رد  ناـیناریا  .دوب  شرگن  هویـش  رکفت و  هوحن  رد  یـسایسو و 
هداد رارق  فده  ار  دوخ  يزیچ 
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.دوب یعمج  صقاون  اه و  يرامیب  نامرد  مه  يدرف و  درد  ياود  مه  نانآ  يارب  مالسا  .دنتفای  مالسا  رد  ار  حالصا  هار  اهنآ  .دندوب 

رد رـضاح  مدرم  دـید  زا  يو  رظن  هب  .تسا  هتفر  اه  نابایخ  رد  یبالقنا  مدرم  غارـس  هب  ًامیقتـسم  یمالـسا  بـالقنا  كرد  يارب  وکوف ،
هب هدــش  فـیرعت  یمیاد و  شقن  هـیارا  يارب  یتـکرح  فرط  کـی  زا  یمالــسا  تموـکح  اـه ، يریگرد  تارهاـظت و  اـه و  ناــبایخ 

تیونعم  » موهفم .دوب  یسایس  یگدنز  رد  يونعم  داعبا  ندرک  دراو  يارب  یهار  رگید  بناج  زا  یمالـسا و  هعماج  یتنـس  ياهراتخاس 
نیلّوا ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  وکوف ، بیترت  نیدب  .دهد  یم  لکش  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  وکوف  لیلحت  بلق  یـسایس » ییارگ 

.تسا هدناوخ  نردم  تسپ  ملاع  رد  بالقنا 

یمالسا نارّکفتم  يروئت  - 2

هراشا

هتـسد رد  .دـنا  هدومن  حرطم  اه  تلود  لاوز  ای  اقب  لماوع  لـلع و  هنیمز  رد  یثحاـبم  هتـشذگ  رد  ناملـسم ، نارّکفتم  زا  يداـیز  عمج 
لاصخ ریشمش ، ملق و  تسایـس  حیحـص  دربراک  تیبرت ، میلعت و  نالوئـسم ، رب  تراظن  تلادع ، نید ، شقن  دننام  يدراوم  اقب  لماوع 

نت یتسرپ و  لّمجت  دادبتسا ، ملظ و  لاوز : لماوع  هورگ  رد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نارازگراک و  نامکاح و  تافص  وکین ،
نیا زا  یضعب  هاگدید  هب  ام  هک  دنا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  لیاذر  هب  شیارگ  لیاضف و  زا  فارحنا  مدرم و  زا  يرود  هقرفت ، ییاسآ ،

.مینک یم  هراشا  نیمّدقتم  نیرّخأتم و  زا  نارّکفتم 

هلضاف هنیدم  یباراف و  فلا )

.درک میسقت  هلضافریغ  هلضاف و  بولطمان و  بولطم و  هب  یشزرا ، ینابم  ساسا  رب  ار  دوخ  یسایس  ياه  ماظن  یباراف 
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.دومن يدنب  میسقت  ار  یسایس  ياه  ماظن  نید ، تسایر و  تداعس ، روحم  هس  ساسا  رب  وا 

هعماج ّالا  و  دـنیوگ ؛ هلـضاف  هنیدـم  ای  هلـضاف و  هعماج  تسا  یقیقح  تداعـس  هب  لوصو  ماـقم  رد  هک  ار  يا  هعماـج  تداعـس :  .مکی 
.دشاب یم  هلضافریغ 

، يرظن لیاضف  هب  فصّتم  رگا  دروآ و  یم  دوجو  هب  هلـضاف  هعماج  دـشاب ، لاعف  لقع  هب  لصّتم  هلـضاف و  تسایر  رگا  تسایر :  .مود 
.دوش یم  هلضاف  ریغ  هعماج  أشنم  .دشاب  رکنم  ار  لیاضف  لوصا  دشابن و  یّلمع  یقلخ و  يرکف ،

، دشاب هدش  غالبا  تسا ، رذنم  یبن و  هک  لّوا  سییر  لاّعف و  لقع  يارجم  زا  دـشاب و  هتـشاد  یهلا  أشنم  نییآ ، نید و  رگا  نید :  .موس 
هلـضافریغ هعماج  ارآ و  شیادیپ  أشنم  دشاب ، دساف  يارآ  رب  ینتبم  دـساف و  نییآ  نید و  رگا  الاو  دوش ، یم  هلـضاف  هعماج  يارآ  أشنم 

.دوش (1) یم 

عّونت ببـس  ار  مدرم  تالیامت  اه و  شیارگ  لیاضف و  زا  فارحنا  لماوع  هلـضاف ، ریغ  تموکح  عاونا  ّتیهام  حیرـشت  زا  دـعب  یباراـف 
، ذیاذل ای  يرگناوت  لابند  هب  یخرب  دنتسه و  یگدنز  ياه  ترورـض  نیمأت  لابند  هب  یخرب  اریز  دناد ؛ یم  هلـضاف  ریغ  ياه  تموکح 

.دنا يدازآ  ای  هبلغ ، تمارک و  ای 

اه تموکح  طوقس  روهظ و  نودلخ و  نبا  ب )

نودلخ نبا  همّدقم  مان  هب  هک  وا  هتسجرب  رثا  .دراد  دنلب  یماقم  یعامتجا  تارّکفت  ظاحل  زا  نودلخ  نبا  یمالسا ، نادنمشناد  نایم  رد 
: دیوگ یم  شباتک  دروم  رد  دوخ  يو  .تسا  دنمشزرا  رایسب  تسا ، روهشم  فورعم و 
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.ما (1) هتفرگنارف  وطسرا  نادبوم و  زا  درک و  ماهلا  نم  هب  ادخ  همّدقم  نیا  نتشون  رد 

یسک .دراد  یساسا  شقن  وا  یسایس  یعامتجا و  تایرظن  رد  هک  نانچ  مه  تسا ، هدرک  لاغشا  ار  یعیـسو  ياج  همّدقم ، رد  ّتیبصع 
نتفر ناـیم  زا  يرادـیاپ و  رد  ریثأـت  ثیح  زا  دـهد ، یم  ّتیبصع  هب  باـتک  هدنـسیون  هک  یتّیمها  هب  دـشاب  هدـناوخ  ار  باـتک  نیا  هک 

یموهفم ای  رگیدکی  هب  اه  نادناخ  یگتسباو  یبسن و  دنویپ  هار  زا  ّتیبصع ، وا ، هدیقع  هب  .دش  دهاوخ  هاگآ  اه  تسایس  تاعامتجا و 
.تسا (2) یعیبط  رشب  رد  كدنا  يدراوم  رد  زج  هب  يدنواشیوخ  دنویپ  اریز  دوش ; یم  لصاح  نآ  هباشم 

: دیوگ یم  وا  يرادروشک ; تردق و  بسک  تسایس و  رما  رد  ًاصوصخ  تسا ، يرورض  يرما  ره  يارب  ّتیبصع  نیا 

نیازا دوش ، یم  لصاح  ّتیبصع  هار  زا  اهنت  میدرک  دای  هک  نانچ  مه  هبلغ  دیآ و  یمن  تسد  هب  هبلغ  تردـق و  هلیـسو  هب  زج  تسایر 
.دشاب (3) ّطلسم  موق  نامه  رگید  ياه  ّتیبصع  کیاکی  رب  هک  دزیخرب  یتّیبصع  زا  موق  کی  رب  تسایر  دیاب  راچان  ور 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و 

نایمدآ هک  میدرک  نایب  مه  دوش و  یم  رّسیم  ّتیبصع  هار  زا  دننک  یم  عامتجا  نآ  رب  هک  يرما  ره  یبلط و  هعسوت  عافد و  تیامح و  »
زاب رگیدـکی  هب  زواجت  زا  ار  اهنآ  هک  دـندنمزاین  ییاورنامرف  يورین  ای  مکاح  عدار و  هب  یعامتجا  ره  رد  شیوخ  یناـسنا  تشرـس  اـب 

دوب و دهاوخن  ییاناوت  ّتیمکاح  رما  رد  هنرگ  و  دبای ، هبلغ  مدرم  رب  ّتیبصع  تردق  وترپ  رد  دیاب  ریزگان  اورنامرف  يورین  نآ  .دراد و 
.دنیوگ (4) یم  يرادروشک  یهاشداپ و  ار ، یتردق  هبلغ و  نینچ  کی  دش و  دهاوخن  لیکشت  يا  هّوق  نینچ 
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: دیوگ یم  نینچ  مه  يو 

يراپـس ناج  كرتشم و  عافد  تیامح و  ّسح  یموق و  رورغ  نوچ  دیآ ؛ یم  دیدپ  ّتیبصع  هار  زا  نامگ  یب  هعفادم  تردق و  هبلغ و 
.تسا (1) ّتیبصع  جیاتن  زا  شیوخ  نارای  هار  رد  دارفا  زا  کی  ره 

تلود تسا  دقتعم  وا  .دنک  یم  لیلحت  هیزجت و  ّتیبصع  يانبم  رب  ار  اهنآ  رّوطت  ریس  اه و  تلود  طوقس  روهظ و  ساسا  نودلخ ، نبا 
اهنآ طوقـس  لماع  ّتیبصع و  اهنآ  ندمآ  لماع  دنریم ؛ یم  دننک و  یم  یگدنز  دنیآ و  یم  دنراد ؛ یعیبط  ياهرمع  مدرم  دـننامه  اه 

: دیوگ یم  .دنک و  یم  نایب  ار  یفلتخم  ياه  لسن  رمع و  اه  تلود  يارب  ساسا  نیمه  رب  وا  .تسا  ّتیبصع  نتفر  نیب  زا 

تـشپ ره  دنک و  یمن  زواجت  تشپ  هس  زا  تلود  رمع  بلغا  یلو  تسا ، فلتخم  تانارق  بسح  رب  دنچ  ره  زین  اه  تلود  نینـس  اّما  و 
ببـس نادـب  تسین  رتشیب  تشپ  هس  زا  تلود  رمع  میتفگ  هک  نیا  ...دـشاب  لاس  لهچ  هک  تسا  صخـش  کی  طّسوتم  ّنس  زا  تراـبع 

نانآ بناج  هدنّرب و  نانآ  ریـشمش  مد  ور  نیازا  دـنام  یم  ظوفحم  نانچ  مه  اهنآ  نایم  رد  ّتیبصع  تّدـش  ...نیتسخن  لسن  هک  تسا 
تمعن زان و  يرادروشک و  ببـس  هب  مود  لسن  .دنـشاب و  یم  نآ  رادرب  نامرف  بولغم و  مدرم  تسا و  نمـشد  میب  هیام  دـنمهوکش و 

ببـس هب  هک  ار  ّتیبصع  ...موس  لسن  اّما  ...دنیـشن  یم  ورف  يّدح  ات  ناشیا  ّتیبصع  شورخ  شوج و  ور  نیازا  دنهد ؛ یم  يوخ  رییغت 
یم ییاهن  هلحرم  هب  ناشیا  ناـیم  رد  تمعن  زاـن و  تشیعم و  یخارف  دـنهد و  یم  تسد  زا  دـندوب  هبلغ  رهق و  هکلم  دـجاو  ناـشیا  نآ 

.دننک (2) یم  شومارف  ار  یبلط  هعسوت  هعفادم و  تیامح و  تالاح  دوش و  یم  لیاز  یلک  هب  ّتیبصع  ...دسر و 

نآ ْهلیـسو  هب  هک  نارگید  رب  طلـست  نتفاـی و  هبلغ  رما  اریز  تسا ؛ یعیبـط  اـه  تلود  يارب  تـالّوحت  راوـطا و  نـیا  هـک  تـسناد  دـیاب 
يرادروشک و هاگ  ره  ...تسا  نآ  تایصوصخ  ّتیبصع و  وترپ  رد  اهنت  دیآ  یم  دیدپ  یهاشداپ  يرادروشک و 
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.تسا (1) تایرورض  زا  نیا  ...دوب  دهاوخ  هارمه  لاوحا  شیاشگ  تشیعم و  يرطف  شیاسآ  نآ  لابند  هب  دوش ، لصاح  تنطلس 

لیلد هب  نایودـب  یتقو  دـیآ ، یمرب  خـیرات  نارود  رّوطت  ریـس  اب  طابترا  رد  نودـلخ  نبا  تایرظن  زا  هچ  نآ  ساسا  رب  هصالخ  روط  هب 
اب لـیابق  ياـسؤر  دـنروآ ، یم  مهارف  ار  يدـیدج  تلود  سیـسأت  تاـبجوم  دـنبای و  یم  هبلغ  نانیـشناجکی  رب  رتشیب  ّتیبصع  نتـشاد 

لیاصخ تافـص و  ریاس  یـشوک و  تخـس  تعانم و  تعاجـش و  جیردت ، هب  هتفرگ و  وخ  نایرهـش  يوخ  قلخ و  يرهـش و  تالّمجت 
فعـض هب  اـهنآ  ّتیبـصع  هجیتـن  رد  هداد و  يراـک  هظفاـحم  هیحور  یتسـس و  نبج و  سرت و  هب  ار  دوخ  ياـج  ینیـشنرداچ  يوـکین 
یتلود هتـشگ و  هریچ  اهنآ  رب  تسارت  يوق  رتدیدش و  ّتیبصع  ياراد  هک  يرگید  هلیبق  ات  دوش  یم  هدامآ  دعاسم و  هنیمز ، هدییارگ و 

دبای یم  همادا  نانچ  مه  یلاوت  لسلست و  نیا  ددرگ و  سیسأت  يدیدج  تلود  هدومن و  لحمضم  دوب  هدرک  رقتسم  نیشیپ  هلیبق  هک  ار 
.دور یم  رامش  هب  تلود  رارقتسا  یساسا  طرش  هلیبق و  هکّرحم  تردق  ّتیبصع ، بیترت  نیدب  و 

ردص رقابدّمحمدیس  هللا  تیآ  يروئت  ج )

.تسا هدوشگ  یخیرات  یعامتجا و  یسایس -  تالّوحت  اب  هطبار  رد  ار  یثحابم  نآرق ، رد  خیرات  ياه  ّتنس  باتک  رد  ردص  دیهش 

: دیوگ یم  دناد  یم  ناسنا  ینورد  ياوتحم  ار  یخیرات  تکرح  رادم  أشنم و  باتک ، نیا  رد  ناشیا 

نیا اب  .دیـشخب  ققحت  ار  ناسنا  ياه  فدـه  ناوت  یم  هدارا  رکف و  شزیمآ  اـب  .تسا  خـیرات  تکرح  هدـنزاس  ناـسنا  ینورد  ياوتحم 
هدنزاس تفگ  ناوت  یم  حیضوت 

ص:38

ص327. نامه ، ( . 1 - ) 1

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
http://www.ghaemiyeh.com


اه نامزاس  اهدـنویپ ، همه  اب  انبور  حطـس  رد  هعماـج  ناـمتخاس  .تسوا و  هدارا  رکف و  ینعی  ناـسنا  ینطاـب  ياوتحم  خـیرات ، تکرح 
، نآ يانبور  هب  تبـسن  یّلم  لماکت  رد  رییغت  هنوگ  ره  دراد و  رارق  ناسنا  ینطاب  ياوتحم  ياـنبریز  يور  شتایـصوصخ  اـه و  هشیدـنا 
، دـشاب راوتـسا  داینب  نیا  هاگره  تسا  یهیدـب  .دـنک  یم  رییغت  هعماج  ياـنبور  نآ ، رییغت  اـب  تسا و  اـنب  ریز  نیا  لـماکت  رییغت و  عباـت 

.دنام (1) یم  راوتسا  هعماج  يانبور 

ياوتحم  ) انبریز نایم  هک  يا  هطبار  دـنویپ و  یخیراـت ; تـالّوحت  هدارا ) هّرـس ) سدـق   ) هشیدـنا  ) اـه ناـسنا  ینورد  ياوتحم  رد  رییغت 
َّنِإ  )... هفیرـش هیآ  هک  دراد  داقتعا  ردـص  دیهـش  .تسا  یّلع  هطبار  یعون  دراد ، دوجو  هعماج ) لاح  عضو و   ) انبور و  ناـسنا ) ینورد 
موق کی  لاوحا  نوئش و  رهاوظ ، .تسا  انبریز  انبور و  نایم  هطبار  نیمه  رگنـشور   2 ْمِهِـسُْفنَِأب )...  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال 
کی مامت  هعماج  کی  دارفا  زا  نت  دـنچ  ای  کی  یناور  لاح  رییغت  ًاعطق  .دـنک  رییغت  اـهنآ  یناـسفن  عضو  هک  درک  دـهاوخ  رییغت  یتقو 

اه نآ  یمومع  تشون  رـس  ات  دوش  وروریز  دیاب  هعماج  کی  دارفا  همه  یناسفن  تلاح  هکلب  دراد ، یمن  او  تکرح  شبنج و  هب  ار  موق 
.دوش ضوع 

: دیوگ یم  ناشیا 

هطبار نیا  .تسا  لولعم  ّتلع و  ای  عوبتم  عبات و  هطبار  کی  هعماج ، یخیرات  یعامتجا و  ياـنبور  ناـسنا و  ینطاـب  ياوتحم  نیب  هطبار 
قباس رد  ْمِهِـسُْفنَِأب )...  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ   )... هیآ لیذ  رد  ار  نآ  حرـش  هک  دزادـنا  یم  یخیرات  ّتنـسدای  هب  ار  ام 

هک تسا  يرییغت  يداینب  رییغت  تسا ، موق  نآ  يانبور  یموق  ره  یعامتجا  نوئـش  عاضوا و  رییغت  دیوگ ، یم  هیآ  نیا  .میدرک  هظحالم 
تلاح رییغت  دننام  .دریگ  یم  همشچرس  يداینب  رییغت  نیا  زا  رگید ، رییغت  ره  دشاب و  هدمآ  دیدپ  موق  دوخ  رد 
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هدوت نورد  رد  رییغت  ْمِهِـسُْفنَِأب )  ام   ) ریبعت زا  دوصقم  تسا  یهیدـب  .موق  یعامتجا  تلاح  رییغت  اـی  یخیراـت و  تلاـح  رییغت  اـی  یعون ،
ینطاب و ياوتحم  نیاربانب  ...دوش  یم  ضوع  موق  کی  ّتلم و  کی  ناونع  هب  هعماج ، ینطاب  ياوتحم  هک  يروط  هب  تسا ؛ ّتلم  ياـه 

هیاپ ّتلم ، مومع  ناونع  هب  دـناوت  یم  دـنک ، تیاکح  نآ  زا  ّتلم  نآ  دارفا  مومع  یحور  تالاح  هک  مومع  روط  هب  ّتلم  کی  ینورد 
.درف (1) دنچ  درف و  ود  درف و  کی  هیحور  هن  دشاب ، خیرات  ياه  تکرح  همه  ییانبور  تارییغت  یساسا  ياهانبریز  اه و 

یـساسا ياهانبریز  اه و  هیاپ  تسا ؛ هتفای  لیکـشت  گرزب  ياه  لآ  هدیا  اه و  نامرآ  زا  هک  اه  ّتلم  یناور  ینطاب و  ياوتحم  نیاربانب ،
.دشاب یم  خیرات  تاکرح  تارییغت و 

( هر ) يرّهطم دیهش  يروئت  د )

رد ناشیا  .دـندومن  نایب  بالقنا  يروئت  فیرعت و  اب  هطبار  رد  ار  یثحاـبم  یمالـسا ، بـالقنا  نوماریپ  باـتک  رد  هر ) ) يرّهطم دـیهش 
: دیوگ یم  بالقنا  هشیر  فیرعت و 

.بولطم یمظن  داجیا  يارب  دوجوم  مکاح  ماظن  هیلع  نیمزرـس ، کی  ای  هیحان و  کی  مدرم  نایـصع  نایغط و  زا  تسا  ترابع  بالقنا 
یم مولعم  بیترت  نیا  هب  .رگید  یعضو  رارقتـسا  روظنم  هب  مکاح ، عضو  هیلع  تسا  نایغط  نایـصع و  هلوقم  زا  بالقنا  رگید ، نایب  هب 
.بولطم (2) عضو  کی  نامرآ  رگید  و  دوجوم ، عضو  زا  یمومع  مشخ  یتیاضران و  یکی  : تسا زیچ  ود  بالقنا  ره  هشیر  هک  دوش 

: دشاب یم  نینچ  يرّهطم  دیهش  هاگدید  زا  بالقنا  يروئت  نیاربانب 

.بالقنا يزیتس  ملظ  يرگشاخرپ و  ّسح  هّرس ) سدق   ) بولطم عضو  نامرآ  هّرس ) سدق   ) دوجوم عضو  زا  یتیاضران 
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: دیوگ یم  ناشیا  .دنک  یم  يدنب  هتسد  ییاسانش و  ار  لماع  هس  بالقنا ، لماوع  للع و  یسررب  رد  يرّهطم  دیهش 

يداصتقا و لماع  عون  زا  ای  اه  مایق  داجیا  لماع  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مینک ، يدنب  هتـسد  ار  بالقنا  داجیا  لماوع  میهاوخب  رگا 
یم مایق  ببـس  هک  تسا  بیـصن  یب  رادروخرب و  و  مورحم ، هفرم و  بطق  ود  هب  نآ  میـسقت  هعماج و  ندـش  یبطق  ینعی  تسا ; يّدام 

هب ندیـسر  ینعی  دشابن ، يرثا  یتاقبط  ياه  فاکـش  نیا  زا  نآ  رد  هک  تسیا  هعماج  هب  ندیـسر  مه  یمایق  نینچ  نامرآ  ًاعبط  .ددرگ 
نیمه یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  زا  یکی  .تسا  رـشب  رد  هناهاوخ  يدازآ  ياـه  تلـصخ  دوجو  نآ ، لـماع  اـی  هقبط و  یب  يا  هعماـج 

...تسا رتدنمجرا  يّدام  شزرا  ره  زا  نتشادن  رـسالاب  اقآ  ندوب و  دازآ  ناسنا ، کی  يارب  ینعی  تسوا ; یهاوخ  يدازآ  تیـصوصخ 
هرابرد غیلبت  همه  نآ  وسور »  » ریظن ییاـمکح  ناـفوسلیف و  هک  نآ  زا  دـعب  تساـهبالقنا ; لـیبق  نیا  زا  لاـثم  ناونع  هب  هسنارف  بـالقنا 
رادـیب هک  مدرم  دـنتخاس و  هدامآ  ار  بالقنا  هنیمز  دـندرک ، نآ  ياـه  شزرا  تیّرح و  یناـسنا و  ّتیثیح  یهاوخ و  يدازآ  يدازآ و 

بالقنا تسا ، یبلط  هدـیقع  یهاوخنامرآ و  لماع  اه ، بالقنا  داجیا  موس  لـماع  .دـندرک  بـالقنا  يدازآ  بسک  يارب  دـندوب  هدـش 
.دیاقع (1) رهظم  رد  يداصتقا  گنج  هن  دندیاقع ، گنج  اه  بالقنا  هنوگ  نیا  .کیژولوئدیا  ًاحالطصا  ياه 

ّتیهام ای  دراد  يّدام )  ) یتاقبط ّتیهام  بالقنا  نیا  ایآ  هک  یمالسا  بالقنا  هب  تبـسن  لماع  هس  نیا  قیبطت  رد  يرّهطم  دیهـش  سپس 
: دیوگ یم  یمالسا ، يداقتعا و  یکیژولوئدیا و  ّتیهام  ای  یهاوخ و  يدازآ  یتسیلاربیل و 

لیخد بالقنا  نیا  داجیا  رد  لماع  کی  اهنت  دنیوگ  یم  .دنتسه  یلماع  کت  ریسفت  هب  دقتعم  یهورگ  ام ، بالقنا  لیلحت  ریسفت و  رد 
لماع رگید  يا  هتسد  يداصتقا  يّدام و  ًافرـص  ار  لماع  هتـسد  کی  .دراد  دوجو  فلتخم  رظن  هس  هورگ  نیا  نایم  رد  هّتبلا  .تسا  هدوب 

هک دنراد  رارق  يرگید  هورگ  هورگ ، نیا  لباقم  رد  .دنناد  یم  يونعم  يداقتعا و  طقف  ار  لماع  موس  هتسد  یهاوخ و  يدازآ  اهنت  ار 
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رد دـنا و  هتـشاد  تلاخد  لقتـسم  تروص  هب  لماع  هس  ره  بالقنا  نیا  داجیا  نیوکت و  رد  هکلب  هدوبن  یلماع  کت  بالقنا  دـندقتعم 
.دسر (1) یم  رمث  هب  دنک و  یم  ادیپ  موادت  هک  تسا  لماع  هس  نیا  فالتئا  يراکمه و  اب  بالقنا  نیا  هدنیآ ،

: دیوگ یم  همادا  رد 

رظن ناکما  ّدح  ات  مینک  یم  شـشوک  اج  نیا  رد  .میتسه  نآ  قفاوم  زین  ام  دوخ  هک  دراد  دوجو  يرگید  رظن  تارظن ، نیا  رانک  رد  اما 
ناوت یمن  ایند  رد  يریظن  نآ  يارب  ینعی  تسا ؛ درف  هب  رصحنم  بالقنا  کی  يرایسب  فارتعا  هب  ناریا  بالقنا  .مینک  حیرـشت  ار  ریخا 

میرادن یبالقنا  چیه  ایند  رد  ام  دنیوگ : یم  دندقتعم  لقتسم  لماع  هس  دوجو  هب  هک  یهورگ  بالقنا  ندوب  هناگی  دروم  رد  .درک  ادیپ 
، دـنا هدوـبن  یتاـقبط  یلو  میراد  یـسایس  ياـه  تضهن  اـم  .دـشاب  هدرک  تکرح  رگیدـکی  شود  هب  شود  نآ  رد  لـماع  هس  نیا  هـک 

یلاخ یبهذم  يونعم و  لماوع  زا  دنا  هتشاد  دوجو  لماوع  نیا  ود  ره  رگا  هرخالاب  .دندوبن و  یـسایس  اّما  میراد  یتاقبط  ياه  تضهن 
نیا اـم  رظن  زا  .دـنریذپ  یم  يوحن  هب  بـالقنا  نیا  ندوب  درف  هب  رـصحنم  دروم  رد  ار  اـم  رظن  زین  هورگ  نیا  بیترت  نیا  اـب  .دـنا  هدوـب 
نامه اهنت  مالـسا  زا  دوصقم  دننک  یم  رکف  اه  یـضعب  .ددرگ  نشور  دـیاب  ندوب  یمالـسا  زا  روظنم  اّما  تسا ، هدوب  یمالـسا  بالقنا 
جاور يانعم  هب  ندوب  یمالـسا  دـنرادنپ  یم  رگید  هورگ  .دراد  دوجو  مالـسا  رد  هلمج  زا  یلک و  روط  هب  نایدا  رد  هک  تسا  یتیونعم 

تیونعم مالسا  هک  تسا  نشور  ام  رب  لقاال  تاریبعت ، نیا  دوجو  اب  اّما  .تسا  یعرـش  بادآ  تادابع و  ندوب  دازآ  یبهذم و  کسانم 
بالقنا دروم  رد  هکلب  یلعف ، بالقنا  ْهرابرد  اهنت  هن  تقیقح  نیا  .تسین  دنشیدنا ، یم  بهذم  ْهرابرد  اه  یبرغ  هک  نانچ  نآ  ضحم ،
یبالقنا لاح  نامه  رد  دوب ، یمالـسا  یبهذـم و  یبالقنا  هک  یلاح  ناـمه  رد  مالـسا  ردـص  بـالقنا  .تسا  قداـص  زین  مالـسا  ردـص 

، یگدازآ تیّرح ، ینعی ، دوب ؛ زین  يّدام  يداصتقا و  یبالقنا  دوب ، زین  یـسایس  يونعم و  بالقنا  هک  لاح  نامه  رد  دوب و  زین  یـسایس 
رد هک  يداعبا  زا  کی  چیه  عقاو  رد  .تسا  یمالسا  تامیلعت  نتم  رد  یتاقبط  ياه  فاکـش  یعامتجا و  ياه  ضیعبت  ندوبن  تلادع ،

نوریب میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  الاب 
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 - رگید لماع  ود  نآ  هکلب  هتشاد ، هیکت  تیونعم  لماع  هب  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  زین  ام  تضهن  تیقّفوم  زار  .دنتسین  مالـسا  زا 
.تسا (1) هداد  رارق  دوخ  رد  نآ  ياوتحم  ندرک  یمالسا  اب  زین  ار  یسایس -  يّدام و 

يریگ هجیتن 

ار هدیدپ  نیا  یفلتخم  تفایهر  اب  صاخ و  هیواز  زا  یسک  ره  خیرات  لوط  رد  تسا و  ینالوط  تمدق  ياراد  بالقنا ، هدیدپ  زا  ثحب 
ترابع نآ  یعامتجا  یـسایس و  موهفم  دراد و  ینوگانوگ  يانعم  فیرعت و  فلتخم  مولع  رد  هژاو  نیا  .تسا  هدومن  لیلحت  هیزجت و 
یگژیو زا  تسا  تنوشخ  اب  هارمه  هک  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، داـعبا  رد  هدرتسگ  يداـینب و  لّوحت  رییغت و  زا ، تسا 

دـشاب و یم  يژولوئدـیا  ناـمزاس و  يربـهر ، نتـشاد  هدرتـسگ و  يداـینب و  لّوحت  رییغت و  تنونـشخ ، ندوب ، یمدرم  بـالقنا ، ياـه 
زا یکی  .دـنک  یم  جراخ  شروش  مرفر و  اتدوک ، لثم  یعامتجا  یـسایس -  تـالّوحت  ریاـس  زا  ار  بـالقنا  هتفگ ، شیپ  ياـه  یگژیو 

يرـشب عماوج  رد  ارچ  ینعی  دـشاب ; یم  بالقنا  کی  ّتیّلع  ییارچ و  عوضوم  بالقنا ، کـی  یـسررب  رد  تاـعوضوم  نیرت  یـساسا 
نیا هب  خساپ  رد  سکرام  .تسا  هدش  حرطم  یفلتخم  ياه  هاگدید  مهم  یـساسا و  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  دـهد ؟ یم  خر  بالقنا 
همه يانبریز  داصتقا  تسانبور و  انبریز و  ياراد  هعماج  هیرظن  نیا  ساسا  رب  هک  تسا  هدومن  حرطم  ار  یتاـقبط  هزراـبم  هیرظن  لاؤس ،
رییغت تسایـس و )...  گنهرف ، قوقح ،  ) نآ يانبور  دنک  رییغت  انبریز  هاگره  دشاب و  یم  هعماج  لّوحت  رییغت و  ساسا  هیاپ و  عماوج و 

.دنک یم 

دناد و یم  یسایس  هعسوت  مدع  یسایس و  يداصتقا و  يزاسون  عیرس  دشر  زا  یشان  ار  تابالقنا  نزاوتمان  هعـسوت  حرط  اب  نوتگنیتناه 
.دنک یم  نایب  یقرش  یبرغ و  توافتم  يوگلا  ود  رد  ار  اه  بالقنا 
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يربج و هدیدپ  کی  ار  بالقنا  ًاساسا  هتشاد و  بالقنا  هدیدپ  هب  تبسن  يراتخاس  دید  کی  هک  بالقنا  زادرپ  هیرظن  لوپچاکسا ، ادت 
يربهر هدارا ، شقن  تسا و  هداد  دوخ  هاگدید  رد  یلیدعت  ناریا  یمالسا  بالقنا  هعلاطم  اب  درک  یم  ریـسفت  اه  ناسنا  هدارا  زا  جراخ 

.تسناد یساسا  یمالسا  بالقنا  عوقو  رد  ار  يژولوئدیا  و 

اب دنک و  یم  نییبت  دوخ  تردق  يروئت  ساسا  رب  ار  یمالـسا  بالقنا  دشاب ، یم  نردم  تُسپ  نازادرپ  هیرظن  زا  یکی  هک  وکوف  لشیم 
.دناد یم  یساسا  مهم و  رایسب  ار  بالقنا  يربهر  عّیشت و  بتکم  شقن  بالقنا ، داجیا  رد  يّدام  يداصتقا و  ياه  هزیگنا  ّدر 

رهوگ ود  تقیقح  رد  ینورد  ياوتحم  نیا  هک  دـناد  یم  یخیراـت  ياـه  شبنج  أـشنم  ار  وا  ینورد  ياوتحم  اـی  ناـسنا  ردـص ، دـیهش 
ساسا تسا و  یمدآ  زاس  هدنیآ  هک  تسا  هدارا  هشیدنا و  قیفلت  عامتجا ، خیرات و  ورملق  رد  .دشاب  یم  هدارا  هشیدـنا و  ینعی ، فیرش 

.دشاب یم  یعامتجا  یسایس و  تالّوحت  همه  يانبریز  ینورد  ياوتحم  نیا  دهد و  یم  لکش  ار  وا  یخیرات  شبنج 

مکاـح عضو  زا  مدرم  یتقو  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  اـه  یتحاراـن  اـه و  یتیاـضران  هلـسلس  کـی  لولعم  ار  بـالقنا  يرّهطم ، دـیهش 
.دیآ یم  دوجو  هب  بالقنا  هنیمز  دننکب  وزرآ  ار  یبولطم  عضو  دنشاب و  نیگمشخ  یضاران و 

یساسا ناکرا  زا  ار  يزیتس  ملظ  يرگشاخرپ و  هیحور  بولطم ، عضو  کی  نامرآ  دوجوم و  عضو  زا  یتیاضران  رب  هوالع  ناشیا  هّتبلا 
.دناد یم  هعماج  رد  بالقنا  کی  عوقو 
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اه شسرپ 
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.دینک هسیاقم  ار  بالقنا  یفسلف  یقالخا و  یهقف ، موهفم  . 3
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رد یعیش  مالسا  راد و  لیصحت  تلود   » هلاقم یعامتجا و  ياه  بالقنا  اه و  تلود  باتک  رد  لوپچاکـسا  ادت  هاگدید  نیب  زیامت  . 18
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هعلاطم تهج 

خیرات لحارم  سکرام و  هاگدید 

: دنک یم  هدرک و  یط  ار  یخیرات  هلحرم  جنپ  یتاقبط ، تازرابم  رثا  رد  رشب  خیرات 

هقبط یب  هعماج  داجیا  هب  ًاتیاهن  یتاـقبط  هزراـبم  نیا  هک  مسینومک  مسیلایـسوس و  يراد ، هیامرـس  یلادوئف ، يراد ، هدرب  هیلّوا ، نومک 
.دنیوگ ار  رگید  هلحرم  هب  یخیرات  هلحرم  کی  زا  روبع  لاقتنا و  سکرام ، هاگدید  رد  بالقنا  فیرعت ، نیاربانب  .دـش  دـهاوخ  رجنم 

رد دـیاب  راچان  هب  زین  ناسنا  تسا و  هنایارگربج  تکرح  کی  قوف  یخیرات  دـنیارف  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  ّتیمها  زیاح  هک  يا  هتکن 
نیمه رب  .تسا و  زاس  ناسنا  هک  تسا  خیرات  نیا  هکلب  دزاس  یمن  خیرات  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  .دنک  تکرح  خیرات  تکرح  ریـسم 
دناوت یمن  سک  چیه  درادن و  یتلاخد  نآ  شیادیپ  رد  یناسنا  هدارا  دوب و  دـهاوخ  ریذـپان  بانتجا  يرورـض و  يرما  بالقنا  ساسا 

.ینداد ماجنا  هن  تسا ، یندش  ماجنا  بالقنا  رگید  مالک  هب  .دهد  رییغت  ار  نآ  لحارم 

: دومن میسرت  ناوت  یم  ریز  تروص  هب  ار  سکرام  هیرظن  قوف  بلاطم  هب  هّجوتاب 
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یگناگیب دوخ  زا  هدشرامثتسا -  هقبط  . 2 رامثتسا ) دیدشت   ) نویسازینردم مکاح -  هقبط  . 1 یعامتجا : طباور  تخاس  دـیلوت -  هویش 
.بالقنا یتاقبط -  یهاگآ  - 

یقرش یبرغ و  يوگلا  نوتگنیتناه و 

: دیوگ یم  نینچ  بالقنا  یقرش  یبرغ و  يوگلا  ود  نیا  نایب  رد  نوتگنیتناه 

یتیفارـشا ای  قلطم  هاش  کی  نآ  سأر  رد  هک  دریگ  یم  تروص  یتّنـس  رایـسب  میژر  ّدـض  رب  بالقنا  ًـالومعم  یبرغ  يوگلا  رد  ًـالّوا ،
هقبط هب  هتـسباو  ناربهرای  هدوب ، دیدش  یلام  ياهانگنت  راچد  میژر  هک  دهد  یم  خر  ینامز  بالقنا  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  راد  نیمز 

كون هک  یلاح  رد  .دنـشاب  هدـش  هجاوم  نارکف  نشور  تعیب  رییغت  اب  ای  هداد  تسدزا  ار  دوخ  هناهاش  هدارا  سفن و  هب  دامتعا  مکاح ،
ار طّسوتم  هقبط  دنمورین  نیون و  رـصانع  تسا  نکمم  هک  تسا  دّدـجتم  يّدـحات  یمیژر  تمـس  هب  یقرـش  ياه  بالقنا  تالمح  زیت 

تموکح هب  رگرامعتـسا  روشک  کی  تورث  تردق و  ای  دنـشاب ، رادروخرب  زین  تردق  ظفح  يارب  مزال  یمحر  یب  زا  هدرک و  بذـج 
اهنآ تسین و  رّوصتم  نویبالقنا  يارب  یعیرس  يزوریپ  هنوگ  چیه  یطیارش  نینچ  رد  دشاب ، هدیشخب  يریگمـشچ  يرترب  نیمزرـس  نآ 

.دنزاس راومه  دوخ  ندیسر  تردق  هب  يارب  ار  هار  ییاتسور  بالقنا  ینالوط  دنور  کی  قیرط  زا  دیاب 

اّما دننارتسگ ; یم  اهاتسور  رب  جیردت  هب  ار  ناش  هطلس  سپس  دنسر و  یم  تردق  هب  تختیاپ  رد  ادتبا  نایبالقنا  یبرغ ، لدم  رد  ًایناث ،
تاغیلبت باعرا و  قیرط  زا  تسد  رود  يا  هقطنم  رد  دننک و  یم  ینیشن  بقع  يزکرم  يرهش و  قطانم  زا  نویبالقنا  یقرـش ، لدم  رد 

زا ار  دوخ  یماظن  تایلمع  جیردت  هب  هداد و  شرتسگ  ار  ناشرادتقا  كدنا  كدنا  دنیآ ، یمرب  ناییاتسور  ینابیتشپ  بلج  ددص  رد 
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یم لاغشا  ار  تختیاپ  هجیتن  رد  دنناشک و  یم  مّظنم  ياه  گنج  ماجنارس  یکیرچ و  ياه  گنج  حطس  هب  يدرف  یتسیرورت  تالمح 
.دننک (1)

ناریا بالقنا  دروم  رد  لوپچاکسا  يارآ 

شنک هب  نداد  لکـش  رد  یگنهرف  میهافم  یتدـیقع و  ياه  ماـظن  نکمم  شقن  زا  يو  كرد  دـسیون : یم  شا  هلاـقم  رد  لوپچاکـسا 
.تسا هدوب  ناریا  بالقنا  رد  يژولوئدیا  يربهر و  شقن  لیلد  هب  رما  نیا  هتفای و  قیمعت  یسایس  ياه 

ماما شقن  نینچ  مه  هریغ و  هعیش و  يژولوئدیا  خیرات و  نویناحور ، هدرتسگ  هکبش  دجاسم ، نوچ  يدیلک  عبانم  جیسب  رد  املع  شقن 
هک تسا  حضاو  يردق  هب  توافتم  قیالع  اب  قرفتم و  تعامج  هدننک  دـّحتم  يورین  ناونع  هب  ناریا  بالقنا  رد  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ

یتازرابم و یبالقنا و  هقباس  نتـشاد  اب  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  .درمـش  کچوک  ار  نآ  ای  دنز  زاب  رـس  نآ  زا  دناوت  یمن  سک  چیه 
يا هتـسد  دنچ  هعماج  کی  یتیاضران  مشخ و  تسناوت  هدرتسگ  ترهـش  و  تیعجرم ) ) یبهذم هاگیاج  نیرت  عیفر  زا  ندوب  رادروخرب 

، ناریا بالقنا  رد  مالـسا  املع و  هّرـس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  نشور  مهم و  شقن  ّتلع  هب  .دنک  زکرمتم  دحاو  فده  کی  يوس  هب  ار 
: دیوگ یم  هدرک ، لیدعت  یعامتجا  ياه  بالقنا  رد  يربهر  يژولوئدیا و  شقن  هب  عجار  ار  دوخ  رظن  لوپچاکسا 

« هتخاس  » يا هدوت  یعامتجا  تضهن  کی  طّسوت  هناهاگآ  ًادمع و  هک  هتشاد  دوجو  ایند  رد  بالقنا  کی  هک  تفگ  ناوتب  عقاو  رد  رگا 
.تسا هاش  هیلع  ناریا  بالقنا  بالقنا ، نآ  عطق  روط  هب  دزاس  نوگنرس  ار  نیشیپ  ماظن  ات  تسا  هدش 

کی ياهدومنهر  زا  دندوب و  هدمآ  درگ  هعیش  مالسا  ياول  تحت  ناریا  يرهـش  هعماج  ياه  شخب  هیلک  يدالیم ، لاس 1978  رخآ  ات 
هللا تیآ  هعیش ، ردقیلاع  یناحور 
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هدـنام یقاب  هتـسباو  وا  هب  نانچ  مه  هک  يدارفا  هیلک  هاش و  هیلع  ریذـپان  شزاـس  تفلاـخم  تهج  رد  هّرـس ،) سدـق   ) ینیمخ هللا  حور 
دوب شرتسگ  لاح  رد  مادم  هک  اهنآ  تاباصتعا  يرهـش و  ياه  هدوت  تارهاظت  زا  هداعلا  قوف  يا  هعومجم  .دندرک  یم  يوریپ  دندوب ،

، نارو هشیپ  نارگراک ، ناراکیب ، نیرفآ ، گرم  یماـظن  بوکرـس  مغر  یلع  تشاد و  ینوزف  هب  ور  هراومه  اـهنآ  یبـالقنا  ترارح  و 
تـسیلایسوس هچ  نآ  .داد  یم  شیارآ  هاش  میژر  هیلع  رب  ار  ناریا  طّسوتم  هقبط  نادنمراک  نایوجـشناد و  نازومآ ، شناد  ناناگرزاب ،

مدرم دـمآ -  اهنآ  کـمک  هب  گـنج  هک  يدراوم  رد  رگم  دـندوبن  قفوم  زگره  و  دـندید -  یم  ار  نآ  باوخ  زاـبرید  زا  یبرغ  ياـه 
.دـندناشوپ لمع  هماج  تسیلاـیرپما »  » دـساف و یتنطلـس  میژر  هیلع  ریگارف  تضهن  کـی  هب  دوخ  يا  هدوت  جیـسب  اـب  ناریا  نیـشنرهش 

نوگنرـس ینعی  نآ ; هیلّوا  هلحرم  رد  صوصخلا  یلع  .دـش  هتخاـس  یقطنم  هناـهاگآ و  تروص  هب  هکلب  دـماین ، ًافرـص  اـهنآ  بـالقنا 
یّلع بوچراچ  زا  ناریا  بالقنا  عوقو  دنیارف  هظحالم  لباق  جورخ  دروم  رد  يدیدرت  چیه  دیابن  نیا  ربانب  .یلبق  یسایس  میژر  نتخاس 

(1) داد .» هار  دوخ  هب  دوب  هداد  خر  نیچ  هیسور و  هسنارف ، ياه  بالقنا  زاغآ  رد  هچ  نآ 

.دش دهاوخ  رکذ  اج  نآ  رد  يدعب ، لصف  ثحب  اب  بسانت  رطاخ  هب  هک  دراد  دوجو  هلاقم  نیا  رد  زین  يرگید  ّمهم  بلاطم 
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یمالسا بالقنا  یتدیقع  يرکف و  ياه  هنیمز  - 2

هراشا

درف و هب  رصحنم  یبالقنا  یمالـسا ، بالقنا  رظن  نیا  زا  .تسا  نآ  ندوب  ینید  یبهذم و  ّتیهام  یمالـسا ، بالقنا  یگژیو  نیرت  مهم 
ای و  هیسور ، ربتکا 1917  بالقنا  لثم  دنا ، هدوب  يّدام  يداصتقا و  ای  ّتیهام  ظاحل  زا  ناهج ، ّمهم  ياه  بالقنا  نوچ  .تسا  ریظن  یب 

بالقنا رد  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدوبن  یبهذم  اه  بالقنا  نیا  زا  کی  چیه  هسنارف ; ریبک 1789  بالقنا  لثم  هناهاوخ ، يدازآ  یسایس و 
هب مدرم  نامیا  داقتعا و  نآ  یـساسا  لماع  هتـشاد و  دوجو  زین  هدـیقع  نامیا و  یـسایس ، يداصتقا و  لـماوع  راـنک  رد  ناریا  یمالـسا 

.تسا نآ  ندوب » یمالسا   » یمالسا بالقنا  یلصا  ّتیهام  ظاحل  نیدب  .دوب  مالسا 

رطخ ضرعم  رد  ار  دوخ  بتکم  هک  یماگنه  دنشاب ، هتسب  لد  تّدش  هب  نآ  ياه  شزرا  هب  هتشاد و  نامیا  بتکم ، کی  هب  هک  یمدرم 
: يرّهطم دیهش  ریبعت  هب  .دننز  یم  مایق  هب  تسد  بتکم ، لماک  يایحا  رطخ و  زا  يریگولج  يارب  دننیبب ،

نیع رد  مدرم  درادن و  نآ  نادـقف  ای  یـسارکمد ، یـسایس و  يدازآ  اب  یطابترا  ای  یگنـسرگ ، يریـس و  هب  یطبر  چـیه  یبالقنا  نینچ 
دنزیخ یمرب  دوخ  داقتعا  دروم  بتکم  لماک  رارقتسا  مدع  لیلد  هب  طقف  یسایس ، يدازآ  نتشاد  زین  مکـش و  يریـس  يداصتقا و  هافر 

.دننک (1) یم  بالقنا  و 
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ياقترا يدازآ و  تینما ، حلـص ، تلادـع ، نماض  دراد و  رـشب  یگدـنز  میظنت  يارب  یلماـک  حرط  هماـنرب و  مالـسا  هک  نیا  هب  داـقتعا 
یعامتجا یـسایس -  ماظن  ییاپرب  .تسا و  هدوب  نآ  يزوریپ  یمالـسا و  بالقنا  دشر  ییادیپ و  یلـصا  لماع  دشاب ، یم  ناسنا  يونعم 

ادخ و هار  رد  داهج  داعبا  نیرتزراب  زا  هار ، نیا  رد  هزرابم  هک  دوش  یم  بوسحم  مالسا  ّتیعماج  هب  داقتعا  زا  ییزج  مالسا ، يانبم  رب 
.تسا داقتعا  نامیا و  یّلجت 

رب قبطنم  ار  دوخ  راتفر  لاـمعا و  دـننک  یم  یعـس  زیچ  ره  زا  شیپ  مدرم  دنتـسه ، یهلا  نید  هب  دـقتعم  هک  یمالـسا  هعماـج  کـی  رد 
هک تسا  یسایس  راک  نیرت  مهم  مادقا و  نیرت  نشخ  هک  بالقنا  هنحـص  هب  دورو  ًاصوصخ  دنهد ، ماجنا  دوخ  یبهذم  ینید و  هدیقع 

.دراد زاین  یمالسا  عبانم  زا  يا  هدننک  عناق  هیجوت  هب 

دوخ یـسایس  تکرح  هزرابم و  رد  یحو  مایپ  ناونع  هب  ار  نآ  دننک و  یم  عوجر  نآرق  هب  زیچره  زا  لبق  ناناملـسم  اتـسار ، نیمه  رد 
صوصخ نیا  رد  رین  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  هریس  مالک و  زا  نآرق  رب  هوالع  نایعیـش  .دنریگ  یم  ماهلا  نآ  زا  دنراد و  رظن  ّدم 

شخب ماهلا  خیرات  لوط  رد  هراومه  عّیشت  بتکم  نآرق و  رد  هک  يرّکفت  لوصا و  نوماریپ  ار  دوخ  ثحب  ام  نیاربانب  .دنریگ  یم  هرهب 
: میریگ یم  یپ  هدوب ، یعامتجا  میظع  ياه  بالقنا  اه و  مایق  كّرحم  یعامتجا و  یسایس -  ياه  تکرح 

نآرق رد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  - 1

هراشا

هب ار  ناسنا  شنیرفآ ، ماظن  رد  دنوادخ  ّتنـس  نایب  ای  یلک ، لوصا  حرط  ای  هعقاو  کی  لقن  اب  میقتـسمریغ و  روط  هب  ًابلاغ  میرک  نآرق 
هنوگچ ار  ناش  یعاـمتجا  یـسایس -  یگدـنز  هک  دـهاوخ  یم  شناوریپ  زا  میقتـسم  باـطخ  اـب  زین  یهاـگ  دـناوخ و  یم  ارف  تکرح 

ار ناناملـسم  یـسایس  تکرح  هزرابم و  ياه  هزیگنا  ینابم و  یهلا  یحو  مایپ و  ناونع  هب  نآرق  خیرات ، لوط  رد  اذـل  و  دـنهد ؛ ناماس 
یسایس رکفت  داد و  یم  لکش 
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یم لیکـشت  ار  ناناملـسم  یـسایس  تایح  يزکرم  هتـسه  نآرق  تقیقح  رد  هدوب و  یمالـسا  ياه  مایق  اه و  تضهن  همه  روحم  نآرق 
.داد

، تماما لصا  لیبق : زا  یتایآ  تسا ؛ هدوب  یـسایس  ياه  تکرح  تازرابم و  شخب  ماـهلا  نآرق ، زا  يرامـش  یب  تاـیآ  ساـسا  نیا  رب 
لاتق تداهش ، ترجه و  داهج ، راثیا و  تفالخ ، لصا  هدحاو ، تّما  لیکشت  داّحتا و  هب  توعد  فالتخا ، زا  زیهرپ  يربهر ، زا  تعاطا 

، متـس ملظ و  یفن  لـثم ، هب  هلباـقم  راّـفک ، هطلـس  یفن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  ناـنآ ، زا  تئارب  ناکرـشم و  راّـفک و  اـب 
هب راصتخا  تیاـعر  يارب  اـم  هک  ...و  لـطاب  قح و  نیب  یمیاد  هزراـبم  لـصا  ناربکتـسم و  اـب  هزراـبم  موزل  نافعـضتسم و  زا  تیاـمح 

.میزادرپ یم  دروم  دنچ  حیضوت 

( متس ملظ و  یفن   ) ییادز ملظ  لصا  فلا )

ار ادخ  دنک و  یم  زاغآ  ادخ  زا  اه ، ناسنا  یعامتجا  ياه  تیلاّعف  هنحص  يرشب و  هعماج  زا  ییادز  ملظ  ترورـض  رب  دیکأت  رد  نآرق 
انامه  1 ٍهَّرَذ ؛)...  َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهّللا ال  َّنِإ  : )... دوش یمن  لـیاق  شنیرفآ  ماـظن  رد  ییاـج  هنوگ  چـیه  ملظ  يارب  دـناد و  یم  ملظ  زا  اّربم 

.دنک یمن  ملظ  اه  ناسنا  هب  يا  هّرذ  دنوادخ 

.دنک یمن  متس  دوخ  ناگدنب  ّقح  رد  زگره  دنوادخ   2 ِدِیبَْعِلل ) ٍمّالَِظب  َْسَیل  َهّللا  َّنَأ  َو  )... 

، دنک یم  عنم  ار  ندرک  ملظ  اهنت  هن  و  دناد ; وا  دوخ  هدهع  رب  ناسنا  ریذـپان  بانتجا  تیلوئـسم  ار  يرـشب  هعماج  زا  ییادز  ملظ  نآرق 
زین ملظ  نتفریذپ  تسا ، حیبق  تشز و  نآرق  قطنم  رد  ندرک  ملظ  هک  يروط  نامه  ینعی  دنک ; یم  موکحم  زین  ار  ملظ  شریذـپ  هکلب 

لیاق یتخس  تازاجم  نآ  يارب  دشاب و  یم  حیبق  تشز و 
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.دیورب ملظ  راب  ریز  هن  دینکب و  ملظ  هن   1 َنوُمَلُْظت )  َنوُِملْظَت َو ال  ال  : )... دوش یم 

یم هعماج  نارگید و  اب  نتـشیوخ و  اب  ادـخ و  اب  ناـسنا  هطبار  ورملق  هلمج  زا  يرـشب  تاـیح  ياـهورملق  همه  لـماش  ییادز  ملظ  نیا 
هدـمآ نآ  ياهدـمایپ  راـثآ و  ناـیب  ملظ و  ندومن  موـکحم  ییادز و  ملظ  هنیمز  رد  هیآ  هاـجنپ  تسیود و  زا  زواـجتم  نآرق  رد  .دـشاب 

.تسا

، ملظ مدع  رب  ینبم  یسایس  ماظن  يرادیاپ  تابث و  رب  ثیداحا  دیکأت  روظنم  نیمه  هب  تسا ، رتدب  رفک  زا  ملظ  یعـضو ، راثآ  ظاحل  زا 
ماود و ملظ  اب  اّما  تسا ، ءاقب  لباق  رفک  اب  یهاـشداپ  تموکح و  ملظلا ، عم  یقبی  ـالو  رفکلا  عم  یقبی  کـلملا  : » تسارما نیا  ياـیوگ 
زا ماهلا  اب  ناریا  ّتلم  هک  هدوب  يولهپ  ِمیژر  ِمتـس  ملظ و  اب  هزرابم  یمالـسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  زا  یکی  نیاربانب  درادن » ءاقب 

.دروآ دوجو  هب  ار  مایق  نیا  ینآرق  لصا  نیا 

یهّللا تفالخ  لصا  ب )

.تسا نآ  رد  تموکح  نیمز و  ییاهن  ثراو  ادـخ و  تیمکاح  رارقتـسا  راد  هدـهع  نیمز و  رد  ادـخ  هفیلخ  ناسنا  نآرق ، هاگدـید  زا 
يونعم يّدام و  تاناکما  همه  زا  دـنک و  بسک  گرزب  تیلوئـسم  نیا  زارحا  يارب  ار  مزال  طیارـش  صیاصخ و  تسا  فّظوم  ناـسنا 

.دریگب هرهب  تسا  هداهن  يو  رایتخا  رد  يادخ  هک 

 ... ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  : - ) درک نایب  رـشب  تفالخ  لعج  رب  ار  دوخ  هدارا  هک  نآ  نمـض  دـنوادخ 
طرـش مداد ، -  رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  ناسنا  نم  انامه  دومرف  هکئالم  هب  دنوادخ  هک  ینامز  2 و   ؛)

اُولِمَع ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَعَو   ) تسا هدش  رّکذتم  زین  ار  نآ  هب  لین 
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ار دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنا و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  داد  هدـعو  دـنوادخ   1 ِضْرَْألا )...  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا 
رد ندش  ادخ  نیـشناج  طرـش  ود  حـلاص ، لمع  ینعی  یلعف  نسُح  نامیا و  ینعی  یلعاف  نسُح  .دـهد  رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  هفیلخ 

ِّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای  : ) دومرف ناـیب  زین  ار  نیـشناج  هفیظو  نآ  لاـبند  هب  .تسا  نیمز  يور 
.امنب قح  هب  مکح  مدرم  نیب  رد  سپ  میداد ، رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  نیشناج  ارت  ام  دواد  يا   2 ... ( 

رد دـشاب و  هاگیاج  نیا  طیارـش  دـجاو  هک  دـنک  یم  يوریپ  تموکح  نامرف  زا  ینامز  ناملـسم  کی  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  نیارباـنب 
رارقتسا یگتسیاش  ياراد  نآ  مکاح  هک  دننک  مایق  یتموکح  داجیا  يارب  هک  دنک  یم  مکح  یمالسا  هفیظو  یگتسیاش ، مدع  تروص 

.دشاب نیمز  يور  رد  یهلا  تیمکاح 

لیبس یفن  لصا  ج )

هار نامیا  لها  هب  تبـسن  نارفاک  يارب  هاگچیه  ادـخ  3 ؛ ًالِیبَس ) َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهّللا  َلَـعْجَی  َْنل  َو  هفیرـش ...(  هیآ  ساـسا  رب 
نیناوق يریگ  تهج  اذل  دنورن ؛ راّفک  هطلـس  ریز  ناناملـسم  هک  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  دنوادخ  یعیرـشت  هدارا  دومن ، دهاوخن  زاب  ّطلـست 

دنوش ّطلسم  ناناملسم  رب  راّفک  دوش  بجوم  هک  يدادرارق  دّهعت و  ای  مادقا  ره  ساسا ، نیمه  رب  .دشاب  یم  اتسار  نیمه  رد  مه  مالسا 
خیرات لوط  رد  یجراخ  هطلس  یلخاد و  دادبتـسا  اب  ناناملـسم  هزرابم  .درادن  یقوقح  شزرا  هدوب و  لطاب  تسا ، مارح  هک  نآ  نمض 

.تسا ریسفت  هیجوت و  لباق  لصا  نیمه  ساسارب  زین 
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هک تسا  لصا  نیا  تسا و  هتـشاد  يا  هدننک  نییعت  شقن  رـصاعم  خـیرات  رد  هژیو  هب  ناناملـسم ، یـسایس  خـیرات  رد  ینآرق  لصا  نیا 
ماـما يریگ  عـضوم  يزاریـش و  يازریم  طّـسوت  وکاـبنت  زاـیتما  ياـطعا  اـب  هزراـبم  .دـشاب  یم  ناناملــسم  یــسایس  لالقتــسا  نماـض 

هب ناشا  هزراـبم  رد  تضهن  ربهر  ود  ره  دوب و  لـصا  نیمه  رب  ینتبم  لاس 1342 ش ، رد  نویسالوتیپاک  ربارب  رد  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ
هطلس بجوم  هک  يدادرارق  ای  هدهاعم و  نامیپ ، هنوگره  لیبس ، یفن  لصا  هب  هّجوت  اب  نیاربانب  .دنا  هدومن  دیکأت  حیرـصت و  لصا  نیا 

، یمدرم هاگیاج  مدع  ببس  هب  هک  يولهپ  اضردّمحم  يروتاتکید  دبتـسم و  میژر  .دشاب و  یم  عونمم  دوش  یمالـسا  روشک  رب  هناگیب 
یمالسا هعماج  رب  ار  اه  ییاکیرمآ  ناگناگیب و  ّطلست  اه ، هدهاعم  اهدادرارق و  نتسب  تازایتما و  نداد  اب  هدوب ، هتسباو  هناگیب  لود  هب 

ياـه تلود  راّـفک و  هطلـس  ریز  زا  جورخ  روـظنم  هب  يوـلهپ  هتـسباو  میژر  هیلع  ناریا  ناملـسم  مدرم  ماـیق  نیارباـنب  .دوـمن و  مـهارف 
.دوش یم  بوسحم  ینآرق  لوصا  یمالسا و  نیناوق  هب  لمع  و  يرامعتسا ،

طسق لدع و  هعسوت  هماقا و  د )

يارجا طسق و  هماقا  نآ  مزال  طرـش  اّما  تساهنآ ; بیذهت  اه و  ناسنا  تیبرت  ناربمایپ ، یلـصا  فده  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد 
نهآ رب  ندـیبوک  هلزنم  هب  یتلادـع  یب  زا  هدـنکآ  ياضف  رد  هدولآ و  طیحم  رد  دـنوادخ  تدابع  یکاپ و  راـظتنا  اریز  تسا ؛ تلادـع 
َموُقَِیل َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  دیامرف ( : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  روظنم  نیمه  هب  .تسا  درس 

هماقا مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  ناشیا  رب  میداتـسرف و  تازجعم  ّهلدا و  اب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم  اـنامه   1 ...ِطْسِْقلِاب ؛) ُساّنلا 
.دننک طسق  تلادع و 
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یب اب  ینامز  ره  رد  دیاب  ناملسم  کی  تسا و  لدع  طسق و  شرتسگ  ارجا و  تهج  رد  شالت  زین  ناناملسم  فیاظو  زا  یکی  نیاربانب 
.تسا هدوب  يروحم  لصا  کی  خیرات ، لوط  رد  یمالسا  ياه  شبنج  هزرابم و  رد  لصا  نیا  .دنک  هزرابم  اه  یتلادع 

 - هدش هتـشک  تلادع  يرارقرب  رطاخ  هب  هدوب و  تلادع  همـسجم  رهظم و  هدوب  هعیـش  ياوشیپ  نیلّوا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
يرارقرب شا  یناهج  تموکح  فده  دشاب ، یم  هعیـش  ياوشیپ  نیرخآ  هک  جـع ) ) يدـهم ترـضح  و  هلدـع -  هّدـشل  هبارحم  یف  لتق 

(1) ًاروج .» ًاملظ و  تئلم  امدعب  ًاطسق  الدع و  ضرالا  ءالمی  يذلا   » تسا لدع 

داـجیا عناـم  يرگدادـیب و  ضیعبت و  لـماع  هک  يولهپ  رگمتـس  میژر  هیلع  لـصا ، نیا  هب  هّجوت  اـب  ناریا  ناملـسم  مدرم  ببـس  نیدـب 
هنیمز زا  یکی  ناونع  هب  ینآرق  لصا  نیا  سپ  .دندوب  تلادع  رب  ینتبم  ماظن  راتـساوخ  هدومن و  مایق  دوب ، یمالـسا  هعماج  رد  تلادـع 

.دوش یم  بوسحم  يولهپ  میژر  هیلع  ناریا  ناملسم  ّتلم  بالقنا  يداقتعا  يرکف و  ياه 

یناهج دحاو  تموکح  هدحاو و  تما  لیکشت  ه )

نامزاس لیکشت  .تسا  هتـشاد  دوجو  رـشب  نایم  رد  هراومه  ناگمه ، رب  دحاو  نوناق  تیمکاح  یگچراپ و  کی  تدحو و  هب  شیارگ 
ندـش و یناهج  هلئـسم  یناهج ، هدـکهد  هیرظن  یناـهج ، نیون  مظن  هدـیدپ  نینچ  مه  دـّحتم ، لـلم  روشنم  نیودـت  یللملا ، نیب  ياـه 
هن میرک  نآرق  .دنراد  يرابکتـسا  يرامعتـسا و  فدـه  اه  هیرظن  نیا  ناحاّرط  هچرگ  دراد ؛ رارق  اتـسار  نیمه  رد  ییارگمه ، تسایس 

فالتخا لماوع  دوجو  اب  ار  اه  ناسنا  دنک و  یم  تدحو  هب  توعد  دـناد و  یم  دـحاو  تّما  ار  اه  ناسنا  همه  هکلب  ار  ناناملـسم  اهنت 
مجـسنم و یناوراک  نوچ  لّکـشتم و  نوگمه و  ارگمه و  يا  هعومجم  تسامرفمکح  اهنآ  نایم  هک  ییاه  توافت  اهزیامت و  زیگنا و 

يوس هب  تکرح  لاح  رد 
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1 اوُفَلَتْخاَف )...  ًهَدِحاو  ًهَّمُأ  ّالِإ  ُساّنلا  َناک  ام  َو  ; ) دیامن یم  توعد  ریگارف  یهدنامزاس  کی  هب  ار  وا  دـنک و  یم  یّقلت  دـحاو  فدـه 
.دمآ دوجو  هب  اهنآ  نیب  رد  فالتخا  سپس  دندوب ، يدحاو  تّما  اه  ناسنا  همه 

نارگمتـس و اب  هدومن و  مهارف  ار  یناـهج  دـحاو  تموکح  هدـحاو و  تّما  ققحت  هنیمز  اـت  دـنفّظوم  ناناملـسم  لـصا ، نیا  ساـسا  رب 
يولهپ توغاط  تموکح  اب  لصا  نیا  زا  ماهلا  اـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـنزیخرب و  هزراـبم  هب  دنتـسه  رما  نیا  عناـم  هک  ناـیتوغاط 

.دناسرب یگچراپ  کپ  تدحو و  هب  ار  یمالسا  هعماج  هک  دندوب  یتموکح  راتساوخ  هدومن و  هزرابم 

لطاب قح و  نیب  موادم  هزرابم  و )

توغاط لباقم  رد  یهلا  يایبنا  ناما  یب  راکیپ  تسا و  هدوب  رـشب  خـیرات  لوط  رد  هراومه  لطاب  قح و  ناـیرج  ود  نیب  یمیاد  هزراـبم 
نآرق رد  بهلوبا ، لهجوبا و  اب  دّـمحم  نوعرف و  اب  یـسوم  دورمن ، اب  میهاربا  هزراـبم  .تسا  هدوب  لـصا  نیمه  ساـسا  رب  دوخ  ناـمز 

: تسا هدمآ  میرک 

هک دـنک  یم  هدارا  دـنوادخ  2 و  َلِـطاْبلا ؛)...  َلِْـطُبی  َّقَْحلا َو  َّقُِحِیل  َنیِِرفاـْکلا *  َِرباد  َعَطْقَی  ِِهتاـِملَِکب َو  َّقَْحلا  َّقُِـحی  ْنَأ  ُهّللا  ُدـیُِری  َو  )...
.دیامن وحم  ار  لطاب  دنک و  رادیاپ  ققحم و  ار  قح  ات  دنکرب  ار  نارفاک  هشیر  نب  خیب و  زا  دنادرگ و  تباث  ار  قح  نانخس  قدص 

: دیامرف یم  زین  رگید  هیآ  رد  و 

.دزاس یم  رقتسم  رادیاپ و  ار  قح  دنک و  یم  دوبان  ار  لطاب  دنوادخ   3 ِِهتاِملَِکب .)...  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َلِطاْبلا َو  ُهّللا  ُحْمَی  َو  )... 
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رارقتـسا يارب  دـنک و  عافد  قح  زا  دـشاب و  قح  لـها  ناـکم ، ناـمز و  ره  رد  دـیاب  هک  یناملـسم  ره  يارب  تسا  ییولباـت  لـصا ، نیا 
.دیامن هزرابم  لطاب  تموکح  لطاب و  اب  دشوکب و  قح  تموکح 

یهلا تیمکاح  لصا  ز )

هک یهلا  تسا  یقح  ّتیمکاح  تسادخ و  نآ  زا  يرـشب  هعماج  رد  تیمکاح  ّقح  ، 1 ِهِّلل )...  ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  نآرق ...(  هیآ  ساـسا  رب 
، دنراد ار  مدرم  يرادمامز  تموکح و  قح  دـنزاجم و  يو  بناج  زا  هک  یناسک  .ددرگ  یم  یـشان  يدـنوادخ  تیادـه  تیبوبر و  زا 
هک تسا  یناسک  هدهع  رب  دنرادن ، روضح  هعماج  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم هک  یطیارـش  رد  دنا و  موصعم  ناماما  یهلا و  يایبنا 

.دنا هدرک  نییعت  ادخ  رما  هب  شیپ  زا  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم هک  دنا  یطیارش  ياراد 

ار یمالسا  تموکح  هب  زاین  یمالسا ، ماکحا  ّتیهام  نآ و  ماکحا  ندوب  هنادواج  ندوب و  لماک  رطاخ  هب  یمالسا  نیناوق  يارجا  موزل 
.دنک یمن  ادیپ  ققحت  یمالسا  ماکحا  نآ  نودب  هک  دنک  یم  تباث 

لیکـشت یهلا و  تیمکاح  يرارقرب  توغاط و  تیمکاح  ندرب  نیب  زا  تهج  یهلا ، تیمکاح  لصا  زا  ماهلا  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
.ددرگ ارجا  روشک  نیا  رد  یمالسا  نیناوق  ات  تفرگ  لکش  یمالسا  تموکح 

ادخ هار  رد  هزرابم  داهج و  لصا  ح )

لوط رد  ار  نارگمتـس  ناملاظ و  هیلع  تازرابم  لصا ، نیا  زا  ماـهلا  اـب  ناناملـسم  هک  تسا  ینآرق  لوصا  نیرت  مهم  زا  یکی  داـهج » »
رد دنوادخ  .دنداد  یم  لکش  خیرات 
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َنیِذَِّلل َنِذُأ   ) .دـننزب هناّحلـسم  ماـیق  داـهج و  هب  تسد  دـنا ، هتفرگ  رارق  يّدـعت  ملظ و  دروـم  تقو  ره  داد  هزاـجا  ناناملـسم  هـب  نآرق 
.دننک داهج  هزرابم و  هدش  ملظ  اهنآ  هب  هک  یناسک  هدش  هداد  هزاجا  1 ؛ ...اوُِملُظ ) ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی 

رد ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا و  هدوب  ادـخ  هار  رد  داهج  ادـخ  يایلوا  و  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم یهلا و  يایبنا  یگدـنز  رـسارس 
.تسا هدوب  يولهپ  رباج  ملاظ و  تموکح  هیلع  داهج  هزرابم و  تقیقح 

ناربکتسم اب  هزرابم  نافعضتسم و  زا  تیامح  ط ) 

.تسا ناربکتسم  لباقم  رد  نافعضتسم  زا  تیامح  هزرابم ، رد  نآرق  لوصا  زا  یکی 

ِِملاّظلا ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِناْدلِْولا  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  (َو 
یعمج هک  یتروـص  رد  دـینک !؟ یمن  داـهج  ادـخ  هار  رد  ارچ   2 ًاریِـصَن ؛) َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اِیلَو َو  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اـُهلْهَأ َو 

دوخ بناج  زا  روآ و  نوریب  دنراکمتس  شمدرم  هک  يرهـش  نیا  زا  ار  ام  ایادخ ! راب  دنیوگ  یم  میاد  كدوک ، نز و  درم و  زا  ناوتان 
.هد رارق  يروای  ناگراچیب  ام  يارب 

رد اهنآ  يرای  کمک و  هب  دـننک و  مایق  ملاع  نافعـضتسم  زا  عافد  تیاـمح و  يارب  دـنفّظوم  ناناملـسم  همه  نآرق  هیآ  نیا  ساـسا  رب 
ناتسناغفا و نانبل و  نیطسلف و  نیوگزره ، ینسوب و  عافد  یب  ناملسم و  مدرم  زا  ناریا  مدرم  تیامح  .دنباتشب  ناربکتـسم  هیلع  هزرابم 

يارب ناریا  یمالـسا  بالقنا  .تسا  ینآرق  لصا  نیمه  ساـسا  رب  ناملـسمریغ ، ناملـسم و  زا  اـیند  شخب  ییاـهر  ياـه  شبنج  ماـمت 
رارمتسا هراومه  ار  لصا  نیا  هتفرگ و  لکش  ناربکتسم  اب  هزرابم  نافعضتسم و  زا  تیامح 
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دهاوخ عافد  تیامح و  دریگب ، لکش  ناربکتسم  نارگمتس و  ناملاظ و  هیلع  ملاع  رد  هک  یـشبنج  تضهن و  ره  زا  دیـشخب و  دهاوخ 
.دومن

یناگمه تراظن  لصا  ي ) 

ره شقن  .تسا  یناگمه  تراظن  لصا  دـنادرگ ، یم  زیامتم  اه  ّتلم  رگید  زا  ار  نانآ  هک  ناناملـسم  تایـصوصخ  نیرت  مهم  زا  یکی 
تیلوئسم شریذپ  رد  دیاب  هک  يدّهعت  دراد و  وا  تشونرس  رد  نارگید  لامعا  هک  یباتزاب  شا و  هعماج  تشونرس  نییعت  رد  ناملـسم 

درذگ یم  وا  فارطا  رد  هک  دشاب  يروما  همه  بقارم  رظان و  يو  هک  دنک  یم  باجیا  دشاب ، هتشاد  یعامتجا  ياه 

و هتیعر » نع  لوؤسم  مکّلک  عار و  مکّلک  ،»

دای نآ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  تحت  هک  لصا  نیا  ساسا  رب  ملـسمب » سیلف  نیملـسملا  رومأب  ّمتهی  مل  حبـصا و  نم  »
میرک نآرق  .دـشاب  یم  يو  یعامتجا  یگدـنز  ياه  شـالت  هعومجم  زا  ییزج  صخـش ، ره  یعاـمتجا  یـسایس و  تیلاّـعف  دوش ، یم 

هب دـیهد و  ماـجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  تـما ، نـیرترب  ناوـنع  هـب  ناناملـسم  یفّرعم  نـمض 
.دیشاب هتشاد  نامیا  دنوادخ 

رما هک  ارچ  دیتسه ، تّما  نیرتهب  امش  1 ؛  ِهّللِاب )...  َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  )
.دیراد نامیا  دنوادخ  هب  دینک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

هدـش نایب  ادـخ  هب  نامیا  زا  شیپ  هفیظو  نیا  هک  تساج  نآ  ات  یعامتجا  طباور  نتـشاد  هگن  ملاس  رد  نآ  شقن  لـصا و  نیا  ّتیمها 
.تسا

هزرابم داهج و  هب  موزل  تروص  رد  هدرک و  يریگولج  هعماج  رد  يورجک  فارحنا و  هنوگ  ره  زا  دنفّظوم  ناناملـسم  لصا ، نیا  ربانب 
زا یکی  لصا  نیا  .دنزیخرب 

ص:61

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


داسف و زا  یمالسا  هعماج  ندنام  ملاس  یمالسا و  تموکح  رارمتسا  هدوب و  یمالـسا  بالقنا  يداقتعا  يرکف و  ياه  هنیمز  نیرت  مهم 
.دش دنهاوخ  ّطلسم  یمالسا  هعماج  رب  رارشا  هرابود  دوشب  كرت  لصا  نیا  رگا  دراد و  یگتسب  لصا  نیا  يارجا  هب  اشحف 

يریگ هجیتن 

: دیآ یم  تسد  هب  ریز  جیاتن  هدش  دای  تایآ  بلاطم و  زا 

؛ تسا هتشاد  اهنآ  تازرابم  ناناملسم و  یسایس  تارّکفت  نییبت  رد  ار  یلصا  مهس  یمالسا  بالقنا  نوناق  ناونع  هب  نآرق  . 1

نیا دیاب  ناناملـسم  دنا و  ققحت  ارجا و  لباق  هک  دنا  یقیاقح  هکلب  دنتـسین ، ینامرآ  نیوانع  يرـس  کی  اهنت  هدش  دای  ياهروتـسد  . 2
؛ دنروآ مهارف  ار  نآ  قّقحت  هنیمز  ای  دننک  ارجا  ار  یهلا  تاروتسد 

دنرادن و ارجا  تیلباق  یمالسا  ردتقم  تموکح  لیکشت  اب  زج  ای  دنا  تموکح  لیکـشت  زاس  هنیمز  ای  هدش ، دای  نیوانع  زا  يرایـسب  . 3
؛ درادن یّصاخ  نامز  هب  صاصتخا  زین  نیا  تسا و  یسایس  روما  رد  نید  تلاخد  رب  یلیلد  دوخ  نیا 

رود هب  ملاس و  یطیحم  داجیا  مالـسا  تارّرقم  میرک و  نآرق  تلاسر  هک  دیآ  یم  تسد  هب  زین  يداینب  هجیتن  نیا  روکذـم  تایآ  زا  . 4
؛ دنیامیپب ار  لامک  هار  دنناوتب  ادخ  ناگدنب  نآ  وترپ  رد  ات  تسا  یهابت  داسف و  فاحجا و  ملظ و  هنوگ  ره  زا 

لوصا و نیا  زا  ماهلا  اب  ناریا  ناملـسم  ّتلم  دـهد و  یم  لکـش  ار  ناناملـسم  يداقتعا  يرکف و  ياه  هشیر  هدـش  دای  لوصا  ماـمت  . 5
ساسا رب  دـنداد و  لکـش  هتـسباو  دبتـسم و  رگمتـس ، ملاظ ، ياه  تموکح  زا  یکی  هیلع  ار  یمالـسا  میظع  بالقنا  نیا  ینآرق  تایآ 

ارجا یمالـسا  تعیرـش  ینارون  ماکحا  نییبت و  یمالـسا  فراعم  ات  دندروآ  دوجو  هب  ار  یمالـسا  تموکح  ینآرق  تارّکفت  نامرآ و 
.ددرگ
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عّیشت بتکم  رد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  ياه  هشیر  - 2

هراشا

رد يریذـپانراکنا  شقن  ًاعطق  هعیـش  يرکف  ینابم  اذـل  تسا ; عّیـشت  زکرم  ناریا و  رد  بالقنا  نیا  هاگتـساخ  هاـگیاپ و  هک  اـج  نآ  زا 
.تسا هتشاد  نآ  قّقحت 

نآ موصعم  نادنزرف  ترضح و  نآ  لصفالب  تماما  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع تفالخ  هب  داقتعا  نامه  عّیشت  حور  تقیقح و  دیدرت  نودب 
بلطم نیا  .تسا  مالسا  یعیبط  دولوم  زین  دوب و  رشب  تیاده  رد  دنوادخ  ّتنس  زا  یشخب  نآرق و  نتم  زا  هتساخرب  هک  تسا  راوگرزب 

: دوش یم  نایب  بیرقت  هس  اب 

یهلا تیاده  هب  رشب  رمتسم  زاین  فلا )

.دراد زین  یعیرشت  تیاده  هب  زاین  دنرادروخرب ) نآ  زا  تادوجوم  همه  هک  ینیوکت  تیاده  رب  هوالع   ) دوخ شنیرفآ  ياضتقا  هب  رـشب 
بلاطم نایب  نمض  میرک ، نآرق  رد  .تسا  زاین  نیا  ندروآرب  لّفکتم  ماما ، بصن  نییعت و  میرک (1) و  نآرق  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ 

.تسا هدش  حیرصت  زین  تماما  لعج  هفسلف  ماما و  طیارش  هدش ، دای 

: دراد یم  نایب  نبرک ،» يرناه   » روسفرپ

رارمتـسا و روط  هب  هتـشاد و  هگن  هشیمه  يارب  قلخ  ادـخ و  ناـیم  ار  هّیهلا  تیادـه  هطبار  هک  تسا  یبهذـم  اـهنت  عّیـشت  نم  هدـیقع  هب 
ترضح رد  یناسنا  ملاع  ادخ و  نایم  یعقاو  تسا  يا  هطبار  هک  ار  توبن  دوهی  بهذم  .دراد  یم  اجرباپ  هدنز و  ار  تیالو  یگتـسویپ 
ترضح رد  زین  ناناملسم  زا  ّتنـس  لها  هدش و  فّقوتم  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  رد  يراصن  ...هدرک  متخ  مالـسلا ) هیلع  ) میلک

هک ار  تیالو  یلو  دناد ، یم  هدش  متخ  دّمحم  ترضح  اب  ار  تّوبن  هک  تسا  عّیـشت  اهنت  هدرک و  فّقوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دّمحم
...دناد (2) یم  هدنز  هشیمه  يارب  ترضح و  نآ  زا  دعب  دشاب ، یم  لیمکت  تیاده و  هطبار  نامه 
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دنوادخ یمئاد  دهع  ماما ، بصن  نییعت و  ب )

توـبن و ماـقم  زا  رتـالاب   ) هجرد نیرتـالاب  ناوـنع  هب  دـنوادخ  تاـناحتما ، عاوـنا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  ندوـمزآ  زا  سپ 
یفن میهاربا  هب  خـساپ  رد  دـنوادخ  مه ؟ نم  هیّرذ  زا  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا مداد ، رارق  ماـما  ار  وـت  نـم   (1) دومرف : تلاسر )
نامز هب  صاصتخا  تسا و  دـنوادخ  هدـهع  رب  ماما  نییعت  نیاربانب ، .دسر (2)  یمن  نارگمتـس  هب  نم  دـهع  دومرف : هکلب  درکن ، قلطم 

هیلع ) یلع زج  یـسک  دنک  ادیپ  همادا  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  تماما  تسانب  رگا  تسا ، یهیدـب  .درادـن  صاخ 
نیا هب  ار  یـسک  هچ  دناد  یم  زین  دنوادخ  تسا ، دنوادخ  بوصنم  نوچ  ماما  رگید ، ترابع  هب  .درادـن  ار  یگتـسیاش  نینچ  مالـسلا )

.دش هدیزگرب  ماقم  نیا  يارب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دنک  یم  تباث  ییاور  ینآرق و  فلتخم  لیالد  دنیزگرب و  ماقم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  يوس  زا  تّما  تشونرس  ندرکن  اهر  مهبم  ج )

ناسنا هب  یلهاـج  ناـسنا  لیدـبت  نآ  فدـه  هک  دروآ  دـیدپ  ار  یتضهن  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 
ياه ّتیقّفوم  هنیدم ، رد  یمالسا  هعماج  لیکـشت  هاتوک  تّدم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنچ  ره  ییوس  زا  .دوب  یمالـسا 

هیلع و هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  رگید ، ییوس  زا  .تفای  یم  همادا  دیاب  ًاعطق  هک  دوب  ینالوط  رایسب  هار  اّما  دوب ، هدرک  بسک  يریگمـشچ 
ترـضح نآ  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاـح  داد ، ربـخ  دوخ  گرم  زا  عادولا  هّجح  ناـیرج  رد  يرجه  مهد  لاـس  رد  شیپاـشیپ ، هلآ )

، درک راذگاو  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  ياروش  میمصت  هب  ار  نآ  ای  تشاذگ ، مهبم  فیلکتالب و  ار  شتّما  تشونرـس  تلاسر و  هدنیآ 
ضرف فلتخم  لیالد  تخادرپ ؟ نیشناج  نییعت  هب  ًاصخش  دوخ  ای 
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رطخ ساسحا  مدع  زا  یشان  ای  تما  تشونرـس  تلاسر و  هدنیآ  نتـشاذگ  مهبم  اریز  تسا ، لطاب  لّوا  ضرف  .دننک  یم  تباث  ار  ریخا 
.تسا لطاب  ضرف  ود  ره  تسا و  یمالسا  تما  تشونرس  هب  تبسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ یتوافت  یب  زا  یشان  ای  تسا 

داد یم  یلمع  نیرمت  دیاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوش ، راذـگاو  اروش  هب  تفالخ  دوب  انب  رگا  اریز  تسا ; لطاب  مه  مود  ضرف 
.تشادن نامز  نآ  رد  يا  هقباس  چیه  ییاروش  تروص  هب  يربهر  نییعت  هک  نیا  هژیو  هب  .دوش  داجیا  ناناملسم  يارب  ینهذ  هقباس  ات 

دش و باصتنا  قیرط  زا  دوخ  زا  سپ  نیشناج  نییعت  نامه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يور  شیپ  هدنام  یقاب  هار  اهنت  نیاربانب ،
.تسا (1) مالسا  یعیبط  دولوم  رارمتسا و  عّیشت ، ور  نیازا  دیوگ ؛ یمن  نیا  زج  هعیش 

بالقنا عّیشت و  - 3

هراشا

، دادقم ناملس ، نوچمه  ینازرابم  دیمان (2) و  ناراگتسر  هورگ  ار  شنایعیش  یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  يزور  زا 
، یبالقنا یبتکم  تروص  هب  عّیـشت  دنتفای ، ترهـش  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناوریپ  هعیـش و  مان  هب  نارگید ، يدع و  نب  رجح  رامع ، رذوبا ،

ددـص رد  هتـسویپ  زین  دبتـسم  ماّکح  ًالباقتم  .تفرگ و  شود  رب  ار  یگماـکدوخ  ملظ و  هیلع  هزراـبم  داـهج و  راـبنوخ  تلاـسر  مچرپ 
نـسح ماـما  هلالـس  زا  يدیهـش  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  ییاـج  رتـمک  زورما  هک  اـج  نآ  اـت  دـنا ، هدوب  نایعیـش  عـمق  عـلق و  يدوباـن و 
.دشاب هدشن  نفد  نآ  رد  مالسلا ) مهیلع  ) همئا رگید  و  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  مالسلا ،) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم

: تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  هچنانچ 

ص:65

ص21 و 80. ینامرک ، یتجح  یلع  همجرت  مالسا ، یعیبط  دولوم  عّیشت  ردص ، رقابدّمحم  دّیس  ( . 1 - ) 1
يذلاو تسا : هدروآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  ِهَّیِرَْبلا ;  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  هیآ  لیذ  روثنملاّرد ، نیدـلا ، لالج  یطویـس ، ( . 2 - ) 2

.همیقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیش  اذه و  ّنا  هدیب  یسفن 
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زا يدای  سک  ره  دوش و  یم  هدـیرب  ینامگ  رطاـخ  هب  ناـشیاهاپ  اـه و  تسد  دـنوش و  یم  هتـشک  يراـید  رهـش و  ره  رد  اـم  ناـیعیش 
.دوش (1) یم  بارخ  شرس  رب  هناخ  ای  دور  یم  جارات  هب  شلام  ای  دوش  یم  ینادنز  ای  دنک  ام  یتسود 

قرـش و يرامعتـسا  ياه  تردق  ياه  تباقر  زکرم  وس  کی  زا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  يروشک  رد  یمالـسا  بالقنا  ریدقت ، ره  هب 
یتایـصوصخ زا  دوخ  هک  دـشاب  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربـمغیپ تیب  لـها  ناوریپ  نایعیـش و  زکرم  رگید ، بناـج  زا  هدوب و  برغ 

اذل دنشاب ، یم  یمالسا  بهاذم  رگید  ناوریپ  زا  رت  ّقفوم  ورت  لاّعف  یسایس  ياه  هنحـص  رد  طاشناب و  هدنلاب  هتـسویپ  هک  دنرادروخرب 
.دوب دهاوخ  راوشد  یمالسا  بالقنا  يرکف  ياه  هنیمز  هب  یبایتسد  عّیشت ، ياه  یگژیو  اب  ییانشآ  نودب 

: دیوگ یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  یبرغ ) هدنسیون   ) تاو مایلیو 

ماما مایق  .تفای  تسد  بالقنا  نیا  يرکف  ياه  هنیمز  هب  ناوت  یمن  نآ  تخانش  نودب  تسا و  ّرثأتم  عّیشت  زا  ناریا  رد  یـسایس  ْهشیدنا 
یمهم شقن  هعیش ، یـسایس  هشیدنا  رد  هک  دنا  عّیـشت  ياه  یگژیو  هلمج  زا  راظتنا ، ْهلئـسم  تماما و  هب  داقتعا  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح

.دننک (2) یم  افیا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  لوپچاکسا  ادت 

.تشاد هدهع  هب  ار  یتایح  شقن  هاش ، هیلع  ناریا  بالقنا  داجیا  يارب  یگنهرف ، ظاحل  زا  مه  ینامزاس و  رظن  هطقن  زا  مه  هعیش  مالسا 
لاؤس ریز  ار  هاش  هک  دندرک  یم  غیلبت  ار  يا  یـسایس  دیاقع  دندوب ، هّرـس ) سدق  ) ینیمخ هللا  تیآ  عبات  هک  هدـش  لاکیدار  نویناحور 

قلخ و  يرهش ، يا  هدوت  تضهن  رد  یگنهامه  داجیا  هب  هعیش  یلصا  ياه  هروطسا  یعامتجا و  ياه  شور  اه ، هکبش  سپـس  .درب  یم 
شخب کی  هک  دوب  انعم  نیدب  اهنیا  ْهمه  .دندومن  کمک  هناّحلسم ، بوکرس  قانتخا و  لباقم  رد  تمواقم  يارب  نآ  رد  یقالخا  ْهدارا 

یتایح یسایس  عبانم  ْهدننک  هیارا  ناریا  یگدنز  زا  یتنس  رایسب 

ص:66

ص15. ج3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( . 1 - ) 1
ص55. یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  پاچ  یمالسا ، بالقنا  یسانشذخأم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  ( . 2 - ) 2
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.دوب (1) نردم  رایسب  ْهرهچ  اب  یبالقنا  تضهن  کی  هب  نداد  لکش  يارب 

ناریا بالقنا  رظن  نیا  زا  تسا و  عّیـشت  بتکم  اب  بالقنا  يرکف  یگتـسویپ  تابثا  ددصرد  یمالـسا  بالقنا  باتک  رد  راگلا » دماح  »
اّما .تسا  هدومن  افیا  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکـش  رد  ار  یـساسا  شقن  عّیـشت  بتکم  نیاربانب  .دناد  یم  قیمع  هشیر  ياراد  ار 
رد ار  نآ  ناوریپ  بتکم و  نیا  هراوـمه  هک  دراد  دوـجو  عّیـشت  بتکم  رد  ییاـه  یگژیو  تایـصوصخ و  هچ  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن 

.تخادرپ میهاوخ  ثحب  نیا  هب  يدعب  تمسق  رد  دهد ؟ یم  رارق  یبالقنا  تیعضو  کی  رد  خیرات  لوط 

عّیشت ياه  یگژیو  تایصوصخ و  نیرت  مهم 

هراشا

هب هعیش  خیرات  یمامت  رد  هک  تسا  ملظ  يروتاتکید و  ربارب  رد  مایق  تمواقم و  نونک ، ات  زاغآ  زا  عّیشت ، یتاذ  ياه  یگژیو  زا  یکی  »
(2) دروخ .» یم  مشچ 

یبالقنا هیحور  یـسایس و  ياه  تکرح  رد  هک  میزادرپ  یم  هعیـش  بتکم  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و  نیرت  مهم  هب  تمـسق  نیا  رد 
زا شیب  هک  ناریا -  لـثم  ینیمزرـس  رد  اـه  یگژیو  تاـیحور و  نیا  هجیتـن  رد  .تسا  هدوب  ّرثؤم  خـیرات  لوط  رد  بتکم ، نیا  ناوریپ 

يرایسب هزیگنا  زین  یسایس  هشیدنا  يداقتعا و  دُعب  زا  تسا و  هتشاد  ییازسب  ریثأت  دنتـسه -  بتکم  نیا  هب  دقتعم  نآ  ّتیعمج  زا  % 90
تکرح هژیو  هب  رصاعم و  خیرات  رد  صوصخ  هب  روشک و  هتـشذگ  خیراترد  يرامعتـسا  ّدض  يدادبتـسا و  ّدض  تازرابم  اه و  مایق  زا 

.تسا هدوب  ناریا  یمالسا  بالقنا 

تماما لصا  فلا )

یسایس گنهرف  رد  .تسا  تماما  لصا  هب  داقتعا  عّیشت ، تیصوصخ  نیرت  یساسا 

ص:67

ص205. ناریا ، بالقنا  رد  یمیش  مالسا  راد و  لیصحت  تلود  هلاقم  ( . 1 - ) 1
ص188. ج4 ، رون ، هفیحص  ( . 2 - ) 2
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نیزاوم و ساـسارب  یحو ، رب  یکّتم  یهلا و  يژولوئدـیا  ساـسارب  هک  دوـش  یم  هتفگ  يربـهر  تسایـس و  عوـن  نآ  هب  تماـما  مالـسا 
، قالخا گنهرف ، دـیاقع ، ارآ و  یعامتجا ، طباور  اهداهن ، اهداینب ، دریگ و  یم  رب  رد  ار  یناـسنا  طـباور  هیلک  یمالـسا ، ياـه  شزرا 

ماما و  دنوش ; یم  تیاده  هعماج  درف و  دشر  یلاعت و  هار  رد  همه  همه و  اه و  شزرا  یلک  روط  هب  اه و  هتساوخ  اه ، ّتنـس  اه ، شنیب 
ار تّما  دشاب و  یناسنا  تکرح  ناوراک  نابراس  هدـیهر ، اهدـنب  همه  زا  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  هک  دوش  یم  هتفگ  یلماک  ناسنا  هب  زین 

نیزاوم قبطرت  عیرـس  رتشیب و  هچره  لماکت  لّوحت و  يارب  هک  دزاس  رادروخرب  ...و  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ماظن  نانچ  نآ  زا 
.تسین راگزاس  ییاتسیا  نوکس و  اب  هدوب و  یبالقنا  يداقتعا و  راب  ياراد  تماما  ماظن  رد  يربهر  ناس  نیدب  .ددرگ  هدامآ  یهلا 

هک نانچ  مه  تسا و  ملاظ  بصاغ و  دشابن ، لداع ) هیقف   ) نآ بیان  ای  موصعم  ماما  نآ  سأر  رد  هک  یتموکح  ره  هعیش  هدیقع  هب  اذل 
ناماما هریس  زا  تیعبت  اب  زین  نایعیش  دندرک ، هزرابم  دنداتسیا و  بصاغ  ياه  تموکح  ربارب  رد  دوخ  مالـسلا ،) مهیلع  ) موصعم ناماما 

ههبج ضارتعا و  هب  ار  هعیـش  هتـسویپ  هک  تسا  داقتعا  لـصا و  نیا  دنتـسیا و  یم  رئاـج  ملاـظ و  ياـه  تموکح  همه  لـباقم  رد  دوخ 
یبالقنا تیعضو  نایرج و  کی  رد  موادم  روط  هب  خیرات ، لوط  رد  هعیـش  لیلد ، نیمه  هب  .دراد و  یم  او  مکاح  هورگ  ربارب  رد  يریگ 

.دراد رارق  اتسار  نیمه  رد  زین  يولهپ  بصاغ  میژر  هیلع  ناریا  مدرم  مایق  درب و  یم  رس  هب 

يرادزار هیقت و  لصا  ب )

زا نتشذگ  اب  نیگمهس ، ياه  نافوط  ربارب  رد  هدرک و  لّمحت  ار  طیارـش  نیرت  تخـس  هیقت  يرادزار و  هویـش  اب  خیرات  لوط  رد  هعیش 
هتشارفا رب  دق  هراومه  تداهش  هاگرذگ 

ص:68
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نید و ساسا  ناونع  هب  نآ  زا  یمالسا  تایاور  رد  هک  تسا  رادروخرب  یتّیمها  نانچ  زا  هزرابم ، لکش  هب  نداد  شـشوپ  هیقت و  .تسا 
.تسا هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  مالسلا ) مهیلع  ) همئا رارسا  ندرک  شاف  دش و  دای  يراد  نید  تمالع 

اه تموکح  يوس  زا  هک  تسا  ییاهدیدهت  اهراشف و  ًالوا ، تسا  هدش  حرطم  هعیش  تایصوصخ  زا  یکی  ناونع  هب  هّیقت  هک  نیا  ّتلع 
.دندوب نآ  راتتـسا  شیوخ و  هدـیقع  يافتخا  هب  راچان  نانآ  هک  تفرگ  یم  تروص  نانآ  عمق  علق و  يدوبان و  روظنم  هب  هعیـش و  هیلع 

رارق دوخ  همانرب  هحولرـس  ار  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  هتـسناد و  بصاغ  ار  ماّکح  دوخ  ناربهر  زا  تیعبت  هب  زاغآ  نامه  زا  هعیـش  ًاـیناث ،
: دومرف هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  هک  نانچ  دوب ; هداد 

هب هعیـش  خـیرات  یمامت  رد  هک  تسا  ملظ  يروتاتکید و  ربارب  رد  مایق  تمواقم و  نونکات  زاغآ  زا  عّیـشت  یتاذ  ياه  تلـصخ  زا  یکی 
.دروخ (1) یم  مشچ 

یناج و رطخ  یسایس و  طیارش  هب  هّجوت  اب  هّیقت  مکح  هّتبلا  .تسا  هّیقت  نامه  هک  دراد  ششوپ  راتتسا و  هب  زاین  يا  هزرابم  ره  تسادیپ 
بجاو هیقت  دشاب ، هتشاد  یـضرع  ای  یناج  ای  یلام ، رطخ  یعرف ، ماکحا  دروم  رد  عافد  رظن و  راهظا  يارب  هاگره  .دنک  یم  قرف  یلام 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  هچنانچ  درک ; عافد  نید  زا  ناج  راثن  اب  دیاب  تسا و  مارح  هیقت  دشاب ، رطخ  رد  نید  ساسا  رگا  اّما  و  تسا ؛
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مه  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دومن و  مایق 

.تسا (2) مارح  هّیقت  دشاب ، رطخ  رد  مالسا  ّتیثیح  لوصا و  رگا  اذل  تسا ؛ عورف  هب  طوبرم  هیقت 

.دشاب یم  نارگمتس  ناملاظ و  هیلع  هزرابم  رد  عّیشت  بتکم  يژولوئدیا  يرکف و  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  هیقت  لصا  ور  نیا  زا 

ص:69

.نامه ( . 1 - ) 1
ص200. یمالسا ، تموکح  هّرس ;) سدق  ) ینیمخ ماما  ( . 2 - ) 2
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جرف راظتنا  ج )

هراشا

، نایودنه نایتشترز ، نایدوهی ، .تسه  هدوب و  رـشب  ياه  نامرآ  زا  یکی  یناهج  یجنم  کی  روهظ  هب  داقتعا  دـحاو و  تلود  هشیدـنا 
ياه تروص  هب  يا  هشیدنا  نینچ  زین  برغ  رد  .دنا (1)  هتشاد  يداقتعا  نینچ  ناتساب  دهعرد  نایرصم  ناینیچ و  ناینمرا ، نایئامهرب ،

تیودهم ياعّدا  يا  هّدع  نونکات  هک  يروط  هب  هتـشاد -  دوجو  يدهم  کی  هب  داقتعا  تروص  هب  مه  دراد ; هتـشاد و  دوجو  فلتخم 
کی تروص  هب  يرـشب  نامرآ  دـحاو و  تلود  هشیدـنا  نیاربانب  .تسا و  هداد  ناشن  ار  دوخ  یفـسلف  تروص  هب  مه   (2) دنا -  هدرک 

.تسا (3) ریذپ  هیجوت  دّحتم  للم  نامزاس  لیکشت  ای  رشب ، قوقح  یناهج  هیمالعا  رد  هتفای  نامزاس  یملع و  شالت 

: دیامرف یم  تسا ، ملاع  رسارس  رد  تلادع  يارجا  ناربمایپ  همه  كرتشم  فده  هک  هتکن  نیا  نایب  زا  سپ  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

ارجا ایند  مامت  رد  ار  یعقاو  تلادع  هک  هدوبن  یسک  رـشب  نایم  رد  نونکات  هک  نآ  هلمج  زا  دنامهف ، یم  ام  هب  ار  یلئاسم  تبیغ  هیـضق 
.یتلاسر (4) نوچمه  کی  يارب  تسا  هدرک  هریخذ  ار  جع ) ) دوعوم يدهم  دنوادخ  دنک و 

راظتنا شقن 

فورعم ثیدح  هب  دانتسا  اب  یخرب  بّرخم ، مه  دشاب و  هدنزاس  دناوت  یم  مه  هک  تسا  یناسفن  تالاح  زا  یکی  راظتنا 

هب موکحم  ار  روهظ  زا  لبق  هدنزاس  ياه  تیلاّعف  تاحالصا و  همه  ًاروج » ًاملظ و  تئلم  ام  دعب  ًالدع  ًاطسق و  ضرألا  هب  هللا  ألمی  »

ص:70

.58 ص53 -  فده ، مق ، گرزب ، یبالقنا  يدهم ، يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  هیآ  ( . 1 - ) 1
.121 ص120 -  نامه ، ( . 2 - ) 2

.113 ص112 -  یمالسا ، تاراشتنا  یمالسا ، للملا  نیب  قوقح  نایلیلخ ، لیلخ  دّیس  ( . 3 - ) 3
(. هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هّرس ;) سدق  ) ینیمخ ماما  يارآ  هشیدنا و  هدیزگ  بالقنا ، نییآ  ( . 4 - ) 4
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هب ندز  نماد  اب  ار  روهظ  هنیمز  میراد  هفیظو  هکلب  میـشوکب ، حالـصا  داـجیا  رد  دـیابن  اـهنت  هن  اـم  دـنیوگ : یم  دـنناد و  یم  تسکش 
فورعم و هب  رما  هلئسم  نوچ  تسا ; مالسا  تامّلـسم  فالخ  يرّکفت  تشادرب و  نینچ  هک  یلاح  رد  مینک ; هدامآ  اشحف  تافارحنا و 
دیحوت و اب  ار  ایند  هک  دیآ  یم  یماما  هک  درادـن  یحیحـص  دنـس  تیاور  نیا  هوالع  هب  .تسا  ضراعت  رد  هدـیقع  نیا  اب  رکنم  زا  یهن 
زا رپ  هک  نآ  زا  سپ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  دیوگ : یم  هکلب  دشاب ، هدش  رپ  اشحف  رفک و  اب  هک  نآ  زا  دعب  دـنک ، یم  رپ  تیونعم 

شقن ریدـقت ، ره  هب  .دنـشاب (1)  هتـشاد  دوجو  یناـمولظم  هک  تسا  حرطم  ییاـج  رد  روج  ملظ و  تسادـیپ  تسا ، هدـش  روج  ملظ و 
: دومن نایب  لیذ  هوجو  هب  ناوت  یم  ار  راظتنا  هدنزاس 

: یعامتجا يرایمه  يزاسدوخ و  یمئاد ، ضارتعا  -

، راـظتنا ور ، نیازا  دـنک ، یم  شـالت  رتهب  عضو  داـجیا  يارب  یـضاران و  دوجوم  عضو  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  تلاـح  هب  راـظتنا 
نآ و ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  شالت  دوجوم و  عضو  زا  یتیاضران  زا  ترابع  یبلس  رصنع  تسا ، یباجیا  یبلـس و  رـصنع  ود  زا  بّکرم 

يرایمه يدرف ، يزاسدوخ  زا  تسا  ترابع  یباـجیا  رـصنع  .تسا و  داـسف  ملظ و  لـماوع  اـب  یگنهاـمه  يراـکمه و  هنوگره  كرت 
(. جع ) نامز ماما  یناهج  دحاو  تموکح  نتفرگ  لکش  يارب  يونعم  يّدام و  یحور و  یمسج و  ياه  یگدامآ  بلج  یعامتجا و 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  دمحا  لآ  لالج  داتسا 

اهنآ زا  تعاطا  رد  یمازلا  اهنت  هن  اه  تموکح  رگید  لباقم  رد  هعیش  اذل  دراد و  تموکح  یگتـسیاش  بیاغ  ماما  اهنت  هعیـش  داقتعا  هب 
.دناد (2) یم  رگمتس  بصاغ و  ار  نانآ  هراومه  هکلب  درادن ،

ص:71

.68 ص62 -  اردص ، تاراشتنا  يدهم ، بالقنا  مایق و  يرّهطم ، یضترم  ( . 1 - ) 1
ص65. انیب ، نارکف ، نشور  تنایخ  تمدخ و  رد  دمحا ، لآ  لالج  ( . 2 - ) 2
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: دیوگ یم  يوسنارف  ریهش  ققحم  يدوراگ » هژور   » روسفورپ نینچ  مه 

رب رد  دوخ  بیاغ  ماـما  موهفم  تسا ، بیاـغ  دـنک ، یم  يربهر  ار  ناـنمؤم  ْهمه  هک  یـسک  ینعی  جـع ) ) ناـمز ماـما  یعیـش ، ناریا  رد 
.دنک (1) یم  افیا  ار  تردق  ّدض  شقن  هراومه  عّیشت  لصا ، نیا  اب  تسا و  یسایس  یمیاد  ضارتعا  لصا  ْهدنراد 

: داسف طیحم  رد  ندشن  لح  دیما و  داجیا  -

تیاهن رد  دنک و  یم  دـیما  داجیا  راظتنا ، .دریگ  یمن  تروص  نآ  رد  یتکرح  چـیه  تسا و  گرم  هب  موکحم  دـیما ، نودـب  یگدـنز 
هب دنـشاب -  هدـش  دـساف  رـشب  دارفا  همه  هک  نآ  هن  دنـشاب -  تیّلقا  رد  دـنچ  ره  جرف ، نارظتنم  اذـل  دراد ؛ یپ  رد  ار  شبنج  تکرح و 

.دننک یم  شالت  رتهب  عضو  داجیا  يارب  هکلب  دنوش ; یمن  نارگمتس  بوعرم  طیحم و  بذج  اهنت  هن  دنراد ; هک  يدیما  لیلد 

: دیوگ یم  وکابنت  تضهن  نایرج  رد  هاش ) نیدلارصان  صوصخم  کشزپ  « ) نازولوط  » رتکد

.دیسر (2) دهاوخ  عوقو  هب  هنوگچ  يرما  نینچ  نیا  تسیچ و  جَرَف  ْهلوقم  ینعم و  هک  میدیمهف  تسرد  وکابنت )  ) تضهن نیا  رد  ام 

اروشاع بتکم  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق  د )

زا ماهلا  اب  يرامش  یب  ياه  ناسنا  هداد ، ناهج  ناهاوخ  يدازآ  همه  هب  یگرزب  سرد  هک  نآ  رب  هوالع  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق 
رد دنه  ییاهر  ياوشیپ  گرزب و  حلـصم  يدناگ  هچنانچ  دنا ؛ هداد  بیترت  ار  يا  هدرتسگ  ياه  تضهن  دندرک و  يراکادـف  مایق  نیا 

: دیوگ یم  دنه  مدرم  هب  باطخ  دنک و  یم  میظعت  شراختفا  رپ  ياروشاع  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ربارب 

ص:72

ص174. ج1 ، ناهج ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  ینیئوخ ، قاحسا  لآ  یلع  ( . 1 - ) 1
ص133. تیطورشم ، تضهن  يرکف  همّدقم  یتیالو ، ربکا  یلع  ( . 2 - ) 2
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نانامرهق یگدـنز  خـیرات  هرابرد  متاقیقحت  تاعلاطم و  زا  هک  ار  يا  هجیتن  اهنت  ما ، هدرواـین  يا  هزاـت  زیچ  امـش  يارب  نم  دـنه ! مدرم 
ددرگ زوریپ  روشک  کی  دـهاوخب  ناتـسودنه  رگا  هک  تسا  هدـش  نشور  نم  رب  ...مدرک  دـنه  ّتلم  ناـغمرا  متـشاد  تفاـیرد  ـالبرک 

.دنک (1) يوریپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح قشمرس  زا  یتسیاب 

روط هب  ناسنا  اه  نویلیم  لاس  ره  هک  .تسا  تیبرت  میلعت و  یناگمه  یمئاد و  بتکم  کی  زین ، اروشاع  ماّیا  رد  مایق  نیا  تشادـگرزب 
.دـنزیر یم  کـشا  ماـما ، نآ  ّتیمولظم  يارب  دـننک و  یم  تکرـش  تشادـگرزب  نیا  رد  یتافیرـشت  هنوـگ  چـیه  نودـب  هناـبلطواد و 

ياه هنحـصرد  ار  هعیـش  روضح  هراومه  هلئـسم  نیا  دنزادرپ و  یم  ناناملـسم  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، لئاسم  نییبت  هب  ناگدنیوگ 
.دنک یم  ظفح  فلتخم 

مرحم .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  هاش  میژر  طاقـسا  ناریا و  ّتلم  مایق  رد  اروشاع  تشادگرزب  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  ریثأت 
؛ دـش یهتنم  تضهن  شرتسگ  روهظ و  هب  لاس ، نآ  ياروشاـع  رـصع  رد  ماـما  یخیراـت  یـسامح و  ینارنخـس  یـسمش و  لاس 1342 

.درک نوگنرس  ار  هاش  میژر  ًالمع  هک  دوب  ياعوسات 1357  اروشاع و  ینویلیم  ياه  ییامیپهار  هچنانچ 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  مایق  ریثأت  شقن و  هرابرد  بالقنا ، لئاسم  صّصختم  یـسایس و  مولع  فورعم  زادرپ  هیرظن  لوپچاکـسا ، ادت 
: دیوگ یم  یناریا  یمالسا  بالقنا  عوقو  رد  اروشاع  و 

( دـیزی  ) بصاغ هفیلخ  هیلع  تمواقم  هّجوم  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هناقاتـشم  تداهـش  ناتـساد  عّیـشت ، نیداـینب  هروطـسا 
بسچرب هاش  تفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  هاش  هیلع  شنکاو  بسچرب و  يارب  یبوچراچ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هروطـسا  ...تسا 

جراخ رد  یّتح  نایناریا ، هک  تسا  ّتیمها  زیاح  هتکن  نیا  نینچ  مه  ...دومن  دوخ  نآ  زا  ار  رـضاح » نامز  ناطیـش  هماکدوخ و  دـیزی  »
ياهزرم زا 

ص:73

ص96. ، 3 هرامش مود ، لاس  شناد ، رون  هّلجم  ( . 1 - ) 1
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کی ریذپان ، شزاس  ًانلع  یقالخا  يربهر  کی  هعیش و  مالـسا  اریز  دندرگ ; دّحتم  رگیدکی  اب  دنتـسناوت  یم  نانمؤمریغ  نانمؤم و  نیب 
، دوب هدروآ  مهارف  دوب ، کـیدزن  دـح  زا  شیب  ناـیجراخ  هب  هک  یهاـشداپ  هیلع  كرتشم  نویـسیزوپا  زاربا  يارب  ار  یموب  یّلم  لاـناک 
رد دنتـسناوت  یم  دـندوب ، نمؤم  یبهذـم و  هک  نایناریا  نآ  دـنیآ و  درگ  ییاول  نینچ  تحت  دنتـسناوت  یم  یبهذـم  ریغ  ناـیناریا  یّتح 

.دنبایب (1) ار  ملظ  قانتخا و  اب  هزرابم  يارب  تداهش  شخب  ماهلا  هبنج  نیسح  هروطسا 

تیعجرم هیقف و  تیالو  لصا  ه )

عفر و  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  هب  یـسرتسد  زین ، تبیغ  نامز  رد  درادـن و  نّیعم  ناـمز  هب  صاـصتخا  مالـسا  بتکم  هک  اـج  نآ  زا 
رهد و ثداوح  رد  مدرم  ات  دندرک  یفّرعم  مدرم  هب  ار  اهقف  ناراوگرزب  نامه  اذل  تسین ، نکمم  قیرط  نیا  زا  یسایس  ینید و  لکـشم 

ماما هچنانچ  دننک ؛ تفایرد  یعرش  عبانم  هب  انشآ  ناکم و  نامز و  طیارش  هب  هاگآ  ياهقف  زا  ار  مالـسا  ماکحا  دنناوتب  راگزور  طیارش 
ماقم نیا  تماما ، ماظن  یمالسا و  شنیب  ساسا  رب  رگید ، ییوس  زا  .تسا  هداد  رارق  مدرم  مکاح  عجرم و  ار  اهقف  مالسلا ) هیلع  ) قداص
ماما نامرف  نامه  هک  هیقف  نامرف  هب  دـنفّظوم  اهقف  ریاـس  نینچ  مه  مدرم و  تسا و  طیارـشلا  عماـج  ناـهیقف  هدـهع  رب  تبیغ  ناـمز  رد 
ياه هسیسد  عاونا  ربارب  رد  ار  نانآ  هتسویپ  هک  رصاعم  خیرات  رد  هعیـش  ياه  هریگتـسد  زا  یکی  .دنهن  ندرگ  تسا  دنوادخ  موصعم و 

هلئـسم تسا ، هدـش  دـنم  هرهب  نآ  تاکرب  زا  ناریا  ّتلم  زین  نآ  زا  سپ  بـالقنا و  يزوریپ  ناـیرج  رد  هدرک و  ظـفح  نارگرامعتـسا 
نیمه رد  دروآ  رد  وناز  هب  ار  سیلگنا  رامعتـسا  هک  يزاریـش  يازریم  میرحت  مکح  .دشاب  یم  هیقف  تیالو  هژیو  هب  دـیلقت و  ّتیعجرم 

، تبیغ رصع  رد  هیقف  يربهر  تیعجرم و  داهن  شقن  یمالـسا و  هشیدنا  رد  يربهر  هاگیاج  ّتیمها و  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ، .دوب  اتـسار 
دیدرت یب 

ص:74

ص204. ناریا ، بالقنا  رد  یعیش  مالسا  راد و  لیصحت  تلود  هلاقم  ( . 1 - ) 1
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ماما  ) بالقنا يربهر  هتـسجرب  ّتیـصخش  اذل  تسا ; هدوب  يربهر  نآ  يزوریپ  زا  دعب  هچ  لبق و  هچ  یمالـسا  بالقنا  ناکرا  زا  یکی 
يزوریپ رد  یساسا  شقن  مالسا ، زا  ناشیا  يایوپ  هاگدید  یمدرم و  تیلوبقم  اب  هارمه  دیلقت ، تیعجرم  ناونع  هب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ

یـسایس جیـسب  کی  تسناوت  تشاد  هک  هیقف  تیالو  ینید و  تیعجرم  هاگیاج  هب  هّجوت  اب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  .تشاد  بالقنا 
.دندرک یم  تعاطا  ینید  عجرم  یسایس و  يربهر  ناونع  هب  ار  وا  نامرف  رظنم  نیا  زا  زین  مدرم  دنکب و  داجیا 

يریگ هجیتن 

نتم زا  یمالسا  بالقنا  یلـصا  كّرحم  ینعی  دوب ؛ یمالـسا  بالقنا  کی  دیـسر ، يزوریپ  هب  لاس 1357  رد  هک  ناریا  ّتلم  بـالقنا 
تباث ار  بلطم  نیا  میناوتب  هک  نیا  يارب  .دـنداد  ماجنا  ینید  یعرـش و  فیلکت  ساسا  رب  ار  تکرح  نیا  دوب و  مدرم  ینید  تاداقتعا 
تایآ لوصا و  هدوب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نوناق  باتک  نآرق ، هک  نیا  یکی  .میدومن  يریگ  یپ  تهج  ود  زا  ار  بلطم  نیا  مینک ،

دانتـسا میرک  نآرق  زا  یلوصا  هب  اتـسار  نیا  رد  .تسا و  هدوب  يولهپ  رگمتـس  ملاظ و  میژر  هیلع  هزرابم  رد  مدرم  شخب  ماـهلا  ینآرق 
، یهّللا تفالخ  يزیتس ، ملظ  .تسا  هدومن  نشور  ار  ناناملـسم  تکرح  هزراـبم و  ریـسم  خـیرات  لوط  رد  هراومه  لوصا  نیا  هک  دـش 
، یهلا ّتیمکاح  لطاب ، قح و  موادم  هزرابم  یناهج ، دحاو  تموکح  دحاو و  تّما  لیکشت  طسق ، لدع و  هعـسوت  هماقا و  لیبس ، یفن 

نآرق هک  تسا  یلوصا  نآ  زا  یخرب  یناگمه ، تراظن  لصا  ناربکتـسم و  اـب  هزراـبم  نافعـضتسم و  زا  تیاـمح  ادـخ ، هار  رد  داـهج 
زا .دننک  لمع  دوخ  فیلاکت  هب  یعامتجا ، یسایس و  ّصاخ  طیارش  رد  هک  نتفرگ  رارق  ماگنه  هدومن  میسرت  دوخ  ناوریپ  يارب  میرک 

تسا و هتشاد  ییازسب  شقن  بالقنا  عوقو  رد  یعیش  تارّکفت  ًاعطق  دمآ ، دوجو  هب  یعیش  روشک  رد  بالقنا  نیا  هک  ییاج  نآ 
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یناکرا ياراد  عّیـشت  بتکم  .تسا  ّتقد  هّجوت و  لباق  دـش  رکذ  هک  صوصخ  نیا  رد  یـسایس  مولع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تاـیرظن 
ار نایعیش  هشیمه  لوصا  نیا  هک  تیعجرم  هیقف و  تیالو  لصا  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  راظتنا ، هیقت ، تماما ، هلمج : زا  تسا 
، نیاربانب .دـنک  یم  توعد  تموکح  نابـصاغ  نامز و  توغاط  هیلع  هزراـبم  هب  ار  اـهنآ  دـهد و  یم  رارق  یبـالقنا  تیعـضو  کـی  رد 

.تسا هدوب  يولهپ  میژر  هیلع  ناریا  ّتلم  هزرابم  يامنهار  هدش  هتفرگ  نآرق  نتم  زا  هک  هعیش  تارکفت  نآرق و  ياهدومنهر 
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یمالسا بالقنا  یخیرات  ياه  هنیمز  - 3

هراشا

نیا زا  زین  یمالسا  بالقنا  دنراد و  يداهج  یبالقنا و  ياه  هیام  دوخ  نطب  رد  عّیـشت  بهذم  مالـسا و  هک  دش  نشور  شیپ  لصف  رد 
بتکم مالسا و  رد  ملاظ  مکاح  هیلع  نایغط  زاوج  بالقنا و  هیرظن  دوجو  تابثا  یلبق  شخب  .تسا  هدوب  دنم  هرهب  هدامآ  رتسب  هنیمز و 

هشیر هب  دیاب  اهنیا ، رانک  رد  اّما  .تسناد  یمالسا  بالقنا  یتدیقع  یبتکم و  ياه  هنیمز  ای  يرظن ، ینابم  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دوب  عّیشت 
بالقنا یبرجت  قباوس  یخیرات و  ياه  هشیر  ناونع  هب  لصف ، نیا  رد  ساسا  نیا  رب  .درک  هّجوت  مه  مایق  نیا  یخیرات  ياه  هنیمز  اه و 

ناکما هک  ییاج  نآ  زا  درک و  هراشا  ناریا  ّتلم  یعامتجا  یـسایس -  ياه  بالقنا  اه و  شبنج  نیرت  مهم  زا  یخرب  هب  دیاب  یمالـسا 
هرود رد  ناریا  ياه  بالقنا  اه و  مایق  نیرت  مهم  هب  اهنت  درادن ، دوجو  ّتلم  نیا  هتـشذگ  خیرات  رد  اه  شبنج  اه و  مایق  همه  یـسررب 
شبنج وکابنت ، شبنج  يدابآ ، دـسا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  یحالـصا  شبنج  زا : دـنترابع  هدـمع  روط  هب  هک  مینک  یم  هدنـسب  رـصاعم 

تاییزج لیلحت  یسررب و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  اه  شبنج  نیا  دروم  رد  .تفن  تعنـص  ندش  یّلم  تضهن  تیطورـشم و 
هوجو زا  یخرب  هب  طقف  هکلب  هدوبن ، رظن  ّدم  اهنآ  لئاسم  عیاقو و 
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.میزادرپ یم  دریگ  رارق  هّجوت  دروم  یمالسا  بالقنا  هشیر  ناونع  هب  دناوت  یم  دراد و  یمالسا  بالقنا  اب  طابترا  هک  اهنآ  داعبا  و 

: دیوگ یم  یمالسا  بالقنا  رد  اه  شبنج  نیا  ریثأت  هرابرد  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

شبنج تیطورـشم ، بالقنا  تسا ، هتـشاد  يریثأت  ّتلم  زورما  شبنج  رد  مادک  ره  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یثداوح  ریخا  لاس  دص  رد 
.تسا (1) ناوارف  ّتیمها  لباق  ...و  وکابنت 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  و 

رد اه  تسکـش  اه و  تیقفوم  نآ  زا  کی  ره  میا ، هتـشاد  نارگرامعتـسا  اب  نوگاـنوگ  ياـه  يریگرد  هک  یلاـس  دـص  دودـح  رد  اـم 
هتخودـنا تاّیبرجت  هتـشذگ و  تاّینهذ  نآ  زا  يادـج  ّتلم  کی  هتـشاذگ و  يرثا  کی  ام  مدرم  یمومع  ْهرطاخ  رد  اـم و  یّلم  ّتینهذ 

.درادن (2) دوجو  نیرید  ْهدش 

بالقنا عوقو  رد  هتـشاد و  ییازـسب  شقن  ناریا  ّتلم  يرادـیب  رد  یخیرات  ياـه  شبنج  اـه و  ماـیق  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  نیارباـنب 
.میزادرپ یم  اهنآ  یلامجا  یسررب  هب  هیواز  نیا  زا  ام  اذل  و  تسا ؛ هتشاد  يا  هدمع  تاریثأت  ناریا  یمالسا 

يدابآ دسا  نیدلا  لامج  دّیس  یحالصا  یسایس و  ياه  هشیدنا  - 1

یگنهرف و يرکف  ياه  هبنج  ياراد  مه  هک  يدـالیم  نرق 19 و 20  رد  مالـسا  ناهج  هب  یبرغ  رامعتـسا  هبناج  همه  هدرتسگ و  موجه 
، يرکف یگدنام  بقع  فعض و  ياه  هنیمز  هب  هّجوت  اب  يداصتقا ، یماظن و  یـسایس  ياه  هبنج  ياراد  مه  دوب و  یـشزرا  یعامتجا و 
، یمالسا هعماج  نوگانوگ  راشقا  بناج  زا  یفلتخم  ياه  شنکاو  زورب  شیادیپ و  هب  رجنم  ناناملـسم ، يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ،

نّدـمت برغ و  هلئـسم  اب  دروخرب  رد  اـه  شنکاو  نیا  يدـنب  هتـسد  .دـیدرگ  نارّکفتم  نارکف و  نشور  اـملع ، نارادمتـسایس ، زا  معا 
دیدج

ص:80

ص188. ج4 ، رون ، هفیحص  ( . 1 - ) 1
.1361 نمهب بالقنا ، مایپ  هّلجم  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ( . 2 - ) 2

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا يرورض  رایسب  ناشرت  قیقد  یبایزرا  رتهب و  تخانش  تهج  رد  یبرغ ،

يژولونکت و شناد و  دـیدج و  رکفت  اب  یملع ، یگنهرف و  هرهچ  هیور و  یکی  هرهچ ، ود  هیور و  ود  اب  یبرغ  دـیدج  نّدـمت  برغ و 
تردق یناگرزاب و  تعنـص و  داصتقا و  يرگ ، یماظن  تسایـس و  اب  دـیدج ، یبیلـص  يرامثتـسا و  يرامعتـسا و  هرهچ  هیور و  رگید 

اه و يریگ  عضوم  ًالامجا  .تخاس  هجاوم  يا  هدـیدع  لئاسم  اب  ار  دالب  ناناملـسم  دـش و  مالـسا  ناهج  دراو  يرابکتـسا ، یناـطیش و 
: درک يدنب  هتسد  نایرج  ود  ای  عون  ود  هب  ناوت  یم  ار  یبرغ  دیدج  نّدمت  مجاهت  برغ و  هلئسم  هب  تبسن  ناناملسم  ياه  شنکاو 

ییارگ برغ  برغ و  نّدمت  زا  يوریپ  . 1

يزیتس برغ  ینید و  رّکفت  يایحا  . 2

بوچراچ رد  یتعنص  یملع و  ياه  تفرشیپ  نونف و  مولع و  هنیمز  رد  برغ ، نّدمت  زا  سابتقا  هلئسم  مود ، نایرج  ناربهر  هاگدید  زا 
هینب تیوقت  دشر و  تهج  صیخـشت ، تخانـش و  يور  زا  و  دوب -  داهتجا  لصا  نآ  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  هک  ینید -  رکفت  يایحا 
یم يرورض  نکمم و  يزیتس ، برغ  هزیگنا  نامه  اب  ناناملسم ، تدایس  تردق و  هعسوت  ظفح و  دصق  هب  یمالـسا و  هعماج  یمومع 

.دومن

: هراب نیارد  يرّهطم  داتسا  .دوب  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  ریخا ، نورق  رد  نایرج  نیا  راذگ  ناینب  هلسلسرس و 

هک دوب  وا  .تسا  یناغفا  هب  فورعم  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  ریخا ، هلاس  دص  یحالصا  ياه  تضهن  نابنج  هلسلس  دیدرت  نودب 
حالصا و هار  دومن ، وگزاب  یّصاخ  ینیب  عقاو  اب  ار  ناناملسم  یعامتجا  ياهدرد  درک و  زاغآ  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  يزاس  رادیب 

.یعامتجا (1) مه  دوب و  يرکف  مه  لامج  دیس  تضهن  ...داد  ناشن  ار  ییوج  هراچ 

اهدرد دشاب : یم  هدمع  شخب  ود  لماش  لامج  دّیس  یحالصا  یسایس و  ياه  هشیدنا 
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 - یگنهرف عاضوا  هب  کیدزن  زا  دومن و  مالـسا  ناهج  ياهروشک  هب  هک  يدّدـعتم  ياه  ترفاسم  رطاخ  هب  لامج  دّیـس  .اه  ناـمرد  و 
: دومن حرطم  لیذ  دراوم  رد  ار  ناناملسم  طاطحنا  للع  یمالسا و  عماوج  تالکشم  دشانشآ ، يداصتقا  یسایس و 

؛ هلیذر فاصوا  خوسر  یقالخا و  لیاضف  كرت  . 1

؛ ناناملسم دیاقع  اه و  تعدب  تافارخ و  ذوفن  هیلوا و  لیصا و  مالسا  زا  نتفرگ  هلصاف  . 2

دادبتسا ار  ناناملـسم  یلاعت  دشر و  هار  عناوم  یمالـسا و  هعماج  ياهدرد  نیرت  نمزم  نیرت و  مهم  زا  یکی  دّیـس  یلخاد : دادبتـسا  . 3
؛ تسناد یم  یلخاد 

هدمع لماوع  زا  هقرفت و  فعـض و  لماوع  للع و  نیرت  گرزب  زا  یلخاد  دادبتـسا  کمک  هب  یجراخ  رامعتـسا  یجراخ : رامعتـسا  . 4
؛ دشاب یم  ناناملسم  داّحتا  تفرشیپ و 

؛ نونف مولع و  رد  یگدنام  بقع  يربخ و  یب  لهج و  . 5

؛ یگدزبرغ برغ و  ربارب  رد  یگتخاب  دوخ  یگناگیب و  دوخ  زا  . 6

.نارادمامز (1) املع و  نایم  نینچ  مه  یمالسا و  بهاذم  ناناملسم و  نایم  ییادج  هقرفت و  ییارگ ، هقرف  . 7

: تسناد یم  لیذ  روما  رد  ار  دوب  هداد  صیخشت  هک  ییاهدرد  هراچ  دّیس 

; یمالسا هعماج  یگنهرف  یتیبرت و  ینابم  میکحت  یقالخا و  لیاضف  بسک  . 1

; نادبتسم یگماکدوخ  یلخاد و  دادبتسا  اب  هزرابم  . 2

; دیدج نونف  مولع و  هب  ندش  زّهجم  . 3

زاس و اه و  هیاریپ  تافارخ و  نتخیر  رود  نیتسخن و  مالسا  هب  تشگزاب  . 4

ص:82

رد لامج  دیـس  شقن  ییاـبطابط ، دّـمحم  312 ؛ ص298 -  نیملـسم ، هشیدـنا  رد  تدـحو  يژتارتسا  یقثوم ، دـمحا  دیـس  ( . 1 - ) 1
.110 ص94 -  نیمز ، قرشم  يرادیب 
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.تسا هدش  هتسب  خیرات  لوط  رد  مالسا  هب  هک  ییاه  گرب 

رامعتـسا درک و  یم  تلاـخد  یمالـسا  ياـهروشک  یلخاد  لـیاسم  رد  هک  یـسایس  رامعتـسا  زا  معا  یجراـخ  رامعتـسا  اـب  هزراـبم  . 5
هک یگنهرف  رامعتـسا  دش و  یم  مالـسا  ناهج  يداصتقا  یلام و  عبانم  ندرک  تراغ  هناملاظ و  تازایتما  بسک  هب  رجنم  هک  يداصتقا 

تخادرپ یم  یمالسا  گنهرف  رظن  زا  ییادز  گنهرف  یعون  هب 

هک یبهذم  داّحتا  مالسا ، داّحتا  زا  روظنم  .درک  دنلب  لامجدّیس  راب  نیلّوا  برغ  ربارب  رد  ار  مالسا  داّحتا  يادن  ًارهاظ  مالسا ; داّحتا  . 6
(1) رگتراغ ؛ نمشد  لباقم  رد  دحاو  فص  لیکشت  ینعی  دوب ؛ یسایس  يا و  ههبج  داّحتا  روظنم  هکلب  دوبن ، تسا ، یلمعریغ  يرما 

؛ یمالسا هعماج  ناج  همین  دبلاک  هب  داهج  هزرابم و  يرگشاخرپ و  حور  ندیمد  . 7

.برغ ربارب  رد  یگتخاب  دوخ  اب  هزرابم  . 8

وکابنت شبنج  - 2

هراشا

نوگرگد لّوحتم و  يدودح  ات  ار  یمالـسا  روشک  هدنیآ  هرهچ  هک  داد  خر  ناریا  رد  یتاقافتا  ثداوح و  مهدزون ، نرق  مود  همین  رد 
یگدنـشخرد مادـک  ره  هک  دروآ  دوجو  هب  موب  زرم و  نیا  یخیرات  تاحفـص  رد  ینیّرز  ياه  گرب  ثداوح ، نیا  زا  کـی  ره  .درک 

لاس دص  رد  دش ، لقن  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  زا  ًالبق  هک  روط  نامه  .دـنراد  ار  دوخ  صاخ 
لباق ...و  وکابنت  شبنج  هطورـشم ، بالقنا  .تسا  هتـشاد  ریثأت  ّتلم  زورما  شبنج  رد  مادـک  ره  هک  تسا  هداتفا  قاـفتا  یثداوح  ریخا 
يوس زا  دوب و  رامعتـسا  هیلع  یمالـسا ، ّتیهاـم  اـب  هزراـبم  هبرجت  نیلّوا  وس ، کـی  زا  وکاـبنت  شبنج  نیارباـنب ، .تسا  ناوارف  ّتیمها 

راجاق ناهاشداپ  یلخاد  دادبتسا  جوا  رد  رگید ،

ص:83

.128 ص77 -  نیمز ، قرشم  يرادیب  رد  لامجدیس  شقن  ( . 1 - ) 1
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يّدام و ياه  تورث  تراغ  لواپچ و  دـهاش  هک  یتّلم  لد  زا  ار  تشحو  سرت و  یناـملظ  هدرپ  تسویپ و  عوقو  هب  هاـش ) نیدلارـصان  )
يازریـش نسحازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  گرزب ، عجرم  يربهر  هب  یمالـسا  تّما  مایق  نیا  هجیتن ، رد  .تخادنا  نوریب  دوب ، دوخ  يونعم 

ذوفن هک  يزایتما  ات  درک ، دراو  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتـسا  رکیپ  هب  یمکحم  هبرـض  یجراخ ، یلخاد و  كرتشم  هئطوت  هیلع 
، گرزب یملاع  مکح  زا  ناریا  مدرم  هبناـج  همه  غیرد و  یب  تیاـمح  .دـننک  وغل  داد ، یم  هعـسوت  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  ار  راّـفک 

يا هئطوت  ره  لباقم  رد  تمواقم  هب  رداق  هتـشاد و  ناریا  ناملـسم  مدرم  ياه  لد  رد  یقیمع  ذوفن  تیناحور  مالـسا و  هک  دومن  تباـث 
زا دوخ  قوقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناریا  مدرم  يرادـیب  تضهن  نیلّوا  ناوـت  یم  ار  وکاـبنت  یمالـسا  ماـیق  لاـح  ره  هب  .دنـشاب  یم 

یعامتجا یسایس و  تالّوحت  ثعاب  هک  یتضهن  دش ، تیطورشم  تضهن  هعیلط  دوخ  هک  تسناد  ناریا  ناهاشداپ  دادبتسا  ناگناگیب و 
.دیدرگ ناریا  خیرات  رد  يریگمشچ 

نآ زایتما  ياطعا  نامرف  نتم  وکابنت و  زایتما  يراذگاو  ياه  هنیمز  فلا )

دارفا زا  یکی  هکلب  درکن ، تلاخد  میقتسم  روط  هب  دوخ  یلامتحا ، ياهرطخ  زا  تینوصم  يارب  تازایتما  ریاس  دننام  ناتـسلگنا  تلود 
، مظعا ردـص  هاش و  هب  هوشر  داهنـشیپ  اب  توبلات  .درک  یفّرعم  ناریا  هب  هلماعم  فرط  ناونع  هب  ار  توبلات » روژام   » مان هب  شدوخ  هعبت 

تـشگرب زا  دـعب  .دـنک  توـعد  ناریا  هـب  ار  يو  تـشگرب ، زا  سپ  هـک  درک  لوـبق  هاـش  نیدلارـصان  درک و  بـلج  ار  اـهنآ  تقفاوـم 
: دش رداص  لیذ  حرش  هب  زایتما  نامرف  دمآ و  ناریا  هب  توبلات  هاش ، نیدلارصان 

ات دوـش ، یم  هدروآ  لـمع  هب  ناریا  هسورحم  کـلامم  رد  هـک  لـخاد  رد  وکاـبنت  نوـتوت و  لـک  نتخاـس  شورف و  دـیرخ و  راـصحنا 
تمحرم ریز  طیارـش  هب  طورـشم  ناشدوخ  ياکرـش  توبلات و  روژام  هب  همان  راصحنا  نیا  ياضما  خـیرات  زا  لاس  تّدم 50  ياضقنا 

.میدومرف

ص:84
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رارق اه  ییاـپورا  دوخ  تریح  بّجعت و  هیاـم  یّتح  هک  دوب   (1) ناگناگیب » هب  ناریا  شورف   » هلزنم هب  يدـک  یکین  ریبعت  هب  زاـیتما  نیا 
مالعا مدرم  هب  هتشاد و  هاگن  هنامرحم  ار  زایتما  نیا  ناریا ، تلود  مه  اه و  یسیلگنا  مه  داد ، رارق  دقع  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  .تفرگ 

.دوب نآ  هب  تبسن  یلخاد  دیدش  تفلاخم  زا  نانآ  یهاگآ  زا  یکاح  رما  نیا  هک  دندرکن 

مدرم تمواقم  مایق و  للع  ب )

هراشا

زا یـشان  ار  نآ  یخرب  تسا ، هدـش  ناـیب  ینوگاـنوگ  ياـهرظن  راـهظا  وکاـبنت  ماـیق  ياـه  هشیر  مدرم و  تفلاـخم  لـلع  صوصخ  رد 
هیجوت هب  یهورگ  دنا (3) هتسناد  تضهن  رد  ّرثؤم  ار  ینامثع  اه و  سور  کیرحت  يا  هدع  .دنناد (2)  یم  اه  سور  هئطوت  کیرحت و 

تمواقم مایق و  ساسا  هک  تسا  نیا  تقیقح  .دندرمشرب (4)  تضهن  یلـصا  لماع  ار  يزاوژروب  زا  تیامح  هتخادرپ و  نآ  يداصتقا 
نیدلارـصان هژیو  هب  راجاق  هلـسلس  هایـس  همانراک  يداصتقا ، یـسایس ، یبهذم ، لماع  درک : وجتـسج  یفلتخم  لماوع  رد  دیاب  ار  مدرم 

اب نآ  تفلاخم  داد و  رارق  يرامعتسا  ّتیهام  دنه ، رد  ناشدرکلمع  هویش  ناریا و  هب  نانآ  تنایخ  اه ، یسیلگنا  ياه  يرس  هریخ  هاش ،
.نآ دننام  مالسا و  ماکحا  نآرق و  حیرص  مکح 

مالسا ماکحا  نآرق و  حیرص  مکح  اب  وکابنت  زایتما  یفانت 

جیورت اه و  يرـس  هریخ  نآ  رب  دـیزم  نانآ ، هب  تالوصحم  شورف  رب  ینبم  نازرواشک  مازلا  اه و  یـسیلگنا  هب  وکاـبنت  زاـیتما  ياـطعا 
هدعاق فلاخم  ًاساسا  زین  اشحف  داسف و 

ص:85

ص12. یماقم ، مئاق  خرهاش  همجرت : ناریا ، رد  وکابنت  میرحت  يدک ، یکین  ( . 1 - ) 1
ص176. هطورشم ، ناربهر  ییافص ، میهاربا  ( . 2 - ) 2

ص80. ناریا ، هطورشم  خیرات  يورسک ، ( . 3 - ) 3
ص100. هطورشم ، تضهن  يرکف  همّدقم  ( . 4 - ) 4
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زا یتمـسق  رد  نیاربانب  دـنزیخرب ; هزرابم  هب  نآ  اـب  هک  دوب  بجاو  ناناملـسم  مومع  رب  هدوب و   (2) طیلـست » لصا   » (1) و لیبس » یفن  »
: تسا هدمآ  نینچ  هاش  هب  باطخ  يزاریش  يازریم  لّوا  مایپ 

یتاهج زا  هریغ  نهآ و  هار  وکابنت ، کناب ، لمع  يارجا  نیملسم و  اب  اهنآ  دّدرت  تکلمم و  هلخاد  روما  رد  جراخ  عابتا  هلخادم  هزاجا 
تیعر مومع  یناشیرپ  بجوم  تکلمم و  ماظن  ّلـخم  تلود و  لالقتـسا  نهوم  و  هیهلا ، سیماون  دـیجم و  نآرق  حیرـص  مکح  یفاـنم 

(3) ...تسا . 

: دسیون یم  دراذگ و  یم  تشگنا  اه  نآ  یمالسا  نحل  يور  یناپمک ، اب  زیربت  مدرم  تفلاخم  ياهراموط  هب  هراشا  اب  يدک  یکین 

هنومن وکابنت  زایتما  لیبس ،» یفن   » هیآ هب  دانتـسا  اب  ناناملـسم و  نایم  رد  ترتع  نآرق و  ياهبنارگ  رهوگ  ود  هب  هراشا  اهنآ  زا  یکی  رد 
.دشاب (4) یم  مارح  نآ  زا  یشان  تالماعم  هک  تسا  هدش  دادملق  راّفک  عورشمان  قّوفت  راّفک و  هب  مالسا  تما  شورف  زا  يا 

ناملاع دـیخرچ و  یم  راّفک » هب  ناریا  شورف   » روحم لوح  ناضمر  هاـم  رد  اـملع  يربهر  هب  یمومع  تفلاـخم  جوم  ساـسا  نیمه  رب 
یم دیجم  نآرق  اب  تازایتما  تریاغم  هناگیب و  تردق  طّسوت  روشک  لالقتسا  نید و  ساسا  ندش  لزلزتم  ار  وکابنت  میرحت  ّتلع  ینید 

.دنتسناد

میرحت هشیدنا  اهرهش و  رد  مدرم  تمواقم  ج )

.دنتشاد عّیشت  عجرم  يزاریش  يازریم  هللا  تیآ  بناج  زا  ار  یمادقا  راظتنا  ناریا  رسارس 

ص:86

(. 141 ءاسن ، هروس   . ) ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  ( . ... 1 - ) 1
.هقف رد  روهشم  هدعاق  مهلاوما ;» یلع  نوطّلسم  سانلا  ( . » 2 - ) 2

ص99. نامه ، ( . 3 - ) 3
ص25. یماقم ، مئاق  خرهاش  همجرت : ناریا ، رد  وکابنت  میرحت  ( . 4 - ) 4
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هب باطخ  یلّـصفم  همان  يدابآدـسا  نیّدـلا  لامج  دّیـس  دـندوب ، هدرک  عامتجا  ارماـس  رد  هک  نویناـحور  اـملع و  زا  یعمج  رب  هوـالع 
يازریم لباقم  رد  هک  نیا  نیع  رد  نیدـلا  لاـمج  دّیـس  .دـیوگب  ار  رخآ  فرح  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـسیون و  یم  يزاریـش  يازریم 
تـسایس ناریا و  زور  عاضوا  يو  .دسیون  یم  زیگنا  ناجیه  هدنبوک و  هدننک و  رادـیب  يا  همان  هدومن  یکچوک  بدا و  راهظا  يزاریش 

وا رظن  مالعا  رد  ار  ّتلم  راظتنا  هداد و  حرـش  دوش  یم  هداد  ناگناگیب  هب  رابرد  بناج  زا  یپرد  یپ  هک  یتازاـیتما  يرامعتـسا و  ياـه 
.دنک (1) یم  وگزاب 

ص:87

هماـن نیا  میحّرلا ...  نمحّرلا  هللا  مسب  يزاریـش : يازریم  هب  يدابآدـسا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  هماـن  هـمجرت  زا  ییاـه  تمـسق  ( . 1 - ) 1
یـسرک دـنوادخ  نید ، ياوشیپ  دراد : یم  میدـقت  دوخ  نأشلا  میظع  رادـمامز  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  مالـسا  ّتلم  هنازجاع  تساوخرد 

نشور میقتسم  طارص  دوش و  مکحتسم  لدع  نوتـس  هلیـسو  نیدب  ات  تسا  هدرک  بصن  مدرم  ياهدرخ  اه و  لد  رد  ار  وت  يرادمامز 
رد زین  ار  مالـسا  ناهج  زا  هعفادـم  نید و  ظفح  هتـشاد ، ینازرا  وت  هب  هک  اهدرخ  اـه و  لد  رب  تساـیر  رد  دـنوادخ  اـّما  يرآ ، ددرگ ،
اب ...يوش  لیان  زین  تداهش  ضیف  هب  موزل  تقو  هب  نیشیپ  نارادمامز  ّتنس  هب  یّتح  هک  تسا  يّدح  ات  نیا  تسا و  هتـشاذگ  وت  هدهع 

تسد مالسا  ّتلم  رب  راّفک  ات  تسا  هدش  ثعاب  هک  یتالکشم  تسور ، هبور  رایسب  ياه  یتخس  تالکـشم و  اب  ّتلم  نونکا  لاح  نیا 
عاضوا و نینچ  رد  اّما  .دنک  زواجت  ناناملـسم  قوقح  هب  سانـشنادخ  هناگیب  یتشم  هدش  ببـس  هک  ییاه  یتخـس  دوش و  هریچ  هتفای و 

کیاکی ندب  رد  ناج  دننام  وت  یتسه ، هعیـش  سییر  وت  تفگ ، دیاب  ار  قح  ...تسا  هتـسب  وت  هب  شدـیما  مشچ  ناملـسم  ّتلم  یلاوحا 
نانیمطا وت  زا  ریغ  سک  چیه  هب  زین  ّتلم  نیا  دزیخرب و  ّتلم  تاجن  هب  وت  هانپ  رد  زج  دناوت  یمن  سک  چیه  يا ، هدش  هدیمد  تّما  نیا 

يراتفردب و هدییارگ ، فعض  هب  شرعاشم  هک  تریـسدب  رـصنع و  تسـس  هدش  يدرم  ناریا  هاشداپ  نید ! گرزب  ياوشیپ  يا...درادن 
تردق اب  ینکن و  دـّحتم  عمج و  ار  اهنآ  یباتـشن و  ّتلم  يرای  هب  رگا  نید  ياوشیپ  ياوت  نونکا  ...هتخاس و  هشیپ  ار  قلخ  اب  تنوشخ 

ناگناگیب رادـتقا  ذوفن و  ریز  یمالـسا  تکلمم  هک  دـشک  یمن  لوط  نادـنچ  يرواین  نوریب  ناراکهانگ  نیا  گنچ  زا  ار  روشک  دوخ 
مان خیرات  تاحفـص  راگزور و  هحفـص  رد  دریگ  تروص  وت  تایح  رد  اه  هدـهاعم  نیا  دورب و  تسد  زا  تصرف  نیا  رگا  ...دـتفا  یم 

هنوگچ ...دنونـشب  وت  زا  هملک  کی  ات  دنرظتنم  هدش و  گنت  ناشیاه  هنیـس  همه  ناریا  ياملع  هک  یناد  یم  وت  .تشاد  یهاوخن  یکین 
هملک ذوفن  ییاناوت و  رظن  هب  وت  ...دراذگب  لاح  نیا  هب  ار  ّتلم  روشک و  هداد ، وا  هب  ار  یتردـق  نینچ  دـنوادخ  هک  یـسک  تسا  زیاج 

یهاوخ رب  ناـیم  زا  ار  هملک  فـالتخا  نیا  درک ، یهاوخ  دـّحتم  ار  هدـنکارپ  ياـه  لد  دوب ، یهاوخ  ّرثؤم  اـهنآ  همه  رد  يراد  هک  يا 
دوش یم  تدحو  داجیا  ببس  وت  هملک  کی  دش ، دهاوخ  عمج  كدنا  كدنا  وت  هطساو  هب  مدرم  هدوت  هدنکارپ  ياه  تردق  تشاد و 

رـصاعم یـسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالج  دیـس  ینیـسح  نیدلا  لامج  هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلاو  .تسا  وت  اب  همه  سپ 
ص27و28. ج1 ، ناریا ،
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تضهن يزوریپ  میرحت و  مکح  رودص  د )

هفیظو هتفرگ و  رارق  ثداوح  هیلک  نایرج  رد  دوب  اراد  ار  قلطم  ّتیعجرم  تشاد و  تماقا  ارماس  رد  نامز  نآ  رد  هک  يزاریش  يازریم 
یمن هجیتن  اّما  دـنک  یم  ار  زایتما  وغل  ياضاقت  هاش  نیّدلارـصان  زا  دـسیون و  یم  يا  همان  ادـتبا  رد  .درک  یم  ساسحا  ار  دوخ  نیگنس 

: دش رداص  میرحت  مکح  1891 م ) رذآ 1270 ،  ) يرمق لّوالا 1309  يّدامج  لّوا  همین  زور  رد  هک  نیا  ات  .دریگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لقـالا هرّرح   ... .تسا هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ناـمز  ماـما  اـب  هبراـحم  مکح  رد  ناـک  وحن  يأـب  نوـتوت  وکاـبنت و  لامعتـسا  موـیلا 
ینیسحلا نسحدّمحم 

رد دنتـشاد  راـیتخا  رد  هک  يا  هلیـسو  ره  اـب  نآ  تفاـیرد  زا  سپ  دـندوب ، یمکح  نینچ  راـظتنا  رد  هظحل  ره  هک  ناریا  ناملـسم  تّما 
مدرم هک  ارچ  دوب ، ریظن  یب  مکح ، نیا  زا  لابقتـسا  .دنتـسناد  یم  دوخ  یعرـش  هفیظو  ار  يراک  نینچ  اریز  دندرک ; مادـقا  نآ  شخپ 

قپچ اه و  نایلق  دندرک ، تعاطا  نآ  زا  ارچ  نوچ و  نودـب  همه  بساک ، رجات و  رگراک ، زرواشک و  درم ، نز و  ناوج ، ریپ و  زا  ناریا 
رابرد و یّتح  هک  دوب  هدرتسگ  ناـنچ  نآ  مکح  نیا  ذوفن  .دندیـشک  شتآ  هب  ار  اهراگیـس  اـهوکابنت و  اـه ، نوتوت  دنتـسکش و  ار  اـه 

هدرب یپ  مکح  نیا  ذوفن  یگدرتسگ  قمع و  هب  هک  وا  رابرد  هاش و  نیدلارصان  .تفرگ  ارف  زین  ار  هاش  نیدلارصان  يارسمرح 

ص:88
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ار نآ  رثا  ینایتشآ ، نسحازریم  هژیو  هب  نویناحور ، مدرم و  هب  راـشف  هقرفت و  مکح و  نیا  ندـناوخ  یلعج  اـب  دنتـشاد ، دـصق  دـندوب ،
دنمزوریپ هزرابم  ساسا  نیا  رب  دننک  وغل  ار  زایتما  دـنتفرگ ، میمـصت  دـندرب ، دوخ  ياه  هئطوت  ندوب  رثا  یب  هب  یپ  یتقو  دـننک ، یثنخ 

.تفای همتاخ  زور  زا 55  سپ  وکابنت ،

وکابنت شبنج  تبثم  راثآ  اهدمایپ و  ه )

هراشا

داد یمن  مدرم  هب  ار  رکفت  هزاجا  دادبتسا  يورین  .دوب  هتفرگارف  ار  تکلمم  رسارس  ناقفخ  هک  دیسر  يزوریپ  هب  ینامز  وکابنت  تضهن 
هچرگ .دوب  هدمآ  رد  نایاپ  یب  تباقر  تروص  هب  زایتما  نتفرگ  هدنکفا و  هیاس  ناریا  رب  تّدـش  هب  يرامعتـسا  ياه  تلود  تسایـس  و 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  تشاد  يدایز  راثآ  تفرگ  ماجنا  هک  یتامادقا  عون  نآ و  عوقو  نامز  هب  هّجوت  اب  اّما  دوب  دودـحم  وکابنت  تضهن 
: دوش یم  هراشا 

املع یسایس  تردق  شیازفا  مکی :

تازرابم رد  املع  يربهر  ندـش  هنیداـهن  اـملع و  یـسایس  تردـق  شیازفا  شیاـمن و  وکاـبنت ، شبنج  يزوریپ  گرزب  جـیاتن  زا  یکی 
نـشور مه  دندرکادیپ و  دامتعا  دوخ  تردـق  ناوت و  هب  املع  مه  شبنج ، يزوریپ  زا  دـعب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ یعامتجا  یـسایس - 

شبنج همه  دعب  هب  نآ  زا  .دندومن  فارتعا  هزرابم  رد  بهذـم  ّتیعجرم و  هداعلا  قوف  يورین  هب  هعماج  فلتخم  ياه  هورگ  نارکف و 
.تسا هدوب  ریذـپ  ناکما  املع  هناوتـشپ  يربهر و  هب  طقف  یعامتجا  یـسایس -  یحالـصا  تکرح  هنوگره  ّتلم و  ّمهم  تازرابم  اه و 

تیناحور دعب ، هب  نآ  زا   (1)

ص:89

هب نم  : » دـسیون یم  وکابنت  تضهن  هلمج  زا  ناریا  رد  ریخا  خـیرات  ياـه  تضهن  زا  یلک  یباـیزرا  کـی  رد  یتعیرـش  رتکد  ( . 1 - ) 1
اب اه  يزاب  دادرارق  هک   ) هتـشذگ نرق  ود  نیا  مامت  رد  منک  یم  اعّدا  تسا ، یعامتجا  لیاسم  خیرات و  شراک  هتـشر  هک  یـسک  ناونع 

نیا همه  ریز  رد  هک  یلاح  رد  تسین ، هتفر  فجن  دنوخآ  کی  ياضما  يرامعتسا ، دادرارق  چیه  ریز  رد  دش ) عورش  يرامعتسا  برغ 
شیپاشیپ رگید ، فرط  زا  هیـضق ، فرط  کی  نیا  تسه ، هتفر  گنرف  سدـنهم  ياقآ  رتکد و  ياقآ  ياضما  يرامعتـسا ، ياهدادرارق 

صوصخ هب  یمالـسا و  نیتسار  ملاع  دـنچ  ای  کی  هفایق  انثتـسا  نودـب  هراومه  اـهروشک ، نیا  رد  يرامعتـسا  ّدـض  یّقرتم  تضهن  ره 
هشیر ام  هعماج  نادجو  قامعا  رد  ام و  خیرات  قمع  رد  هک  ار  راد  هشیر  یگنهرف  هاگیاپ  نیا  دیهاوخ  یم  هک  امش  .دراد  دوجو  یعیش 

یم ار  یهاگیاپ  هچ  یگنهرف  رامعتـسا  ربارب  رد  لوئـسم ، رکف  نشور  مان  هب  دوخ  یمدرم  یگنهرف و  هاـگ  هیکت  يارب  دـینیچرب ، دراد ،
نانآ هب  ار  نیتسار  مالـسا  دنک ، هاگآ  ار  ام  هدوت  هک  دوب  نآ  راودیما  ناوت  یم  هک  یهاگیاپ  نیرت  گرزب  دیراذگب ؟ شیاج  دـیهاوخ 

مالـسا و حور  يایحا  رد  دـنک و  افیا  ار  یـشخب  تاجن  ّرثؤم  شقن  اه  هدوت  نتم  صوصخ  هب  یمومع  راـکفا  يرادـیب  رد  دـهد ، هیارا 
ياه هرجح  هزوح و  هبلط و  هاگیاپ  نیمه  دشاب  يردتقم  دنمورین و  لماع  یمالـسا ، هدنـشخب  تکرح  هدنهد و  یهاگآ  تضهن  داجیا 

ص223 نیثکان ، نیقرام ، نیطساق ، یتعیرـش ، یلع  دنیآ .» یم  هدمآ و  نوریب  اه  لامج  دیـس  اهنآ  نورد  زا  هک  تسا  یکیرات  گنت و 
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.دیدرگ لّدبم  دادبتسا  رامعتسا و  هیلع  یمدرم  ياه  تمواقم  هدننک  تیاده  یلصا  رصنع  هب 

مدرم یسایس  روضح  مود :

رد مایق  نیا  .دومن  یّلجت  راب  نیلّوا  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  هک  دوب  یمدرم  تکرح  کی  زا  زیمآ  تیقّفوم  يا  هنومن  وکاـبنت ، شبنج 
ناونع هب  اـه  نرق  هک  یتّلم  .داد  یم  ربـخ  مدرم  نیب  رد  دـیدج  حور  کـی  روهظ  زا  تشاد و  یپ  رد  ار  مدرم  یـسایس  دـّلوت  تقیقح ،

.دومن مادنا  ضرع  يرسارس  تفلاخم  اب  شبنج  نیا  رد  دوب ، تلود  هتسب  شوگ  مشچ و  عبات  ّتیعر و 

تسایس نید و  جازتما  موس :

هلحرم رد  تسایس  نید و  جازتما  وکابنت ، زوریپ  تضهن  ياهدمایپ  رگید  زا 

ص:90
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عـضو هب  نانآ  جیـسب  ّتلم و  یگتـسب  مه  رد  ار  دوخ  تردق  تضهن  نیا  رد  هعیـش  تیناحور  ینید و  تیعجرم  بهذـم و  .دوب  لمع 
.دش راکشآ  مدرم  يربهر  تیاده و  نتفرگ  تسد  رد  تسایس و  هنحص  رد  نید  ییاراک  .داد  ناشن  يزراب 

رامعتسا تسکش  مراهچ :

هناتـسآ رد  هـک  ار  یناریا  دـمآ و  دراو  رامعتـسا  رکیپ  رب  نرق 19  رد  هک  دوـب  يا  هبرـض  نیرت  گرزب  گرزب ، عـجرم  مـیرحت  مـکح 
: دمحا لآ  لالج  هتفگ  هب  .دیناهر  طوقس  رطخ  زا  دوب  ناتسلگنا  تارمعتسم  هب  نتسویپ 

کی رمک  هطورـشم ، خـیرات  ناگدنـسیون  همه  يأر  قافتا  هب  دـهد ، یم  رما  وکاـبنت  میرحت  هب  ياوتف  کـی  اـب  يزاریـش  يازریم  یتقو 
.درب (1) یم  ار  ناخ ) مکلم   ) دوخ نامز  نارکف  نشور  يوربآ  لاح  نیع  رد  دنکش و  یم  ار  يژر )  ) یناپمک

تنطلس تیعورشم  یفن  دادبتسا و  تسکش  مجنپ :

تسد زا  ار  دوخ  يریذپان  تسکش  تکوش و  نایرج ، نیا  رد  ینیشن  بقع  اب  دومن ، یم  ریذپان  تسکش  مدرم  هشیدنا  رد  هک  دادبتسا 
مکح رد   » ترابع ندش  هدناجنگ  یفرط  زا  .دنربب  شیپ  ار  دوخ  ياه  نامرآ  دـنرداق  یگنهامه  جیـسب و  اب  هک  دـنتفایرد  مدرم  داد و 
یهللا ّلظ  ماقم  دوخ  يارب  هک  ار  راجاق  نیطالس  تنطلـس و  تیعورـشم  ياه  هیاپ  میرحت ، مکح  نتم  رد  جع »)  ) نامز ماما  اب  هبراحم 

.درب لاؤس  ریز  هدرک و  یفن  دندوب ، لیاق  يونعم  یهلا و  تیناّقح  یعون  و 

نرق رد  تیناحور  يربهر  هب  یمدرم  یمالـسا و  ياه  تضهن  اه و  مایق  زاغآرـس  يزاریـش  يازریم  شخب  تاجن  مادـقا  هک  نیا  هجیتن 
يوگلا تسناوت  دوب و  ریخا 

ص:91

ص66. نارکف ، نشور  تنایخ  تمدخ و  رد  ( . 1 - ) 1
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هب تیطورـشم  شبنج  رد  نآ  دوـمن  نیلّوا  هک  دریگ  رارق  ناملـسم  مدرم  يرامعتـسا  ّدـض  يدادبتـسا و  ّدـض  تازراـبم  يارب  یبساـنم 
.دمآ رد  شیامن 

تیطورشم شبنج  - 3

هراشا

.دراد يا  هژیو  هاگیاج  روشک  نیا  يدادبتسا  دض  تازرابم  خیرات  رد  هک  تسا  ناریا  خیرات  فطع  طاقن  زا  یکی  تیطورشم  تضهن 
هاـشداپ يدادبتـسا  تردـق  شهاـک  تهج  رد  تموکح  حطـس  رد  هک  دوب  ّتلم  میظع  ياـه  هدوت  تبثم  تکرح  ماـیق و  نیتسخن  نیا 

زا .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یمالـسا ، بالقنا  هلمج  زا  ناریا ، ریخا  خـیرات  یمدرم  ياه  ماـیق  رب  تضهن  نیا  ریثأـت  .تفرگ و  لـکش 
ناریا ّتلم  زورما  یسایس  یگدنز  يارب  تربع  أشنم  یتاهج  زا  هک  دنا  هداد  خر  یثداوح  نآ  زا  سپ  تیطورـشم و  تضهن  رد  ییوس 

.تسا يرورض  رصتخم  تروص  هب  دنچ  ره  شبنج  نیا  یسررب  لیلحت و  ساسا ، نیا  رب  .دنتسه 

تضهن زاغآ  للع  اه و  هنیمز  فلا )

هراشا

.تسا یسررب  لباق  يداصتقا  یسایس و  یگنهرف ، يرکف -  دُعب : هس  رد  هطورشم  شبنج  عوقو  للع  اه و  هنیمز  یّلک  روط  هب 

یگنهرف يرکف -  للع  اه و  هنیمز  مکی :

نادیهـش رالاس  زا  نتفرگ  سرد  اب  صوصخ  هب  عّیـشت و  يادهـش  كاپ  نوخ  لیـصا و  مالـسا  زا  ماهلا  اب  ناریا  مدرم  خیرات ، لوط  رد 
مّظنم طابترا  دـعب  هب  هیراجاق  نامز  طساوا  زا  .دنتـساخرب  هزرابم  هلباقم و  هب  توغاط  لـباقم  رد  هراومه  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماـما 

نیا جوا  دندرک و  ادیپ  تراظن  تلاخد و  ناکما  یـسایس ، یعامتجا و  لئاسم  رد  لاّعف  رـشق  ناونع  هب  نویناحور  ناربهر و  نایم  يرت 
رد مدرم  ّتیعبت  تلاخد و 
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(: هر ) ماما ریبعت  هب  .دش  ادیوه  وکابنت  تضهن 

عورـش املع  تسد  هب  ناریا  رد  املع و  تسد  هب  فجن  زا  شـساسا  تیطورـشم  لصا  دندوب  سأر  رد  املع  نیمه  تیطورـشم  شبنج 
.دش (1)

یسایس للع  اه و  هنیمز  مود :

یط رد  راجاق  هلسلس  هایس  همانراک  .دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  راجاق  تلود  زا  مدرم  یتیاضران  هطورـشم ، شبنج  زا  لبق  ياه  لاس  رد 
تسارح ظفح و  رد  ییاناوت  مدع  روشک ، روما  هرادا  رد  یتیریدم  یسایس و  یتیافک  یب  اب  ناریا  رد  تموکح  نرق  مین  کی و  دودح 

فعض و یـسایس و  راتخاس  رد  ناگناگیب  ذوفن  رابرد ، رب  مکاح  داسف  يروحم ، دوخ  دادبتـسا و  یمالـسا ، تکلمم  روغث  دودح و  زا 
ار راـجاق  هیلع  یمومع  ترفن  درک و  یم  نیبدـب  تموکح  هب  تبـسن  ار  اـملع  یبهذـم و  مدرم  تیرثکا  ناـنآ ، ربارب  رد  تلود  میلـست 

.دز یم  نماد 

ار ترفن  رذب  نویـسالوتیپاک ، لیمحت  يداصتقا و  تازایتما  ياچ ، نمکرت  ناتـسلگ ، دننام  يرامعتـسا  ياهدادرارق  دـقع  وس ، کی  زا 
.دوب هدروآ  هوتس  هب  ار  مدرم  نامکاح ، يّدعت  ملظ و  رگید  يوس  زا  تخاس و  یم  روراب  هاگآ  نایناریا  نایم  رد 

يداصتقا للع  اه و  هنیمز  موس :

سور ناریا و  ياه  گنج  رد  تسکـش  اب  نارحب  نیا  .دوب  هدـناشک  یناوتاـن  هب  ار  يراـجاق  تلود  زین  يداـصتقا  نارحب  ناـیم  نیا  رد 
هب یّـصاخ  يراـجت  تازاـیتما  زیخ ، لـصاح  قطاـنم  نتفر  تسد  زا  رب  هوـالع  .تشگ  هدوزفا  تّدـش  رب  زور  هب  زور  دـیدرگ و  زاـغآ 

.تشاد یپ  رد  ار  یلخاد  داصتقا  عیرس  طاطحنا  هک  دش  راذگاو  ناگناگیب 

شود هب  ار  تایلام  عاونا  راب  یلخاد  ياهالاک  هک  یلاح  رد  تازایتما  نیا  هجیتن  رد 
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يرایسب .تفرگ  یم  رارق  مدرم  سرتسد  رد  رت  مک  يا  هنیزه  اب  كدنا و  ياه  هفرعت  اب  تلوهس و  هب  یجراخ  ياهالاک  دندیـشک ، یم 
تعنـص لاثم  يارب  .دـنتفر  نیب  زا  هدـش و  تسکـشرو  دـندوب ، ناوتان  یتادراو  ياهالاک  اب  تباقر  زا  هک  یلخاد  کـچوک  عیانـص  زا 

ياه هچراپ  دورو  اب  تشاد ، ار  یجراخ  ياهالاک  اب  تباـقر  ناوت  درک و  یم  نیمأـت  ار  یلخاد  زاـین  نرق  لـیاوا  رد  هک  ناریا  یجاّـسن 
.داد (1) لیکشت  یسیلگنا  ياه  هچراپ  ار  ناریا  تادراو  زا  یگرزب  شخب  جیردت  هب  تفر و  نیب  زا  یلک  هب  یسیلگنا 

تضهن ياه  هقرج  ای  ازباتش  لماوع  ب )

هراشا

، وس کی  زا  دوخ  یگراچیب  رقف و  دادبتسا و  ملظ و  زا  هک  ناریا  مدرم  .دوب  هدش  اّیهم  تیطورـشم  تضهن  ياه  هنیمز  هک  دوب  اه  لاس 
شروش مایق و  ات  دـندوب  تصرف  رظتنم  دـندوب ، هدـش  هاگآ  رگید  يوس  زا  ناریا  یلخاد  روما  رد  ناگناگیب  هبناـج  همه  طلـست  ذوفن و 

.دننک زاغآ  ار  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  هیلع 

يا هّقرج  عورـش و  هطقن  هب  زاین  دوب ، هدـش  هدامآ  لبق  زا  هک  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  راتخاس  رد  هبناج  همه  لّوحت  تکرح و  هنیمز 
يازباتش لماوع  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دش  هطورشم  تضهن  عورش  ثعاب  دنچ  یثداوح  دنک و  راکشآ  ار  مدرم  ترفن  مشخ و  ات  تشاد 

: زا دنترابع  هک  دنرب ، یم  مان  هطورشم  شبنج 

یکیژلب زونویسم  يارجام  مکی :

 - دش بوصنم  ناریا  گرمگ  تسایر  هب  دمآ و  ناریا  هب  هیسور  ناریا و  یگرمگ  هماندهع  داقعنا  يارجا  رد  هک  یکیژلب -  زون  لمع 
نایم رد  سکع  نیا  شخپ  پاچ و  نارهت و  سلاجم  زا  یکی  رد  ازهتسا  نیهوت و  اب  هارمه  تیناحور  سابل  ندیشوپ  اب 
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تموکح زا  دـش و  تموکح  وا و  هیلع  مدرم  املع و  دـیدش  ضارتعا  ببـس  لمع  نیا  .دـش  یّقلت  نویناحور  هب  یگرزب  تناها  مدرم ،
.دندش راتساوخ  ار  يو  تازاجم 

نامرک هثداح  مود :

دـیعبت و ینادـنز ، هب  مادـقا  نامرک و  هیفوص  هیخیـش و  هقرف  زا  تیامح  رب  ینبم  هقطنم ، نیا  مکاح  هیلع  نامرک  مدرم  املع و  ضارتعا 
.دیدرگ نامرک  هعقاو  ببس  رهش ، نیا  مدرم  زا  يا  هدع  ینامرک و  دهتجم  اضردّمحم  جاح  گرزب  یناحور  ندز  کتک 

یضارقتسا کناب  هثداح  موس :

زکرم رد  ناناملسم  ناتسربق  لحم  رد  سور  یضارقتسا  کناب  سیـسأت  دش ، مدرم  یبهذم  تاساسحا  کیرحت  هب  هک  يرگید  هثداح 
زیمآ ضارتعا  ینارنخـس  اب  هک  دـش ، داسجا  هب  اه  سور  ییاـنتعا  یب  ناناملـسم و  ربق  شبن  هب  رجنم  هک  دوب  ناضمر 1323ق )  ) رازاب

.تفرگ لکش  اه  سور  تلود و  هیلع  یتکرح  مدرم ، تاساسحا  جییهت  ظعاودّمحم و  خیش 

رازاب هثداح  مراهچ :

، هیـسور زا  نآ  تادراو  عطق  يدالیم و  لاس 1945  رد  نپاژ  هیسور و  گنج  ببـس  هب  دنق -  ینارگ  هلئـسم  هتـشذگ ، ثداوح  یپ  رد 
هناهب هب  ار  دـنق  ِراّجت  زا  يا  هّدـع  کـناب ، یکیژلب و  زون  هثداـح  رد  نارهت  راّـجت  شروش  تهج  هب  نارهت  دبتـسم  مکاـح  هلودـلاءالع 
رازاب یلیطعت  مدرم و  دیدش  ضارتعا  ثعاب  ندرک ، ینادنز  ندز و  کتک  یمارتحا و  یب  اب  و  درک ، ریگتـسد  دنق  تمیق  ندرک  نارگ 

.دش (1) هاش  دجسم  رد  مدرم  عّمجت  و 

ص:95

ص331 و 332. ج1 ، نایناریا : يرادیب  خیرات  ینامرک ، مالسالا  مظان  ( . 1 - ) 1

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
http://www.ghaemiyeh.com


ثداوح دنور  ج )

هب بل  ثداوح  نیا  ربارب  رد  املع  يربهر  هب  مدرم  ازباتـش ، لماوع  عوقو  تضهن و  يارب  دـعاسم  ياه  هنیمز  ندـمآ  دوجو  هب  لابند  هب 
خیرات رد  هک  دیماجنا  میظعلادبع  ترـضح  مرح  هب  املع  ترجاهم  هب  اه ، ضارتعا  لباقم  رد  هلودلا  نیع  تجاجل  .دندوشگ  ضارتعا 

.تسا فورعم  يرغص  ترجاهم  هب 

ياه هتـساوخ  شریذـپ  زا  دـعب  .دنتـشگزاب  نارهت  هب  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا  اب  نارجاهم  تفریذـپ و  ار  املع  تساوخ  ریزگاـن  تلود 
هب نانچ  مه  ناشیا  تادـهعت ، ریاس  هب  يدـنب  ياپ  مدـع  هلودـلا و  نیع  طّسوت  اهنآ  زا  یخرب  يارجا  هاش و  يوس  زا  يرغـص  نارجاهم 

ناوج بّالط  ضارتعا  بوکرـس  ینارهت و  ظعاو  لامج  دیـس  زرابم  یناحور  دـیعبت  هب  مادـقا  هداد و  همادا  دوخ  زیمآ  تنوشخ  لامعا 
هب اهنآ  دوزفا و  مدرم  تاساسحا  رب  ناوج  هبلط  نیا  تداهش  .دش  دیمحلادبعدّیس  مان  هب  ناوج  يا  هبلط  ندش  هتـشک  بجوم  هک  درک 
هب ار  دجسم  رد  ناگدننک  عامتجا  هلودلا ، نیع  روتـسد  هب  یتموکح  نازابرـس  .دندرک  عامتجا  عماج  دجـسم  رد  نارهت  ياملع  قافّتا 
رفن رازه  هس  روضح  اـب  هام 1285  ریت   20 رد هلئـسم ، نیا  هب  شنکاو  رد  املع  .دندش  هتـشک  رفن  دص  هک  دـنا  هدیـشک  نوخ  كاخ و 

.تشگ روهشم  يربک » ترجاهم   » هب تکرح  نیا  هک  دندومن  ترجاهم  مق  هب  نارهت  زا  مدرم 

یط نانّـصحتم  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ییاـبطابط  یناـهبهب و  يرون و  هللا  لـضف  خیـش  ار  نآ  يربـهر  هک  مق  هب  ترجه  رد  ریدـقت ، ره  هب 
مالسا ییازج  ماکحا  يارجا  اروش و  سلجم  لیکشت  هلودلا و  نیع  لزع  هلمج ، زا  دنب  شش  رد  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  يا  همان  لاسرا 

.دنتشاد (1) نایب 
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يارجا روتـسد  دش -  ریزو  تسخن  هلودلا  نیع  زا  سپ  هک  هلوّدلاریـشم -  هب  يا  همان  لاسرا  یط  ادتبا  اهنآ  خساپ  رد  هاش  نیدلارفظم 
رد تیطورـشم  نامرف  بیترت  نیدب  .دـسرب  مومع  عالطا  هب  زین  هاش  دـعاسم  رظن  هک  داد  رکذـت  مالعا و  ار  هدـش  دای  ياه  تساوخرد 

سلجم تاباختنا  هاش ، هلیـسو  هب  نآ  ياضما  تاباختنا و  همان  ماظن  نیودت  زا  سپ  .دش  رداص  يرمق  یناثلا 1324  يدامج  خیرات 16 
زا يریگ  هرهب  اب  هتیمک  نیا  .دیدرگ  راذگاو  بختنم  يا  هتیمک  هب  ار  یـساسا  نوناق  نتـشون  دش ، رازگرب  یـسمش  رویرهش 1285  رد 

بیوصت لصا ، کی  هاجنپ و  لصف و  جنپ  رب  لمتـشم  يرمق ، لاس 1324  رد  ار  یساسا  نوناق  نیلّوا  هسنارف ، کیژلب و  یـساسا  نیناوق 
.دیسر تنطلس  هب  هاش  یلعدّمحم  تشذگرد و  یساسا  نوناق  ياضما  زا  سپ  زور  هد  رامیب  هاش  .دناسر  هاش  ياضما  هب  و 

ار مدرم  یبهذم  تاسّدقم  روهظون ، ياه  همانزور  زا  یـضعب  .دـش  یم  راکـشآ  فلتخم  ياه  حانج  ّتیهام  فادـها و  نامز ، نیا  رد 
، تاکّرحت نیا  اـب  ییوراـیور  روظنم  هب  يرون ، هللا  لـضف  خیـش  يربهر  هب  نارهت  نویناـحور  زا  یهورگ  .دـنداد  یم  رارق  هلمح  دروم 

نامز رد  .دـندش  هعورـشم » هطورـشم   » راتـساوخ میظعلادـبع  ترـضح  مرح  رد  عّمجت  اب  دـنتفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  ناهاوخ  هطورـشم 
رد نیناوق  رب  دهتجم  جنپ  تراظن  قح  نآ ، رد  هک  ممتم  نیا  .دیسر  هاش  ياضما  هب  دش و  نیودت  یساسا  نوناق  مّمتم  هاش ، یلعدّمحم 

.تفرگ لکش  هللا  لضف  خیش  نوچ  ینویناحور  رارصا  هب  دوب ، هدش  هتفرگ  رظن 

.تشاد رارق  وا  رانک  رد  یماح ، ناونع  هب  زین  هیـسور  تلود  دوب و  هناهب  یپ  رد  ناهاوخ ، هطورـشم  اب  ییورایور  يارب  هاش  یلعدّمحم 
ارف ار  روشک  رـسارس  دادبتـسا  هیاس  هرابود  .تسب و  پوت  هب  ار  سلجم  یـسور  فوخایل »  » طـسوت یـسمش  هاـمریت 1287  مود  رد  وا 

عجارم دش و  زاغآ  هاش  یلعدمحم  دادبتـسا  هیلع  هزرابم  هرابود  يدنچ  زا  سپ  اما  .دشاب  یم  ریغـص » دادبتـسا   » هب فورعم  هک  تفرگ 
.دنداد اوتف  تضهن ، زا  عافد  هب  فجن 
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رد و  ینباکنت » ناخ  یلودّـمحم   » يربهر هب  تشر  رد  ناـخرقاب ،»  » و ناخراّتـس »  » يربهر هب  زیربت  مدرم  فرط  زا  هزراـبم  نینچ  مه  و 
دش و حتف  نارهت  یسمش  ریت 1288  خیرات 23  رد  ماجنارس  هک  دش  زاغآ  ناریا  طاقن  ریاس  و  هنطلسلا » ماصمـص   » يربهر هب  ناهفـصا 

هدیزگرب تنطلـس  هب  هاشدمحا »  » مان هب  ازریم  دمحا  شا  هلاس  رـسپ 12  دش و  هدنهانپ  سور  ترافـس  هب  هاش  یلعدّمحم  نآ  لابند  هب 
اهنآ هزادنا  یب  تالخادم  روشک و  بونج  رد  اه  یسیلگنا  لامـش و  رد  اه  سور  روضح  .دش  زاغآ  هطورـشم  لوفا  نآ ، زا  سپ  .دش 

، لوا یناهج  گنج  زاغآ  یمیدق ، فارشا  اه و  ناخ  نابلط ، تصرف  دّدجم  نتفای  تردق  .دش  یم  يزکرم  تردق  فعض  بجوم  هک 
هرابود روهظ  يارب  ار  هنیمز  ّتلم ، ریگارف  يدونـشخان  مدرم و  تشیعم  تینما و  نیمأـت  رد  تلود  تیقفوم  مدـع  عیـسو ، ياـه  یطحق 

.تخاس مهارف  دادبتسا 

هطورشم بالقنا  رد  ریگرد  ياهورین  د )

هراشا

.مینک یم  ورین  ود  نیا  هب  يا  هراشا  اج  نیا  رد  هطورشم  بالقنا  رد  نارکف  نشور  تیناحور و  شقن  هب  هّجوت  اب 

تیناحور مکی :

دننام يدـیلقت  عجارم  .دـمآ  یمن  دـیدپ  تکرح  نیا  نانآ  یب  دنتـشاد و  يروحم  يدـیلک و  شقن  هطورـشم  تضهن  رد  نید  ناـملاع 
یناهبهب و ، ینییان يازریم  يرون ، هللا  لضف  خیـش  فجن و  رد  ینارهت  لیلخ  ازریم  جاح  یناردـنزام و  هللادـبع  ّالم  یناـسارخ ، دـنوخآ 

يزاتـشیپ يربهر و  نیمه  .دنداد و  ینید  یبهذم و  گنر  هطورـشم  تکرح  هب  دنتـشاد و  رارق  تضهن  سأر  رد  نارهت ، رد  ییابطابط 
.دناشک هزرابم  هنحص  هب  ار  نانآ  تخیگنارب و  ار  مدرم  ینید  تریغ  یبهذم و  قرِع  تیعجرم ، حطس  رد  تیناحور 

ص:98

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


.مینک یم  هراشا  يرون  هللا  لضف  خیش  ینییان و  يازریم  ینعی  هطورشم  تضهن  هتسجرب  ملاع  ود  شقن  هب  ام  اجنیا  رد 

هّمالا و هیبنت  باتک  .تشاگن  ینییان  يازریم  ار  هطورـشم  زا  تیاـمح  رد  یـسایس  نتم  نیرتراوتـسا  کـیروئت ، رظن  زا  ینییاـن : يازریم 
.تسا هتفرگ  تروص  هطورـشم  ياه  نامرآ  هب  نداد  تیعورـشم  يارب  هیقف  نیا  يوس  زا  هک  تسا  یـشالت  لصاح  ینیئیان  هّلملا  هیزنت 
دوجو تعیرش  نطب  رد  اوق  کیکفت  ناملراپ و  تاواسم ، يدازآ ، لثم  هطورشم  ینابم  دنک  تابثا  ات  دشوک  یم  هلاسر  نیا  رد  ینییان 

یطّلست اب  هتشاگنا و  زرحم  مّلـسم و  تعیرـش  رد  ار  اهنآ  دوجو  هدیـشخب و  ینید  هبنج  هطورـشم  ياه  نامرآ  هب  شباتک  رد  وا  .دنراد 
رارقتـسا ینییان  .دنک  یم  دای  دهاش  ناونع  هب  دوخ  تایرظن  تابثا  يارب  ار  يدراوم  هتـشاد ، مالـسا  ردص  خـیرات  هقف و  لوصا ، رب  هک 

ییاپرب ساسا  ماکح  درکلمع  رب  ار  اهنآ  تراظن  مدع  تسناد و  یم  شیوخ  قوقح  هب  تبسن  مدرم  یهاگآ  مدع  زا  یشان  ار  دادبتـسا 
.دومن یم  حرطم  دادبتسا 

وا و دوصقم  هچ  نآ  دید  یم  درب و  یپ  ناهاوخ  هطورـشم  یگدزبرغ  ّتیهام  هب  درک و  هدهاشم  ار  هطورـشم  رد  فارحنا  یتقو  ینییان 
دهاجم زرابم و  نویناحور  یبهذم و  ناهاوخ  هطورـشم  هک  تسا  نآ  فالخ  تسه ، هچ  نآ  دشن و  هدایپ  دوب ، یبهذـم  ناربهر  رگید 

.دیشک رانک  دنتساوخ ، یم 

هب شبنج  يادـتبا  رد  خیـش  .تـسا  هطورــشم  شبنج  ناربـهر  زا  نارهت و  گرزب  ياـملع  زا  يروـن  موـحرم  يروـن : هللا  لـضف  خـیش 
هتسباو و ناهاوخ  هطورشم  هظحالم  زین  یهاوخ و  هطورشم  رّکفت  یبرغ  يانبم  ّتیهام و  ندش  راکـشآ  اب  اّما  تساخرب ، نآ  يراداوه 

دندناوخ یم  دبتسم  ار  يو  هک  یناسک  باوج  رد  وا  .دش  مالسا  اب  هطورشم  نیناوق  قیبطت  راتساوخ  هطورـشم ، زا  هناگیب  ياه  تیامح 
: تفگ یم 

ار دوخ  تیلخدم  هکلب  متسین  یّلم  ياروش  سلجم  رکنم  هجو  چیه  هب  نم 
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ّتیمالـسا رب  شـساسا  هک  مهاوـخ  یم  ار  یّلم  ياروـش  سلجم  نآ )  ) نم مناد ، یم  سک  همه  زا  شیب  ساـسا  نیا  سیـسأت  باـب  رد 
.دراذگن (1) ینوناق  تعیرش  فالخ  رب  دشاب و 

ناگناگیب هب  ناهاوخ  هطورشم  یخرب  راکشآ  یگتسباو  هطورـشم و  زا  سیلگنا  تیامح  تخیگنا  یم  رب  ار  خیـش  مشخ  هک  یتاکن  زا 
: تفگ یم  وا  .دوب 

.سیلگنا زا  يرگید  تفرگ و  یم  لوپ  سور  زا  يوضع  کی  ارچ  دوب ، مالسا  تلود  ظفح  رب  هطورشم  يانب  رگا 

: تفگ یم  ای 

زا ام  ياروش  ْهخـسن  دـسرب و  سیراپ  زا  ام  لدـع  روتـسد  دـیاب  زورما  هک  تسا  هداتفا  هچ  ایآ  .تفرگ  اروش  لدـع و  هب  ار  ایند  مالـسا 
.دیایب (2) سیلگنا 

زا یخرب  اب  ار  دوخ  تفلاخم  درک و  يراددوخ  نآ  ياضما  زا  يو  .دـش  زاغآ  یـساسا  نوناق  مّمتم  بیوصت  ناـمز  زا  خیـش  تفلاـخم 
يارب هک  دـندرک  تساوخرد  يو  زا  یجراخ  ياه  هناخترافـس  زا  یخرب  نارهت ، حـتف  ماـگنه  هب  .تشاد  راـهظا  ینـشور  هب  نآ  دراوم 

رارـصا راک  نیا  رب  هک  یناـسک  باوج  رد  وا  یلو  .دزارفارب  شا  هناـخ  رد  رب  ار  اـهنآ  مچرپ  اـی  دوش ، هدـنهانپ  اـهنآ  هب  شناـج  ظـفح 
: تفگ یم  دنتشاد 

.رفک (3) قریب  ریز  مورب  میایب و  الاح  ما  هدرک  دیفس  مالسا  يارب  ار  منساحم  هک  لاس  زا 70  سپ  نم  هک  تساور  ایآ 

.دش موکحم  مادعا  هب  یشیامرف  هاگداد  کی  رد  ریگتسد و  خیش  نارهت  حتف  زا  دعب  هلصافالب 

یم رّفنتم  ناهاوخ  هطورـشم  هطورـشم و  زا  ار  خیـش  هچ  نآ  .دراذگ  یمن  ياج  هب  خیـش  مادعا  يارب  ار  يا  هناهب  چیه  یتامادقا  نینچ 
ینید و یب  ّتیمکاح  زا  سرت  درک ،

ص:100

244 و 245. ص191 ، يرون ، هللا  لضف  دیهش  خیش  حیاول  اه و  هیمالعا  لئاسرلا ، هعومجم  نامکرت ، دّمحم  ( . 1 - ) 1
ص150. نامه ، ( . 2 - ) 2

ص288. ج2 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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.درک یم  هدهاشم  ناهاوخ  هطورشم  زا  یخرب  لامعا  اه و  هتشون  اه و  هتفگ  رد  ار  نآ  هعیلط  يرایشوه ، اب  وا  هک  دوب  نانید  یب 

ياملع گرزب و  ياملع  گرزب و  نادـهتجم  يدرـسلد  يریگ و  هراـنک  ثعاـب  یناـهبهب ، هللا  تیآ  رورت  دـعب  يدـنچ  خیـش و  مادـعا 
.تشاد يّرثؤم  شقن  ناریا ، تسایس  هنحص  زا  اهنآ  جورخ  رد  ًالوصا  هطورشم و 

ماب رب  شکمشک  لاس  زا 200  سپ  یگدزبرغ  يالیتسا  تمالع  هب  هک  مناد  یم  یمچرپ  نوچمه  رادرـس  رب  ار  راوگرزب  نآ  شعن  نم 
.هدش (1) هتشارفا  تکلمم  نیا  يارس 

: دیوگ یمو  دناد  یم  هطورشم  تضهن  تسکش  هلزنم  هب  ار  خیش  مادعا  دمحا ، لآ  نینچ  مه 

.تکلمم و نیا  رب  دوب  یگدزبرغ  يالیتسا  تمالع  يرون ، هللا  لضف  خیش  مادعا  هک  ما  هدرک  هراشا  تعرـس  هب  یگدزبرغ  باتک ]  ] رد
ياتدوک دعب و  ياضف  ّتلع  هب  اّما  دوب ، تیطورـشم  يزوریپ  تمالع  راوگرزب  نآ  مادعا  ًارهاظ  هچرگ  هک  میازفیب  مهاوخ  یم  اج  نیا 
تمالع نیرت  حضاو  لاح  نیع  رد  دوب و  تیطورشم  تسکـش  ْهناشن  نیرت  گرزب  هعقاو  نآ  ریخا ، لاس  لهچ  تاقافتا  رگید  1299 و 

.نارکف (2) نشور  تسکش 

نارکف نشور  مود :

رد صوصخ  هب  تفرگ و  لکـش  برغ ، اب  هدرتسگ  تاطابترا  زاغآ  اـب  .يدـالیم و  نرق 19  يادـتبا  زا  ناریا  رد  يرکف  نشور  نایرج 
ناریا يرکف  نشور  نایرج  لیلحت  .دش  ناریا  تسایس  هنحص  دراو  يّدج  روط  هب  وس ، نیا  هب  هطورشم  زا  تفای و  دشر  يرـصان  هرود 

هب اج  نیا  رد  .دراد  زاین  هناگادج  یسررب  هب  یخیرات  هرود  ره  رد 

ص:101

ص78. یگدزبرغ ، دمحا ، لآ  لالج  ( . 1 - ) 1
ص232. نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  ( . 2 - ) 2

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


.میزادرپ یم  هطورشم  بالقنا  رد  اهنآ  شقن  زا  يرصتخم  لیلحت 

صاخ یبوچراهچ  رد  ار  نویناحور  اب  يراکمه  دتفیب و  تعیرش  رتسب  رد  تیطورشم  تکرح  هک  دندوبن  نآ  ناهاوخ  نارکف ، نشور 
، دنتسج یم  دوس  شیوخ  ياه  فده  هب  ندیسر  يارب  یلپ  ناونع  هب  یبهذم  ناملاع  بهذم و  يورین  زا  تقیقح ، رد  .دندوب  هتفریذپ 

.دندز رانک  هنحص  زا  ار  تضهن  هدید  جنر  لیصا و  تیناحور  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  يزوریپ ، زا  سپ  ور  نیا  زا 

ار برغ  زا  دیلقت  هدوب و  یبرغ  نّدمت  هتفیش  هک  دندوب  يا  هتفر  گنرف  ناناوج  بلغا  دنتشاد  روضح  هطورـشم  رد  هک  ینارکف  نشور 
وا .تسا  هدرک  افیا  ار  یلاّعف  شقن  ریغص  دادبتسا  زا  دعب  شبنج  تیاده  رد  هک  تسا  دارفا  نیا  زا  یکی  هداز  یقت  دندرک ، یم  جیورت 
هب سلجم  هب  هلمح  ماگنه  رد  دوخ ، یلبق  ياهاعّدا  مغر  یلع  يو  .دـش  یگنرف  اـپ  ناتـشگنا  ِرـس  اـت  رـس  قرف  زا  دـیاب  درک  یم  اـعّدا 

.درک اضما  ار  .يدالیم  نیگنن 1933  دادرارق  ناخاضر  رانک  رد  دعب  يدنچ  دش و  هدنهانپ  سیلگنا  ترافس 

تـسکش ثعاب  دـندومن و  زاب  نیون  دادبتـسا  روهظ  يارب  ار  هار  هناگیب  لود  اب  یتسد  مه  ّتیناحور و  ندرک  يوزنم  اب  نارکف  نشور 
.دندیدرگ (1) هطورشم 

هطورشم تسکش  للع  ه )

دنزرف دندرک و  نییعت  يّرمتسم  دبتسم  هاش  یلعدّمحم  يارب  نارهت  حتف  زا  دعب  دادبتسا ; هشیر  ندیکـشخن  یتنطلـس و  میژر  ياقبا  . 1
؛ دندومن يراکمه  هب  توعد  دبتسم ، هلودلا  نیع  زا  دندناشن و  شیاج  هب  ار  وا 

ربخ یب  دوخ  یبهذم  یّلم و  گنهرف  زا  دندوب ، برغ  هدرک  لیصحت  ناگداز  فارشا  هک  دارفا  نیا  هدزبرغ ; نارکف  نشور  تنایخ  . 2
ياه هزومآ  يارجا  ددصرد  هدوب 

ص:102

ص40. دمحا ، لآ  تاراشتنا  ناریا ، رد  يرکفنشور  عاجترا  روپاباب ، يدهمدمحم  ( . 1 - ) 1
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هرابود دندنام و  اهنت  یعامتجا  هاگیاپ  نتـشادن  لیلد  هب  زین  دوخ  دندز و  رانک  ار  مالـسا  ّتیناحور و  اذـل  و  دـندمآرب ؛ دوخ  يدـیلقت 
؛ دش مکاح  دادبتسا 

یتسود رـشب  سابل  تضهن ، عورـش  زا  سپ  نویناحور ، تردق  زا  یهاگآ  رطاخ  هب  بیقر و  تسد  عطق  يارب  زین  سیلگنا  رامعتـسا  . 3
دنتسناوت زین  هرخالاب  دناشکب و  فارحنا  هب  ار  نآ  فلتخم  عطاقم  رد  درک  یعس  یمدرم ، تکرح  جوم  رب  ندش  راوس  اب  درک و  نت  هب 

؛ دننزب رانک  ناهاوخ  هطورشم  دوخ  تسد  هب  ار  ّتیناحور  دننک و  داجیا  هقرفت  ناهاوخ  هطورشم  نایم 

؛ یمدرم تازرابم  سأر  رد  زکرمتم  مجسنم و  يربهر  نادقف  . 4

؛ روشک هرادا  يارب  هدش  نییعت  شیپ  زا  همانرب  صخشم و  يژتارتسا  نتشادن  . 5

يرابودنب و یب  داسف و  هعاشا  تایرشن ، زا  یخرب  طّسوت  یمالـسا  ياه  شزرا  هب  تناها  هدمآ و  تسد  هب  يدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  . 6
؛ هتسجرب ياه  تیصخش  رورت  جرم و  جره و  داجیا  لاوما و  تراغ 

؛ ناهاوخ هطورشم  نویبالقنا و  نایم  تتشت  هقرفت و  . 7

هطورشم ياهدمایپ  و )

هراشا

: زادنترابع راثآ  نیا  زا  یخرب  .داهن  ياجرب  دوخ  زا  يا  هدمع  راثآ  شیاه  یماکان  تالکشم و  همه  اب  هطورشم  بالقنا  . 1

هب سلجم  هّتبلا  .تفای  ّتیمـسر  تسا و  هدـش  حرطم  بالقنا  نیا  اب  ...و  باختنا  يدازآ ، سلجم ، یـساسا ، نوناق  نوچ  یمیهاـفم  . 1
رد هک  سلجم -  یـساسا و  نوناق  دوجو  لصا  یلو  داد ، همادا  شراک  هب  هتـسباو  يداهن  بلاـق  رد  تفرگ و  رارق  موجه  دروم  يدوز 

راثآ اـب  تفاـی  هار  نآ  هب  تلود  فلاـخم  ناگدـنیامن  زا  يدادـعت  زین  یّـصاخ  عطاـقم  رد  و  دـنام -  رارقرب  زین  اـه  هرود  نیرت  تخس 
.دوب هارمه  یمهم  یسایس 

ص:103
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یتنطلـس و ماظن  يدوبان  وس  کی  زا  .دش  عقاو  هّجوت  دروم  یمالـسا  بالقنا  عوقو  نامز  رد  هطورـشم  بالقنا  دنمـشزرا  تایبرجت  . 2
رصانع هنخر  وس ، رگید  زا  تفرگرارق و  هّجوت  دروم  يدوخ  ياه  شزرا  گنهرف و  هب  هّجوت  روشک و  رب  ناگناگیب  هطلـس  لماک  عطق 

رب یمالـسا  بـالقنا  رد  رما  نـیا  رارکت  زا  يریگوـلج  يارب  ار  یبهذـم  ناـیبالقنا  يرایـشوه  هطورــشم ، رد  بـلط  تـصرف  هناـگیب و 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  .تخیگنا 

دندرک و ار  راک  نیمه  هطورـشم  نامز  رد  هک  دنورب  رانک  دنوش و  سویأم  دندوب  راک  لها  هک  اهنآ  هک  دوشن  هطورـشم  نامز  لثم  ... 
دعب هطورشم  رد  ...ام  يارب  تسا  تربع  سرد  خیرات  ...دندز  رانک  ار  ناهاوخ  هطورـشم  دندش و  هاوخ  هطورـشم  دندمآ و  نیّدبتـسم 
کی هطورشم و  رادفرط  هّدع  کی  درک ، يدنب  میسقت  هقبط  ود  هب  ار  ناریا  مدرم  مامت  دمآ و  ییاه  تسد  تفر  شیپ  ادتبا  هک  نیا  زا 
کی تسد  هب  دندوب  هاوخ  هطورشم  هک  اهنآ  هک  دندناسر  اج  نآ  هب  .دومن  يدنب  هتسد  هورگ  ود  هب  ار  املع  ...هطورـشم  فلاخم  هّدع 
....میریگب (1) تربع  دیاب  اهنآ ،  نیب  رد  دندرک  داجیا  دش ، داجیا  دوخ  هب  دوخ  فالتخا  هکدوبن  روط  نیا  ...دندش  هدیبوک  هدع 

: دیوگ یم  مه  يربهر  مّظعم  ماقم 

ْهرود نایاپ  دندرک و  داجیا  روشک  رد  ار  گرزب  هثداح  کی  دندمآ  نویناحور  هک  میدید  تیطورشم  تضهن  رد  نامدوخ ، خیرات  رد 
هک دوب  راک  يادـتبا  زونه  دـش و  تیناحور  نید و  اـب  تیّدـض  يارب  یهاـگیاپ  تیطورـشم  نیمه  دـعب  .دـندید  كرادـت  ار  دادبتـسا 
نآ یناحور  ياه  تیـصخش  زا  یکی  هک  ییاج  ات  دـندرک ، نید  ندـیبوک  هب  عورـش  يدازآ  مان  هب  تیطورـشم  ردـص  ياـه  هماـنزور 

ماجنارس داتسیا و  ّتیطورشم  سلجم و  نآ  لباقم  رد  هدوب  ّتیطورشم  نالوارقـشیپ  وزج  هک  يرون  هللا  لضف  خیـش  اقآ  موحرم  نامز ،
.دیسر (2) تداهش  هب  مه 

ینعی روشک ، رصاعم  خیرات  یبالقنا  تکرح  نیمراهچ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  کنیا 

ص:104

ص135. ج18 ، رون ، هفیحص  ( . 1 - ) 1
ص260. ج3 ، تیالو ، ثیدح  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ( . 2 - ) 2
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هتفریذپ و تروص  تفن  تضهن  هطورـشم و  بالقنا  تکرح  ود  نیب  هک  هدـمع  تالّوحت  یخرب  هب  تفن ، تعنـص  ندـش  یّلم  تضهن 
.دوش یم  هراشا  تسا ، هتشاد  شقن  زین  یمالسا  بالقنا  عوقو  رد  هداهن و  ياج  رب  دوخ  زا  ینوگانوگ  جیاتن  راثآ و 

سّردم دیهش  تازرابم  ناخاضر و  تموکح  تّیهام 

زا اهنآ  رطخ  ساسحا  هیسور و  رد  .يدالیم  بالقنا 1917  عوقو  دننام  یتالّوحت  هب  هّجوت  اب  لّوا  یناهج  گنج  نایاپ  رد  اه  یسیلگنا 
ياروش سلجم  طّسوت  هلودـلا  قوثو  .يدالیم  داد 1919  رارق  ندـشن  بیوصت  اه ، کیوشلب  تاـغیلبت  ماد  رد  ناریا  طوقـس  لاـمتحا 

ناریا و يرادا  یلاـم و  يداـصتقا ، روما  هرادا  داد و  یم  رارق  دوـخ  هیاـمحلا  تحت  ار  ناریا  تاـماقم  سیلگنا  هک  هاشدـمحا -  یّلم و 
رییغت رکف  هب  دوب ، هدـش  صخـشم  لّوا  یناهج  گـنج  ناـمز  رد  هک  تفن  هلئـسم  ّتیمها  و  دـش -  یم  راذـگاو  یـسیلگنا  ناراشتـسم 

.دنداتفا ناریا  تموکح  رییغت  دوخ و  نیشیپ  تسایس 

نکمم دوب  .يدـالیم  داد 1919  رارق  فدـه  هک  هیامحلا  تحت  روشک  کـی  هب  ناریا  لیدـبت  دـندیمهف  یتقو  اـهنآ  رگید ، تراـبع  هب 
ذوفن زا  یلخاد (1) ، ياه  شبنج  بوکرس  نمض  ات  دنتفای  لیامت  يوق  يزکرم  تلود  کی  لیکشت  هب  تسین ،

ص:105

لگنج تضهن  .دندرک  یم  تیلاّعف  روشک  فلتخم  طاقن  رد  هنابلط  حالطـصا  يرامعتـسا و  ّدض  شبنج  دـنچ  نامز  نیا  رد  ( . 1 - ) 1
رد هک  تشاد  رارق  مالـسا  داـّحتا  هتیمک  وـضع  زراـبم و  یناـحور  یلگنج ، ناـخ  کـچوکازریم  نآ  سأر  رد  .دوـب  اـهنآ  نیرت  مـهم 

یلگنج ناخاضر ، ندیسر  تردق  هب  زا  دعب  مایق  یناهج  گنج  زا  دعب  بوشآرپ  ياه  لاس  رد  مکاح  داسف  هناگیب و  ذوفن  هب  شنکاو 
ًابیرقت .درک  توف  دش و  ناراب  فرب و  راتفرگ  لامـش  ياه  لگنج  رد  زین  ناخ  کچوک  ازریم  دندروخ و  تسکـش  یتلود  ياوق  زا  اه 
تعرـس هب  اه  قازق  طّسوت  مایق  نیا  .درک  مایق  زیربت  رد  هطورـشم  رـصع  زرابم  نویناـحور  زا  یناـبایخ  دّـمحم  خیـش  ناـمز ، نیمه  رد 
سیلگنا ذوفن  هیلع  سراف ، ياملع  تیامح  اب  اه  یناتسگنت  زین  روشک  بونج  رد  نامز  نیا  رد  .دیسر  لتق  هب  ینابایخ  دش و  بوکرس 

.دنتخادرپ سیلگنا  ياهورین  اب  گنج  هب  دنداد و  نامزاس  ار  يراد  هلابند  مایق  اه 
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ینابیتشپ کمک و  اب  دندیزگرب و  ار  ناخاضر  مان  هب  بلط  هاج  رـسفا  کی  راک  نیا  يارب  اهنآ  .دـنک  يریگولج  زین  يوروش  یلامتحا 
.دندرک (1) قیوشت  اتدوک  ماجنا  هب  هدناسر ، قاّزق  پیت  یهدنامرف  هب  ار  يو  دوخ ،

نیب رد  تیناحور  ذوفن  تردق و  رابتعا و  ّتیمها و  یبهذـم و  داقتعا  هشیر  قمع و  هب  هّجوت  اب  دوخ ، تردـق  لماک  تیبثت  ات  هاشاضر 
، تفر یم  تابتع  ترایز  هب  دوب ، هدرک  عونمم  ار  اـه  یـشورف  بورـشم  يو  .درک  یم  یفّرعم  مالـسا  يدنلبرـس  ار  شا  هفیظو  مدرم ،

.داد (2) یم  لیکشت  یناوخ  هضور  سلجم  دییاس و  یم  رس  رب  لگ  يرادازع  ماگنه  تخیوآ ، یم  ندرگرب  نایقتم  يالوم  لادم 

ار تسایس  ود  دومن و  راکشآ  ار  دوخ  یبهذم  ّدض  تسایس  دوخ ، تنطلس  ياه  هیاپ  تیبثت  تردق و  هب  ندیـسر  زا  دعب  هلـصافالب  اما 
: دومن بیقعت  تسایس  هزوح  زا  نید  لماک  درط  تیناحور و  مالسا و  اب  تفلاخم  تهج  رد 

ص:106

دمحا «. ) میتشادرب ار  وا  نامدوخ  میدروآ و  ار  وا  نامدوخ  : » دنتفگ هاشاضر  هرابرد  نارهت  سارفنک  رد  تلوزور  لیچرچ و  ( . 1 - ) 1
: تسا هدمآ  زین  تسودرف  نیسح  دبـشترا  تارطاخ  رد  ص28 - .) یقارن ، يدهم  همجرت  هاش ، ّدـض  رب  ناریا  هیرورول ، ناژ  یقوراف و 
رد ما ، هدینـش  اـی  ما و  هدـید  هک  يدانـسا  قـبط  ياـتدوک 1299 ش  تسین ، يدـیدرت  نیا  رد  دوب و  سیلگنا  لـماع  کـی  ناـخاضر  »

جنپ مه  اتدوک  زا  سپ  هدش و  يزیر  همانرب  ییابطابط  نیدلاءایـض  دیـس  روضح  اب  ناخاضر ، اب  یـسیلگنا  دیاس  نوریآ  لارنژ  تاقالم 
نیـسح « ) .دـش ریزو  تسخن  گـنجریزو و  هپـسرا و  ناـخاضر ، تّدـم ، نیا  رد  .دیـسر  تنطلـس  هب  ناـخاضر  اـت  دیـشک  لوط  لاـس 
نشور بلطم  نیا  نونکا  : » تسا هتشون  نینچ  هطبار  نیا  رد  زین  يدک  یکین  ( - 82 ج1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ،

هب قازق  پیت  رد  ار  تردق  هک  درک  کمک  ناخاضر  هب  ادتبا  دیاس ، نوریآ  لارنژ  ناریا  رد  سیلگنا  ياهورین  هدنامرف  هک  تسا  هدـش 
تردـق ياه  هیاپ  زا  قّازق  پیت  ینعی  ناریا  نردـم  یماظن  يورین  اهنت  رب  لرتنک  .دومن  قیوشت  اـتدوک  ماـجنا  هب  سپـس  دروآ و  تسد 

(138 ص137 -  ناریا ، رد  وکابنت  میرحت  يدک ، «. ) دوب ناخاضر  صخش  صوصخ  هب  دیدج و  تموکح 
ص117 و 118. ج1 ، ناریا : رصاعم  یسایس  خیرات  ( . 2 - ) 2
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برغ ندمت  ینوریب  رهاظم  رب  دیکأت  اب  ییارگ  برغ 

ار یبرغ  تایـصوصخ  موسر و  بادآ و  شیپ  زا  شیب  تشاد  یعـس  دوب -  شترفاسم  اهنت  هک  هیکرت -  زا  تشگزاب  زا  دـعب  هاـشاضر 
.دوب كروتاتآ  لامک  هنیمز  نیا  رد  مه  وا  يوگلا  دهد و  جاور  روشک  نیا  رد 

هلئـسم .دوب  هدـمآرب  هـالک  ساـبل و  لکـش  رییغت  ددـص  رد  نینچ  مه  دومن و  باـجح  فشک  هب  مادـقا  تسایـس ، نیا  ياتـسار  رد  وا 
تهج رد  ار  دوخ  شالت  مامت  وا  .دنک  هزرابم  ّتیناحور  سابل  اب  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  درک  حرطم  ار  اه  سابل  ندرک  لکـشلادّحتم 

.درک فرص  یبرغ  ننس  بادآ و  شریذپ  هب  مدرم  ندرک  راداو  یقرش و  ياه  شور  رییغت  یبهذم و  راثآ  بهذم و  وحم 

ياه تلود  عبت  هب  هاشاضر  دوب ; هنیمز  نیا  رد  هاـشاضر  شـالت  زا  زین  ناتـساب  ناریا  تمظع  دـیدجت  موزل  رب  دـیکأت  اـب  ییارگ  ناریا 
یگژیو ود  یناخاضر  مسیلانویسان  .دیزگرب  دوخ  میژر  شخب  تیعورشم  يژولوئدیا  ناونع  هب  ار  مسیلانویسان  دوخ ، رصع  یتسیـشاف 

دوش هتفرگ  هدیدان  ناریا  یمالسا  تایح  نارود  مامت  ِندمت  دش  یم  یعـس  ناتـساب  ناریا  خیرات  ییامن  گرزب  اب  تسخن  تشاد : زراب 
نابز هجهل و  موسر ، بادآ و  شنزرـس  اـب  هک  نیا  مود  و  ددرگ ؛ ریقحت  ناریا  مدرم  یمالـسا  تیوه  مهبم ، يا  هتـشذگ  رب  هیکت  اـب  و 

.دناسرب تینیع  هب  ار  نیمز  ناریا  رد  یگنهرف  یموق - يزاس  هچراپ  کی  تسایس  یناریا ، فلتخم  ماوقا 

سّردم دیهش 

ياسر دایرف  اهنت  يدازآ ، نامرهق  سّردـم  .دـشاب  یم  سّردـم  دیهـش  تسایـس  تناید و  نادـیم  درم  ناشخرد و  ياـه  هرهچ  زا  یکی 
نارود جوا  رد  هک  دوب  ّتلم  کی  ضارتعا 

ص:107

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دوب  نیا  سّردـم  یگژیو  نیرت  مهم  .دـش و  هداد  رـس  نیمزرـس ، نیا  درـس  کیرات و  ياـضف  رد  یهاـشاضر  بوکرـس  ناـقفخ و 
رد یـسایس  يوگلا  کی  یمالـسا ، يروهمج  راذـگ  ناـینب  يارب  سّردـم  دیهـش  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  .تشاد  یبیجع  تعاـجش 

.تسا هدرک  دای  مولظم  دیهـش  نیا  زا  رّرکم  اه ، تبحـص  رد  ناشیا  اذل  .دوب  مالـسا  میرح  زا  عافد  رامعتـسا و  دادبتـسا و  هیلع  هزرابم 
: دومرف نیمه  يارب 

موحرم  ) يولهپ سوحنم  میژر  رد  دهاجم  درم  نیلّوا  ریوصت  دوش  یم  پاچ  ناریا  رد  هک  یـسانکسا  نیلّوا  يور  رب  هک  تسا  راوازس 
.دوش (1) پاچ  سّردم )

ینید ّدض  تسایـس  اب  ّتلم  قوقح  مالـسا و  زا  عافد  يارب  سلجم  رگنـس  زا  هک  دوب  یم  ریذـپان  یگتـسخ  زرابم و  یناحور  سّردـم ،
ناگناگیب هب  تازایتما  ياطعا  نیگنن و  ياهدادرارق  لباقم  رد  هراومه  مشـش  سلجم  ات  مود  سلجم  زا  دومن و  یم  هزراـبم  ناـخاضر 

، رگید فرط  زا  سیلگنا  راشف  دید و  یم  يدـج  يرطخ  دوخ  تموکح  همادا  يارب  ار  سّردـم  هک  ناخاضر  تنایخ  .درک  یم  هلباقم 
.دناسر تداهش  هب  مومسم و  ار  وا  یسمش  ناضمر 1317 رد  ینادنز  لاس  هدزای  زا  سپ  دیعبت و  ار  وا 

: دومرف سّردم  گرزب  تیصخش  هرابرد  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

کی دنتـشک ، ار  وا  یتقو  ات  دورب  شیپ  وا  ياهراک  تشاذـگن  يرفن  کی  .دوب  ناسنا  کی  سّردـم  دندیـسرت ، یم  سّردـم  زا  اه  نآ 
، مدـید متفر  مدوـب ، ناوـج  مدوـب ، هچب  اـشامت ، يارب  مدـید ، متفر و  سلجم  تـقو  نآ  نـم  ...و  سلجم  هـمه  رب  درک  یم  هـبلغ  يرفن 

.سلجم (2) کی  دش  یم  سلجم  دش ، یم  دراو  یتقو  یسابرک  يابق  كزان و  يابع  نآ  اب  سّردم 
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: تفگ نینچ  ساسا  نیا  رب  تسناد و  یم  ینتسسگان  دنویپ  کی  ار  تسایس  نید و  دنویپ  سّردم 

.تسام (1) تناید  ام  تسایس  أشنم  تسام و  تناید  نیع  ام  تسایس  تسام ، تسایس  نیع  ام  تناید 

دادرم ياتدوک 28  تفن و  تعنص  ندش  یّلم  تضهن  - 4

تضهن زاغآ  للع  اه و  هنیمز  فلا )

اـکیرمآ و یتـفن  ياـه  تکرـش  دوب ، نیقفّتم  لاغـشا  رد  ناریا  زونه  هک  یطیارـش  رد  .دوـب  ههد 20  زیگنارب  لاـجنج  لـئاسم  زا  تـفن 
المرب اه  شالت  نیا  هک  یماگنه  دـندش و  هرکاذـم  دراو  ناریا  تلود  اب  ناریا ، یقرـش  بونج  قطانم  رد  زایتما  بسک  تهج  سیلگنا 
راشف تحت  ار  ناریا  تلود  لامش ، تفن  زایتما  بسک  يارب  روشک ، یلامـش  قطانم  لاغـشا  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  مه  اه  يوروش  دش ،

رد ار  تردـق  هس  يرامعتـسا  ياـه  تباـقر  هفطن  دومن ، یم  لکـشم  داـجیا  هک  لاـح  نیع  رد  روـشک ، يارب  عوـضوم  نیا  .دنتـشاذگ 
نارگید دورو  دوب و  لاـعف  بوـنج  تفن  رد  يراـصحنا  روـط  هب  هک  دوـب  سیلگنا  طـقف  ناـمز  نآ  اـت  اریز  تشاذـگ ؛ تفن  عوـضوم 

.دش یم  یّقلت  سیلگنا  عفانم  هیلع  يدیدهت 

تلود نآ ، بجوم  هب  هک  داد  داهنـشیپ  سلجم  هب  یتیروف  ود  حرط  کی  قّدـصم  رتکد  یّلم ، ياروش  سلجم  هسلج 1323/9/11  رد 
.دوب هتفرگ  رظن  رد  مه  تازاجم  راک  نیا  يارب  هدش و  عونمم  تفن  زایتما  يارب  یجراخ  ياهروشک  اب  هرکاذم  هنوگره  زا 

هسلج نامه  رد  دندوب ) سیلگنا  رادفرط  اهنآ  رثکا  هک   ) سلجم رد  دوب ، سیلگنا  هاوخلد  هب  يوروش و  هیلع  هک  یتیروف  ود  حرط  نیا 
.دیشخبن يرثا  مه  هدوت  وضع  ناگدنیامن  زا  نت  هس  تفلاخم  دش و  بیوصت 
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، سلجم يدعب  هرود  رد  هداز  یقت  دوخ  دومن (1)و  یفّرعم  نئاخ  کی  ار  دادرارق  نیا  داقعنا  یلـصا  لماع  یقطن ، یط  قّدصم ، رتکد 
لخاد رد  بونج  تفن  دادرارق  رتشیب  هچره  يرابتعا  یب  ثعاب  لئاسم  نیمه  .درک  فارتعا  دادرارق  نیا  رد  دوخ  ندوب  تسد  تلآ  هب 

.دوب سلجم  رد  نآ  نوناک  نیلّوا  هک  تخیگنارب  سیلگنا  هیلع  یجوم  دش و  جراخ  و 

بونج تفن  زایتما  صوصخ  هب  اهزایتما  ریاـس  رد  ناریا  قوقح  ياـفیتسا  هب  تبـسن  هک  دوب  هدـش  فّظوم  تلود  حرط ، نیمه  رد  اـما 
مالعا نمـض  یّلم  ياروش  سلجم  نوناق ، نیا  بیوصت  اـب  .دـهد (2)  عالطا  سلجم  هب  ار  نآ  هجیتن  دروآ و  لـمع  هب  ار  مزـال  مادـقا 

تفن تکرش  اّما  .درک  یم  مزلم  يدالیم  دادرارق 1933  رد  رظن  دیدجت  هب  ار  تلود  بونج ، تفن  دروم  رد  ناریا  ّتلم  قوقح  عییضت 
اب طـقف  تفریذـپن و  ار  يرظن  دـیدجت  هنوگ  چـیه  ناریا  تلود  اـب  دوخ  تارکاذـم  رد  نوناـق ، نیا  هب  هّجوـت  نودـب  سیلگنا ، ناریا و 

تحت ار  تکرـش  داهنـشیپ  نیع  راچان  هب  یـسایس ، تاـظحالم  هب  اـنب  زین  تلود  دومن و  تقفاوم  ناریا  مهـس  رد  یمک  رایـسب  شیازفا 
.دومن (3) سلجم  میدقت  مهدزناپ ، هرود  رخاوا  رد  نایئاشلگ ) سگ -   ) تفن یقاحلا  دادرارق  ناونع 

سلجم یّلم  تیّلقا  نوناق و  عفن  هب  مدرم  دوب و  نایرج  رد  تّدش  هب  یسیلگنا  دض  مومع  راکفا  اه و  ساسحا  زین  سلجم  زا  جراخ  رد 
نیا رد  .دوب  سلجم  تیّلقا  رایسب  یمرگلد  هیام  یمدرم ، ياه  تیامح  نوناک  رد  یناشاک  هللا  تیآ  روضح  دندوب و  هدش  هنحص  دراو 

طیارـش نیا  ندز  مهرب  يارب  سیلگنا  هشقن  یخرب  رظن  هب  هک  دش  يزادـناریت  هاش  هب  نارهت  هاگـشناد  رد  نمهب 1327  رد 15  طیارش 
ندرک ینوناقریغ  یناشاک ، هللا  تیآ  دیعبت  ناهاوخ و  يدازآ  یبوکرس  هب  نآ  هناهب  هب  هاش  هک  دش  بجوم  دوب و 
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زا فده  داد و  سلجم  هب  ار  یقاحلا  دادرارق  وا  .دزادرپب  شدوخ  تارایتخا  عفن  هب  یـساسا  نوناق  رییغت  دیارج و  فیقوت  هدوت ، بزح 
رابتعا دّدجم  روط  هب  ار  رابتعا  یب  دادرارق  ناریا ، زایتمالا  قح  زیچان  شیازفا  ششوپ  رد  ات  دوب  سلجم  ناگدنیامن  ندرک  ریگلفاغ  نآ 

ياه ینارنخـس  داریا  یناملراپ و  ياه  هویـش  هب  لّسوت  اب  هرود و  نایاپ  هب  هّجوت  اب  مهدزناـپ ، سلجم  یّلم  تیّلقا  اـّما  .دـشخبب  ینوناـق 
.دنتفرگ رارق  تیامح  قیوشت و  دروم  تّدش  هب  مدرم ، يوس  زا  دندش و  یقاحلا  هحیال  ندش  حرطم  عنام  دندرک و  تمواقم  ینالوط ،

هحیال در  نمض  يّوج ، نینچ  رد  تسا ، ناریا  يراذگ  نوناق  راودا  نیرت  یلاجنج  نیرتادص و  رس و  رپ  زا  یکی  هک  مهدزناش  سلجم 
ضیوعت رییغت و  اب  درذـگب ، سیلگنا  زا  تسناوت  یمن  هک  تلود  اّما  .دـیزرو  تردابم  تفن  صوصخم  نویـسیمک  لیکـشت  هب  یقاحلا 
یناهگان يافعتسا  اب   ) ریت 1329 مجنپ  رد  هاگان  .دومن  یم  هرکاذـم  هتـشاذگ و  زاب  نانچ  مه  سیلگنا  اب  ار  تفن  عوضوم  اـه ، هنیباـک 

یفّرعم هناگیب  لماع  ار  ارآ  مزر  دـمآرب و  تمواقم  تفلاخم و  ماقم  رد  یناشاک  هللا  تیآ  .دیـسر  يریزو  تسخن  هب  ارآ  مزر  روصنم )
مزر دورو  زا  ات  دندرک  عامتجا  ناتـسراهب  رد  رفن  نارازه  دندز و  تارهاظت  هب  تسد  مدرم  لیطعت و  نارهت  رازاب  هیمالعا  نیا  اب  .درک 

هب هک  هامید 1329  گـنیتیم 8  رد  دـننک و  قرفتم  ار  مدرم  دنتـسناوت  تنوشخ  اـب  یماـظتنا  ياوق  دـنیامن و  يریگولج  سلجم  هب  ارآ 
همانعطق رد  یمومع  تساوخ  کی  تروص  هب  روشک  مامت  رد  تفن  تعنـص  ندرک  یّلم  دوب ، هدـش  لیکـشت  یناشاک  هللا  تیآ  توعد 

.دش رکذ 

یّلم تضهن  مود  ماگ  ب )

همه یلدـمه  یگنهاـمه و  لـصاح  هک  دـش  ناریا  ّتلم  بیـصن  گرزب  رایـسب  يزوریپ  کـی  نیـسلجم ، رد  تفن  ندـش  بیوـصت  اـب 
( يا هدوت  یّلم و  یبهذم ،  ) یعامتجا یسایس -  ياهورین 
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رد تسکـش ، لّمحت  اب  يرامعتـسا  تردق  رابرد و  یمومع ، راکفا  دیدش  تیامح  تدـحو و  نیا  رثا  رد  .دوب  سیلگنا  رامعتـسا  هیلع 
.دندروآ دورف  میلست  رس  ّتلم  تساوخ  لباقم 

، دـناسر بیوصت  هب  تـشهبیدرا 1330  رد  ار  يا  هّداـم  نوناـق 9  تفن ، ندـش  یّلم  لـصا  یّلمع  يارجا  روـظنم  هب  مهدزناـش  سلجم 
.تفریذپ (1) ار  يریزو  تسخن  ناگمه ، يروابان  نایم  رد  دوخ ) یلصا  فلاخم  ) یماما لامج  داهنشیپ  هب  قّدصم  رتکد  نآ  بقاعتم 

جیـسب تلود  زا  ینابیتشپ  هب  ار  ّتلم  نانچ  مه  ناگناگیب ، اب  هلباقم  کیژتارتسا  ترورـض  ظاـحل  هب  یناـشاک  هللا  تیآ  دوجو ، نیا  اـب 
قفاوت و زا  یهاگآ  اـب  نینچ  مه  يو  .دـش  یـسیلگنا  یماـظن  ینیـشن  بقع  بجوم  داـهج  نـالعا  هب  ناتـسلگنا  دـیدهت  اـب  درک و  یم 

تیادـه اب  دوب و  روشک  یعقاو  لالقتـسا  طخ  ظفح  ددـص  رد  اکیرمآ  هب  تبـسن  نظ  ءوس  ینیبدـب و  سیلگنا و  اکیرمآ و  یگنهامه 
مهدـفه سلجم  زا  قّدـصم  رتکد  .درک  یم  هلمح  برغ  اکیرمآ و  هب  تّدـش  هب  اکیرمآ ، هیلع  یمدرم  ياه  ییامیپهار  اه و  گـنیتیم 
تیرثکا هک  دومن  ییاضق  یمادختـسا و  يرادا ، یکناب ، یلوپ ، يداصتقا ، یلام ، روما  رد  ههام  شـش  هداعلا  قوف  تاراـیتخا  ياـضاقت 

ترازو يّدـصت  راتـساوخ  قّدـصم  رتکد  رگید  يوس  زا  .دـندرک  لوکوم  تلود  هماـنرب  هیارا  هنیباـک و  یفرعم  زا  دـعب  ار  نآ  سلجم 
.درک افعتسا  ناهگان  هاش ، تفلاخم  اب  هک  دش  يریزو  تسخن  رانک  رد  گنج 

هک نیا  اب  .دـش  ریزو  تسخن  قّدـصم  ياـج  هب  ماوق  درک و  یفّرعم  سلجم  هب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  هنطلـسلا  ماوق  هلـصافالب  هاـش 
یناشاک هللا  تیآ  ناگدـنیامن و  زا  یتیّلقا  دـنداد ، يراکمه  هدـعو  ماوق  هب  کیربت ، ياه  مایپ  لاسرا  اـب  یّلم  ههبج  ياـضعا  زا  یخرب 
یناشاک هللا  تیآ  هّیمالعا  .دندرک  یم  جیـسب  قّدصم  رتکد  عفن  هب  ماوق و  هیلع  ار  مدرم  دنتـشاد و  قّدـصم  رتکد  تشگزاب  هب  رارـصا 

نارسفا و هب  باطخ  )
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اب یتاعوبطم  هبحاصم  زین  دنتـسیاب و  ّتلم  لباقم  رد  سیلگنا  عفن  هب  اداـبم  هک  ناـنآ  اـب  تّجح  ماـمتا  و  یماـظتنا ) يورین  نازاـبرس و 
ماوق و هیلع  یمومع  جیـسب  بجوم  یمومع ، باصتعا  هب  مدرم  توعد  و  ماوق -  هاش و  اکیرمآ ، هیلع  یجراخ -  یلخاد و  ناراگنربخ 

.دش قّدصم  رتکد  تشگزاب  ياضاقت 

هب رامعتـسا ) اب  هزرابم   ) ربکا داـهج  نیا  رد  تکرـش  اـب  هک  تساوخ  مدرم  زا  ماوق ، هیلع  ینحللادـیدش  هیمـالعا  اـب  یناـشاک  هللا  تیآ 
بلج يارب  ار  شدوخ  نواعم  ماوق  هک  نیا  اب  .دنتسین (1)  هناگیب  هطلس  شریذپ  هب  رضاح  هک  دننک  تباث  يرامعتسا  تسایس  نابحاص 
رتکد تشگزاب  هب  رارـصا  یناشاک  هللا  تیآ  داد ، يو  هب  ار  هنیباک  ریزو  شـش  باختنا  راـیتخا  یّتح  داتـسرف و  یناـشاک  هللا  تیآ  رظن 

: دیوگب هاش  هب  هک  تساوخ  وا  زا  رابرد ،) ریزو   ) ءالع هب  هاتوک  همان  کی  اب  رد 1331/4/29  تشاد و  قّدصم 

مهاوخ رابرد  هّجوتم  مدوخ  صخـش  يرادولج  اب  ار  بالقنا  زیت  هناهد  دنیامرفن ، مادقا  ادرف  ات  قّدصم  رتکد  تلود  تشگزاب  رد  رگا 
.درک (2)

هدامآ فلتخم  ياهرهـش  زا  یناشوپ  نفک  هاـمریت ، یتاعوبطم 29  هبحاصم  صوصخ  هب  یناشاک ، هللا  هیآ  تاـکرحت  اـه و  تیلاّـعف  اـب 
مدرم یهاگآ  اب  اما  .درک  رداص  ار  یناشاک  هللا  هیآ  تشادزاب  روتـسد  یمدرم  مایق  زا  يریگولج  يارب  ماوق  دندش و  نارهت  هب  تکرح 
نارهت رازاـب  ریت  و 29  ياهزور 28  .دـندشن  ناـشیا  يریگتـسد  هب  ّقفوم  یماـظتنا  يورین  ناـشیا ، لزنم  رد  ندـش  عمج  عوضوم و  زا 

هب هک  دندرک  تکرش  ریت  مایق 30  رد  مدرم  هبطاق  دش و  اپرب  ماوق  هیلع  یتارهاظت  مدرم  فرط  زا  لیطعت و 
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.دوب ناریا  ّتلم  يارب  یگرزب  يزوریپ  ریت  مایق 30  .دنادرگرب  ار  قّدصم  رتکد  رابرد ، دش و  افعتسا  هب  روبجم  ماوق  نآ  لابند 

ّتلم هیلع  هناّحلسم  مایق  یعمج و  هتسد  راتشک  تلع  هب  ار  ماوق  دمحا  تخانش و  یلم  سّدقم  مایق  مان  هب  ار  ریت  زور 30  اروش  سلجم 
بیقعت يارب  سلجم  رد  ینویـسیمک  تـسناد و  هرداـصم  لومـشم  ار  وا  ییاراد  لاوـما و  هـیلک  تخانــش و  ضرـالا  یف  دـسفم  ناریا 

.دش لیکشت  ریت  راتشک 30  نیبّبسم 

یّلم تضهن  ماجنارس  ج )

دادبتسا رامعتسا و  رب  ّتلم  یمومع  هدارا  لیمحت  یعون  هک  دش  ناریا  ّتلم  بیصن  مهم  رایـسب  يزوریپ  ود  هام 1331  ریت  عطقم 31  ات 
مه یمدرم ، مایق  هناوتـشپ  هب  قّدصم  رتکد  ریت ، ما  یـس  مایق  زا  سپ  ریت ) مایق 30  تفن و  تعنـص  ندش  یّلم  تضهن   ) .دوش یم  یّقلت 

لماک روط  هب  مه  سلجم  داد و  يو  هب  ار  يراذگ  نوناق  ههام  شش  تارایتخا  سلجم ، مه  دروآ و  تسد  هب  ار  گنج  ترازو  تسپ 
هک ساّـسح  عطقم  نیا  رد  اـّما  .دـش  ماـمت  یّلم  تضهن  عفن  هب  زیچ  همه  دوب و  سلجم  سییر  هک  یناـشاک  هللا  تیآ  دوب ، يو  یماـح 

قوثو رگـشلرس  نوچ  یماندب  ياه  هرهچ  روضح  اب  ار  دوخ  دیدج  هنیباک  يزوریپ ، زا  رورغم  قّدـصم  دوب ، تضهن  یـشخبرمث  هرود 
ياهدرواتسد ظفح  يزوسلد و  تهج  یناشاک  هللا  تیآ  .تخیگنارب  ار  يرایسب  تاضارتعا  هک  درک  یفّرعم  ریت  راتشک 30  نابّبسم  زا 
: تفگ تحارص  هب  درک و  ینارگن  راهظا  قّدصم  رتکد  تاباصتنا  یضعب  هب  تبسن  تشون و  قّدصم  هب  يا  همان  تضهن ،

.موش (1) جراخ  تسایس  هنحص  زا  هتفگ و  كرت  ار  ناریا  هکلب  نارهت و  مراچان  دبای ، همادا  لاونم  نیدب  نایرج  دشاب  انب  رگا 

ص:114
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یناشفناج ناشیا  ياوتف  مکح و  هب  دنتـشاد و  راظتنا  ناشیا  زا  مدرم  هک  یناشاک  هللا  تیآ  ّتیعقوم  هب  هّجوت  نودـب  قّدـصم  رتکد  اـما 
: تشون داد و  یتکازن  یب  دنت و  رایسب  خساپ  دعب  زور  رد  دندوب ، هدرک 

تسین نکمم  یتاحالصا  هنوگ  چیه  هک  نیا  دنیامرف ، يراددوخ  یتّدم  روما  رد  هلخادم  زا  دیاب  دوشب  یتاحالصا  دنهاوخب  هچ  نانچ 
.دشاب (1) دازآ  دوخ  راک  رد  ًاقلطم  يّدصتم  هک  نیا  رگم 

ییاتدوک رطخ  زا  ار  وا  دـسیون و  یم  يا (2)  همان  قّدـصم  هب  باطخ  دادرم  خـیرات 27  رد  یناشاک  هللا  تیآ  تافالتخا ، نیا  همه  اب 
خـساپ رد  قّدصم  هنافّـسأتم  یلو  دنک ، یم  هاگآ  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  اکیرمآ  تیامح  تیاده و  اب  يدـهاز  طّسوت  يدوز  هب  هک 

دادرم 1332، زور 28  یعاضوا ، نینچ  رد  .دنک  یمن  ییانتعا  چـیه  و  متـسه » ناریا  ّتلم  ینابیتشپ  هب  رهظتـسم  بناجنیا  : » دـیوگ یم 
هن هّتبلا   ) دـنادرگزاب روشک  هب  ار  نارگرامعتـسا  مه  هک  دریگ  یم  تروص  دوب  هدـش  یهدـنامزاس  ایـس  نامزاس  طّسوت  هک  ییاـتدوک 

، خلت تسکش  نیا  هبرجت  .درک  مکاح  ناریا  رب  رگید  لاس  تّدم 25  هب  ار  یهاشنهاش  دادبتـسا  مه  و  اکیرمآ ) راب  نیا  هکلب  سیلگنا ،
یمالـسا بالقنا  رد  ار  دوخ  راثآ  دیدرگ و  دعب  هرود  رد  یعامتجا  یـسایس -  ياهورین  ناربهر و  تربع  سرد  يرایـشوه و  بجوم 

.تسا يرورض  هبرجت  نیا  زا  رتشیب  هدافتسا  يارب  یّلم  تضهن  ییاهن  تسکش  للع  هب  تخادرپ  لیلد  نیمه  هب  .داد  ناشن 

تضهن تسکش  للع  د )

هب نارکف  نشور  نویناحور و  صوصخ  هب  فلتخم  ياه  هورگ  فالتئا  ود ، ره  رد  .دوب  هطورـشم  هبرجت  رارکت  یعون  هب  یّلم  تضهن 
اب هدیماجنا و  يزوریپ 

ص:115
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عقاو رد  .درک  کمک  تسکش  هب  لّمکم ، لماع  ناونع  هب  یجراخ  هلخادم  دروم  ود  ره  رد  .دش و  مهارف  اهنآ  تسکـش  هنیمز  هقرفت ،
هللا تیآ  اـب  ناـیارگ  یّلم  فـالتئا  .درک  دراو  تـضهن  هـب  ار  هبرـض  نـیرت  گرزب  یّلم ، نادرمتلود  یبهذـم و  ياـهورین  ناـیم  هـقرفت 

تسـسگ و مه  زا  تضهن  يزوریپ  جوا  رد  یـسمش و  ریت 1331  زا 30  دـعب  دـش ، یم  بوسحم  تلود  یماح  نیرت  مهم  هک  یناشاک 
.دنام عافد  یب  نانمشد  لیس  ِلباقم  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلصا  نایماح  یبهذم ، ياهورین  تیامح  نداد  تسد  زا  اب  قّدصم 

ییادـج یلـصا  لیالد  زا  ماندـب ، نارادـم  تسایـس  يریگراک  هب  و  هدوت ، بزح  يدازآ  هژیو ، تارایتخا  ِبسک  رد  قّدـصم  يراشفاپ 
.دنیآ یم  رامش  هب  قّدصم  زا  یبهذم  ياهورین 

تضهن ياهدمایپ  ه )

فذح دش و  لّدبم  سأی  هب  هطورشم  ماظن  بلاق  رد  تنطلس  ظفح  يارب  اهدیما  نیرخآ  تفن ، تعنـص  ندش  یّلم  تضهن  تسکـش  اب 
ار دوخ  یناوتان  لاربیل ، ياهارگ  یّلم  تضهن ، نیا  نایرج  رد  .تفرگ  رارق  يدعب  تازرابم  فادـها  سأر  رد  یتنطلـس  دـساف  متـسیس 

.دندرک لزلزتم  يدعب  ياه  نایرج  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دنداد و  ناشن  ناریا  تسایس  هصرع  رد 

تـضهن هطورـشم و  شبنج  رد  .دز  مقر  ار  ارگ  یّلم  نارکف  نشور  نویناحور و  یعطقم  فالتئا  نیرخآ  تسکـش  اـتدوک ، نینچ  مه 
اهنت مدرم  عیسو  ياه  هدوت  هدش ، دای  شبنج  ود  ره  رد  .دندناسر  يزوریپ  هب  ار  تضهن  هدرک و  فالتئا  رشق  ود  نیا  تفن ، ندش  یّلم 

تکرح نیا  زا  اـهنآ  تیاـمح  مدرم و  تکرـش  یبهذـم ، ناربـهر  بیغرت  نودـب  دـندش و  هنحـص  دراو  یبهذـم  ناربـهر  تساوخ  هب 
.دوب نکممریغ 

ار املع  دندرک  یعس  لاربیل  نارکف  نشور  يزوریپ ، زا  سپ  دروم ، ود  ره  رد  اما 
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ندناسر تردق  هب  ماجنارس  یناهبهب و  رورت  يرون و  هللا  لضف  خیش  مادعا  اب  هطورشم  بالقنا  رد  دننک ؛ جراخ  هنحص  زا  قیرط  ره  هب 
هک ار  یناشاک  هللا  تیآ  تفن  ندش  یّلم  تضهن  رد  دـنتخاس و  يوزنم  ار  نویناحور  یبهذـم ، ّدـض  ياه  تسایـس  لامعا  ناخاضر و 

دوخ زا  ار  یبهذم  ياهورین  لمع ، رد  دنداد  تبـسن  وا  هب  هک  ییاه  تمهت  اب  هدز و  رانک  تشاد ، شبنج  يزوریپ  رد  يا  هدـمع  مهس 
.دنتخاس رود 

هب دوخ  دعب ، هب  نآ  زا  دننک و  رظن  ینیبدب  هدید  اب  ارگ  یّلم  لاربیل و  ياهورین  هب  ات  دوب  یفاک  یبهذم  يورین  يارب  خلت  تایبرجت  نیا 
ّتلم یـسایس  تازرابم  رد  دیدج  يرکف  میاداراپ  هیارا  يارب  هنحـص  بیترت  نیدب  .دنریگ  تسد  هب  ار  تالّوحت  تیاده  لقتـسم  روط 
تفرگ لکش  میظع  یتکرح  دنتشگزاب و  مالسا  هب  یگمه  یطیارش  نینچ  رد  روشک  یعامتجا  یسایس -  ياهورین  دش و  مهارف  ناریا 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  لصف  رد  هک  تشگ  فورعم  هّرس ») سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن   » مان هب  هک 
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هعلاطم تهج 

ناخاضر ندیسر  تموکح  هب  نایرج 

زین ییابطابط  نیدلاءایض  دیس  .تفرگ  هپس » رادرس   » نامرف هاش ، زا  دومن و  ریخست  ار  نارهت  یـسمش ، دنفسا 1299  موس  رد  ناخاضر 
زا سپ  وا  يریزو  تسخن  هرود  .دش  ریزو  تسخن  اه  یـسیلگنا  راشف  اب  دوب  روهـشم  سیلگنا  رادـفرط  رادمتـسایس  کی  ناونع  هب  هک 
هار ندرک  راومه  روظنم  هب  هاشاضر  .درک  لـیمحت  هاشدـمحا  هب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  دوخ  ناـخاضر  دیـسر و  ناـیاپ  هب  زور   93

تـسد هب  زکارم  رثکا  رد  مراهچ ، سلجم  ینوناـق  تلهم  ناـیاپ  زا  شیپ  ار  مجنپ  سلجم  تاـباختنا  یـسمش ، لاس 1302  رد  تردـق ،
تسناوت ناخاضر  ماجنارس  .دیدرگ  حاتتفا  یسمش ، نمهب 1302  رد 22  سلجم  نیا  .داد  تروص  ذّـفنتم  ياه  هورگ  شترا و  يارما 

اب یخرب  هک  سلجم (1)  رد  شنارادفرط  کمک  اب  یسمش ، نابآ 1304  رد 9 

ص:121

، کلامملا یفوتـسم  سّردـم ، نوچ  مه  یناگدـنیامن  نارهت ، رد  مجنپ  سلجم  تاباختنا  رد  ناخاضر  ياه  شالت  دوجواـب  ( . 1 - ) 1
هدهع هبار  سلجم  تیّلقا  يربهر  سّردم ، .دندش  باختنا  دندوب  زین  مدرم  رظن  دروم  هک  ...و  قّدصم  هلودلا ، ریشم  کلامملا ، نمتؤم 

.دیسرن ییاج  هب  ناخاضر  هب  تردق  يراذگاو  زا  يریگولج  يارب  نانآ  ياه  شالت  اّما  تشاد ،
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يو هب  درک -  یم  ناونع  زین  بهذـم  رد  بّصعتم  ار  دوخ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  تینما -  داجیا  هنیمز  رد  وا  تاغیلبت  اب  یخرب  باـعرا و 
زا یعطق  فیلکت  نییعت  ات  دوخ  هب  تموکح  یتّقوم  يراذـگاو  راجاق و  تنطلـس  ضارقنا  رب  ینبم  يا  هدـحاو  هداـم  دـندوب ، هدـیورگ 

ناخاضر لیم  قبط  صاخ و  طیارـش  رد  هک  ناسّـسؤم  سلجم  لاـس ، ناـمه  رذآ  رد 15  .دـناسر  بیوصت  هب  ناسّـسؤم  سلجم  يوس 
.دومن تخت  جات و  ثراو  ار  ناخاضر  یساسا  نوناق  ممتم  داوم 36 و 37 و 40  رییغت  اب  دوب ، هتفای  لیکشت 
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( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  - 4

هراشا

ياه نامرآ  لامآ و  همه  رولبت  عّیشت و  مالسا و  خیرات  یمالسا  ياه  شبنج  اه و  تکرح  همه  جوا  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن 
یمالـسا تضهن  نیا  نوگانوگ  داعبا  هب  ام  لصف  نیا  رد  .دـمآ  دوجو  هب  ام  روشک  ریخا  لاس  دـص  رد  هک  دوب  ییاه  تضهن  یبـالقنا 

.میزادرپ یم 

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تاّیصوصخ و  یسایس ، همان  یگدنز  - 1

یسایس همان  یگدنز  فلا )

هراشا

تیآ شردپ  .دمآ  ایند  هب  نیمخ  ناتـسرهش  رد  ربماتپس 1902م )  24  - ) یسمش رویرهش 1281 زور 30  رد  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
ار یمالسا  مولع  فرشا ، فجن  رد  دنچ  ینایلاس  هک  نآ  زا  سپ  يزاریش -  يازریم  هللا  تیآ  نارصاعم  زا  يوسوم ، یفطـصمدّیس  هللا 

یلاح رد  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  راید  نآ  یلاها  ییاوشیپ  نیمخ ، رد  تشگزاب و  ناریا  هب  دوب  هدـمآ  لیان  داهتجا  هجرد  هب  هتفرگ و  ارف 
ياه ییوگروز  هیلع  تمواـقم  هزراـبم و  ّتلع  هب  يوسوم  یفطـصمدّیس  تشذـگ ، یمن  هللا » حور   » تدـالو زا  هاـم  جـنپ  زا  شیب  هک 

.دیسر تداهش  هب  تفرگ و  رارق  دصق  ءوس  دروم  كارا  نیمخ و  هار  نیب  رد  هقطنم ، رارشا 

یتسرپرس يو ، هّمع  یهارمه  هب  دوب ، یناحور  يا  هداوناخ  زا  هک  زین  ماما  ردام 
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ار ماما  حور  هچرگا  یپ  رد  یپ  بیاـصم  نیا  .تفگ  عادو  ار  یناـفراد  زین  ماـما  هّمع  هک  تشذـگن  يرید  .تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ماـما 
.دومن رت  هدیدبآ  تالکشم  اه و  نارحب  لباقم  رد  ار  وا  یلو  تخاس ، یم  هدرزآ 

دزن ار  هیملع  ياه  هزوح  حطـس  یتامدـقم و  مولع  زور و  لوادـتم  فراعم  زا  یتمـسق  یناوجون ، هرود  رد  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما 
خیـش جاـح  هللا  هیآ  ترجه  زا  سپ  یکدـنا  .دـش  كارا  هیملع  هزوح  مزاـع  یـسمش ، لاـس 1298 رد  تـفرگ و  ارف  راـید  نآ  ياـملع 

لحارم تعرـس  هب  دـیدرگ و  مق  هیملع  هزوح  راپـسهر  زین  ماـما  یـسمش ، لاـس 1300 رد  مق  هـب  كارا  زا  يدزی  يرئاـح  میرکلادـبع 
یقتدّـمحم دیـس  هللا  هیآ  ینارهت ، بیدا  یلع  دّـمحم  ازریم  هلمج  زا  مق ، هزوـح  ناداتـسا  دزن  ار  يوزوـح  موـلع  یلیمکت  تالیـصحت 

.تشگ لیان  داهتجا  عیفر  هجرد  هب  درک و  یط  يدزی  يرئاح  هللا  هیآ  یناشاک و  یبرثی  یلع  دّیس  يراسناوخ ،

.تخادرپ نامز  نآ  روهشم  دیتاسا  دزن  نافرع  قالخا و  هفسلف  تئیه ، تایضایر ، يریگارف  هب  لوصا ، هقف و  يریگارف  اب  نامز  مه 

.درک یم  هبرجت  ار  شیوخ  خیرات  راودا  نیرت  تخس  زا  یکی  ناریا  هک  دوشگ  ناهج  هب  هدید  یطیارـش  رد  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
ثداوح هلمج  زا  ناریا  تفن  تعنص  ندش  یّلم  تضهن  مود ، لّوا و  یناهج  گنج  ناخاضر ، ياتدوک  تیطورـشم ، تضهن  تسکش 

نیا رد  ناـشیا  دوخ  .تسا  هدرک  هبرجت  لاس 1342  رد  تضهن  زاغآ  زا  شیپ  ات  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  هک  دـندوب  یمهم  عیاقو  و 
: دیوگ یم  هطبار 

(1) ما .» هدوب  لیاسم  همه  دهاش  زورما  ات  ناخاضر  ياتدوک  زا  زاغآ ، نامه  زا  نم  »
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بالقنا نارادساپ  هاپـس  یـسایس  رتفد  يروآدرگ : تیناحور ، هرابرد  ماما  نانخـس  اه و  هاگدید  هعومجم  تیناحور ، ماما و  ( . 1 - ) 1
ص75. یمالسا ،
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، یناهفـصا هللارون  اقآ  جاح  نوچ  يرومان  نویناحور  تازرابم  اب  کـیدزن  زا  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  هاـشاضر ، رادـتقا  نارود  رد 
هب یناوج  نینـس  نامه  رد  تخادرپ و  یم  وگتفگ  هب  هرود  نآ  یـسایس  لئاسم  هرابرد  انـشآ و  سّردـم  نسح  دیـس  یقفاـب و  دـهتجم 

ياه نایرج  .درک  یم  يریگیپ  ار  سّردم  موحرم  نانخس  سلجم و  تارکاذم  یّلم ، ياروش  سلجم  رد  تکرـش  اب  تفر و  یم  نارهت 
.داهن ییازسب  ریثأت  ماما  حور  رب  دهاجم ، یناحور  نیا  تازرابم  هژیو  هب  سلجم ، یسایس 

تیباهو کلسم  ینابم  زا  ماهلا  اب  هداز ) یمکح   ) نآ هدنسیون  هک  دش  رشتنم  هلاس » رازه  رارسا   » مان هب  یباتک  یـسمش ، لاس 1322 رد 
ماما .تسا  هدرک  تیناحور  تالیکـشت  زا  زین  نایعیـش و  تادـقتعم  یخرب  زا  يدّدـعتم  تاداقتنا  يورـسک ، يداـقتنا  ياـه  هشیدـنا  و 
اشفا ار  يولهپ  هلاس  تنطلس 20  عیاجف  یسمش ، لاسرد 1322 رارسالا  فشک  ینعی  دوخ  یسایس  نتم  نیلّوا  رد  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ

تیالو یمالـسا و  تموکح  هدیا  باتک  نیمه  رد  تخادرپ و  تاهبـش  ییوگ  خـساپ  هب  تیناحور  عّیـشت و  مالـسا ، زا  عافد  اب  درک و 
.تخاس حرطم  ار  نآ  لیکشت  يارب  مایق  ترورض  هیقف و 

داهتجا و ثحب  رد  ناشیا  .تخادرپ  زین  هیقف  تیالو  هلئسم  هب  دوخ  هقف  ياه  سرد  نمض  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ههد 30 ، زاغآ  رد 
: دندومرف دهتجم  هفیظو  نییبت  رد  دیلقت 

طیارـشلا عماـج  هیقف  ِنآ  زا  تبیغ  ناـمز  رد  بصنم  نیا  تسا ، ندوـب  اورناـمرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  تاـماقم  زا  یکی 
.تسا

لیکشت همزمز  هک  یماگنه  .درب  یم  هرهب  دوخ  هتسجرب  نارواشم  زا  یکی  ناونع  هب  ماما  زا  دراوم ، زا  يرایسب  رد  يدرجورب  هللا  تیآ 
بلج يارب  هاش  دـش ، حرطم  هاش ) هب  سلاجم  لـالحنا  قح  نداد   ) یـساسا نوناـق  زا  يّداوم  رییغت  يارب  1328ش )  ) ناسّسؤم سلجم 

هللا تیآ  يوس  زا  ماما  .داتـسرف  مق  هب  ار  لابقا  رتکد  شروشک  ریزو  يدرجورب ، هللا  تیآ  تفلاخم  مدـع  زا  نانیمطا  بسک  تقفاوم و 
روط هب  يدرجورب 
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: تفگ روشک  ریزو  هب  عطاق  دنت و  ینحل  اب  تیاهن  رد  تخادرپ و  هرکاذم  هب  لابقا  رتکد  اب  یمسر 

دربتـسد تهج  يا  هیحاـتتفا  رییغت ، هنوـگ  نیا  اریز  میهد ، یمن  ار  یـساسا  نوناـق  رد  یلیدـبت  رییغت و  نینچ  هزاـجا  زگره  امـش  هـب  اـم 
وا عفانم  تسایـس و  هک  روط  ره  تقو و  ره  هک  داد  دـهاوخ  تصرف  تلود  هب  دـش و  دـهاوخ  روشک  نیا  هعوضوم  نیناوق  هب  یـساسا 

.دیامن (1) لعج  ار  يرگید  نوناق  یغلم و  ار  ینوناق  دوخ ، لایما  ضارغا و  قبط  دربب و  تسد  یساسا  نوناق  رد  دنک  یم  اضتقا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ماما  دنزرف  هّرس ) سدق  ) ینیمخ دمحا  دّیس 

هاش اب  دش  رومأم  املع  يدرجورب و  ياقآ  موحرم  فرط  زا  ماما  دوب ، هداتفا  قافتا  يدرجورب  ياقآ  نامز  رد  هک  یسایس  يایاضق  رثارب 
زا راک  نیا  دنک و  لقتنم  هاش  هب  هدـنک  تسوپ  حیرـص و  ار  ام  فرح  دورب و  يا  هدـنیامن  دوب ، نیا  املع  عجارم و  رظن  .دـنک  تبحص 

هطقن رب  یباسح  دنداد ، ماجنا  هاش  اب  هک  یتاقالم  ود  یط  ناشیا  دیآ و  یمنرب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ  ) هللا حور  اقآ  جاح  زا  ریغ  یـسک 
.دنداد (2) رادشه  شیاه  تسایس  تبقاع  ْهراب  رد  هاش  هب  دندرک و  دیْکات  املع  عجارم و  تارظن 

نامه دنفسا  رد  یناشاک  هللا  تیآ  درک و  تلحر  نیدرورف  مهد  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  .داتفا  قافتا  راوگان  هثداح  ود  لاس 1340  رد 
هب نآ  نوناک  لاقتنا  تیعجرم و  هیزجت  يارب  شالت  .درک  زاغآ  ار  يا  هزات  تاـکّرحت  هاـش  میژر  اـهنآ  نادـقف  اـب  .تفر  اـیند  زا  لاـس 

اکیرمآ رظن  دروم  تارییغت  اه و  مرفر  يارجا  نوزفازور  نتفرگ  باتـش  رانک  رد  هک  دوب  راـبرد  تاـکّرحت  زا  یـشخب  ناریا  زا  جراـخ 
.تفای ققحت 

لاس 41 و زا  شیپ  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ارچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  ناریا ، رـصاعم  خیرات  نارگ  شهوژپ  زا  يرایـسب  يارب 
يدرجورب هللا  تیآ  موحرم  نامز  رد 
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ص102. ج1 ، هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  دّیس  ( . 1 - ) 1
ص9. ، 1 هرامش روضح ، هّلجم  ( . 2 - ) 2
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دیاب تضهن  زاغآ  زا  شیپ  ماما  یـسایس  راتفر  رب  ّرثؤم  یـساسا  رـصنع  هس  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  يارب  درکن ؟ زاـغآ  ار  دوخ  تضهن 
: زا تسا  ترابع  رصانع  نیا  .دریگ  رارق  یسررب  دروم 

هّماع تّیعجرم  قیرط  زا  تکرح  هب  داقتعا  مکی :

.درک تیامح  تیعجرم  رادتقا  زا  دروآ و  مهارف  ینید  عجارم  تیمکاح  يارب  ار  هنیمز  دیاب  هک  دوب  رواب  نیارب  ماما 

اه و شبنج  تسکـش  یبایماک و  ياه  هبرجت  ناریا و  هعماج  رد  رادـتقا  عباـنم  زا  قیمع  تخانـش  وترپ  رد  هّرـس ،) سدـق  ) ینیمخ ماـما 
بکرم نودب  ار  یمالسا  تما  مالسا و  نتخاس  زارفارس  ناناملسم و  رما  حالـصا  يداو  هک  دوب  داقتعا  نیارب  یحالـصا ، ياه  تکرح 

.دومیپ ناوت  یمن  تیعجرم 

تسایس اب  هّیملع  ياه  هزوح  یگناگیب  مود :

ندرک يوزنم  يارب  يرازبا  یـسایس » دـنوخآ   » كانرطخ بسچرب  دوب و  یـسایس  لـیاسم  اـب  هناـگیب  ییاـضف  هزوح ، زور  نآ  ياـضف 
، دندید یم  دوخ  یـسایس  تامادقا  عنام  ار  عجارم  دـنمتردق  روضح  هک  نآ ، ناگتـسباو  میژر و  .دـمآ  یم  رامـش  هب  هاگآ  نویناحور 

: دیامرف یم  ماما  هک  نانچ  دوب  هداتفا  ّرثؤم  تیناحور  هزوح و  رد  مادقا  نیا  .دندرک  یم  غیلبت  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  راعش 

رگراک يا  هزادـنا  ات  تیناحور  هزوح و  رد  هبرح  نیا  هنافّـسأتم  هک  تسا  تسایـس  زا  نید  ییادـج  راعـش  ياـقلا  تکرح ، نیرت  مهم 
یم هارمه  هب  ار  بناجا  هب  یگتسباو  تمهت  نویسایس ، هکرعم  رد  دورو  هیقف و  نأش  نود  تسایس  رد  تلاخد  هک  ییاج  ات  تسا  هدش 

نیا زا  ناتریپ  ردپ  هک  یلد  نوخ  ....دنتسناد  یم  مارح  ار  زیچ  همه  ارگسپاو  يامن  سّدقم  يا  هّدع  ...دروآ 
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.تسا (1) هدروخن  نارگید  ياه  یتخس  اهراشف و  زا  زگره  تسا ، هدروخ  رّجحتم  هتسد 

یبالقنا رّکفتم و  ياهورین  تیبرت  ترورض  موس :

يارب دوش ، زاغآ  تیناحور  هزوح  زا  دـیاب  تسخن  بـالقنا  لّوحت و  هنوگره  هک  ترورـض  نیا  كرد  اـب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما 
خیرات نارگشهوژپ  زا  یکی  .تخادرپ  یبالقنا  رّکفتم و  هاگآ ، ياهورین  تیبرت  هب  ریگارف ، قیمع و  يا  هزرابم  حالصا  لّوحت و  داجیا 

: دیوگ یم  هراب  نیارد  یمالسا  بالقنا 

شخب و ماهلا  دـش ، یم  بوسحم  اه  هزوح  یـسرد  همانرب  رد  عوضوم  نیرت  مهم  ًالومعم  هک  دوخ  هقف  سرد  ياه  سالک  رد  ناـشیا 
بیجع ییاناوت  اه ، سرد  زراب  هصخـشم  .دندش  لیدبت  بالقنا  ناگدنهد  نامزاس  هب  ًادعب  هک  دوب  املع  زا  یلماک  لسن  هدـنهد  میلعت 

.دوب (2) یسایس  ینالقع و  تاظحالم  نافرع و  اب  هقف  نداد  طابترا  رد  وا 

ياهورین يریگرد  جوا  هک  اه  لاس  نیا  رد  .دش  راکـشآ  ياه 56 و 57  لاس  رد  دـمآراک  یبالقنا و  رّکفتم و  ياهورین  تیبرت  هجیتن 
زا ار  تـضهن  بـالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  هتفاـی  تـیبرت  ياـهورین  زا  يرادرب  هرهب  اـب  تسناوـت  ماـما  دوـب ، یتنطلــس  مـیژر  یبـالقنا و 

.ددنبب ار  دیدج  هتفرگ  لکش  راتخاس  رد  ناگناگیب  ذوفن  هار  يزوریپ ، زا  سپ  .دنک و  ظفح  یلامتحا  تافارحنا 

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتازرابم  ياه  هویش  تایصوصخ و  ب )

خیرات ریس  یسررب  )و  مالسلا مهیلع  ) موصعم همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تنس  نآرق و  زا  قیمع  تخانش  كرد و  اب  ماما 
ناریا صوصخ  هب  مالسا و  ناهج  یعامتجا  یسایس -  تالّوحت 
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رس رب  هک  یعناوم  ادتبا  .درک  باختنا  ار  دوخ  یتازرابم  هویش  رصاعم ، نامز  یعامتجا  یـسایس -  لاوحا  عاضوا و  هعلاطم  نینچ  مه  و 
یب هلمح  هزرابم و  تنطلـس ، ّتیعورـشم  مدـع  حرط  اب  ار  دوخ  هیلّوا  فدـه  هاـگ  نآ  درک ، عفترم  ار  هیقت  هلمج  زا  دوب و  هزراـبم  هار 

شالت اهراشف و  همه  مغر  یلع  دوب ، یمالسا  تموکح  يرارقرب  هک  ییاهن  فده  مالعا  اب  سپس  داد و  رارق  داسف  نوناک  نآ  هب  ناما 
.دومن تمواقم  يزوریپ  هب  لین  ات  هناعطاق  هحلاصم ، شزاس و  يارب 

هب هّجوت  اب  ماما  یتازرابم  هویش  تایـصوصخ و  هرود  ره  رد  هک  دومن  میـسقت  ناوت  یم  توافتم  هرود  راهچ  هب  ار  ماما  يربهر  نارود 
.دنداد ماجنا  ماما  ار  هرود  ره  صاخ  تامادقا  تسا و  توافتم  یعامتجا  یسایس -  عاضوا  طیارش و 

.مدرم ياه  هدوت  فرط  زا  عیرس  تیلوبقم  بسک  یبهذم و  یسایس -  ربهر  ناونع  هب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  روهظ  لوا : هرود 

رد ناشیا  فورعم  ینارنخس  رد  نآ  ییافوکـش  جوا  دش و  زاغآ  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  نوناق  اب  تفلاخم  هیمالعا  اب  نارود  نیا 
نویـسالوتیپاک هحیال  اب  وا  دـیدش  تفلاخم  لابند  هب  هک  هیکرت  هب  ناشیا  دـیعبت  اـب  دوب و  دادرخ  مایق 15  يریگتـسد و  اروشاع و  زور 

.دیسر نایاپ  هب  تفرگ  تروص 

: داد ماجنا  یساسا  مادقا  راهچ  ماما  هزرابم ، زا  هرود  نیا  رد 

تـسد لاح  نیع  رد  هماکدوخ و  ياه  میژر  اب  مدرم  میقتـسم  تازراـبم  هار  رد  عناـم  نیرت  مهم  ناـیلاس ، لوط  رد  هک  هّیقت  میرحت  . 1
.تشادرب یمالسا  هزرابم  تکرح و  هار  رس  زا  دوب ، ناراک  شزاس  زیوآ 

زا نید  ییادـج  زت  رب  نالطب  ّطخ  هشیمه  يارب  مق ، هیملع  هزوح  ینعی  یبهذـم ، ياه  تیلاّعف  یلـصا  نوناک  هب  هزرابم  ندـناشک  اب  . 2
.دیشک تسایس 
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نایاپ هزرابم  هناراک  هظفاحم  هویش  هب  هاش ، صخـش  تنطلـس و  ینعی  داسف ، یلـصا  نوناک  هب  دوخ  تالمح  زیت  هبل  ندرک  هّجوتم  اب  . 3
.داد

هب هلمح  رد  ار  هزرابم  یلـصا  روحم  تشاذگ و  رانک  ار  يراک  هظفاحم  عون  ره  يولهپ ، تنطلـس  تیعورـشم  رد  لاکـشا  نمـض  ماما 
يو .دـننک  نینچ  ات  دیـشخب  تراسج  تئرج و  زین  نارگید  هب  دادرارق و  هاش  نایرابرد و  تنطلـس ، ینعی  دـسافم ، همه  یلـصا  لـماع 

: دومرف

هایس ار  ام  خیرات  مامت  ناهاشداپ ، تایانج  .تسا  هدرک  ییاه  تیانج  هچ  دوخ  شیادیپ  زاغآ  زا  ناریا  تنطلس  هک  دناد  یم  ادخ  طقف 
.دنداد یم  ندیرب  رـس  روتـسد  ساوسو  نیرتمک  نودب  دنداد و  یم  نامرف  قیالخ  ماع  لتق  هب  هک  دندوبن  ناهاشداپ  رگم  تسا ، هدرک 

فلاخم تنطلـس  اـب  یمالـسا  لوصا  .تسا  دـنوادخ  دزن  رد  تاـملک  نیرتزیگنا  ترفن  كولملا » کـلم   » هملک مالـسا  ربمغیپ  رظن  زا 
.تساه (1) عاجترا  نیرت  تسپ  نیرتروآ و  مرش  زا  یکی  تنطلس  .دینک  ناریو  ار  ناریا  یهاشنهاش  دادبتسا  ياه  خاک  .تسا 

هتشذگ رد  هک  ار  یسایس  يراک  هظحالم  عون  ره  اکیرمآ ، اهنآ  سأر  رد  یجراخ و  گرزب  ياه  تردق  همه  هب  میقتـسم  هلمح  اب  . 4
باختنا هزرابم  رد  ون  ًالماک  ياه  هویش  تسناد و  دورطم  دوب ، جیار  تفن  تعنص  ندش  یّلم  هطورـشم و  تضهن  نارود  رد  هژیو  هب  و 

.درک

ره زا  يوروش  رتدب و  اکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدب ، سیلگنا  زا  اکیرمآ   » فورعم ترابع  اب  هتـشذگ و  تایبرجت  زا  قیقد  تخانـش  اب  ماما 
هب ناگتـسباو  رب  ار  ذوفن  عون  ره  هار  تساکیرمآ » اب  تساه ، ثیبخ  نیا  اـب  اـم  راـک  رـس و  زورما  اـّما  رتدـیلپ ، مه  زا  همه  رتدـب و  ود 

.دننک دوخ  نآ  زا  ار  مدرم  تازرابم  هرمث  هزرابم ، رد  تکراشم  اب  دنناوتن  رگید  ات  تسب  یجراخ  ياه  تسایس 
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نویسالوتیپاک نوناق  هیلع  وا  نیشتآ  قطن  .دنارذگ  ار  لاس ) هدزناپ   ) ترتف ینالوط  هرود  کی  هلحرم ، نیا  رد  ماما  يربهر  مود : هرود 
.دیدرگ هیکرت  هب  يو  دیعبت  هب  رجنم  دوب ، هدش  بیوصت  ناریا  میقم  ناییاکیرمآ  زا  تیامح  رد  هک 

.تفریذپ نایاپ  سیراپ  هب  فجن  زا  ناشیا  تمیزع  اب  دش و  زاغآ  هطقن  نیمه  زا  هزرابم  زا  هرود  نیا 

رو هلعـش  بجوم  مق  رد  هام 1356  يد  رد  بالقنا  ياه  هقرج  نیلّوا  هک  دـش  زاـغآ  یناـمز  زا  هرود  نیا  رد  ماـما  يربهر  موس : هرود 
يارب دـنازوس و  ار  ناریا  رب  مکاح  ماظن  یتسه  نمرخ  دوخ  ياه  هلعـش  اـب  هک  تشذـگن  يرید  دـیدرگ و  رتسکاـخ  ریز  شتآ  ندـش 

.دیشک نالطب  طخ  یهاشنهاش  هلاس  ینالوط 2500  ماظن  هب  هشیمه 

: زا دوب  ترابع  تفرگ  راک  هب  بالقنا  ندناسر  يزوریپ  هب  تیاهن  رد  يربهر و  يارب  هرود  نیا  رد  ماما  هک  يا  هویش 

کیدزن رد  یعـس  دـندوب و  هدرک  ساسحا  ار  عوقولا  بیرق  يزوریپ  دوخ  يوق  هماـش  اـب  هک  یناـبلط  تصرف  همه  ذوفن  هنخر و  زا  . 1
: درک يریگولج  دنتشاد ، ار  يو  هب  ندش 

.تسا (1) مدرم  اب  ام و  اب  دنزب  ار  ام  فرح  سک  ره  .میا  هدرکن  مهافت  فالتئا و  یسک  اب  ام  .درادن  وگنخس  ماما 

.درک يریگولج  بالقنا  ياهدرواتسد  ناشیا و  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  عون  ره  زا  ماما  هلیسو  نیدب 

يارب ار  اهور  هنایم  اه و  لاربیل  زا  يرایـسب  شالت  هزرابم ، فادها  ققحت  هار  رد  يریذـپان  شزاس  لئاسم و  اب  ناشیا  عطاق  دروخرب  . 2
هب رگنس  تفگ ، یم  ناگرزاب  سدنهم  هک  هنوگ  نآ  ماگ و  هب  ماگ  حالطصا  هب  رت و  لدتعم  تسایس  ذاّختا  هب  ماما  ندرک  راداو 
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، مدرم يأر  اب  وا و  ياج  هب  دورب و  دـیاب  هاش  هک  درک  یم  مالعا  هراومه  هدرک و  در  ار  اهنآ  همه  ّتیعطاق  اب  ماما  .دومن  یثنخ  رگنس ،
.ددرگ رارقرب  یمالسا  يروهمج 

ناهج مدرم  شوگ  هب  بالقنا  مایپ  ندناسر  يارب  تیعقوم  نیا  زا  ماما  دوب ، ناسآ  ایند  یعمج  ياه  هناسر  هب  یسرتسد  سیراپ ، رد  . 3
یم تکرـش  ینویزیولت  یتاعوبطم و  هبحاـصم  نیدـنچ  رد  هنازور  نس ، تلوهک  مغر  یلع  هک  يروط  هب  دومن  ار  هدافتـسا  رثکا  ّدـح 
باب دهد و  یناهج  دُعب  بالقنا ، فادها  هب  دـش  ّقفوم  ماما  هلیـسو  نیدـب  .داد  یم  خـساپ  ناراگنربخ  نوگانوگ  تالاؤس  هب  هدرک و 

.دیاشگب ناشنایماح  هاش و  اب  هزرابم  يارب  یللملا ، نیب  حطس  رد  يرگید 

ربهر ناونع  هب  مه  بـالقنا  ربـهر  هک  يا  هرود  دوب ، بـالقنا  يربـهر  نارود  نیرت  لکـشم  نیرت و  ساّـسح  هرود  نیا  مراـهچ : هرود 
؛ درک یم  تیادـه  نوکـس  شمارآ و  لحاس  هب  ار  بالقنا  هدز  ناجیه  یتشک  تسیاب  یم  تموکح  سیئر  ناونع  هب  مه  یعاـمتجا و 

دازآ دندوب ، هتـسباو  میژر  تراسا  دـنب  رد  هک  ناسنا  اه  نویلیم  دوب و  هدرک  طوقـس  توغاط  یماظن  یـسایس و  تردـق  هک  یلاح  رد 
تردـق و اب  تسیاب  یم  بالقنا  ربهر  .تشاد  دوجو  يربهر  لرتنک  زا  تکرح  ندـش  جراخ  جرم و  جره و  عون  ره  ناـکما  دـندش و 
لباق و يرامعم  اب  جرم ، جره و  زا  يریگولج  مدرم و  ياـه  هدوت  یمومع  تاـساسحا  ناـجیه و  لرتنک  نمـض  هداـعلا ، قوف  ییاـناوت 

انب هدش ، طقاس  تموکح  ياه  هناریو  رب  دوب ، هدش  هداد  ًالبق  نآ  هدیا  حرط و  هک  ار  یمالـسا  تموکح  دیدج  نامتخاس  دوخ  ياناوت 
.دنک

رد روتف  توخر و  اـی  هدـش ، هداد  ياـه  يدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  ببـس  تسناوت  یم  یتّقد  یب  تلفغ و  هنوگره  هک  دوب  هرود  نیا  رد 
ریـسم زا  نآ  فارحنا  بالقنا و  ياهدرواتـسد  ندـش  هدـیدزد  ای  دوب -  بـالقنا  یلـصا  روتوم  كرحم و  هک  مدرم -  ناـجیه  روش و 

.دنک مهارف  ار ، شا  هدش  میسرت  یلصا و 
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هقباس یب  ایند  ياه  بالقنا  همه  رد  هک  یتعرس  اب  مدرم و  ياه  یگدامآ  تیعقوم و  زا  هدافتـسا  اب  ریذپان و  فصو  يا  هلـصوح  اب  وا 
سلجم تاباختنا  یمالـسا ، يروهمج  مودـنارفر  هلمج  زا  دّدـعتم  تاباختنا  ماجنا  اب  ار  یمالـسا  ماظن  هیاپ  لاس ، کی  لوط  رد  تسا ،

ّتیلباق و هلیسو  نیدب  دیشخب و  میکحت  یـساسا  نوناق  مودنارفر  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يروهمج و  تسایر  تاباختنا  ناگربخ ،
.داد ناشن  بالقنا  زا  دعب  هعماج  هرادا  یگدنزاس و  رد  ار  دوخ  ریظن  یب  ناوت 

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  یتموکح  یسایس و  یهقف ، ياه  هشیدنا  . 2

ياه هنیمز  رد  یقیمع  رایـسب  دّدعتم و  تافیلأت  راثآ و  ياراد  مالـسا و  خیرات  ياهقف  نیرت  گرزب  زا  یکی  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما 
رصع لوط  رد  هعیـش  ماظع  ياهقف  هلـسلس  زا  دهتجم  هیقف و  نیتسخن  ناشیا  .دنتـسه  تسایـس  قالخا و  نافرع ، تمکح ، لوصا ، هقف ،

زا .دننک  هدامآ  ار  مالسا  هقف  نیناوق و  تاررقم و  يارجا  مالسا و  روتـسد  هب  لمع  هنیمز  دنتـسناوت  هک  دنتـسه  جع ) ) نامز ماما  تبیغ 
هنوگ هب  هن  نکیل  درک ، حرطم  ار  یتموکح  ماظن  ضیوعت  رییغت و  هشیدنا  یهقف ، میهافم  زا  دادمتـسا  اب  ینییان  موحرم  رـصاعم  ياهقف 

نیناوق لامعا  اب  هطورـشم  تنطلـس  هب  يدادبتـسا  هقلطم و  تنطلـس  رییغت  دـساف و  هب  دـسفا  عفد  موزل  باب  زا  هکلب  لـماک ، هتـسیاش و 
ره رد  ار  یتنطلس  ماظن  ینوگنرس  موزل  راب  نیتسخن  يارب  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  اّما  .دومن  حرطم  ار  اروش  سلجم  قیرط  زا  مالـسا 

ایبنا و همه  يوزرآ  دـندومرف و  حرطم  ار  هیقف » تیالو  رب  ینتبم  یمالـسا  تموکح   » هب نآ  ینیزگیاج  دـشاب و  هک  يا  هراوق  لـکش و 
لمع رد  ار  جع ) ) يدهم روهظ  زا  لبق  یمالـسا  تموکح  نیتسخن  هعیـش ، هقف  زا  هدافتـسا  اب  دندومن و  ققحم  ار  مالـسا  ياهقف  هّمئا و 

خیرات رد  گرزب  یلّوحت  میظع و  يا  هثداح  عوضوم  نیا  دندومن و  سیـسأت  ار  تسا  هقف  یلمع  هفـسلف  هک  تموکح  دـندرک و  هدایپ 
.تسا مالسا  یتموکح  هقف 
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ود رد  هک  دومن  یسررب  ناشیا  باتک  ود  رد  ناوت  یم  ًاتدمع  ار  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  یتموکح  یهقف و  یـسایس ، هشیدنا  رـصانع 
(. 1348ش  ) هیقف تیالو  باتک  . 2 1322ش )  ) رارسالا فشک  باتک  . 1 تسا : هدش  نایب  صاخ  ینامز  عطقم 

رارسالا فشک  باتک  رد  هّرس ) سدق  ) ماما هشیدنا 

نآ هدنسیون  .تسا  هدش  فیلأت  یـسمش  لاس 1322  رد  هداز ، یمکح  هلاس  رازه  رارـسا  باتک  هب  خـساپ  رد  رارـسالا  فشک  باـتک 
هرابرد هتفرگ و  تیناحور  و  مالسا ، نید  هب  ار  یتالاکشا  يورـسک ، يداقتنا  ياه  هشیدنا  ّتیباهو و  کلـسم  ینابم  زا  ماهلا  اب  باتک 

یمن تسین و  یتموکح  نید  کی  مالـسا  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدومن  ییاه  يریگ  هدرخ  اهرظنراهظا و  زین  مالـسا  یتموکح  لیاسم 
.دنتشون ار  باتک  نیا  تاهبش  نیا  هب  خساپ  رد  ماما  .دنک  هرادا  ار  مدرم  يایند  دناوت 

: دیوگ یم  دهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  تنطلس  لصا  ماما ، باتک ، نیارد 

.تسا هدوهیب  لطاب و  نیناوق  همه  ییادخ ، نوناق  زج  تسا و  روج  مدرم و  تحلصم  فالخ  رب  اه  تنطلس  همه  ییادخ ، تنطلـس  زج 
(1)

ماـیق و هب  ار  مدرم  یمزر (4) ، یگداـمآ  موزل  ادـخ (3) و  هار  رد  داهج  راّفک (2) و  يّالوت  زا  یهن  هب  طوبرم  تاـیآ  دانتـسا  هب  ماـما 
: دناوخ یم  ارف  یجراخ  رامعتسا  یناخاضر و  یلخاد  دادبتسا  هیلع  هزرابم 

نید بلط ، تّزع  ناناملـسم  هاوخ ، تمظع  نایناریا  تسود ، ناریا  ناـناوج  یناـمیا ، ناردارب  یمارگ ، ناگدـنناوخ  زیزع ، ناـنهیم  مه 
تسا یبیغ  ياه  مایپ  نیا  .تسا  ییادخ  تاروتسد  نیا  تسا ، ینامسآ  ياه  نامرف  نیا  کنیا  هاوخ ! لالقتسا  ناراد 

ص:134

ص186. رارسالا ، فشک  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  ( . 1 - ) 1
.51 هیآ هدئام ، ; 139 هیآ ءاسن ، ( . 2 - ) 2

.190 هیآ هرقب ، ; 36 هیآ هبوت ، ( . 3 - ) 3
.60 هیآ لافنا ، ( . 4 - ) 4

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_134_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_134_4
http://www.ghaemiyeh.com


دیناوخب و ار  اهنآ  هداتسرف ; دوخ  ناوریپ  نآرق و  تماهش  و  يزارفرس ، يانب  یمالسا و  روشک  لالقتـسا  ظفح  يارب  ناهج  يادخ  هک 
ار يزارفرـس  يزوریپ و  ددرگرب و  امـش  تمظع  لالقتـسا و  اـت  دـیدنب  راـک  هب  ار  اـهنآ  دـینک و  ّتقد  نآ  نوماریپ  رد  دـینک و  رارکت 

.دش دیهاوخ  ناراوخناهج  ْهمعط  و  دومیپ ; دیهاوخ  يراوخ  ّتلذ و  رـسارس  یگدـنز  یتسین و  هار  هنرگو  دـیریگ ; شوغآ  رد  هرابود 
(1)

: دیوگ یم  هلمج  کی  رد  ناشیا 

.دناوخ (2) دیاب  ار  نآ  ْهحتاف  هنرگ  و  دنیبب ؛ شدوخ  هب  حالصا  يور  ات  دوش  ضوع  شزیچ  همه  روشک  نیا  دیاب 

هدـشن نآ  هب  یهّجوت  نونکاـت  هنافّـسأتم  هک  .تسا  هیقف  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  هلئـسم  حرط  رد  رارـسالا ، فشک  رگید  ّتیمها 
درک حرطم  دوخ  عیبلا  باتک  رد  سپس  هقف و  سورد  لالخ  رد  ار  هیقف  تیالو  راب  نیلّوا  ماما ، هک  دننامگ  نیا  رب  يرایسب  اریز  تسا ؛

.تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  عوضوم  نیا  زا  باتک  نیا  رد  ییایوگ  نشور و  وحن  هب  نآ  زا  شیپ  لاس  ششو  تسیب  هک  نآ  لاح  و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هّرس ) سدق  ) ینیمخ دمحا  دّیس 

دنا (3) هدوب  یمالسا  تموکح  رکف  رد  نامز  نامه  زا  ماما  تسا  مولعم  هک  میروخ  یمرب  یلیاسم  هب  باتک  نیا  رد 

شخب تداعـس  بولطم و  تموکح  اهنت  ناونع  هب  یمالـسا  تموکح  تابثا  هب  يرـشب ، ینیدریغ  ياه  تموکح  همه  ّدر  زا  سپ  ماما 
: دیوگ یم  يو  .دزادرپ  یم  رشب 

تموکح دـناد ، یم  قح  ار  نآ  عرـش  درخ و  هک  یتموکح  اـهنت  .دریذـپ  یمن  ار  ناـملاظ  تموکح  هب  نداد  نت  زگره  لداـع  يادـخ 
.تسین (4) ریذپ  ناکما  اهقف  تراظن  نودب  یتموکح  نینچ  تسا ...; یهلا  نوناق  تموکح  ینعی  ادخ ،
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لیلد چیه  تسا  هیقف  قح  تموکح ، هک  نیا  : » دیوگ یم  هک  هلاس  رازه  رارسا  باتک  هدنـسیون  باوج  رد  هّرـس ) سدق  ) ماما ترـضح 
: دسیون یم  هیقف  تموکح  رب  لیلد  دوجو  ياعّدا  تقیقح  رد  هدنسیون و  ياعّدا  ّدر  نمض  درادن »

هب تسا  لصّتم  مه  نآ  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ثیداـحا  راـبخا و  هیقف ) يارب  تموکح  قح  هدـمع  یناـبم   ) شا هدـمع  یناـبم 
یب هقف  زا  یلک  هب  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  رکذ  اجنیا  رد  ثیدـح  دـنچ  کنیا  .تسا  یحو  زا  مه  نآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

.دنربخ (1)

زا لوـقنم  تـیاور  جـع ،) ) ناـمز ماـما  فیرـش  عـیقوت  زا : دـنترابع  هـک  دـننک  یم  هراـشا  تـیاور  راـهچ  هـب  هاـگ  نآ  ماـما  ترــضح 
زا لوقعلا  فحت  تیاور  هلظنح و  نب  رمع  هلوبقم  فورعم  تیاور  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما

(2) مالسلا .) هیلع  ) ادهشلادّیس

یلقن یلقع و  لیالد  نآ ، تابثا  يارب  هتـسناد و  هیقف » تیالو   » ای دهتجم » تیالو   » ار رمألاولوا  هعیـش ، ياهقف  زا  يرایـسب  دـننامه  ماما 
.دهد (3) یم  هیارا  یفاک 

هیقف تیالو  ای  یمالسا  تموکح  باتک  رد  ماما  هشیدنا  - 2

هراشا

هب هک  تفای  ناوت  یم  ناشیا  هیقف  تیـالو  اـی  یمالـسا  تموکح  باـتک  رد  ار  ماـما  ترـضح  یـسایس  هشیدـنا  یـساسا  رـصانع  رگید 
باب رد  اهقف  .دنا  هدومرف  داریا  فرـشا  فجن  رد  تماقا  ماّیا  رد  ات 1348/11/20  هلصاف 1348/11/1  رد  ییاه  سرد  هلسلس  تروص 

هب یخرب  رصتخم و  رایسب  یـضعب  هچرگ  .دنا  هدرک  یهاتوک  ياه  ثحب  هقف  فلتخم  باوبا  رد  دروم ، بسانت  هب  ًالومعم  هیقف  تیالو 
هدید امدق  یهقف  بتکرد  دروم  نیا  رد  عماج  مّظنم و  ثحب  کی  اّما  دنا  هتخادرپ  نآ  هب  رتشیب  لیصفت 
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تموکح هطلـس  یمالـسا و  کلامم  هتـشذگ  خیرات  رب  مکاح  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  رد  تسیاب  یم  ار  نآ  لیلد  هک  دوش  یمن 
زا رظن  عطق  لاح  نیع  رد  .درک  وجتـسج  اهقف  تیمکاح  طیارـش  ندوبن  اّیهم  ظاحل  هب  یثحابم  نینچ  حرط  ناکما  مدـع  رئاـج و  ياـه 

يارب تیالو  یعون  تابثا  رد  اهقف  مومع  تبیغ ، نامز  رد  هیقف  تیالو  نوئـش  تارایتخا و  هدودـحم  رد  هعیـش  ياهقف  يارآ  فـالتخا 
.دنراد رظن  قافتا  ًالامجا  طیارشلا  عماج  هیقف 

: دیامرف یم  درادن و  لالدتسا  هب  زاین  هک  دناد  یم  یهیدب  رما  کی  ار  هیقف  تیالو  باتک ، همّدقم  رد  ماما 

سک ره  هک  ینعم  نیا  هب  ؛ درادن جایتحا  ناهرب  هب  نادنچ  دوش و  یم  قیدصت  بجوم  نآ  رّوصت  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  هیقف  تیالو 
دهاوخ قیدصت  گنرد  یب  دروآ ، رّوصت  هب  ار  نآ  دسرب و  هیقف  تیالو  هب  نوچ  دشاب  هتفایرد  ًالامجا  یّتح  ار  مالـسا  ماکحا  دیاقع و 

.تخانش (1) دهاوخ  یهیدب  يرورض و  ار  نآ  درک و 

تموکح لیکشت  موزل  لیالد  فلا )

ییارجا تاسّسؤم  موزل  مکی :

يرجم هییارجا و  هّوق  هب  دوش ، رـشب  تداعـس  حالـصا و  هیام  نوناق  هک  نیا  يارب  .تسین  یفاک  هعماـج  حالـصا  يارب  نوناـق  هعومجم 
هاگتـسد تموکح و  کی  عرـش ، ماکحا  ینعی  نوناق ، هعومجم  کی  نداتـسرف  رانک  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دراد ؛ جایتحا 

رارق ناناملـسم  هعماـج  يرادا  ییارجا و  تالیکـشت  سأر  رد  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوـسر  .تـسا  هدرک  رقتـسم  هرادا  ارجا و 
تّمه مالـسا  تاماظن  يرارقرب  ماکحا و  يارجا  هب  مالـسا ، تاماظن  ماکحا و  دـیاقع و  ریـسفت  نایب و  یحو و  غالبا  رب  هوالع  .تشاد 

دوب هتشامگ 

ص:137

ص3. داشرا ، ترازو  تاراشتنا  هیقف ، تیالو  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  ( . 1 - ) 1
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تسا و هداد  رارق  مه  هیرجم  هّوق  هدرک ، يراذـگ  نوناق  هک  روط  ناـمه  مالـسا  تهج ، نیمه  هب  .دروآ  دوجو  هب  ار  مالـسا  تلود  اـت 
.تسه مه  هیرجم  هّوق  يّدصتم  رما ،» یلو  »

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هیور  تّنس و  مود :

هب داد و  تموکح  لیکـشت  دوخ  ًالوا ، اریز  تسا ؛ تموکح  لیکـشت  موزل  رب  لـیلد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هیور  ّتنس و 
نییعت ادـخ  نامرف  هب  دوخ ، زا  سپ  يارب  ًاـیناث ، .تسا  هتـساخرب  هعماـج  هرادا  هب  هتخادرپ و  مالـسا  تاـماظن  يرارقرب  نیناوق و  يارجا 

نیا هب  دنک ، یم  مکاح  نییعت  ماما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هعماج  يارب  لاعتم  دـنوادخ  یتقو  .تسا  هدرک  مکاح » »
اب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  نوچ  تسا و  مزال  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  تموکح  هک  تسانعم 

.دناسر یم  زین  ار  تموکح  لیکشت  ترورض  دنک ، یم  غالبا  ار  یهلا  نامرف  شیوخ  تیصو 

ماکحا يارجا  رارمتسا  ترورض  موس :

هب دودحم  رصحنم و  هدروآ ، مزال  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تموکح  لیکشت  هک  ماکحا  يارجا  ترورـض  تسا  یهیدب 
دودحم مالسا  ماکحا  هفیرش ، هیآ  قبط  .دراد  همادا  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  تسین و  ترـضح  نآ  نامز 

هب دودحم  رـصحنم و  ای  ریذپ  لیطعت  مالـسا  نیناوق  هک  فرح  نیا  .تسا (1)  ارجالا  مزال  یقاب و  دـبا  ات  تسین و  یناـکم  ناـمز و  هب 
هیلع و هللا  یلص  ) مرکا لوسر  زا  سپ  ماکحا  يارجا  نوچ  نیاربانب  .تسا  مالسا  يداقتعا  تایرورض  فالخرب  تسا ، یناکم  ای  نامز 

.دبای یم  ترورض  هرادا  ارجا و  هاگتسد  يرارقرب  تموکح و  لیکشت  دراد ، ترورض  دبا  ات  هلآ )

ص:138

سی هروس   76 هیآ بازحا ؛ هروس   40 هیآ جح ؛ هروس  ، 49 هیآ سنوی ؛ هروس   2 هیآ میهاربا ؛ هروس   52 تاـیآ هب  هنومن  يارب  ( . 1 - ) 1
.دینک هعجارم 
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( مالسلا هیلع  ) بلاطیبا نبا  یلع  نانمؤمریما  هیور  مراهچ :

یمالـسا تموکح  مه  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  نامز  تفالخ و  نایّدـصتم  ناـمز  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  زا  سپ 
.تفرگ یم  تروص  ارجا  هرادا و  تشاد و  دوجو  یتلود  نامزاس  .درک  ادیپ  موادت 

مالسا نیناوق  تّیفیک  تّیهام و  مجنپ :

دناسر یم  نیناوق  نیا  تیفیک  ّتیهام و  .تسا  عرش ) ماکحا   ) مالسا نیناوق  ّتیفیک  ّتیهام و  تموکح ، لیکـشت  موزل  رب  رگید  لیلد 
نیناوق يواح  عرش  ماکحا  ًالّوا ، .تسا  هتشگ  عیرشت  هعماج  یگنهرف  يداصتقا  یـسایس و  هرادا  يارب  و  تلود ، کی  نیوکت  يارب  هک 

هک میبای  یم  رد  عرش  ماکحا  ّتیفیک  ّتیهام و  رد  تقد  اب  ًایناث ، .دزاس  یم  ار  یعامتجا  یلک  ماظن  کی  هک  تسا  یعّونتم  تارّرقم  و 
هب ناوت  یمن  هرادا ، ارجا و  روانهپ  میظع و  هاگتـسد  کی  سیـسأت  نودـب  تسا و  تموکح  لیکـشت  مزلتـسم  اهنآ ، هب  لـمع  يارجا و 

.درک لمع  یهلا  ماکحا  يارجا  هفیظو 

رادمامز طیارش  ب )

لاؤس نیا  هب  هاگ  نآ  دومن ، نشور  ار  یمالـسا  تموکح  عون  زرط و  یمالـسا و  تموکح  ترورـض  هک  نآ  زا  دعب  هر ) ) ینیمخ ماما 
خساپ رد  ناشیا  دشاب ؟ هتشاد  ییاه  یگژیو  طیارـش و  هچ  دیاب  تسا و  یـسک  هچ  مکاح  هک  دزادرپ  یم  یـسایس  هشیدنا  رد  یـساسا 

: دیوگ یم 

لقع و لـثم  هّماـع  طیارـش  زا  سپ  .تسا  یمالـسا  تموکح  تعیبط  زا  یـشان  ًامیقتـسم  تسا ، يرورـض  رادـمامز  يارب  هک  یطیارش 
.تلادع (1) . 2 نوناق ; هب  ملع  . 1 زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  یساسا  طرش  ود  ریبدت ،

ص:139

ص37. هیقف ، تیالو  ( . 1 - ) 1
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: دیوگ یمو  دنک  یم  هراشا  یمالسا  مکاح  يارب  طرش  نیا  دوجو  ترورض  هب  ماما  سپس 

لامک زا  یتسیاب  رادـمامز  ًایناث ، .دـشاب و  یم  مزال  نیناوق  هب  ملع  رادـمامز  يارب  .تسا  نوناق  تموکح  مالـسا  تموکح  نوچ  ًـالوا ،
.دشابن (1) هدولآ  یصاعم  هب  شنماد  دشاب و  لداع  رادروخرب و  یقالخا  يداقتعا و 

: دیامرف یم  دنتسه و  قوف  طرش  ود  ياراد  هک  دنک  یم  هراشا  ییاهقف  تیالو  هلئسم  هب  ماما  ترضح  اج  نیا 

لوـسر ترـضح  هک  ار  یتیـالو  ناـمه  داد ، تموـکح  لیکـشت  تساـخ و  اـپ  هب  دـشاب  تلـصخ  ود  نـیا  ياراد  هـک  یقیـال  درف  رگا 
.دننک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  ْهمه  رب  و  دشاب ; یم  اراد  تشاد  هعماج  ْهرادا  رما  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا

رابخا دانتسا  هب  هیقف  تیالو  ج )

یم هراشا  راصتخا  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دنک  یم  حرطم  رابخا  هاگدید  زا  هیقف  تیالو  تابثا  يارب  ار  یلّـصفم  ثحب  ماما  هاگ  نآ 
.مینک

: دنک یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  مالسلا :) هیلع  ) نانمؤمریما . 1

یتَّنـس یثیدَـح و  َنْوَرَی  يدـَْعب ، ْنِم  نُوتأـی  َنیذـّلا  لاـق : کـئافلخ ؟ ْنَم  و  هللا ، لوُسَر  اـی  لـیق : تاّرم ) ثـالث   ) یئاـفلخ ْمحْرا  َمُهّللَا  »
ربمغیپ يا  هک  دش  هدیسرپ  .دومرف  رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیا  .نک و  تمحر  ارم  نانیـشناج  ایادخ  (2) يدَْعب .» ْنِم  ساَّنلا  اهَنومِّلُعیَف 

زا سپ  ار  نآ  دننک و  یم  لقن  ارم  ّتنـس  ثیدح و  دنیآ ، یم  نم  زا  دـعب  هک  یناسک  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تنانیـشناج  ادـخ ،
«. دنزومآ یم  مدرم  هب  نم 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  . 2

َنوُصُح ءاهَقُْفلا  نینِمؤُْملا  »... 

ص:140

ص38. نامه ، ( . 1 - ) 1
.50 ثیدح باب 8 ، یضاقلا ، تافص  باوبا  باتک ، هعیشلا ، لئاسو  ( . 2 - ) 2
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«. دنراد هنیدم  يارب  ار  هنیدم  راصح  شقن  مالسا  يارب  دنمالسا و  ياهژد  نمؤم  ياهقف  »(1) اَهل .» ِهنیدَْملا  ِروُس  ِنْصِحَک  مالْسِْالا 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  . 3

«. دنناربمایپ نارادتناما  اهقف  (2) لُسُّرلا ؛ ءانَمُأ  ءاهَقُْفلَا  »

: دومرف دوب ، هدناسر  ترضح  نآ  هب  نامثع  نب  دّمحم  طّسوت  هک  بوقعی  نب  قاحسا  لاؤس  هب  خساپ  رد  جع ) ) نامز ماما  . 4

هب اهدـماشیپ  ثداوح و  رد  (3) ...هللا .» هَّجُح  اـَنا  مُْکیَلَع َو  یتَّجُح  مُهَّناَـف  انثیِدَـح ، ِهاوُر  یلا  اـهیف  اوُعِجْراَـف  هَِعقاَوـْلا ، ُثِداوَْـحلا  اـّما  «َو 
.میادخ تّجح  نم  دنیامش و  رب  نم  تّجح  نانآ  اریز  دینک ، عوجر  ام  ثیدح  نایوار 

.5

هاضُْقلا َیِلاو  ناْطلُّسلا  َیلا  امَک  احَتَف  َثاریم  ْوا  نید  یف  هعِزانُم  امهَْنَیب  اَنباحْـصا  ْنِم  ْنیَلُجَر  ْنَع  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع اـبا  ُْتلَأَـس  لاـق 
ًاقَح ناک  ْنا  ًاتْحُـس و  هُذُـخأَی  اّمنِاَف  َُهل  ِمُکْحَی  اَم  توُغاّطلا و  یلا  مُکاحَت  اّمنِاف  ٌلطاب ، وا  ٌقح  یف  مهیلا  مکاحَت  ْنَم  لاق : کلذ ؟ ّلُِـحیأ 

.ِِهب َرُفْکی  ْنأ  هللا  رَما  ام  توغاّطلا و  ِمْکُِحب  هَذَخَأ  ّهنِأل  هل ، ًاتباث 

 « ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  ِتوُغاّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  : » یلاعت هللا  لاق 

ِِهب اوُضْرَْیلَف  ...انماکْحا  َفِرُعو  انِمارَحو  اـِنلالَح  یف  َرَظَن  اُنثیدَـح و  َيوُر  ْدَـق  ْنَّمِم  مکنِم  َناـک  ْنَم  نارُْظنَی  لاـق  ناعَنْـصَی ؟ فیکف  َْتُلق :
نامناتسود زا  يدرف  ود  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح  نب  رمع  (4) ...ًامکاح .  مُکیلَع  ُهْتلَعَج  ْدَق  ّیناف  ًامکح ،

ایآ هک  مدرک  لاؤس  دـندوب ، هدرک  هعجارم  یگدیـسر  يارب  تاضق  هب  و  ثاریم ، ای  ضرق  دروم  رد  دوب  ناشنیب  عازن  هک  هعیـش ) ینعی  )
هب تقیقح  رد  دنک ، هعجارم  ناشیا  هب  قحان ، يواعد  ای  قح  يواعد  دروم  رد  هک  ره  دومرف : تساور ؟ نیا 

ص:141

.3 ثیدح ءاملعلا ، هقف  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ص47 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2

ثیدح 4. تاعیقوتلا ، باب  ص484 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  ( . 3 - ) 3
.1 ثیدح باب 11 ، یضاقلا ، تافص  باوبا  باتک  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  ص86; ج1 ، یفاک ، لوصا  ( . 4 - ) 4
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تفایرد هک  ار  نآ  هچ  رگ  دریگ ، یم  مارح  روط  هب  تقیقح  رد  دیریگب ، اهنآ  مکح  هب  هک  ار  هچ  ره  دشاب و  هدرک  هعجارم  توغاط » »
.دوش رفاک  نآ  هب  هداد  روتـسد  ادخ  هک  هتفرگ  یتردق  نآ  توغاط و  يأر  اب  مکح و  هب  ار  نآ  هک  اریز  دشاب ; وا  تباث  قح  دـنک  یم 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

دیاب راک  هچ  مدیـسرپ : .دـنوش  رفاـک  وا  هب  هک  هدـش  رما  هک  یلاـح  رد  دـننک  عوجر  توغاـط  هب  همکاـحم  يارب  هک  دـنتفرگ  میمـصت 
و هدومن ، هعلاطم  ام  مارح  لالح و  رد  هدرک و  تیاور  ار  ام  ثیدح  هک  تسا  یسک  هچ  امـش  زا  دننیبب  دننک  هاگن  دیاب  دومرف : دننکب ؟

امـش رب  مکاح  ار  وا  نم  هک  اریز  دـنریذپب ، مکاح  ناونع  هب  ار  وا  یتسیاب  ...تسا  هتخانـش  ار  ام  نیناوق  ماکحا و  هدـش و  رظن  بحاص 
«. ما هداد  رارق 

یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  هزرابم  د )

هراشا

هیرظن کی  ناونع  هب  ًافرص  ار  هیقف  تیالو  ثحب  ار و  نآ  موزل  لیالد  یمالسا و  تموکح  ترورض  هلئـسم  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
: دنک یم  حرطم  هزرابم  يارب  ار  هار  دنچ  دنک و  یم  نایب  زین  ار  نآ  لیکشت  يارب  هزرابم  یلمع و  راکهار  هکلب  دنک ، یمن  حرطم 

تاغیلبت مکی :

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  .میناسانشب  مدرم  هب  ار  نآ  تیعماج  یعقاو و  مالسا  ینعی  مینک ، تاغیلبت  دیاب  هک  تسا  دقتعم  ناشیا 

تاغیلبت و .دـهد  یم  لیکـشت  تاـغیلبت  هار  نیا  رد  ار  اـم  تیلاّـعف  نیلّوا  مینک ، تیّدـج  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  میفّظوم  اـم 
میلعت مدرم  هب  دـننک و  غیلبت  ار  مالـسا  تاماظن  ماکحا و  دـیاقع و  هک  تساهقف  هفیظو  .تسام  یـساسا  مهم و  تیلاّـعف  ود  تاـمیلعت ،
أـشنم مالـسا  يداـبع  ماـکحا  زا  يرایـسب  ...دوش  مهارف  هعماـج  رد  مالـسا  تاـماظن  يرارقرب  ماـکحا و  يارجا  يارب  هنیمز  اـت  دـنهد ،

ریبدت تسایس و  اب  مأوت  ًالوصا  یمالسا  ياه  تدابع  .تسا  یسایس  یعامتجا و  تامدخ 
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، بیترت نیا  هب  .مینک  هدافتسا  تامیلعت  تاغیلبت و  يارب  نآ  زا  و  میهد ، بیترت  ار  تاعامتجا  نیا  تیّدج  اب  دیاب  زورما  ...تسا  هعماج 
.دریگ (1) یم  جوا  دنک و  یم  ادیپ  تعسو  مالسا  یسایس  يداقتعا و  تضهن 

اروشاع مود :

هتشاذگن هتشاد و  هگن  مکحم  ار  اروشاع  روط  هچ  دیروایب ، دوجو  هب  اروشاع  ریظن  مدرم  هب  نآ  هضرع  رد  دیرادب و  هضرع  ار  مالـسا  »
هب عجار  هک  دـینک  يراک  زورما  مه  امـش  دـننک ! یم  عامتجا  دـننز و  یم  هنیـس  اروشاـع  يارب  مدرم  زونه  هنوگچ  دورب ! تسد  زا  میا 

(2) دیآ .» دوجو  هب  یجوم  تموکح 

هزرابم رد  تمواقم  موس :

تموکح رارقتسا  رد  نتفای  قیفوت  يارب  .دوش  یهتنم  یمالسا  تموکح  لیکشت  هب  يدوز  هب  ام  تایغلبت  هک  درادن  راظتنا  یلقاع  چیه  »
(3) دراد .» نامز  هب  جایّتحا  هک  تسا  یفده  نیا ، میراد  يرمتسم  عونتم و  ياه  تیلاّعف  هب  جایتحا  یمالسا 

تیناحور ياه  هزوح  حالصا  مراهچ :

تاغیلبت و شور  یسرد و  همانرب  هک  بیترت  نیا  هب  دوش ، حالصا  تیناحور  ياه  هزوح  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  مالـسا  هیارا  یفّرعم و  »
سفن هب  دامتعا  دیما و  ششوک و  ّتیّدج و  هب  ار  دوخ  ياج  سفن ، هب  دامتعا  مدع  سأی و  یلبنت و  یتسس و  ددرگ ، لیمکت  تامیلعت 

زا ار  مدرم  هک  امن ، سّدقم  تعامج  راکفا  دورب ; نیب  زا  هتـشاذگ  یـضعب  هیحور  رد  ناگناگیب  تانیقلت  تاغیلبت و  هک  يراثآ  دهدب ;
ياه هزوح  لخاد 
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نیا زا  دنشورف ، یم  ایند  هب  ار  نید  هک  يرابرد  ياهدنوخآ  دوش ; حالصا  دنراد ، یم  زاب  یعامتجا  تاحالصا  مالـسا و  زا  تیناحور 
(1) دنوش .» جراخ  درط و  اه  هزوح  زا  جراخ و  سابل 

رامعتسا راثآ  ندرب  نیب  زا  مجنپ :

یم یشاپمس  هک  تساه  نرق  یّلم  ّدض  هدناشن و  تسد  ياه  تموکح  یـسایس  یتاغیلبت و  یتیبرت و  ياه  هاگتـسد  رامعتـسا و  لاّمع  »
کچوک ار  مالسا  ات  دنا  هدرک  شالت  دوخ  تانیقلت  تاغیلبت و  اب  رگید ، فرط  زا  ...دنزاس  یم  دساف  ار  مدرم  قالخا  راکفا و  دننک و 

(2) دننادرگ .» رصحنم  ییزج  ياهراک  هب  ار  مالسا  ياملع  اهقف و  فیاظو  دننک ; دودحم  و 

رئاج ياه  تموکح  يزادنارب  مشش :

یم بوسحم  اهنآ  هب  کمک  هک  يراک  هنوگره  زا  .مینکن  يراکمه  اـهنآ  اـب  .مینک  عطق  اـهنآ  یتلود  تاسّـسؤم  اـب  ار  دوخ  طـباور  »
.تسام هفیظو  تسا ، رارقرب  یمالـسا  نطو  رـسارس  رد  هک  ییاوران  یـسایس  ياه  تردق  ینعی  توغاط ، نتخادنارب  .مینک  زیهرپ  دوش 

هب دوش و  هرادا  مالسا  نوناق  قبط  دنهدب و  یمومع  تامدخ  تاسّسؤم  هب  ار  دوخ  ياج  دیاب  مدرم ، ّدض  رئاج و  یتلود  ياه  هاگتـسد 
(3) ددرگ .» رقتسم  یمالسا  تموکح  جیردت 

( یسمش ههد 50  رخاوا  ات  ههد 40  زاغآ  زا  ) یمالسا بالقنا  شیادیپ  ریس  -3

هراشا

یناوج و زاغآ  زا  یمالسا  تموکح  لیکشت  یلخاد و  دادبتـسا  رامعتـسا و  رابکتـسا و  اب  هزرابم  متـس و  ملظ و  ّدض  هشیدنا  هک  نآ  اب 
رارسالا فشک  باتک  نیودت  بلاق  رد 
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مَلَع ًانلع  ًـالمع و  یـسمش ) نیدرورف 1340   ) يدرجورب هللا  هیآ  تلحر  ناـمز  اـت  ادـخ  درم  نآ  لاـح ، نیا  اـب  دوـب ، حرطم  ماـما  يارب 
مالـسا نایئادف  ياه  تضهن  یناشاک ، هللا  هیآ  يوفـص و  باّون  نوچمه  یناگرزب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنتفرگن ؛ تسد  رد  ار  هزرابم 

یم تداهش  هب  ًاضعب  دنتفرگ و  یم  رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  دندرک و  یم  يربهر  ار  سیلگنا  رامعتـسا  اب  هزرابم  تفن و  ندش  یّلم  و 
.دندیسر

قلطم عجرم  دوجو  لیبق  زا  تسا  یلماوع  لولعم  هدش  دای  خیرات  زا  شیپ  ات  ماما  يوس  زا  عطاق  حیرـص و  شنکاو  مدع  ریدـقت ، ره  هب 
لیلد هب  زین  ماما  رگید ، بناج  زا  داد و  یمن  ماجنا  ینلع  روط  هب  ار  مالسا  اب  هزرابم  میژر  وس ، کی  زا  هک  يدرجورب  هللا  هیآ  نوچمه 
تسد دنتسناد  یمن  اور  شیوخ  رب  يدرجورب  هللا  هیآ  تیالو  تماعز و  ماقم  زا  تیعبت  رت  مهم  همه  زا  زین  يدرگاش و  داتـسا و  هطبار 
هنیمز يرـس  کی  زا  یتضهن  ره  هچنانچ  دراد ، مدرم  يرادیب  نامز و  هب  زاین  یـسایس  یگنهرف -  راک  هک  نیا  رب  ًافاضم  .دنوش  راک  هب 

رت مهم  همه  زا  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ًادـعب  اه  هنیمز  نیا  دراد و  زاین  دوش ، یم  طوبرم  نمـشد  درکلمع  هب  نآ  فرط  کـی  هک  ییاـه 
مایق هیام  دروآ و  یم  شورخ  هب  ار  نآ  هک  یتردق  زین  دهاوخ و  یم  داوم  هیام و  ناشفـشتآ ، نوچ  تضهن ، مایق و  دندوب  دـقتعم  ماما 

هب يدرجورب ، هللا  هیآ  تلحر  اب  .دـش  راومه  ماـما  يارب  هنیمز  نیا  يدرجورب  هللا  هیآ  تلحر  اـب  هک.دنتـسه  مدرم  بتکم و  رـصنع  ود 
ییاـهنت هب  ار  نآ  زارحا  طیارـش  عجارم  زا  کـی  چـیه  تفر و  ناـیم  زا  هعیـش  قـلطم  ّتیعجرم  1324ش ،)  - 1340  ) لاـس تّدم 15 

زا دـعب  هلـصافالب  دوب ، هتخادـنا  قیوعت  هب  يدرجورب  هللا  هیآ  تایح  نامز  اـت  ار  اـکیرمآ  رظن  دروم  تاحالـصا  هک  زین  هاـش  .دنتـشادن 
ندش هدوسآ  يارب  يو  .دمآرب  اهنآ  يارجا  ددص  رد  تشهبیدرا 1340ش )  ) يریزو تسخن  هب  ینیما  یلع  باصتنا  اب  ناشیا ، تلحر 

.دنک لقتنم  فجن  هب  مق  زا  ار  تیعجرم  هاگیاپ  ات  دمآرب  ددصرد  شتاحالصا ، هیلع  مق  ياملع  یلامتحا  ياه  تفلاخم  زا 
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ییاهراک دنهاوخب  رگا  دراد  هدسفم  هک  دندید  یم  ناشیا  ندوب  اب  یهتنم  .دنتشاد  ار  هشقن  نیا  يدرجورب  ياقآ  موحرم  نامز  زا  اهنیا 
زا مارتحا  مسا  هب  دندرک  عورش  اهنیا  لّوا  نامه  زا  یلاعت ، قح  تمحر  راوج  هب  دندرب  فیرشت  ناشیا  هک  نیا  زا  دعب  .دنهدب  ماجنا  ار 

...مق .دنتـساوخ  یمن  ار  مق  هک  نیا  باـب  زا  هکلب )  ) دنتـشاد هقـالع  فـجن  هب  هک  نـیا  باـب  زا  هـن  ...ار  زکرم  نـیا  ندـیبوک  يزکرم ،
اهتنم دنتـساوخ  یمن  ار  مق  اهنیا  .دـش  یم  رـشتنم  نآ  رد  دوز  اهنیا  ياهراک  درک و  یم  كاردا  دوز  ار  دـسافم  اهنیا ، هب  دوب  کـیدزن 

(1) هرآ .» دهشم  هرآ ، فجن  دنتفگ  یم  هن ، مق  دنیوگب  هجهل  تحارص  هب  دنتساوخ  یم 

بیوصت لاس  نامه  هام  يد  متسیب  رد  یضرا  تاحالصا  ینعی  ییاکیرمآ ، تاحالـصا  حرط  زا  هلحرم  نیتسخن  دوب  هک  یبیترت  ره  هب 
یفّرعم ناراد  نیمز  رادـفرط  یـضرا و  تاحالـصا  اب  تفلاخم  نانآ  عجارم ، یلامتحا  تفلاخم  تروص  رد  اـت  دـمآرد  ارجا  هب  دـش و 

هب دوب ، هدـشن  نشور  یـضرا  تاحالـصا  یّلمع  جـیاتن  داعبا و  زونه  یفرط  زا  دوب و  هتفاـیرد  ار  تلود  هلیح  هشقن و  هک  ماـما  .دـنوش 
.درکن نآ  اب  یتفلاخم  تسشن و  يدعب  تالّوحت  راظتنا 

ماما يریگ  عضوم  هاش و  تامادقا  فلا )

هراشا

نیا اب  دوب ؛ یماندب  هرهچ  یـسایس  نافلاخم  مدرم و  نایم  رد  تشادن و  هیلاع  تالیـصحت  مَلَع » : » یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  هبوصم 
رومأـم وا  .تفر  یم  رامـش  هب  هاـش  ناتـسود  نیرتداـمتعا  دروم  نیرت و  کـیدزن  زا  تشاد و  روشک  روما  رد  يریظن  یب  ذوفن  دوـجو 

زاین دروم  تارّرقم  مامت  دـش ، لحنم  لاس 40  لیاوا  رد  ینیما  طّـسوت  متـسیب  سلجم  هک  ییاـج  نآ  زا  دـیدرگ و  تاحالـصا  يارجا 
نوناق ممتم  لوصا 91 و 92  رد  .تفرگ  یم  ماجنا  یتلود  همان  بیوصت  يراکتبا  مرف  اب  هبّوصم ، نیا  هلمج  زا  تلود 
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نمجنا همانماظن  ّداوم 7 و 9  رد  ناگدـنوش  باختنا  ناگدـننک و  باختنا  طیارـش  ینیب و  شیپ  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  لیکـشت 
هتشادن هدیقع  داسف  دشاب و  مالسا  فینح  نید  هب  نّیدتم  دیاب  . 1 تشاد : رب  رد  ار  رما  هس  دوب و  هدش  نّیعم  سلجم  لّوا  هرود  بّوصم 

.دنمورحم (1) ندش  باختنا  ندرک و  باختنا  زا  ناوسن  هفیاط  .دنک 3 . دای  دنگوس  دیجم  نآرق  هب  دیاب  دنگوس  ماگنه  .دشاب 2 .

تسا و هدرک  بیوصت  ار  دیدج  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  تلود  هک  دنتشاد  مالعا  یـسمش  رهم 1341  زور 16  تاعوبطم 
؛ دوب هدـش  فذـح  ناگدـنوش  باختنا  ناگدـننک و  باختنا  طیارـش  زا  مالـسا  هژاو  هحیال ، نیا  بجوم  هب  .دـنداد  راـشتنا  ار  نآ  نتم 

نانز هب  هبّوصم  رد  نیا  رب  نوزفا  .دننک  دای  دنگوس  ینامـسآ  باتک  ره  هب  دنناوت  یم  نآرق  هب  دنگوس  ياج  هب  زین  ناگدنوش  باختنا 
.دوب هدش  هداد  يأر  قح  زین 

زاغآ هطقن  نیمه  زا  ار  دوخ  هزرابم  دوب ، یسایس  ماظن  رد  نیداینب  لّوحت  کی  زاغآ  يارب  یتصرف  یپ  رد  هک  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
هحیال بیوصت  هک  ناشیا  .تفرگ  لکش  هحیال  نیمه  بیوصت  اب  طابترا  رد  میژر  ماما و  نایم  ینلع  یـسایس  ییورایور  نیلّوا  درک و 

رد ات  درک  توعد  ار  مق  لّوا  زارط  ياملع  هلصافالب  تسناد ، یم  هاش  میژر  یمالسا  دض  ینوناق و  ّدض  ياه  همانرب  همّدقم  ار  روکذم 
يریگ میمـصت  تروشم و  هب  هحیال  نیا  هرابرد  دنیآ و  مه  درگ  مق ، همیلع  هزوح  راذگ  ناینب  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  دـنزرف  لزنم 

.دنزادرپب

: دش هتفرگ  ریز  تامیمصت  زین  هسلج  نایاپ  رد 

.دوش تساوخرد  نآ  يروف  وغل  هتشاد و  مالعا  هحیال  اب  ار  املع  عجارم و  تفلاخم  هاش ، هب  یفارگلت  یط  . 1
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اب هلباقم  مدرم و  ندرک  هاـگآ  يارب  ناـشیا  زا  هداد و  رارق  رما  ناـیرجرد  ماـغیپ  هماـن و  قیرط  زا  ار  اـه  ناتـسرهش  نارهت و  ياـملع  . 2
.دوش توعد  تلود 

رظن و تدحو  اب  هزرابم  تامیمصت و  ات  دوش  رارقرب  تروشم  هسلج  هزوح ، ياملع  نایم  رتشیب ، موزل  تروص  رد  رابکی و  يا  هتفه  . 3
مهم ریغ  ار  تارییغت  نیا  دـش ، هرباخم  مق  عجارم  زا  رگید  نت  هس  ماما و  هب  دـعب  زور  نآ  نتم  هک  یفارگلت  رد  هاش  .ددرگ  مأوت  لـمع 

عجرم اهنآ  هک  دـنک  داجیا  ار  رّوصت  نیا  ات  داد  رارق  بطاخم  مالـسالا » هجح   » تراـبع اـب  ار  عجارم  ًـالوا ، ماـیپ  نیا  رد  هاـش  .تسناد 
امـش هفیظو  هک  تفگ  یم  اهنآ  هب  میناهاوخ » ماوع  راکفا  تیادـه  رد  ار  یلاع  باطتـسم  بانج  تاقیفوت   » تراـبع اـب  ًاـیناث ، .دنتـسین 
عضو هب  نینچ  مه  خیرات و  هنامز و  تیعضو  هب  ار  یلاعبانج  هّجوت   » ترابع اب  ًاثلاث ، .یـسایس  روما  رد  تلاخد  هن  تسا ، ماوع  تیاده 

زا ریغ  یمالـسا  ارچ  دـیربخ و  یب  ایند  زا  دـیتسه و  یعاجترا  امـش  دـیوگب  تساوخ  یم  منک » یم  بلج  ایند  یمالـسا  کلامم  ریاـس 
« دنک مادقا  دیاب  تلودو  دش  بیوصت  تلود  طّسوت  هحیال  ، » تشاد راهظا  هیباوج  نایاپ  رد  هرخالاب  .دیهاوخ  یم  یمالسا  ياهروشک 

.مرادن یتیلوئسم  چیه  اذل  تموکح و  هن  منک  یم  تنطلس  نم  دیوگب  تساوخ  قیرط  نیا  زا  و 

ناونع اـب  ار  مَلَع  هک  نآ  یب  دوـخ ، فارگلت  رد  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  .دـندرک  هرباـخم  مَلَع  هب  یفارگلت  مق  عـجارم  نآ ، زا  سپ 
هیصوت نمض  تسناد و  یساسا » نوناق  حیرص  نیابم   » و سّدقم » عرش   » فلاخم ار  روکذم  هحیال  بیوصت  دنک ، باطخ  ریزو  تسخن 
تکاس عرـش ، اـب  تفلاـخم  روما  رد  ناناملـسم  ریاـس  هسدـقم و  تاـبتع  ناریا و  ياـملع   » هک دومن  دـیکأت  مالـسا ، نیناوق  تیاـعر  هب 

(1) دنام .» دنهاوخن 

ص:148

.39 ص38 -  ج1 ، رون ، هفیحص  ( . 1 - ) 1

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 171 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_148_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب يزیمآ  ضارتعا  فارگلت  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  راشقا ، ریاس  مق و  ياملع  عجارم و  ياه  فارگلت  هب  مَلَع  ییانتعا  یب  لاـبند  هب 
هیمالعا اـت  تشاداو  ار  ماـما  زین  مَلَع  هزور  ییانتعا 40  یب  توکـس و  .تخاس  ناشن  رطاخ  ار  مَلَع  ییاـنتعا  یب  نآ  رد  داتـسرف و  هاـش 

: دیوگ یم  هاش  هب  باطخ  فارگلت  رد  ماما  .دنک  رداص  وا  يارب  يرت  هدنبوک 

ناشیا مدرک ، دزـشوگ  ار  شدسافم  مداد و  هّبنت  دراذگب ، مالـسا  رد  دهاوخ  یم  هک  یتعدب  نیا  رد  مَلَع  هللادسا  ياقآ  هب  هک  نآ  اب  ... 
هّجوت مالـسا  ياملع  تحیـصن  هب  هن  دـندومن و  انتعا  سلجم  نوناـق  یـساسا و  نوناـق  هب  هن  دـنداهن و  ندرگ  رهاـق  دـنوادخ  رما  هب  هن 

...دنتشاذگ (1) یعقو  ناملسم  ّتلم  تساوخ  هب  هن  دندومن و 

ار دوخ  تقفاوم  رهاظ  رد  درک و  هرباخم  ماما ) زج  هب   ) مق عجارم  زا  رفن  هس  هب  یفارگلت  یسمش  هام 1341  نابآ  رد 22  مَلَع  ماجنارس 
.درک مالعا  نانآ  ياه  هتساوخ  اب 

هدیسر تلود  بیوصت  هب  لاس 1341  هامرهم  رد  هک  يا  هحیال  مدرم ، ینابیتشپ  مق و  عجارم  ماما و  ریگیپ  ياه  شالت  اـب  بیترت  ره  هب 
.دش وغل  لاس  نامه  هامرذآ  رد  دوب 

: درک یم  لابند  ار  لیذ  فادها  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  بیوصت  زا  هاش  میژر 

هناگیب لاّمع  تیوقت  تیناحور و  فیعضت  مکی :

هللا هیآ  تلحر  اب  هک  یتسایس  دنارورپ ; یم  رس  رد  ار  تیناحور  فیعـضت  ِتسایـس  دیدشت  موادت و  هشیدنا  هبّوصم ، نیا  اب  هاش  میژر 
ياملع هب  اهنت  گرزب  عجرم  نیا  گوس  رد  هاـش  دـش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  روط  ناـمه  .دوب  هدـش  رت  ناـیامن  هشیمه  زا  يدرجورب 

ار دوخ  هتـشذگ  هاگیاپ  مق  ناملاع  تسین و  ناریا  رد  ّتیعجرم  نوناک  رگید  هک  دـنک  داجیا  ار  رّوصت  نیا  ات  داد  تیلـست  مایپ  فجن ،
.دنا هداد  تسد  زا 
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، نآرق ياج  هب  ینامـسآ  باتک  هب  دـنگوس  ندادرارق  ناگدـنوش و  باختنا  ناگدـننک و  باختنا  طیارـش  زا  یناملـسم  دـیق  نتـشادرب 
رد هک  ناملسم  ریغ  ذوفن  بحاص  ياه  هورگ  هب  دمآ و  یم  رامـش  هب  روشک  رد  ناناملـسم  ریغ  ناگناگیب و  تیوقت  تهج  رد  یمادقا 

اه و تسینویهـص  ذوفن  رطخ  ماما  .دـنراد  مالعا  ار  دوخ  تیدوجوم  اـت  داد  یم  تصرف  دنتـشاد  راـیتخا  رد  ار  روشک  تسایـس  لـمع 
: دسیون یم  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  راگلا  دماح  .دوب  هداد  رّکذت  اهراب  ناریا  رد  ار  اهنآ  ییاهب  لاّمع 

فذح اه  نمجنا  ياضعا  يارب  نآرق  هب  ندروخ  دنگوس  طرش  هک  دوب  نآ  نیناوق  نیا  اب  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ هللا  هیآ  تفلاخم  ّتلع 
.دزاس (1) راومه  روشک  یسایس  تایح  رد  ناییاهب  تکراشم  يارب  ار  هار  قوف ، مادقا  هک  تشاد  دوجو  ینارگن  نیا  و  دوب ، هدش 

: دیامرف یم  نینچ  نامز ، نیمه  رد  مق ، ناتسرهش  فانصا  همان  هب  خساپ  رد  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

.تسا رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  میرک و  نآرق  .منک  یم  رطخ  مالعا  ناهج  نیملـسم  ناریا و  ّتلم  هب  هیعرـش  ْهفیظو  بسح  بناج  نیا 
نویزیولت ...دـندش  رهاظ  ییاـهب  بزح  هب  ناریا  رد  هک  تسا  ییاـه  تسینویهـص  ْهضبق  ضرعم  رد  نآ ، داـصتقا  تکلمم و  لالقتـسا 

...تسا (2) دوهی  یسوساج  هاگیاپ  ناریا 

نانز هب  يأر  ّقح  ياطعا  ششوپ  رد  يرابودنب  یب  شرتسگ  مود :

يولهپ فرـشا  تشاد و  ییازـسب  ّتیمها  هاش  نارادـفرط  رظن  زا  هک  دوب  همان  بیوصت  ياه  شخب  زا  یکی  نانز  هب  يأر  ّقح  ياـطعا 
.دناوخ (3) یم  نانز  يارب  خیرات  لّوحت  نیرت  مهم  ار  نآ  هاش ) رهاوخ  )
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زج یتّیهام  دندوب ، مورحم  یناسنا  قوقح  نیرت  ییادتبا  زا  نادرم  دننام  زین  نانز  هک  یلاح  رد  یعامتجا ، ياه  هنحص  هب  ناوناب  دورو 
تلود و هلیـسو  هب  اهادـیدناک  تسرهف  تشادـن و  دوجو  دازآ  تاباختنا  هک  يروشک  رد  تشادـن ، اـهنآ  ندـناشک  داـسف  هب  بیرف و 

؟ تشاد یتّیمها  هچ  سلجم  هب  نانز  نتفای  هار  ای  نداد  يأر  دش ، یم  نییعت  كاواس 

: تشاد مالعا  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  .دوب  داسف  هعسوت  اب  تفلاخم  هکلب  نانز ، يدازآ  اب  تفلاخم  هن  همان ، بیوصت  اب  تفلاخم 

دنراد يدازآ  تکلمم  نیا  رد  اهدرم  رگم  میفلاخم ، طلغ  ياهراک  نیا  اب  میفلاخم ، اشحف  نیا  اب  ام  میتسین ، فلاخم  نانز  یّقرت  اـب  اـم 
(1) دوش ؟ یم  تسرد  ظفل  اب  نز  يدازآ  درم و  يدازآ  رگم  دنشاب ؟ هتشاد  اه  نز  هک 

: دیامرف یم  نینچ  رگید  ياج  رد  و 

هک یلاس  دنچ  تسیب و  نیا  رد  دینک  باسح  امش  .دیزاسن  فرحنم  دیشکن و  داسف  هب  یّقرت  يدازآ و  مسا  هب  ار  اه  نز  مییوگ  یم  ام 
تکلمم نیا  دیاع  يزیچ  هچ  هدش و  اهدرم  دیاع  يزیچ  هچ  هدش ، اه  نز  دیاع  يزیچ  هچ  درذگ ، یم  حضتفم  باجح  فشک  نیا  زا 

(2) تسا ؟ هدیدرگ 

نآ ياهدمایپ  دیفس و  بالقنا  موس :

رگید و  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  عطاق  ریگ و  یپ  تمواقم  تفلاخم و  اب  یتیـالو ، یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  دـش  ناـیب  هچناـنچ 
زورلاس  ) یسمش هاـم 1341 يد  رد 19  هاـش  ور  نـیازا  .دـیدرگ  یغلم  ًامـسر  ناریزو  تـئیه  يوـس  زا  ماجنارــس  ور و  هـبور  عـجارم 

مودنارفر هب  ار  يا (3)  هناگ  شش  لوصا  دراد  دصق  درک  مالعا  یمسر  روط  هب  یضرا ) تاحالصا 
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ص80. ج1 ، رون ، هفیحص  ( . 1 - ) 1
ص200. ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  ص200 ; نامه ، ( . 2 - ) 2

هحیال ساسا  رب  ناریا  یضرا  تاحالصا  بیوصت  ای  یتیعر  بابرا  میژر  ياغلا  ( 1 زا : دندوب  ترابع  هناگ  شش  لوصا  نیا  ( . 3 - ) 3
رد اه  لگنج  ندرک  یّلم  نوناـق  هحیـال  بیوصت  .نآ 2 ) تاـقحلم  هام 1340 و  يد  بوصم 19  یضرا  تاحالصا  نوناق  یحالـصا 

ینوناق هحیال  بیوصت  .یضرا 4 ) تاحالصا  هناوتشپ  ناونع  هب  یتلود  ياه  هناخراک  ماهس  شورف  هحیال  بیوصت  .روشک 3 ) رسارس 
شناد هاپس  داجیا  هحیال  .تاباختنا 6 ) نوناق  یحالصا  هحیال  .یتعنـص 5 ) يدـیلوت و  ياه  هاگراک  عفانم  رد  نارگراک  ندرک  میهس 
یسایس خیرات   ) .دیسر لصا  هب 21  ات  دـش و  هفاضا  دـعب  ياه  لاس  رد  لوصا  نیا  هّتبلا  .يرابجا  یمومع و  تامیلعت  يارجا  روظنم  هب 

(. ص2 و10 ج2 ، ناریا ، رصاعم 
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هعسوت ياهروشک  هب  اکیرمآ  هک  دوب  ییاه  مرفر  نامه  تقیقح  رد  دوب  هداد  دیفس » بالقنا   » مان اهنآ  هب  هاش  هک  لوصا  نیا  .دراذگب 
یمومع و عفانم  اب  تفلاخم  اهنآ ، اب  تفلاخم  هک  دوب  هدـش  یفّرعم  هدیجنـس  ابیز و  یتـالمج  اـب  قوف  لوصا  .دوب  هدرک  مـالعا  هتفاـین 

.دیدرگ یم  دادملق  یّلم  حلاصم 

دیدرگ رازگرب  يا  هسلج  بیترت  نیدب  .دندناوخ  ارف  میمصت  ذخا  هسلج و  لیکشت  هب  ار  مق  عجارم  رگید  راب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
روظنم نیمه  هب  دـهد ، حیـضوت  حـیاول  نیا  حرط  زا  ار  هاش  هزیگنا  اـت  دوش  توعد  میژر  يوس  زا  يا  هدـنیامن  دـش  رارق  تیاـهن  رد  و 

مق نارهت و  نیب  زین  راب  دـنچ  تسـشن و  وگو  تفگ  هب  مق  ياملع  یناحور و  تاـماقم  اـب  گـنرد  یب  دـش و  مق  هناور  يدوبهب  ياـقآ 
.دناسر نانآ  هب  ار  هاش  ياه  خساپ  میژر و  هب  ار  مق  ياملع  ياهداهنشپ  تارظن و  درک و  دمآو  تفر 

میرحت ار  نآ  يا  هیمالعا  یط  یسمش  نمهب 1341  زور 2  رد  مدنارفر ، ماجنا  رب  هاش  رارصا  هب  شنکاو  رد  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
، هیمالعا نیا  راشتنا  لابند  هب  .تسا (1)  شزرا  یب  یساسا  نوناق  مالسا و  مکح  لباقم  رد  هک  دیمان  يرابجا » مودنارفر   » هدرک و

ص:152

.تسا هدمآ  نارهت  نانّیدتم  زا  یعمج  ياتفتـسا  هب  ماما  خـساپ  رد  مودـنارفر ، میرحت  هناگ و  شـش  حـیاول  اب  تفلاخم  ّتلع  ( . 1 - ) 1
يأر فلاخم  هدش ، هدـناوخ  یّلم  بیوصت  مسا  هب  تالاکـشا  زا  یـضعب  عفر  ظاحل  هب  هک  مودـنارفر  بناج ، نیا  رظن  هب  : » دومرف ماما 

مودنارفر ناریا  نیناوق  رد  . 1 میامن : یم  هراشا  تالاکـشا  نیا  زا  يا  هراپ  هب  ...تسا  ّتلم  عطاق  تیرثکا  مالـسا و  ّتیناـحور  هعماـج 
رد تکرـش  مرج  هب  دـش و  مالعا  ینوناقریغ  یتاماقم  فرط  زا  مه  نآ  هک  هبترم  کی  زج  هتـشادن ، هقباس  نونکات  هدـشن و  ینیب  شیپ 

دوب و ینوناق  ریغ  لمع  نیا  تقو  نآ  ارچ  تسین  مولعم  دـندیدرگ ; مورحم  یعامتجا  قوقح  یـضعب  زا  دـندش و  راـتفرگ  یعمج  نآ 
رد .دنک 3 . نّیعم  نوناق  دیاب  هک  تسا  يرما  نیا  .دـیامن  مودـنارفر  دراد  ّتیحالـص  یماقم  هچ  تسین  مولعم  .تسا 2 . ینوناق  زورما 

دریگ و رارق  ثحب  رظن و  دروم  نآ  داوم  کی  کی  هک  دوش  هداد  تلهم  ّتلم  هب  يردـق  هب  دـیاب  تسا  ینوناق  مودـنارفر  هک  یکلامم 
هلـصاف زور  دـنچ  اب  مهبم  روط  هب  هک  نآ  هن  دـسرب ؛ مدرم  هب  دوش و  سکعنم  فلاـخم  قفاوم و  يارآ  یتاـغیلبت  لـیاسو  دـیارج و  رد 

نیا ربانب  دنهد ، یم  يأر  هچ  هب  دنمهفب  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  هب  ناشتامولعم  دـیاب  ناگدـنهد  يأر  .دوش 4 . ارجا  ّتلم  عالطا  نودـب 
يأر ّتیحالـص  دـنراد  صیخـشت  هّوق  هک  اه  ناتـسرهش  یلاها  یـضعب  طقف  دـنرادن و  ار  دروم  نیا  رد  نداد  يأر  قح  عطاق  تیرثکا 
هنوگ چیه  نودب  دشاب و  دازآ  طیحم  رد  نداد  يأر  دیاب  دنفلاخم 5 . ارچ  نوچ و  یب  مه  نآ  هک  دنراد  ار  هناگ  شـش  داوم  رد  نداد 

زا يارب  همدقم  يرابجا  مودنارفر  نیا  دسر  یم  رظن  هب  ...تسین  یلمع  رما  نیا  ناریا  رد  دوش و  ماجنا  عیمطت  دـیدهت و  روز و  راشف و 
مالسا يارب  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  تاباختنا  هب  عجار  تلود  قباس  لمع  زا  یمالـسا  ياملع  بهذم ، هب  طوبرم  داوم  ندرب  نیب 
یعمج تسد  هب  دـنهاوخ  یم  یمالـسا  نانمـشد  ار  یناعم  نامه  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـنا و  هدرک  رطخ  ساـسحا  تکلمم  نآرق و  و 
ملسم مدرم  هب  دندرک  رطخ  ساسحا  نآرق  مالسا و  يارب  تقو  ره  دنراد  هفیظو  مالسا  ياملع  .دننک  ارجا  هدش  لافغا  لد  هداس  مدرم 

هللا حور  میناهاوخ .» ار  تکلمم  لالقتسا  دیجم و  نآرق  ظفح  لاعتم  دنوادخ  زا  .دنشابن  لوئسم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ات  دننک  دزـشوگ 
.( ص13 ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات   ) .ینیمخلا يوسوملا 
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نایوجـشناد مدرم و  زا  یهورگ  .دـنتخادرپ  تارهاظت  هب  مودـنارفر  هیلع  ییاهراعـش  نداد  رـس  اـب  هبـسک  دـش و  لـیطعت  نارهت  رازاـب 
.دندش ریگتـسد  حورجم و  اهنآ  زا  يدادعت  هتفرگ و  رارق  سیلپ  موجه  دروم  هک  دـندرک  اپرب  یتارهاظت  زین  نارهت  هاگـشناد  ناملـسم 

.دش هجاوم  يا  هدع  يریگتسد  ندش و  حورجم  سیلپ و  هلمح  اب  مدرم  تارهاظت  زین  مق  رد 
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رازه دصـشش  نویلیم و  جنپ  یهورگ ، ياه  هناسر  نالعا  هب  انب  دـیدرگ و  رازگرب  یـسمش  نمهب 1341  مشـش  رد  مودنارفر  ماجنارس 
دیدهت بلقت و  گنرین و  اب  هک  مودنارفر  زا  سپ  .دنداد  فلاخم  يأر  هاجنپ  دص و  رازه و  راهچ  تبثم و  يأر  روکذم  حـیاول  هب  رفن 

.دنتفگ کیربت  مدرم  هاش و  هب  ار  يزوریپ  نیا  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  اه  همانزور  دوب ، هارمه  هدرتسگ 

كرابم هام  رد  ضارتعا ، ناونع  هب  دنتفرگ  میمـصت  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  داهنـشیپ  هب  نویناحور  هدـمآ ، شیپ  طیارـش  هب  هّجوت  اب 
هام مامت  رد  یمومع  رظن  بلج  يارب  دننک و  يراددوخ  دـجاسم  هب  نتفر  زا  دـش ، یم  زاغآ  هام  نمهب  متـشه  زا  هک  لاس  نآ  ناضمر 

.دننک لیطعت  ار  دجاسم  اه و  ینارنخس  مسارم  ناضمر ،

کی هب  تبسن  درک و  دای  یتشز  هب  نویناحور  عجارم و  زا  لوفزد ، یتدحو  هاگیاپ  رد  ینانخس  یط  یسمش ، دنفسا 1341 رد 23  هاش 
يازع ار  لاـس 42  زورون  يا  هیمـالعا  رودـص  اـب  زور  ناـمه  رد  زین  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  .داد  رادـشه  عوقولا  بیرق  بوکرس 

و مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  ترایز  يارب  زورون  ماّیا  رد  مدرم  زا  يرامـش  یب  هورگ  لاس  ره  هکاج  نآ  زا  .درک  مالعا  یمومع 
لاس نیدرورف  مود  زور  رد  .دیدرگ  میژر  هیلع  مدرم  ضارتعا  يارب  يا  هلیـسو  روضح ، نیا  لاس  نآ  دندمآ ، یم  مق  هب  عجارم  ندید 
هللا هیآ  يوس  زا  يراوگوس  سلجم  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  تداهـش  درگلاـس  لاوش 1382ق و  اب 25  فداـصم  هک   1342

زا سپ  دندوب  هدش  مق  دراو  سوبوتا  اب  سانـشان  روط  هب  هک  يدایز  نارومأم  زور  نآ  .دیدرگ  رازگرب  هیـضیف  هسردم  رد  یناگیاپلگ ،
رد هدننک  تکرش  مدرم  بّالط و  متـش  برـض و  هب  هدش و  هیـضیف  هسّردم  دراو  ماما ، تیب  يراوگوس  سلجم  ندز  مه  رب  زا  یماکان 
رد ار  هسردم  هک  یّحلسم  ياهورین  اّما  دنتساخرب ، دوخ  زا  عافد  هب  بوچ  رجآ و  گنس و  زا  هدافتـسا  اب  زین  بّالط  .دنتخادرپ  سلجم 

هلولگ هب  اب  هتفاتش و  اهودنامک  کمک  هب  دنتشاد  دوخ  هرصاحم 
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.تفرگ مان  هیضیف » راتشک   » هعجاف هب  هک  دندومن  دیهش  حورجم و  ار  اهنآ  زا  يدادعت  مدرم ، بّالط و  نتسب 

دادرخ 1342 مهدزناپ  مایق  ب )

هراشا

رودص بلاق  رد  بلغا  هّرـس ) سدق  ) ماما هزرابم  دادرخ 1342 ) ات 4  نیدرورف   2  ) مّرحم هام  هیـضیف و  هسردم  هعجاف  نایم  هلـصاف  رد 
.دیناشک هدرتسگ  ییورایور  کی  هب  ار  تیعضو  مّرحم  هام  ندیسر  ارف  دوب و  دّدعتم  ياه  هیمالعا 

لفاحم و رد  هک  درک  مزلم  ار  نانآ  راضحا و  ار  ظاعو  زا  يرایـسب  زاغآ  زا  شیپ  تشاد ، عّالطا  هام  نیا  هژیو  هاگیاج  زا  هک  كاواـس 
.تسا رطخ  رد  مالسا  هک  دییوگن  مدرم  هب  ّبترم  .دوشن 3 . هتفگ  یبلطم  لییارسا  هیلع  .دییوگن 2 . نخس  هاش  هیلع  . 1 سلاجم :

نارادازع مدرم و  يارب  اهنآ  زا  کی  ره  اروشاع  زور  رد  درک ، داهنـشیپ  مق  ياملع  عجارم و  اب  یتسـشن  رد  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما 
اّیهم هیضیف  هسردم  رد  اروشاع  رصع  رد  ینارنخس  يارب  زین  دوخ  دنرادرب و  هدرپ  میژر  تایانج  ملاظم و  زا  هدرک و  ینارنخس  ینیسح 

ناشیا هب  ار  دوخ  مق  كاواس  سییر  دنتشاد  تکرش  ماما  لزنم  يرادازع  مسارم  رد  رفن  نارازه  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور  حبـص  .دش 
: تشاد راهظا  دناسر و 

هب ار  اهودنامک  دینک  ینارنخـس  هیـضیف  هسردم  رد  دیهاوخب  زورما  رگا  هک  میامن  غالبا  امـش  هب  مرومأم  ترـضح  یلعا  فرط  زا  نم 
میهد یم  روتـسد  دوخ  ياهودنامک  هب  مه  ام  هک  دوب ، نیا  ماما  خساپ  میـشک و  یم  نوخ  شتآ و  هب  ار  اج  نآ  میزیر و  یم  هسردـم 

.دنیامن (1) بیدأت  ار  ترضح  یلعا  ناگداتسرف  هک 

هب ینارنخس  داریا  يارب  دوب ، لاس  نآ  دادرخ  اب 13  فداصم  هک  ياروشاع 42  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  رد  میژر ، دیدهت  مغر  یلع  اما 
رصع .دش  راپسهر  هیضیف  هسردم  فرط 
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اب ماما  دنک و  یم  داجیا  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  ار  یفیـصوت  لباقریغ  صاخ  تلاح  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح تداهـش  روآدای  اروشاع 
.تخادرپ يولهپ  میژر  ّتیهام  ياشفا  هب  یهلا ، يونعم و  تاظحل  نیا  زا  هدافتسا 

راهظا تسا  رطخ  رد  مالـسا  هک  دـییوگن  هدرکن و  ییوگدـب  لییارـسا  هاش و  هب  هک  ظاّعو  زا  كاواس  نتفرگ  مازتلا  هب  هراشا  اب  سپس 
: تشاد

رطخ ضرعم  رد  ایآ  تسا  رطخ  رد  مالـسا  مییوگن  اـم  رگا  ...تسا  هتفهن  عوضوم  هس  نیمه  رد  اـم  تاـفالتخا  اـه و  يراـتفرگ  ماـمت 
تسا كانرطخ  نیملسم  مالسا و  يارب  لییارـسا  مییوگن  ام  رگا  تسین ، روط  نآ  ایآ  تسا  نانچ  نینچ و  هاش  مییوگن  ام  رگا  تسین ؟

، دینکن تبحـص  هاش  زا  دیوگ  یم  تینما  نامزاس  هک  تسا  لییارـسا  هاش و  نیب  یبسانت  یطابترا و  هچ  ًالوصا  و  تسین ، كانرطخ  ایآ 
! ها ياقآ  تسا ؟ يدوهی  هاش  تینما  نامزاس  رظن  هب  ایآ  تسا ؟ یلییارـسا  هاش  تینما  نامزاس  رظن  هب  ایآ  دـینکن ؟ تبحـص  لییارـسا  زا 

(1) دنسرب .»!؟ وت  فیلکت  هب  دننک و  تنوریب  ناریا  زا  ات  يرفاک  میوگب  نم  هک  دننک  یفّرعم  يدوهی  ار  وت  دنهاوخ  یم  اهنیا  دیاش 

.درک اوسر  ریقحت و  مدرم  دزن  شیپ  زا  شیب  ار  هاش  دومن ، حرطم  نکش  تب  ناونع  هب  ار  وا  هک  ماما  هنارگاشفا  هدنبوک و  نانخـس  نیا 
ریگتـسد و مق  رد  دوخ  ینوکـسم  لزنم  رد  هاش  روتـسد  هب  ماما  دادرخ 1342 ، زور 15  هاگرحـس  رد  ینارنخـس ، نیا  زا  سپ  زور  ود 

لماک تبقارم  تحت  هک  یماظن  ناگداپ  کی  هب  سپـس  ینادنز و  يدارفنا  لّولـس  رد  تسخن  ار  يو  دـش ، هدروآ  نارهت  هب  هلـصافالب 
، نیمارو نارهت ، مق ، رد  يا  هدرتسگ  تاـضارتعا  دادرخ  زور 15  نیتسخن  زا  ماما ، تشادزاب  ربخ  راشتنا  لابند  هب  .دـندومن  لـقتنم  دوب 

ناناقهد ماع  لتق  هثداح ، نیرت  عیجف  .دوب  هارمه  ماما  زا  يرادـفرط  رد  هاش و  ّدـض  رب  ییاهراعـش  اب  هک  دـش  رازگرب  زاریـش  دهـشم و 
هدش ور  هب  ور  اهنآ  اب  دابآرقاب  لپ  رـس  رد  یماظن  نارومأم  .دندوب  هدش  نارهت  یهار  ماما  زا  ینابیتشپ  رد  هک  دوب  ینیمارو  شوپ  نفک 

اب و 
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هدـش رقتـسم  نارهت  مق و  ياهرهـش  ساّسح  يزکرم و  طاقن  رد  هک  یماظن  نارومأم  .دـندرک  ماع  لتق  ار  اـهنآ  نیگنـس  ياـه  حـالس 
زور و نآ  رد  تارهاظت  .دنتـساخرب  دوخ  زا  عافد  هب  گنـس  بوچ و  اب  زین  مدرم  دـندوشگ ؛ شتآ  ناگدـننک  رهاظت  يور  هب  دـندوب ،

.دندش یمخز  ای  هتشک ، مدرم  زا  رفن  نارازه  تفای و  همادا  زین  دعب  زور 

مایق نیا  .تسا  یمالـسا  بالقنا  أدبم  هّرـس ، ) سدـق  ) ماما ترـضح  ریبعت  هب  و  رـصاعم ، خـیرات  رد  تسا  یفطع  هطقن  دادرخ  مایق 15 
: دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک  تشاد  ییاه  یگژیو 

دادرخ هدزناپ  تضهن  ياه  یگژیو  مکی :

رد ندوب  یمالسا  .دوب  یمالـسا  دص  رد  دص  هک  دش  ناریا  مدرم  نایم  رد  یـشبنج  زاغآرـس  دادرخ  هدزناپ  هزرابم ؛ ندش  یمالـسا  . 1
هدش رگ  هولج  هدوب  مق  همیلع  هزوح  میعز  هیقف و  دـیلقت و  عجرم  هک  نآ  ربهر  تیـصخش  رد  صخـشم  ًالماک  تروص  هب  شبنج  نیا 
هدش غیلبت  مالـسا  نانمـشد  میژر و  طّسوت  لاس  اه  هد  هک  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هناسفا  هّرـس ،) سدـق  ) ینیمخ ماما  يربهر  اب  .دوب 
.دوب بجاو  ًاعرـش  هزور  زامن و  دننام  اهنآ  يارب  نآ  همادا  هک  دنداهن  مدق  يا  هزرابم  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  دش و  لطاب  ًالمع  دوب ،

( مالسلا مهیلع  ) ناموصعم ربمایپ و  ّتنـس  نآرق و  زا  نآ  ياه  هزیگنا  ینابم و  لوصا و  دوب و  مالـسا  هزرابم ، نیا  بتکم  يژولوئدیا و 
.دوب هدمآ  تسد  هب 

هفیظو و ماجنا  يارب  صالخا و  رـس  زا  هک  دوب  یهلا  مایق  کی  دومن  يربهر  ار  نآ  ماما  هک  یمایق  يربهر ؛ رد  تیعطاق  صالخا و  . 2
هب فّظوم  یهلا  يایبنا  ریاس  ادخ و  لوسر  دـننامه  ام  هک  دـندومرف  اهراب  تضهن  نیا  لوط  رد  دوب و  هتفرگ  تروص  یعرـش  فیلکت 

هزرابم نوچ  تسا ؛ هدوب  يزوریپ  مهم  لماوع  زا  هک  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعطاق  دوخ  هبون  هب  يربهر  صالخا  نیا  .میتسه  فیلکت  يادا 
.درادن انعم  تادابع  فیلکت و  ماجنا  رد  شزاس  تسناد و  یم  یعرش  فیلکت  کی  ار 
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همه هکلب  تشادن  ّقلعت  یّصاخ  رـشق  چیه  هب  تضهن  نیا  دوب ، یمدرم  ًالماک  یتضهن  دادرخ ، هدزناپ  تضهن  هزرابم ؛ ندش  یمدرم  . 3
.دنتشاد تکرش  نآ  رد  ناوج  ریپ و  نز و  درم و  یهاگشناد ، يرازاب و  ییاتسور و  يرهش و  زا  اهرشق 

ياه هزرابم  اه و  تکرح  مومع  فالخرب  هک  دوب  نیا  دادرخ  هدزناپ  تضهن  رگید  ّمهم  ّتیـصوصخ  تنطلـس ؛ لصا  اـب  تفلاـخم  . 4
ای یسایس  نازرابم  نارادمتسایس و  تضهن ، نیا  زا  شیپ  .تسناد  یم  یلـصا  رـصقم  ار  هاش  دوب و  هتفرگ  هناشن  ار  یلـصا  فده  لبق ،

دیاب هاش   » راعش ندرک  حرطم  اب  ًانایحا  ای  دندوبن ، دقتعم  نآ  يزادنارب  هب  ًالوصا  ای  دنتشادن  ار  یتنطلـس  میژر  لصا  اب  تفلاخم  تئرج 
.دنداد یم  ّتیعورشم  هاش  دوجو  هب  تموکح » هن  دنک ، تنطلس 

هناـگیب هب  لـمع ، رد  هن  بتکم و  رد  هن  یـشیارگ ، عوـن  چـیه  هک  دوـب  نیا  دادرخ  هدزناـپ  تضهن  يدـعب  یگژیو  يزیتـس ؛ هناـگیب  . 5
دـندرک و یفّرعم  ناریا  مدرم  یگراچیب  لماع  ار  يوروش  سیلگنا و  اـکیرمآ و  زاـغآ  ناـمه  زا  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  .تشادـن 

هدزناپ مایق  رد  ماما  ترـضح  هزرابم  فادها  سأر  رد  سدق  رگلاغـشا  میژر  اب  هزرابم  نینچ  مه  .دندومن  زاغآ  ار  ناگناگیب  اب  هزرابم 
.تسا دادرخ 

دادرخ هدزناپ  مایق  جیاتن  تاریثأت و  مود :

هدـنیآ یعامتجا  یـسایس و  تشونرـس  تقیقح  رد  تشاذـگ و  ياج  هب  یقیمع  راثآ  ناریا  هعماج  رد  دادرخ  هدزناپ  یمالـسا  تضهن 
: مینک یم  هراشا  نآ  ّمهم  جیاتن  ریثأت و  دنچ  هب  ام  اج  نیا  رد  .درک  میسرت  ار  ناریا 

یسایس ياه  هورگ  هبذاج  ندش  وحم  -

رد هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  .داتفا  قنور  زا  ییارگ  یّلم  ًاصوصخم  یمالـساریغ  یـسایس و  ياه  ّتیلاّعف  رازاـب  دادرخ  هدزناـپ  زا  سپ 
میژر ینوگنرس  نامه  هک  ار  مالک  نیرخآ  هزرابم ،
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تـسد زا  ار  دوخ  یـسایس  هبذاج  دـندوب  عناق  نیا  زا  رتمک  هب  هک  یـسایس  ياه  هورگ  همه  نیاربانب  .دـندوب  هدرک  مالعا  اراکـشآ  دوب 
.دنداد

یسایس تازرابم  لماکت  - 

شیازفا هزرابم  یلـصا  فده  صیخـشت  رد  ار  نانآ  شنیب  دـشر و  دـش و  مدرم  یـسایس  هزرابم  لماکت  بجوم  دادرخ  هدزناپ  تضهن 
دنتشاد و هزرابم  دصق  هک  دش  ییاه  هورگ  هیّلک  راعش  میژر ، يزادنارب  راعش  دادرخ ، هدزناپ  زا  سپ  هک  دوب  لماکت  نیمه  رثا  رد  .داد 

ّتلم رظن  رد  دنک ، هزرابم  یـسایس  ياه  يدازآ  قیرط  زا  یـساسا و  نوناق  بوچراچ  رد  تساوخ  یم  هک  دـش  یم  ادـیپ  یهورگ  رگا 
.دش یم  یّقلت  راکشزاس  راک و  هظفاحم 

هزرابم يامنهار  بهذم  - 

دروم دـشاب  هزرابم  يامنهار  ساسا و  هک  یبتکم  ناونع  هب  نارکف ، نشور  هلمج  زا  يرایـسب  نایم  رد  بهذـم  دادرخ ، هدزناـپ  زا  لـبق 
یم اه  هدوت  نویفا  ار  بهذم  هک  اه  تسینومک  تاغیلبت  وا و  دنزرف  ناخاضر و  تسد  هب  رامعتـسا  هلاس  هد  دـنچ  تاغیلبت  .دوبن  هّجوت 

دـش و راکـشآ  قوف  رّوصت  نالطب  ماما ، يربهر  هب  دادرخ ، هدزناپ  مایق  اـب  اـّما  .دوب  هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  زا  یطلغ  رّوصت  دنتـسناد ،
.دوب هدومن  بلج  ار  ناگمه  هّجوت 

هاش هنارّوزم  هناقفانم و  هرهچ  ندش  المرب  -

یتقو .دریگ  رارق  ضارتعا  ياهریت  جامآ  دـیاب  تسا و  هاش  اه ، یبارخ  اهداسف و  ماـمت  هشیر  هک  دـنتفایرد  همه  مدرم ، راتـشک  زا  سپ 
یپایپ راب  دـنچ  دیـسر ، بالقنا  گرزب  ربهر  هب  هیـضیف ) هسردـم  هیـضق  رد   ) نایناحور مدرم و  هب  یماظن  نارومأم  سیلپ و  هلمح  ربخ 

.داد (1) زورب  ار  دوخ  ّتیهام  درک و  اوسر  ار  دوخ  میژر  دومرف :

ص:159
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مدرم تیناحور و  یسایس  تکراشم  دشر و  شیازفا  -

زا ار  تیناحور  یناخاضر ، دادبتـسا  هرود  یبوکرـس  قانتخا و  زین  دمآ و  دورف  تیناحور  رب  هطورـشم  تضهن  یپ  رد  هک  ییاه  هبرض 
ار نویناحور  دومن و  یفّرعم  ار  مالـسا  یعامتجا  یـسایس -  هرهچ  تنـس ، نآرق و  هب  دانتـسا  اب  ماـما  .دز  راـنک  روشک  یـسایس  هنحص 

ناملـسم مدرم  هدوت  هب  یبهذـم  ياهاضف  مسارم و  رد  دنتـشاد ، مدرم  اب  هک  یعیـسو  طابترا  رد  نویناحور  نآ  لابند  هب  دومن و  هاـگآ 
.دنداد یم  یهاگآ 

( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  دیعبت  نویسالوتیپاک و  هحیال  ج )

، نرق کی  زا  شیب  دیدرگ  ثعاب  هک  تسا  یـساسا  يا  هلئـسم  نویـسالوتیپاک )  ) یلوسنک تواضق  عوضوم  ناریا ، رـصاعم  خـیرات  رد 
لاّـمع و لـیمحت  هار  نیا  زا  دوب و  قرط  نیمه  زا  رتـشیب  ناـگناگیب  ذوفن  .دریگ  رارق  یلزلزتـم  عـضو  رد  ناریا  تیمکاـح  لالقتـسا و 

دشاب تلود  تیمکاح  رهظم  دیاب  هک  ییازج  نیناوق  .تفرگ  ماجنا  ام  نیمزرـس  رد  یعیجف  تایانج  نآ  لابند  هب  هناگیب و  نارازگراک 
یجراخ ياه  تردق  تیامح  تحت  ار  دوخ  هدز ، رانک  ار  نآ  یگداس  هب  تسناوت  یم  يزواجتم  ره  دمآرد و  يا  هچیزاب  تروص  هب 

.دهدب رارق 

ناریا و رد  رومأـم  ییاـکیرمآ  ناــیماظن  هـب  نآ  ساــسا  رب  هـک  تشذــگ  یّلم  ياروـش  سلجم  زا  ینوناــق  هاــم 1343 ، رهم  رد 13 
هب دـندش ؛ یم  رانکرب  ناریا  نوناق  هطیح  زا  شترا ، رد  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  هیلک  دـش و  یم  اطعا  یـسایس  تینوصم  ناشناگتـسباو 

نیا بیوصت  زا  سپ  زور  هدزای  .دندوبن  وگباوج  ناریا  ياه  هاگداد  رد  دنتشگ ، یم  ناریا  رد  یتیانج  مرج و  بکترم  رگا  هک  يروط 
هب درب و  سلجم  هب  اکیرمآ ، تلود  نیمـضت  اب  ار  ییاـکیرمآ  کـناب  کـی  زا  يرـالد  نویلیم  ماو 200  هحیال  روصنم  تلود  هحیـال ،

صاصتخا اکیرمآ  زا  یگنج  ياه  حالس  دیرخ  هب  ماو  نیا  .دناسر  بیوصت 
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.دندروآ رامش  هب  نویسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  رطاخ  هب  ناریا ، هب  اکیرمآ  شاداپ  ار  ماو  نیا  يراذگاو  ناریا  یسایس  لفاحم  .تفای 

عالطا زین  هحیال  نیا  بیوصت  زا  تشاد و  یهاگآ  ناریا  رد  اکیرمآ  یتینما  ماظن و  ناراشتسم  روضح  زا  هک  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
يرازگرب اـب  اـت  دیـشوک  یم  میژر  هک  یلاـح  رد  ور  نیا  زا  دـنک ؛ اـشفا  ار  نیگنن  گرزب و  هئطوت  نیا  اـت  تفرگ  میمـصت  دوب ، هتفاـی 

تسد هب  ار  هلئـسم  نیا  هاش ) ّدلوت  زورلاس  نیمجنپ  لهچ و  اب  فداصم   ) یـسمش نابآ 1343  مراهچ  نشج  قرب ، قرز و  رپ  یتاـغیلبت 
.دومن رشتنم  اج  همه  رد  داریا و  زور  نامه  رد  ار  دوخ  ینارنخس  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دراپس ، یشومارف 

.دننکن توکس  ّتلذ  نیا  لباقم  رد  هک  دهد  یم  رادشه  تاقبط  راشقا و  همه  هب  دنک و  یم  مالعا  ار  گرزب  رطخ  نیا  ماما  سپس 

: دومرف تسناد و  اکیرمآ  ًاصوصخ  رامعتسا و  زا  ار  اه  يراتفرگ  مامت  أشنم  ماما  هک  دوب  ینارنخس  نیمه  نتم  رد 

رـس زورما  نکیل  رتدیلپ ، مه  زا  همه  و  رتدب ، مه  زا  همه  رتدب ، ود  ره  زا  يوروش  رتدب ، اکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدب ، سیلگنا  زا  اکیرمآ 
تـسا رـشب  دارفا  نیرتروفنم  زا  ام  ّتلم  شیپ  رد  زورما  هک  دنادب  ار  انعم  نیا  دـنادب ، اکیرمآ  روهمج  سیئر  .تساکیرمآ  اب  ام  راک  و 

ام يراتفرگ  مامت  زورما  ...تسا  مصخ  وا  اب  ناریا  ّتلم  تسا ، مصخ  وا  اب  نآرق  زورما  .تسا  هدرک  یمالسا  ّتلم  هب  یملظ  نینچ  هک 
ناـشدوخ حالطـصا  هب  هک  ار  نوناـق  نیا  اـم  ...تساـکیرمآ  زا  مه  لیئارـسا  تـسا ، لیئارـسا  زا  اـم  يراـتفرگ  ماـمت  تساـکیرمآ ، زا 

هب نئاخ  دـننئاخ ، اـهنیا  میناد ، یمن  تلود  ار  تلود  نیا  اـم  میناد ، یمن  سلجم  ار  سلجم  نیا  اـم  میناد ، یمن  نوناـق  دـنا  هدـینارذگ 
(1) دنروشک .»

دومن موکحم  اشفا و  ار  نویسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  درک و  رشتنم  زین  يا  هیمالعا  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ینارنخـس ، نیا  لابند  هب 
میژر رارقا   » و ناریا » ّتلم  یگدرب  دنس   » ار نآ  و 

ص:161
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ياه هدافتسا  ءوس  هب  تبسن  دیمان و  ّتیثیح » یب  ياه  تلود  طلغ  همان  بیوصت  نیرت  نهوم  نیرت و  نیگنن  ناریا و  ندوب  هرمعتسم  هب 
.داد (1) رادشه  نآ  زا  یشان 

هنابش ریگتسد و  ار  ناشیا  هدرک ، هرـصاحم  مق  رد  ار  ماما  لزنم  ودنامک  اهدص  نابآ ، بش 13  همین  رد  ینارنخس ، نیا  زا  سپ  زور  ُهن 
تاعوبطم ویدار و  دعب  زور  .دـندرک  دـیعبت  هیکرت  هب  یتینما  رومأم  ود  هارمه  هب  يراب و  يامیپاوه  کی  اب  دـندومن و  لقتنم  نارهت  هب 

: دندرک شرازگ  نینچ  ار  ماما  دیعبت  يریگتسد و  ربخ  روشک 

تینما و ّتلم و  عفانم  هیلع  هیلاٌراشم  تاکیرحت  و  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ياقآ  هیور  نوچ  یفاک ، لیالد  دهاوش و  ّقثوم و  عالطا  قبط  »
(2) دیدرگ .» دیعبت  ناریا  زا  هام 1343  نابآ  خیرات 13  رد  اذل  هدش ، هداد  صیخشت  روشک  یضرا  ّتیمامت  لالقتسا و 

هب هام ، هدزای  تشذگ  زا  سپ  شدنزرف  ماما و  .دش  هداتسرف  هاگدیعبت  نامه  هب  زین  هّرس ) سدق  ) ینیمخ یفطـصم  اقآ  جاح  دعب  یتّدم 
زا لبق  هاـم  لاـس و 5  تّدـم 13  هب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  .دـیدرگ  دـیعبت  قارع  هب  قارع ، ناریا و  یناحور  عماجم  ضارتعا  لیلد 

.درب رس  هب  دیعبت  رد  روشک  نآ  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

( بالقنا يزوریپ  ات  ماما  دیعبت  زا   ) ات 1357 زا 1343  تالّوحت  یسررب  د )

هراشا

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  ار  تسویپ ، عوقو  هب  بالقنا  يزوریپ  ات  ماما  دیعبت  هلصاف  رد  هک  یتالّوحت  ثداوح و  هلمج  زا 

ماما دیعبت  لباقم  رد  شنکاو  مکی :

باصتعا و هب  تسد  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  ینوناقریغ  دیعبت  ربخ  تفایرد  اب  مدرم 

ص:162
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فارگلت و رودـص  اب  مه  فجن  ناریا و  ياملع  .دـیدرگ  لیطعت  اهرازاب  اه ، ناتـسرهش  زا  يرایـسب  مق و  نارهت ، رد  .دـندز  تارهاظت 
رد .دندوتس  ار  وا  هویش  هار و  هتشاد ، مالعا  ناشیا  فادها  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  دیعبت  حیبقت  نمـض  هیمالعا ،

: هدوب هدمآ  اه  هیمالعا  زا  یکی 

هک تسین  گنن  ایآ  ...درک  دهاوخن  شومارف  زگره  ار  تیانج  نیا  ناهج  خیرات  هدش و  بکترم  رایسب  مرج  هک  دنادب  همکاح  تئیه  »
(1) دنراپسب .»؟ ناگناگیب  هب  ار  هّرس ) سدق  ) ینیمخ هللا  تیآ  دنشاب و  نوصم  بناجا 

يارب یسک  متسین  یضار   » هک دوب  هدرک  دیکأت  دوخ  نابوسنم  ناتسود و  هب  یهافش  ياه  مایپ  اه و  همان  هلیسو  هب  ماما  رگید ، يوس  زا 
(2) دنک .» تطاسو  راّبج  هاگتسد  دزن  نم  يدازآ 

هللا تیآ  ياوتف  اب  نویـسالوتیپاک ، هحیـال  ندـناسر  بیوصت  هب  ماـهّتا  هب  روصنم  یلعنـسح  ماـما ، ترـضح  دـیعبت  زا  هاـم  هس  زا  رتمک 
طّسوت هاش  زین  نآ  زا  دعب  هام  هس  .دیسر  لتق  هب  دش و  رورت  ( یمالسا هفلتؤم  تئیه  ياضعا  زا  یکی   ) ییاراخب دّمحم  طّسوت  ینالیم و 

زا دـعب  هام  شـش  .درب  رد  هب  ملاس  ناج  اّما  دـش ، رورت  دوب ) ماما  ناراداوه  زا  هک  رمرم  خاک  ناظفاحم  زا  یکی   ) يدابآ سمـش  اـضر 
رد تشاد ، ار  یمالـسا  تموکح  داجیا  میژر و  يزادـنارب  دـصق  دوب و  حّلـسم  یفخم و  یتّیعمج  هک  یمالـسا  للم  بزح  هعقاو ، نیا 

.دش یشالتم  فشک و  میژر  یماظتنا  یتینما و  ياهورین  طّسوت  نارهت  لامش  تاعافترا 

: عطقم نیا  رد  ماما  تامادقا  قارع و  هب  هیکرت  زا  ماما  لاقتنا  مود :

راشف رثا  رب  دش  روبجم  كاواس  هیکرت ، رد  ماما  تماقا  زا  هام  هدزای  تشذگ  زا  سپ 

ص:163

ص27. ج4 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  یناود ، یلع  ( . 1 - ) 1
ص78. ج5 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
http://www.ghaemiyeh.com


هرکاذـم هب  قارع  تلود  اب  فرـشا  فجن  هب  ماما  لاقتنا  صوصخ  رد  هک  هاش  میژر  .دـنک  لـقتنم  قارع  هب  ار  ناـشیا  یمومع ، راـکفا 
زین ناریا  تلود  لباقم ، رد  .دناسرن  ماجنا  هب  زین  یتاغیلبت  دنکن و  یمسر  لابقتسا  ماما  زا  تلود  نآ  هک  دوب  هدرک  طرـش  دوب ، هتـسشن 

.دنکن ناشیا  تماقا  تّدم  رد  یتلاخد  دتسرفن و  قارع  هب  يدیعبت  ناونع  هب  ار  ماما  دوب  هدش  دهعتم 

ناریا یبالقنا  هتـسجرب  دارفا  نارفاسم و  هیملع ، ياه  هزوح  یناحور ، لفاحم  قیرط  زا  ناریا  اب  ماما  طاـبترا  قارع  رد  تماـقا  لوط  رد 
رارقرب طابترا  ماما  اب  زین  اکیرمآ  اپورا و  میقم  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  .دندرک  یم  رفـس  قارع  هب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  هک  دوب 

.دنتخادرپ یم  وگو  تفگ  هب  ناشیا  اب  کیدزن  زا  ترفاسم و  فجن  هب  دراوم  یخرب  رد  هدومن و 

(، هام 1346 دادرخ   ) لییارـسا بارعا و  هزور  شـش  گنج  دـننام  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  نیا ، رب  هوالع 
رنه لذتبم  ياه  نشج  يرازگرب  مالسا و  زا  یطاقتلا  ياهریسفت  جاور  هامرهم 1350 ،)  ) یهاشنهاش هلاس  ياه 2500  نشج  يرازگرب 
يا هدرتسگ  حطس  رد  لقتنم و  ناریا  هب  نویبالقنا  زا  یخرب  هلیـسو  هب  هک  دندرک  یم  رداص  يدّدعتم  ياه  هیعالطا  ( 1356  ) زاریش رد 

.دش یم  عیزوت  رشن و 

هلـصاف 1348/11/1 رد  ناشیا  هک  تسا  ینارنخـس  هدزناپ  هعومجم  فرـشا ، فجن  رد  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  نانخـس  نیرت  مهم 
هب هاـگ  لـماک و  هاـگ  فلتخم ، تروـص  هب  اـهزور  ناـمه  رد  ینارنخـس  نیا  .تسا  هدرک  داریا  هیقف  تیـالو  هراـبرد   1348/11/20 ات

.تسا هدش  رشتنم  ریثکت و  سرد  دنچ  ای  کی  تروص 

ناناملسم هدافتسا  يارب  نامزمه  هدش و  هداتـسرف  ناریا  هب  یناهنپ  دیـسر و  پاچ  هب  توریب  رد  ماما  نارای  طّسوت  تسخن  اه  ینارنخس 
يزوریپ زا  لبق  هعومجم  نیا  .دیدرگ  لاسرا  ناتسناغفا  ناتسکاپ و  ياهروشک  اکیرمآ و  اپورا و  هب  یبالقنا 
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هدـش پاچ  ربکا » داهج   » همیمـض هب  اطغلا  فشاک  يوسوم  ماما  زا  يا  همان  مان  اب  ناریا  رد  یـسمش ، لاس 1356  رد  یمالسا  بالقنا 
.تسا

لصا نیا  زا  فارحنا  یخیرات  هقباس  هب  یمالسا  تموکح  لیکشت  ترورض  لدتسم  نایب  زا  سپ  رثا  نیا  رد  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
، دبای یم  همادا  رصاعم  هرود  ات  اه  تموکح  یمالسا  ّدض  ياه  هویش  سپ  نآ  زا  ددرگ و  یم  زاب  یسابع  ینب  هیما و  ینب  رـصع  هب  هک 

.دننک یم  مکح  یسایس  بالقنا  کی  ترورض  عضو و  نیا  رییغت  يارب  مایق  رب  عرش  لقع و  هک  دنک  یم  دیکأت  هدومن و  هراشا 

ار مکاح  لداع  هیقف  تارایتخا  دودـح  .دـهد  یم  رارق  یهقف  یـسررب  دروم  هدرتسگ  روط  هب  ار  هیقف  تیـالو  تاـیاور  ماـما ، نینچمه 
: دریگ یم  هجیتن  نینچ  دنک و  یم  قیقحت  تایاور  نیا  ساسارب 

، ناهیقف يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم يوس  زا  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هیقف -  تیالو  یلقن  یلقع و  لـیالد  تشذـگ -  هچ  نآ  زا 
.تسا (1) هدوب  تباث  تیالو  نانآ  دوخ  يارب  هک  هچ  نآ  ره  رد  تسا  تباث  تیالو 

یمالسا بالقنا  ياز  باتش  لماوع  ه )

هراشا

یفلتخم تارظن  دـیدرگ  رجنم  یمالـسا  بالقنا  هب  ماجنارـس  هک  ینارحب  عورـش  نامز  یمالـسا و  بالقنا  ياز  باتـش  لماوع  هرابرد 
.تسا

دبای شهاک  نافلاخم  راهم  يارب  مزال  راشف  هک  دیدرگ ، نیا  هب  رجنم  ناریا  رد  رتراک  رشب  قوقح  يارجا  هک  تسا  دقتعم  لّوا ، هیرظن 
یگتخیسگ مه  زا  بجوم  دنتـشادن ، ار  يدازآ  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  یگدامآ  زونه  هک  عماوج  نیا  رد  ندرک  هزیلاربیل  تسایـس  و 

اکیرمآ رد  دیدرگ ، ناریا  یسایس  ماظن  یگدنز و  یعیبط  دنور 
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.دندوب هیرظن  نیا  رادفرط  اه  لاربیل  زا  یـشخب  یّتح  هاش و  نارادفرط  زا  يا  هّدع  ناریا  رد  راک و  هظفاحم  حانج  ناهاوخ و  يروهمج 
(1)

تنوشخ هاش  هک  ینامز  ره  رد  سکعرب  هکلب  دشن ، ارجا  ناریا  دروم  رد  ًالوصا  رتراک  رـشب  قوقح  هک  تفگ  دیاب  هیرظن  نیا  دقن  رد 
.تشاد لابند  هب  ار  رتراک  تلود  ینلع  تیامح  تخادرپ ، مدرم  راتشک  لتق و  هب  داد و  شیازفا  ر ا 

هدنفوت تکرح  رد  هن  هک  دندوب  ییاهنآ  دندوب ، هدرک  شوخ  لد  یسایس  زاب  ياضف  زا  هدافتسا  رشب و  قوقح  دیما  هب  یناسک  مه  رگا 
عیرـست و رد  يریثأت  چـیه  مه  اهنآ  تامادـقاو  دـندوب  قفاوم  نک  ناینب  یبالقنا  تکرح  کی  اب  هن  دنتـشاد و  یـشقن  مدرم  ياـه  هدوت 

.تشادن بالقنا  باتش 

نویبالقنا بوکرس  رد  يو  تیعطاق  مدع  يریگ و  میمصت  فعض  ثعاب  هک  دنک  یم  حرطم  ار  هاش  ناطرس  ضرم  روهظ  مود ، هیرظن 
.دشاب یم  هیرظن  نیا  یلصا  نارادفرط  زا  یکی  یکسنیژرب ، .دیدرگ 

يوق تیـصخش  تسناوتن  شردـپ  تاـیحور  ریثأـت  تحت  هدوـب و  فیعـض  وـسرت و  يدرف  هاـش  هک  تفگ  ناوـت  یم  هیرظن  نیا  ّدر  رد 
ات مه  نارود  نیا  رد  .دیـشخب  یم  بذاک  یتردـق  هیحور و  وا  هب  گرزب  ياـه  تردـق  تیاـمح  ًافرـص  دزاـسب و  دوخ  زا  يا  هدارـالا 

تـسایس يارجا  رد  هاش  رگید  فرط  زا  .تسا  هدوب  رادروخرب  گرزب  ياه  تردق  لماک  تیامح  زا  دوخ  تموکح  تاظحل  نیرخآ 
.تسا هدرکن  غیرد  يزیرنوخ  تنوشخ و  لامعا  زا  زین  اهنآ  ياه  هتساوخ  و 

هزینردم ياه  تسایس  يارجا  رد  ینعی  .دناد  یم  روشک  عیرس  نویسازینردم  رد  هاش  شالت  ار ، بالقنا  ياز  باتش  لماع  موس ، هیرظن 
هک يروشک   ) ناریا ندرک 
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يارجا تسناوت  یمن  ناریا  یتّنس  هعماج  نوچ  داد و  جرخ  هب  باتش  عیرـست و  درب ) یم  رـس  هب  یتّنـس  ًالماک  یگدنز  نارود  رد  زونه 
دشر اه  یتیاضران  اه و  یتحاران  هجیتن ، رد  دش و  يا  هدیچیپ  تالکـشم  راچد  دنک ، مضه  هاتوک  رایـسب  یتّدمرد  ار  هژورپ  همه  نیا 

.درک مهارف  ار  ماظن  طوقس  تابجوم  درک و 

تموکح يرخآ  لاس  ود  رد  هاش  تسایس  ياهدمایپ  ّتیعقاو و  هب  یهاگن  .دنک  یم  دیدرت  یـسک  رتمک  موس  هیرظن  ندوب  هیاپ  یب  رد 
.دیـسر یم  رالد  درایلیم  تسیب  زرم  ات  ربارب و  نیدنچ  هب  تفن  دمآرد  هک  نیا  مغر  یلع  .تسا  هیرظن  نیا  ّدر  رب  يوق  لیلد  دوخ  يو ،

برغ كولب  ياهراصحنا  یلوپ و  یلام و  متسیس  رایتخا  رد  دوش ، هدرپس  تکلمم  هنازخ  هب  هک  نآ  یب  اج و  کی  یفاضا  دمآرد  نیا 
دیرخ برغ ، كولب  هب  هتـسباو  ای  یبرغ ، ياهروشک  هب  ماو  موادـم ، ًالمع  دـیدمت و  لباق  تارابتعا  یکناـب و  ياـه  هدرپس  تروص  هب 
يارب دـمآرد  رپ  هـّتبلا  راو و  هناوـید  ياهدـیرخ  هـمه ، زا  شیب  اـکیرمآ و  اـپورا و  هتـسکشرو  ياـه  تکرــش  اـه و  هناـخراک  ماـهس 

.تفرگ یم  رارق  یمتا  ياهروتکار  هحلسا و  ینعی  اهنآ ، ناگدنشورف 

دقتعم دراد ، فرط  یب  نارگ  لیلحت  نینچ  مه  یبهذـم و  ياه  حانج  نویبالقنا و  نایم  رد  يرامـش  یب  نارادـفرط  هک  مراهچ ، هیرظن 
رد قلطم » يدیـشر   » زیمآ نیهوت  هلاقم  راشتنا  و  هّرـس ) سدق  ) ماما دنزرف  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  هک  تسا 
یم بوسحم  بالقنا  ياز  باتـش  لماوع  ناونع  هب  هّرـس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  هب  تبـسن  خـیرات 1356/10/17  رد  تاعالطا  همانزور 

يد 1356) مایق 19  رد   ) مق رد  زیمآ ، نیهوت  هلاقم  ماما و  دـنزرف  تداهـش  تبـسانم  هب  بالقنا ، ياه  هقرج  نیلّوا  ور ، نیا  زا  دـنوش ؛
رد یتّنـس ، یبهذم و  مسارم  هب  لّسوت  اب  مدرم  دیدرگ و  راد  هحیرج  تخـس  مدرم  تاساسحا  ثداوح ، نآ  هطـساو  هب  اذـل  دـش ; هدز 

ياه مایق  راوریجنز ، هتسویپ و  تکرح  کی 
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ییامیپهار هسنارف ، هب  ماما  ترجه  رویرهـش ، هثداح 17  نآ ، لابند  هب  .دـمآ  دوجو  هب  اـه  ناتـسرهش  ریاـس  و  دزی ، زیربت ، رد  يرگید 
...و روشک  هب  ( هّرـس سدق  ) ینیمخ ماما  هنادنمزوریپ  دورو  تیاهن  رد  و  ياروشاع 57 ، اعوسات و  رطف و  دـیع  ياهزور  رد  مدرم  میظع 

رد .دیسر  يزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا  هجیتن  رد  دنازرل و  تّدش  هب  ار  یهاشنهاش  میژر  ياه  هیاپ  هک  دنتسه  یمهم  ثداوح  هلمج  زا 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  ثداوح  نیا  يا  هصالخ  تمسق ، نیا 

( هّرس سدق  ) ینیمخ یفطصم  اقآ  جاح  تداهش  مکی :

ترضح گرزب  دنزرف  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ یفطصم  دیـس  جاح  یـسمش ، ناـبآ 1356  لّوا  رد  قارع  میژر  یتسد  مه  اـب  هاـش  میژر 
.دناسر تداهش  هب  هدوب » مالسا  هدنیآ  دیما  : » ناشیا هتفگ  هب  هک  ار  ماما 

ناشیا تداهـش  یپ  رد  هک  ییاه  يرگاشفا  اه و  ییامیپهار  تارهاظت و  .درک  نازورف  ار  بالقنا  شتآ  یفطـصم ، اقآ  جاـح  تداـهش 
هنحـص هب  هچراپ  کی  ناریا  رـسارس  یهاتوک  هلـصاف  هب  هک  يروط  هب  دش ؛ مدرم  یگتـشذگ  دوخ  زا  یهاگآ و  ثعاب  دـیدرگ ، زاغآ 

.دیدرگ لّدبم  شورخ  هزرابم و 

مق يد  مایق 19  مود :

رد قلطم  يدیشر  دمحا  راعتسم  مان  اب  هایس » خرـس و  رامعتـسا  ناریا و   » ناونع تحت  يا  هلاقم  یـسمش  هام 1356  يد  خیرات 17  رد 
هژیو هب  نویناحور  هب  تبسن  يزیمآ  تراسج  تالمج  باجح ، فشک  زورلاس  هناهب  هب  نآ  رد  هک  دیـسر  پاچ  هب  تاعالطا  همانزور 
نیا راشتنا  .دش  هتشون  دننک ، ادیپ  هدیقع  دوجو و  زاربا  لاجم  دیابن  هک  یناعجترم  تفرـشیپ و  یّقرت و  نافلاخم  ناونع  هب  ماما  صخش 

روتسد هب  هک  هلاقم 
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هک يروط  هب  دش ؛ مق  هیملع  هزوح  رد  هژیو  هب  روشک و  رـسارس  رد  هدرتسگ  دیدش و  ضارتعا  بجوم  دوب ، هدش  هّیهت  رابرد  میقتـسم 
هماـنزور تناـها  هب  تبـسن  ار  دوخ  دـیدش  ضارتعا  عجارم ، لزاـنم  فرط  هب  یعمج  هتـسد  تکرح  اـب  مدرم  بّـالط و  زا  رفن  نارازه 

يا هّدع  هدش و  اپرب  مق  رد  تبـسانم  نیمه  هب  یتارهاظت  هام  يد  رد 19  ور  نیازا  .دندرک  نایب  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  هب  تاعالطا 
.دندش حورجم  دیهش و  هاش ، میژر  طّسوت  ناگدننک  رهاظت  زا 

تضهن موادت  اه و  نیعبرا  موس :

میژر نارومأم  تسد  زا  یتدـم  ات  ار  اهرهـش  لرتنک  دنتـساخ و  اپ  هب  زیربت  مدرم  یـسمش  نمهب 1356  رد 29  مق  يادهـش  نیعبرا  رد 
ياهرد اب  دننک  تکرـش  مق  يادهـش  ملهچ  سلجم  رد  دنتـشاد  دـصق  زیربت  مدرم  زا  رفن  نارازه  هک  يزور  نینچ  رد  .دـندرک  جراخ 

، اهامنیـس ندیـشک  شتآ  هب  اب  مدرم  .تفرگ  تروص  دروخ  دز و  میژر  ياهورین  مدرم و  نیب  ور  نیازا  دـندش ; هجاوم  دجـسم  هتـسب 
زابرـس و ياه  نویماک  اب  شترا  ماجنارـس  دنداد و  زورب  میژر  هب  تبـسن  ار  دوخ  مشخ  زیخاتـسر ، بزح  ّرقم  اه و  یـشورف  بورـشم 

.دناسر تداهش  هب  ار  رفن  اه  هد  هدروآ و  دوجو  هب  نینوخ  يا  هنحص  دوخ ، ياه  کنات 

مایق هب  زین  زاوها  مرهج و  نامرک ، ناهفصا ، زاریش ، دزی ، ياهرهـش  نیدرورف 1357 ) مهد  مهن و  ياهزور   ) زیربت يادهـش  نیعبرا  رد 
هنایـشحو راتـشک  اب  تارهاظت ، نیا  دزی  رد  یلو  دنتفرگ ، داقتنا  داب  هب  ار  هاش  میژر  دجاسم ، رد  عامتجا  اه و  ییامیپهار  اب  دنتـسویپ و 

ار ...و  امنیـس  کناب و  دـنچ  ياـه  هشیـش  دوخ  ییاـمیپهار  ریـسم  رد  مدرم  .تفرگ  دوخ  هب  يرگید  گـنر  هاـش ، میژر  طّـسوت  مدرم 
.دندش ناینادنز  يدازآ  دیعبت و  زا  ماما  تشگزاب  راتساوخ  دنتسکش و 
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یناهج ّمهم  ياهدادـیور  لئاسم و  زا  یکی  تروص  هب  تفای  یم  شرتسگ  اه  نیعبرا  اب  هک  هام  دـنچ  لوط  رد  یمالـسا  تضهن  داـعبا 
.دوب هدمآ  رد 

نادابآ سکر  امنیس  هعجاف  مراهچ :

، دـنک تیادـه  گرزب » نّدـمت   » هب ار  ناریا  دـهاوخ  یم  هک  اعّدا  نیا  اب  دوخ  ینویزیولت  ینارنخـس  رد  هاش  هاـم 1357 ، دادرم  رد 27 
هرهچ ندرک  شودخم  يارب  میژر  دادرم ، زور 28  رد  .دش  دوخ  اب  اهنآ  یهارمه  راتـساوخ  درک و  موکحم  ار  مدرم  یبالقنا  تنوشخ 
یعـس هدرتسگ  تاغیلبت  اـب  دـنازوس و  شتآ  رد  ار  رفن  دودـح 700  درک ، ارجا  ار  نادابآ  سکر  امنیـس  ندز  شتآ  حرط  نویبـالقنا ،
شیپ زا  شیب  دورو  ببـس  تشاد و  هدـشن  ینیب  شیپ  يا  هجیتن  ریبدـت  نیا  .دـنک  یفّرعم  هعجاف  نیا  لوئـسم  ار  یبـالقنا  مدرم  تشاد 

.دیدرگ هزرابم  نادیم  هب  اه  یناتسزوخ  هژیو  هب  مدرم ،

بالقنا باتش  رطف و  دیع  مجنپ :

زین نارهت  رد  .دوب  هارمه  اهرهـش  زا  يرایـسب  رد  یبالقنا ، مدرم  هدرتسگ  ضارتعا  هوکـشاب و  ریگارف و  دـیع  زامن  اب  رطف ، دیعـس  دـیع 
هب تسد  رفن  نویلیم  کـی  دودـح  رد  یتّیعمج  زاـمن  زا  سپ  .دـش  رازگرب  هیرطیق  رد  حـتفم  رتـکد  هللا  هیآ  تماـما  اـب  رطف  دـیع  زاـمن 

ریپ و درم ، نز و  ّتیعمج  زا  يرتمولیک  دنچ  ياه  فص  .دندمآرد  تکرح  هب  مطالتم  ییایرد  دننام  وس  دـنچ  زا  دـندز و  ییامیپهار 
.دناشوپ ار  اه  نابایخ  ضرع  لوط و  ناوج ،

: دسیون یم  مسارم  نآ  زا  دوخ  شرازگ  رد  هسنارف  يرازگربخ 

(1) تسا .» هداد  ناشن  نارهت  هلمج  زا  اهرهش  رد  ار  دوخ  تردق  مالسا  ...تسا  هدش  يریذپان  تشگرب  لّوحت  دراو  ناریا  »
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هعیلط ار  نآ  دـیاب  هک  دوب  یمالـسا  تضهن  مدرم و  تازراـبم  خـیرات  رد  دـیدج  یفطع  هطقن  دـیما و  هنزور  لاس 57 ، رطف  دـیع  زامن 
.تسناد يولهپ  هدناشن  تسد  تموکح  يرامعتسا و  ياه  تردق  دنب  دیق و  زا  ناریا  هدیدمتس  ّتلم  ییاهر 

رویرهش هثداح 17  مشش :

اه نابایخ  هب  هزور  ره  مدرم  رویرهش  رطف و 17  دیع  هلصاف  رد  هک  يروط  هب  دش ؛ ریگارف  تضهن  رطف ، دیع  ینویلیم  تارهاظت  یپ  رد 
رب رارق  لـبق  ياـهزور  دـننام  زین  رویرهـش  زور 17  .دـندش  یمالـسا  تموـکح  داـجیا  یهاـشنهاش و  میژر  ياـغلا  راتـساوخ  هتخیر و 
رد لبق  ياهزور  دننامه  دندوب ، ربخ  یب  یماظن  تموکح  مالعا  زا  مدرم  رثکا  هک  رویرهش  زور 17  حبص  .دوب  تارهاظت  ییامیپهار و 

تسد هب  لسلسم  نارومأم  اه و  پوت  اه و  کنات  هدهاشم  اب  ناهگان  هک  دنهد ، بیترت  رگید  ییامیپهار  ات  دندرک  عّمجت  ادهش  نادیم 
ار ّتیعمج  هوبنا  هتـسب و  رابگر  هب  ار  هانپ  یب  مدرم  اوه  نیمز و  زا  راطخا  راب  دنچ  زا  سپ  نارومأم  .دندش  ریگلفاغ  یماظن ، تموکح 

.دنتخیر نیمز  يور  هب  ناتخرد  گرب  دننام 

هس رد  كانتشحو  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  ( هّرـس سدق  ) ینیمخ ماما  .داد  ناکت  ار  ناهج  رویرهـش  هنایشحو 17  هنامحر و  یب  راتـشک 
: دومرف تخادرپ و  رورپدیهش  مدرم  زا  لیلجت  هب  یپایپ  هیمالعا 

زا تباین  هب  نم  دش ، یم  هتـشک  یلاعت  يادخ  يارب  عافد  ههبج  رد  امـش  رانک  رد  دوب و  امـش  نایم  رد  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ شاک  يا 
ياه هداوناخ  هب  هّصاـخ  ار  رویرهـش )  17  ) يرمق لاوش 1398  مراهچ  تبیـصم  ناهج ، ناناملـسم  همه  هب  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح 

.میتسه (1) يداش  رظتنم  يرسارس ، يازع  اه و  يراکادف  لابند  هب  ام  ...کیربت  لاح  نیع  رد  میوگ و  یم  تیلست  رادغاد 
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نامرک عماج  دجسم  هعجاف  تاباصتعا و  جوم  متفه :

هاگـشیالاپ هب  هتفه  ود  زا  رتمک  رد  دش و  زاغآ  نارهت  هاگـشیالاپ  رد  رویرهش ) 17  ) هایـس هعمج  زا  سپ  زور  رد  باصتعا  جوم  نیلّوا 
جوم .تفرگ  ارف  ار  یّلم  کناب  قرب و  بآ و  ياه  هکبـش  نهآ ، هار  رهم ) ات 9  رویرهش   28  ) باصتعا مود  جوم  .دیسر  نادابآ  میظع 

تاسیسأت اه و  هاگتسد  ریاس  سپ ، نآ  زا  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  نایگنهرف  نایهاگـشناد و  يرـسارس  باصتعا  اب  رهم  زور 15  رد  موس 
.دش (1) هدیشک  زین  شترا  هب  یّتح  باصتعا  هنماد  دنتسویپ و  باصتعا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یتلود 

، دوب هدرب  ورف  یمومع  يازع  رد  ار  روشک  هایس ، هعمج  يادهش  ملهچ  یفطصم و  اقآ  جاح  تداهش  درگلاس  هک  یلاح  رد  هامرهم  رد 
هب ار  اه  هزاغم  دجسم و  زا  یشخب  نامجاهم  .دش  ور  هبور  میژر  نارادقامچ  شروی  اب  عماج  دجـسم  رد  نامرک  یبالقنا  مدرم  عامتجا 

.دنتخاس مهارف  ار  يولهپ  میژر  زا  اهنآ  رت  نوزف  يرازیب  مدرم و  هودنا  بابسا  راک  نیا  اب  دندیشک و  شتآ 

هسنارف هب  ماما  ترجه  متشه :

، نامه هک  ار  دوخ  یخیراـت  میمـصت  تسا ، هتفرگ  ناـشیا  زا  ار  لـمع  يدازآ  قارع  میژر  دـندید  یم  هک  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما 
.دندرک (2) بآ  رب  شقن  ار  نمشد  ياه  هئطوت  مامت  ینیب ، شیپ  لباقریغ  عطاق و  مادقا  کی  تروص  هب  دنتفرگ و  دوب  ترجه 

، هسنارف يوس  هب  ماـما  تکرح  ناـشیا و  دورو  زا  تلود  نآ  تعناـمم  تیوک و  يوـس  هب  قارع  زا  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  ترجه 
رد .دندرک  رداص  ار  دوخ  یخیرات  هیمالعا  دادغب  هاگدورف  رد  هسنارف  هب  رفس  زا  شیپ  ماما  .تسا  رصاعم  خیرات  زا  یفطع  هطقن 

ص:172

ص268. ج2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  ( . 1 - ) 1
ص254. ج2 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 195 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_172_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15037/AKS BARNAMEH/#content_note_172_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  زا  یتمسق 

هار رد  مدـق  دوخ  يراکادـف  اـب  هک  یبـتکم  داـب  دنلبرـس  ...تسا  حرطم  یهلا  فیلکت  هب  لـمع  تسین ، حرطم  ینّیعم  ناـکم  نم  شیپ 
ار رگمتس  نیطالس  تسد  هب  هدش  لامیاپ  تمظع  ...تسکـش و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآ  زا  عنام  ياهدس  تشادرب و  قح  يزوریپ 

.تفای (1) زاب 

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هام  مّرحم ، مهن :

هیلع ) اضر ماما  نحـص  نابآ و  هثداح 13  هلمج  زا  ّمهم  هثداح  دـنچ  هسنارف ، هب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  زاس  خـیرات  ترجه  زا  سپ 
رگ بوکرس  ياهورین  هلیـسو  هب  نارهت  هاگـشناد  رد  نارهت  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  عامتجا  نابآ ، رد 13  هک  داد  خر  مالـسلا )
زور نیا  دیرفآ و  جوم  روشک  رـسارس  رد  هثداح  نیا  ربخ  .دندیدرگ  حورجم  دیهـش و  نت  اه  هد  دش و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  هاش 

.تفرگ ياج  بالقنا  خیرات  ّمهم  ياهزور  رامش  رد  زین 

.دنتسناد ریشمش  رب  نوخ  يزوریپ  هام  ار  مّرحم  یخیرات  مایپ  رد  مّرحم ، هام  تایصوصخ  هب  هّجوت  اب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 

لکـش هب  ار  هزرابم  ربکا  هللا  يادـن  اـب  هتفر و  اـه  ماـب  تشپ  هب  مّرحم  لّوا  بش  زا  بـالقنا ، يربهر  زا  يوریپ  هب  ناریا  ناملـسم  مدرم 
زور رد  میژر  هیلع  تارهاظت  مسارم  نیرتزیگناروش  .دـندز  تسد  ییاـمیپهار  تارهاـظت و  هب  اـهزور  رد  دـندرک و  عورـش  يدـیدج 

.تسویپ عوقو  هب  ینیسح  ياروشاع  اعوسات و 

ینامداش اب  هک  هاش  رارف  .تخیرگ  روشک  زا  جراخ  هب  هام 1357 ، يد  رد 26  رایتخب  تلود  یفّرعم  تنطلس و  ياروش  لیکشت  اب  هاش 
نیا زا  یتقو  هک  نکن  يراک  هاش ! ياـقآ  دـندومرف : هک  دوب  لاس 1342  رد  ماما  یخیرات  نانخـس  روآدای  دوب  هارمه  مدرم  هزادـنا  یب 

.دننک يداش  مدرم  یتفر  تکلمم 
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لقاّدح ات  تسب  ار  اه  هاگدورف  دید ، یم  شیاه  هئطوت  ماجنا  زا  عنام  ناریا ، رد  ار  هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  روضح  هک  رایتخب  تلود 
رفص و نیعبرا و 28  ینویلیم  گرزب و  ییامیپهار  ود  هّرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  دورو  هاش و  رارف  هلـصاف  رد  .دتفا  قیوعت  هب  ماما  رفس 

.درک رت  لزلزتم  ار  میژر  ياه  هیاپ  مادک  ره  هک  تفرگ  تروص  زین  نارهت  هاگشناد  دجسم  رد  نویناحور  املع و  نّصحت 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ناریا و  هب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دورو  مهد :

نایم رد  داهن و  دابآرهم  هاگدورف  رد  مدق  نمهب 1357  هدزاود  خیرات  رد  اه  تعنامم  همه  دوجواب  ماجنارس  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
يزیر و همانرب  ناکما  دوخ ، عضاوم  نایب  تبالـص و  تیعطاـق و  اـب  دـش و  ارهز  تشهب  دراو  مدرم ، يرتمولیک  هقباس 33  یب  لابقتسا 

: دومرف ارهز  تشهب  رد  دوخ  فورعم  ینارنخس  رد  ناشیا  .تفرگ  دندوب ، هئطوت  رکف  رد  هک  میژر  ناگتسباو  زا  ار  لمعلا  سکع 

اهنیا دنهدب ، نیا  هب  همادا  رگا  تسا و  ینوناق  ریغ  اهنیا  مامت  مدآ ، نآ  سلجم  مدآ ، نآ  تلود  هاش )  ) مدآ نآ  دوخ  هک  مییوگ  یم  ام 
هب نم  منز ، یم  تلود  نیا  نهد  وت  نم  منک ، یم  نییعت  تلود  نم  مینک ! یم  همکاحم  ار  اهنآ  ام  دنوش و  همکاحم  دـیاب  دـنا و  مرجم 

.منک (1) یم  نییعت  تلود  ّتلم  نیا  ینابیتشپ 

يزوریپ هب  هک  داد  خر  روشک  رد  یمیظع  تالّوحت  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  ات  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  دورو  هاـتوک  هلـصاف  رد 
.دیدرگ یفّرعم  مدرم  هب  ناشیا  يوس  زا  ّتقوم  تلود  هاتوک ، هلـصاف  نیا  رد  .تفرگ  مان  رجف  ههد  اهدعب  دیماجنا و  یمالـسا  بالقنا 

هک درک  مالعا  نمهب  رد 21  يا  هیمالعا  رودص  اب  یماظن  تموکح  .دوب  اتدوک »  » ناریا ّتلم  مایق  یبوکرس  يارب  میژر  هئطوت  نیرخآ 
.دشاب یم  حبص  یلا 5  رهظ  زا  دعب  تعاس 4/5  زا  هنابش  رورم  روبع و  عنم  تعاس 
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.درک یثنخ  ار  موش  هئطوت  نیا  یماظن  تموکح  هب  ییانتعا  یب  رب  ینبم  ماما  یخیرات  نامرف  اما 

اه نابایخ  يدنبرگنـس  اب  دـنتخیر و  اه  نابایخ  هب  هرابکی  مدرم  دـش و  هتـسکش  مدرم  طّسوت  یماظن  تموکح  هیمـالعا ، نیا  لاـبند  هب 
ّرقم یهاتوک  هلـصاف  هب  دـنتخادرپ ، هناّحلـسم  عافد  هب  میژر  ياه  هدـنامزاب  ربارب  رد  هدرک و  دـس  ار  شترا  یفارحنا  ياه  نوتـس  روبع 
زور ماجنارس  .دنتـسویپ  مدرم  هب  هورگ  هورگ  نایماظن  دمآرد و  بالقنا  ياهورین  هرـصاحم  هب  ...و  يریزو  تسخن  شترا ، ناهدنامرف 
ماما يربهر  هب  مدرم  هلاس  هزرابم 15  تخیر و  ورف  یهاشنهاش  هلاس  هدیسوپ 2500  ماظن  نمهب 1357  رد 22  دیسر و  ارف  تشونرس 

.دیدرگ زوریپ  ناریا ، رد  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  تسشن و  رمث  هب  هّرس ) سدق  ) ینیمخ
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یمالسا بالقنا  زا  دعب  تالّوحت  نیرت  مهم  - 5

هراشا

هکلب میزادرپب ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  یلخاد  تالّوحت  هیلک  هب  یلیلحت  یفیصوت -  ياه  هویـش  اب  هک  میرادن  دصق  اج  نیا  رد 
.میزاس لصّتم  رضاح  طیارش  عاضوا و  هب  ار  باتک  ثحابم  ارذگ  یهاگن  یلامجا و  يا  هراشا  اب  میهاوخ  یم 

: دومن میسقت  بالقنا  مود  ههد  لّوا و  ههد  هلحرم  ود  هب  ار  نآ  ناوت  یم  بالقنا ، زا  دعب  تالّوحت  ياوتحم  ّتیهام و  هب  هّجوت  اب 

بالقنا لّوا  ههد  - 1

هراشا

: درک میسقت  نّیعم  هرود  راهچ  هب  ناوت  یم  ار  ماما  ترضح  تلحر  نامز  ات  بالقنا  زا  دعب  یلماکت  تالّوحت 

يزوریپ اـب  هرود  نیا  .دـنراد  ار  ّتیلقا  شقن  ماـما  طـخ  ياـهورین  نآ  رد  دـشاب و  یم  مسیلاربـیل  یمـسر  تیمکاـح  هرود  لوا : هرود 
.تفای همتاخ  ناگرزاب  سدنهم  يافعتسا  و  یسوساج ) هنال   ) اکیرمآ ترافس  لاغشا  اب  دش و  زاغآ  ّتقوم  تلود  لیکشت  بالقنا و 

سپ تکلمم ، لماک  هرادا  يارب  بالقنا  ياروش  تیرومأم  اـب  هک  .دـیمان  كرتشم  تیمکاـح  هرود  ناوت  یم  ار  هرود  نیا  مود : هرود 
نایاپ اب  دش و  زاغآ  ناگرزاب  يافعتسا  زا 
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، دوب هدـش  رتمک  مسیلاربیل  رادـتقا  هچرگا  هرود  نیا  رد  .دیـسر  مامتا  هب  ییاجر  دیهـش  يریزو  تسخن  زاغآ  بـالقنا و  ياروش  راـک 
هب ردـص  ینب  باختنا  لابند  هب  و  دـنداد ، یم  لیکـشت  اه  لاربیل  ار  بالقنا  ياروش  ياـضعا  زا  یمین  دودـح  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  یلو 

تاماقم دندوب و  رادروخرب  یهّجوت  لباق  تردق  زا  نانچ  مه  دش ، تیوقت  اهنآ  عضوم  بالقنا ، ياروش  تسایر  يروهمج و  تسایر 
.دوب هدش  میسقت  فلتخم  ياه  هورگ  نایم  یتلود 

ریت 1360 متفه  يارجام  ردـص و  ینب  لزع  ات  دـیدرگ ، زاغآ  يریزو  تسخن  هب  ییاـجر  دیهـش  باـختنا  اـب  هک  هرود  نیا  موس : هرود 
نیا رد  .دـیمان  ّتیلقا  عضاوم  رد  اه  لاربیل  روضح  ماما و  طـخ  ياـهورین  یمـسر  تیمکاـح  هرود  ناوت  یمار  هرود  نیا  .تشاد  همادا 

اب .دوب  ماما  ّطخ  ناوریپ  رایتخا  رد  تلود  تئیه  ییاضق و  یلاع  ياروش  نابهگن ، ياروش  يراذگ ، نوناق  سلجم  عطاق  تیرثکا  هرود 
دنتشاد روضح  يزکرم  کناب  امیس و  ادص و  سلجم ، ّتیّلقا  اوق ، ّلک  یهدنامرف  يروهمج ، تسایر  رد  نانچ  مه  اه  لاربیل  لاح  نیا 

.دنتخادرپ یم  ماما  طخ  تلود و  اب  تفلاخم  هب  و 

همادا یتلود  ياه  تیلوئسم  زا  مسیلاربیل  لماک  فذح  اب  دش و  زاغآ  يروهمج  تسایر  زا  ردص  ینب  لزع  اب  هرود  نیا  مراهچ : هرود 
.دشاب (1) یم  ماظن  زا  مسیلاربیل  یمسر  فذح  ماما و  طخ  يورین  لماک  تیمکاح  هرود  هرود ، نیا  .تفای 

( تّقوم تلود   ) لاربیل ياهورین  تیمکاح  : لّوا هلحرم  فلا )

هک دنا  هدیـسر  تردق  هب  ّتقوم  يا  هرود  يارب  ور  هنایم  رـصانع  بالقنا ، ندیـسر  رمث  هب  زا  دعب  ایند  یـسایس  ياه  بالقنا  بلغا  رد 
.داتفا قافتا  نیا  زین  ناریا  رد 
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هب بالقنا ، ياروش  داهنشیپ  هب  انب  ار  ناگرزاب » يدهم   » سدنهم هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  هک  دوب  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  زور  شش 
.دومن نییعت  ّتقوم  تلود  سیئر  ناونع 

اهنآ هک  نیا  اب  تسا ؟ هدوب  هچ  ناگرزاب  سدـنهم  اهنآ  سأر  رد  اه و  لاربیل  ندـمآ  راک  يور  للع  هک  تسا  یـسررب  لباق  هتکن  نیا 
ییادـج مسیلانویـسان ، ییارگ و  یّلم  يدرف ، ياه  يدازآ  درف و  تلاصا  هب  داقتعا  هدوب و  برغ  ندـمت  گنهرف و  ریثأت  تحت  ًادـیدش 
ضامغا وفع و  حماست ، لصا  هب  داقتعا  و  تسایس ، رد  نویناحور  تلاخد  هیقف و  تیالو  هب  داقتعا  مدع  نآ  عبت  هب  تسایـس و  زا  نید 

.دنتشاد (1) ناراکتیانج  صاصق  تازاجم و  رب  نآ  مّدقت  و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  ثحابم  ناصّصختم  زا  یکی 

: زا دنترابع  دیدرگ ، نانآ  ندمآ  راک  يور  بجوم  هک  یللع 

هتخانش ياه  هرهچ  دنتـشادن و  دنـشاب ، روشک  هرادا  هب  رداق  هک  یبالقنا  ناوج  ياهورین  زا  یتسرد  تخانـش  ناریا  بالقنا  ناربهر  . 1
مک یشقن  یتلود ، ياه  تیلوئسم  لوبق  اب  قّدصم  دّمحم  رتکد  تموکح  هاتوک  نارود  رد  هک  دندوب  یناسک  نویبالقنا  نایم  رد  هدش 

.دندوب هتشاذگ  یقاب  ناهذا  رد  گنر 

ار مزال  ْهنیمز  اهنآ  یفرط  زا  دـنریگ و  هدـهع  رب  ًامیقتـسم  ار  یتلود  ياه  تیلوؤسم  نویناحور ، هک  تشادـن  لـیامت  بـالقنا  ربهر  . 2
.دندوب هتفاین  تکلمم  ْهرادا  رد  دوخ  ییاناوت  تابثا  يارب 

دروم يدودح  ات  دنتشاد و  یبهذم  ْهبنج  اه  لاربیل  نایارگ و  یّلم  نایم  رد  هک  دندوب  ییاه  هرهچ  اهنت  شنارای  ناگرزاب و  سدنهم  . 3
.دندوب فلتخم  ياه  حانج  قوثو  لوبق و 

تقیقح رد  هدوب و  ّتقوم  تلود ، نیا  ياه  تیرومأم  بالقنا ، زا  دـعب  تلود  نیلّوا  ندوب  ّتقوم  بالقنا و  ربهر  نامرف  ساـسا  رب  . 4
.دوب (2) هدش  هتفرگ  رظن  رد  یلاقتنا  ْهرود  کی  يارب 

ص:181

ص158 و 156. نامه ، ( . 1 - ) 1
ص154. اهدمایپ ، اه و  هنیمز  یمالسا ، بالقنا  ( . 2 - ) 2
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ار هدافتـسا  لامک  ّتقوم  تلود  لهاست  روشک و  ناـماسبان  عاـضوا  زا  يرایـسب ، ياـه  کـهورگ  اـهور ، هناـیم  تموکح  هحوبحب  رد 
، يرّهطم هللا  تیآ  ناقرف ، هورگ  .دش  لیدبت  هزرابم  هنحص  هب  نانآ  کیرحت  هب  ناتسدرک  دبنگ و  لثم  يزرم  هیشاح  ياهرهـش  .دندرب 
یناجنسفر و یمـشاه  هللا  هیآ  رورت  رد  دندرک و  رورت  ار  ینرق  دبهپـس  یقارع و  يدهم  جاح  حّتفم ، رتکد  ییابطابط ، یـضاق  هللا  تیآ 
يربـهر و صوـصخ  هب  نویبـالقنا و  ّتقوـم و  تلود  نیب  يدّدـعتم  تاـفالتخا  جـیردت  هب  .دـندنام  ماـکان  یلیبدرا  يوـسوم  هللا  هـیآ 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دش  زاغآ  نویناحور 

نآ دوجو  اب  .دننک  لمع  مدرم  بالقنا و  ربهر  رظن  فالخرب  دنتساوخ  یم  اه  لاربیل  یمالسا ، يروهمج  مودنارفر  ماجنا  دروم  رد  . 1
اه و هیمالعا  اه ، هبحاصم  همه  رد  دوب و  هدش  رکذ  یمالـسا » يروهمج  رارقتـسا   » تحارـص هب  مدنارفر  فدـه  يربهر  نامرف  رد  هک 

نیوانع يواح  مه  مدرم  ياهراعـش  دوب و  هدـش  دای  روشک  هدـنیآ  میژر  ناونع  هب  یمالـسا  يروهمج  زا  طـقف  ماـما ، ياـه  ینارنخس 
یمالـسا کـیتارکمد  يروهمج  حرط  رب  ّتقوم  تلود  هژیو  هب  اـه و  لاربـیل  یلو  دوـب ، یمالـسا (1)  يروهمج  یمالـسا و  تموکح 

کی هن  مهد ، یم  يأر  یمالسا  يروهمج  هب  نم  : » هک دندرک  مالعا  تحارـص  تیعطاق و  اب  بالقنا  ربهر  دنتـشاد و  دیکأت  رارـصا و 
يأر دـش و 98/2 % اـپرب  یمالـسا  يروهمج  مودـنارفر  نـیدرورف 1358 ، رد 12  ماجنارــس   (2) داـیز » هملک  کـی  هن  مـک و  هـملک 

.دنداد تبثم  يأر  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارقتسا  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  زور  تشذگ 50  زا  سپ  ناگدنهد 

ص:182

هن یقرـش ، هن   » و یمالـسا » يروـهمج  يدازآ ، لالقتـسا ، : » دوـب حرطم  همه  زا  شیب  راعـش  ود  یمدرم  ياهراعـش  ناـیم  رد  ( . 1 - ) 1
«. یمالسا يروهمج  یبرغ ،

ص181. ج5 ، رون ، هفیحص  ( . 2 - ) 2
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ناگدـنیامن (1) ریثک  دادـعت  نآ  اب  ناسـسؤم  سلجم  میدـق ، یـساسا  نوناق  قباـطم  رگا  هک  دـش  هّجوتم  بـالقنا  ربهر  هک  یناـمز  . 2
مدـع رطاخ  هب  هکلب  دـش ، دـهاوخن  هّیهت  بسانم  تقو  رد  یـساسا  نوناق  دـیاز ، ینالوط و  ياه  ثحب  رطاخ  هب  اهنت  هن  دوش ، لیکـشت 
قرف هتـشذگ  یـساسا  نوناق  اب  هدـش  نیودـت  یـساسا  نوناق  دوب  نکمم  یمالـسا  ماکحا  یهقف و  ینابم  اـب  ناگدـنیامن  رثکا  ییانـشآ 

تعرس ییاراک و  رب  اضعا ، دادعت  شهاک  ناگربخ و  سلجم  هب  ناسّسؤم  سلجم  مان  رییغت  اب  تفرگ  میمـصت  دشاب ، هتـشادن  ینادنچ 
هیارا اب  هکلب  دندوب ، فلاخم  ًادیدش  سلجم  لکـش  رییغت  نیا  اب  اهنت  هن  اه  لاربیل  .دـیازفیب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  نیودـت 

، دندوب هدرک  اطعا  مدرم  بختنم  روهمج  سییر  هب  ار  تارایتخا  تردق و  هدـمع  تمـسق  نآ ، رد  هک  یـساسا  نوناق  زا  یـسیون  شیپ 
ناگربخ سلجم  دندش  هّجوتم  هک  ینامز  .دندرک  حرطم  هتـشذگ  یـساسا  نوناق  مود  لصا  نامه  دـح  رد  ار  عجارم  تراظن  لرتنک و 
ياوتحم لکـش و  اب  ار  یـساسا  نوناق  هدراذـگ و  رانک  ار  ّتقوم  تلود  فرط  زا  هدـش  هیارا  سیون  یپ  اهنآ ، لیامت  رظن و  فـالخرب 

هب میمـصت  هنارـسدوخ  تلود ، تئیه  رد  هیـضق  حرط  اب  هک  دندیدرگ  لعفنم  نانچ  دـنک ، یم  هّیهت  هیقف  تیالو  لصا  هیاپرب  دـیدج و 
.دنام (2) رثا  یب  اهنآ  میمصت  ماما ، تیعطاق  رطاخ  هب  اّما  دنتفرگ ، ناگربخ  سلجم  لالحنا 

زا هاش و  میژر  طوقـس  اب  هک  دوب  یهیدـب  .دوب  بالقنا  ّدـض  اب  دروخرب  هویـش  رد  نویبالقنا  اه و  لاربیل  نایم  رگید  فالتخا  دروم  . 3
نوگنرـس ماظن  اب  قفاوم  ياه  هورگ  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  هاش و  میژر  اب  فلاخم  ياه  هورگ  مکاح ، یـسایس  ماظن  ندیـشاپ  مه 

ناتسدرک و رد  بالقنا  ّدض  تکرح  نیلّوا  .دش  دنهاوخ  لمع  دراو  بالقنا  هیلع  هدش ،

ص:183

ياروش سلجم  ناگدنیامن  عومجم  هزادنا  هب  ناسسؤم  سلجم  ناگدنیامن  دادعت  بالقنا ، زا  شیپ  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  ( . 1 - ) 1
.دندش یم  هدیزگرب  هدنیامن  رفن  دادعت 330  دیاب  ینعی  .دوب  انس  سلجم  یّلم و 

، یمالسا بالقنا  يدّمحم ، رهچونم  زا : لقن  هب  ص172 ، یمالسا ، بالقنا  ربارب  رد  يدازآ  تضهن  عضاوم  هب  دوش  هعجارم  ( . 2 - ) 2
ص165. اهدمایپ ، اه و  هنیمز 
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هدوبن لیلد  یب  یبهذم  ینابز و  ياه  توافت  رب  هیکت  يزرم و  قطانم  باختنا  .دش  زاغآ  ارحـص  نمکرت  ناتـسزوخ و  رد  نآ  لابند  هب 
تلادـع هن   » ناـگرزاب ياـقآ  لوـق  هب  دـندوبن و  قـفاوم  نشخ  عطاـق و  ياـهدروخرب  اـب  ًـالوصا  هک  اـه  لاربـیل  ّتقوـم و  تلود  .تسا 

اه و شور  هب  یهاشنهاش  ماظن  اـب  دروخرب  رد  هک  روط  ناـمه   (1) دنتشاد ، ار  هّرس ») سدق  ) ینیمخ تیعطاق  هن  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
شترا داتـس  سییر  هک  ینامز  دندرک و  نینچ  نویبالقنا  ّدـض  لابق  رد  زین  هلحرم  نیا  رد  دـندوب ، دـقتعم  هنایوج  تملاسم  ياه  هویش 
.دـندرک يریگ  هرانک  هب  راداو  هداد و  رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  وا  تفرگ ، بالقنا  دـض  اب  عطاق  دروخرب  هب  میمـصت  ینرق ،» رگـشلرس  »

هب راداو  ار  بالقنا  ربهر  هک  دوب  دایز  ردـق  نآ  هواپ  رهـش  صوصخ  هب  ناتـسدرک ، لئاسم  لاـبق  رد  ّتقوم  تلود  تاـشامم  فعض و 
هب ار  هواپ  رد  هدش  هرصاحم  ياهورین  تاجن  اهورین و  جیـسب  تابجوم  دومن و  شترا  هب  باطخ  يروتـسد  رودص  میقتـسم و  تلاخد 

.درک مهارف  نارمچ  دیهش  یهدنامرف 

، اه تساوخ  زا  عقوم  هب  حیحص و  كرد  اب  بالقنا  ربهر  .دوب  فالتخا  دراوم  زا  رگید  یکی  یبالقنا  ياهداهن  سیسأت  اب  تفلاخم  . 4
ییاـناوت قباـس ، میژر  زا  هدـنام  یقاـب  يرادا  متـسیس  ّتقوم و  تلود  هک  نیا  هب  ملع  اـب  یبـالقنا و  مدرم  قح  هب  ياـهزاین  تاـعّقوت و 

هویش اب  هک  درک  یبالقنا  ياهداهن  داجیا  هب  مادقا  تلود ، یمسر  تالیکـشت  تازاوم  هب  درادن ، ار  تاعّقوت  اه و  هتـساوخ  نیا  تباجا 
.دننک تیلاّعف  یبالقنا  ياه 

داینب نامورحم ، تمدخ  رد  هدش  هرداصم  لاوما  فرـصم  يارب  نافعـضتسم  داینب  ناراک ، تنایخ  تازاجم  يارب  بالقنا  ياه  هاگداد 
، بالقنا ّدض  اب  هزرابم  مدرم و  تینما  نیمأت  يارب  یمالسا  بالقنا  هتیمک  نارادساپ و  هاپس  مورحم ، دارفا  نکسم  نیمأت  يارب  نکـسم 

هلمج زا  مورحم ، قطانم  ناییاتسور و  هب  تمدخ  يارب  یگدنزاس  داهج 
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ص33. ّتقوم ، تلود  بالقنا و  ياروش  مان  هب  يدازآ  تضهن  هیرشن  هب  دوش  هعجارم  ( . 1 - ) 1
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فیلکت ساسحا  ساسارب  هنابلطواد و  تروص  هب  یبالقنا  ياهورین  نایم  زا  هعماج  ياهزاین  هب  هّجوت  اب  ًاجیردت و  هک  دندوب  ییاهداهن 
هب عورـش  یبالقنا ، تکرح  نیا  زا  لابقتـسا  ياج  هب  لاربیل  ّتقوم و  تلود  .دندرک  راک  هب  عورـش  هدش و  لیکـشت  یبالقنا ، یعرش و 

ناونع رد 57/12/9  ینویزیولت  مایپ  کی  رد  ناگرزاب  سدـنهم  هنیمز  نیا  رد  درک و  اهداهن  نآ  راـک  رد  يزادـنا  گنـس  تفلاـخم و 
لّوا هک  تشاد  نایب  دـعب  يدـنچ  و  دنتـسه » بالقنا  تلود و  ربارب  رد  یگرزب  رطخ  یطارفا ، ياه  هورگ  ماما و  ياه  هتیمک   » هک درک 

.میدنبب (1) ار  اهنآ  لاب  تسد و  میورب و  اه  هتیمک  غارس  دیاب 

، تشاد رارق  بالقنا  يربهر  نآ  سأر  رد  هک  نویبالقنا  مکاح و  ياه  لاربیل  نایم  فالتخا  دروم  نیرتادص  رـس و  رپ  نیرت و  مهم  . 5
تلود ینوگنرس  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  یلئاسم  دوب ; یمالسا  يروهمج  ماظن  یجراخ  تسایـس  لامعا  ياه  هویـش  فادها و  هلئـسم 

یّتـح قلخ و  نیدـهاجم  هکلب  دوب ، اـه  لاربـیل  لوبق  دروم  اـهنت  هن  نآ  رّوصت  اـکیرمآ و  تردـق  ندوب  هداـعلا  قراـخ  دـیدرگ  ّتقوم 
نامز مه  هلمح  هک  دندوب  هدرک  مالعا  مه  بالقنا  زا  لبق  زا  دندوب و  دقتعم  اهنآ  .دنتـشاد  لوبق  ار  نآ  مه  قلخ  ییادـف  ياه  کیرچ 
لباقم رد  یمکحم  ّدس  اهنآ  هک  صوصخ  هب  مینک ، تفلاخم  اکیرمآ  مسیلایرپما  اب  دیابن  ام  تسین و  تحلصم  رامعتسا ، دادبتـسا و  هب 

نیا زین  ًالمع  دندوب و  دـقتعم  حوطـس  همه  رد  اکیرمآ ، اب  طابترا  همادا  ظفح و  هب  اه  نآ  .دنتـسه  دـحلم  ادـخ و  یب  ياه  تسینومک 
.دندرک (2) رارقرب  یتاعالطا  یماظن و  ياه  هنیمز  رد  ار  طابترا 

رودص یللملا ، نیب  هدش  هتفریذپ  تاررقم  اه و  هّیور  هب  دانتسا  اب  ّتقوم  تلود 

ص:185

، اهدـمایپ اـه و  هنیمز  یمالـسا ، بـالقنا  يدـمحم ، رهچونم  زا  لـقن  هب  یمالـسا ، بـالقنا  ربارب  رد  يدازآ  تضهن  عضاوم  ( . 1 - ) 1
ص24و 25.

ص91 و 93. ج9 و 10 ، ماما ، طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هرشتنم  یسوساج ، هنال  دانسا  هب  دینک  هعجارم  ( . 2 - ) 2
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رتکد .تسناد  یم  اهروشک  ریاس  یلخاد  روما  رد  هلخادـم  مدـع  لصا  اب  ریاغم  ار  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن  زا  تیاـمح  بـالقنا و 
هتفگ نیا   (1) میرادن .» ار  دوخ  بالقنا  ندرک  رداص  دصق  ام   » هک درک  مالعا  تحارص  اب  ّتقوم  تلود  هجراخ  ریزو  يدزی ، میهاربا 

هضراعم هطبار  نیا  رد   (2) مینک .» یم  رداص  ایند  مامت  هب  ار  نامبالقنا  ام  : » دندرک یم  مالعا  هک  دوب  بالقنا  ربهر  حیرـص  رظن  ریاغم 
يدازآ یّلم  تضهن  هرگنک  نیلّوا  هدش و  نادیم  دراو  هنالاّعف  هنیمز  نیا  رد  هک  يرظتنم -  دّمحم  دیهش  ّتقوم و  تلود  نایم  يدیدش 

.دمآ دوجو  هب  دوب ،- هداد  لیکشت  ناریا  رد  ار  شخب 

زور هب  زور  رگید ، فرط  زا  یبالقنا  ياهورین  بـالقنا و  ربهر  و  فرط ، کـی  زا  ّتقوم  تلود  اـه و  لاربیل  ناـیم  داـضت  فـالتخا و 
نیا اب  ّتقوم  تلود  هنایوج  تملاسم  میالم و  دروخرب  اکیرمآ و  هب  هاش  تمیزع  نایرج  رد  داضت  نیا  جوا  .تفای  یم  يرتشیب  تّدش 

ریازجلا رد  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  یّلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب ، اـب  ّتقوم  تلود  ریزو  تسخن  تاـقالم  نآ  لاـبند  هب  عوضوم و 
دییأت دروم  تکرح  نیا  .دروآ  مهارف  دش ، فورعم  یسوساج » هنال   » مان هب  ًادعب  هک  ار  اکیرمآ  ترافس  لاغشا  تابجوم  هک  دومن  خر 

هار اهنت  ّتقوم  تلود  .تشاد  تافانم  اه  لاربیل  ياه  تسایس  اهرایعم و  اب  اّما  تفرگ ، رارق  بالقنا  يربهر  تیناحور و  مدرم ، عیـسو 
.تفریذپ نایاپ  نابآ 58  مهدراهچ  رد  ّتقوم  تلود  ههام  هن  رمع  بیترت  نیدب  دید و  يریگ  هرانک  افعتسا و  رد  ار  هراچ 

كرتشم تیمکاح  : مود هلحرم  ب )

ناونع هب  نابآ 58 ، رد 13  ماما  ّطخ  وریپ  نایوجشناد  طّسوت  اکیرمآ  ترافس  لاغشا 
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، اکیرمآ روهمج  سییر  یّلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب ، اـب  ناـگرزاب  ریزو  تسخن  تاـقالم  اـکیرمآ و  رد  هاـش  شریذـپ  هب  ضارتعا 
مادـقا زا  ناریا  یبـالقنا  مدرم  ياـه  هدوت  هک  یلابقتـسا  .تشاد  لاـبند  هب  ناـهج  ناریا و  حطـس  رد  ار  يا  هدرتـسگ  عیـسو و  باـتزاب 

اب مدرم  ناهگان  .تشادـن  هقباس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک  دوب  هدرتسگ  عیـسو و  ردـق  نآ  دـندروآ ، لمع  هب  نایوجـشناد 
تکرح رثا  رد  هک  ییاـه  یتحاراـن  اـه و  هدـقع  همه  دـنب  دـیق و  زا  تارهاـظت ، ماـجنا  ترافـس و  يولج  رد  یمیاد  عیـسو و  روـضح 

یلومعم و ریـس  یناهگان  يراـجفنا  نوچمه  دـندش و  هتـسسگ  دوب ، هدـش  داـجیا  اـهنآ  حور  لد و  رد  ّتقوم  تلود  هناراـک  هظفاـحم 
یبالقنا هقباس و  یب  یتعرس  بالقنا  زا  دعب  ناریا  یعامتجا  یـسایس -  تالّوحت  دنور  هب  دندرک و  فّقوتم  ار  هتـشذگ  هام  هن  هّرمزور 
بالقنا زا  رت  گرزب  یبالقنا  یمالـسا ، بالقنا  ربهر  لوق  هب  دـش و  هدـیمان  مود » بالقنا  ، » مدرم تکرح  نیا  ّتلع  نیمه  هب  .دـنداد 

.دوب لّوا 

یمـسر روط  هب  دیـشک ، لوط  هام  ُهن  زا  رتمک  دش و  لیکـشت  ناگرزاب  سدنهم  يافعتـسا  زا  دعب  هک  بالقنا  ياروش  تموکح  نارود 
یـساسا نوناـق  بیوصت  مودـنارفر  يارجا  يریگ ، ناـگورگ  نارحب  ّلـح  یگنوگچ  دـننام : دـش  یـساسا  مهم و  هلأـسم  دـنچ  فرص 

.یمالسا ياروش  سلجم  تاباختنا  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  يرازگرب  یمالسا ، يروهمج 

تسایر هلمج  زا  يروشک  ّمهم  ساّسح و  ياه  تیلوئسم  يارب  اه  لاربیل  ماما و  طخ  ياهورین  نایم  يا  هدرـشف  تباقر  نارود ، نیا  رد 
بزح يادـیدناک  یـسراف ، نیدـلا  لـالج  نتفر  راـنک  هب  هّجوت  اـب  .دـیدرگ  زاـغآ  یمالـسا  ياروش  سلجم  یگدـنیامن  يروـهمج و 
ناونع هب  ردص  ینب  .دمآرد و  لاربیل  ياهادیدناک  راصحنا  هب  یتاباختنا  تازرابم  نادیم  تیآ ، رتکد  نینچ  مه  یمالـسا و  يروهمج 

رد يروهمج  تساـیر  عضوم  رد  مسیلاربـیل  هجیتـن  رد  .دـش  باـختنا  نمهب 1358  مـجنپ  تاـباختنا  رد  ناریا  روـهمج  سیئر  نـیلّوا 
.دنام یقاب  نانچ -  مه  یسایس -  ماظن  تیمکاح و 
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رد دندومن و  سلجم  یگدنیامن  ياه  یسرک  يارآ  بسک  فرص  ار  دوخ  يژرنا  همه  بالقنا  ربهر  هیصوت  هب  ماما  طخ  ياهورین  اما 
ار اه  یـسرک  نیا  عطاق  تیرثکا  دنتـسناوت  دـنداد ، یم  ماجنا  نایارگ  پچ  اه و  لاربیل  ياهورین  هک  یلباقتم  هزرابم  مغر  یلع  هار  نیا 

يارب هوق  ود  نیب  دـیدش  ياـه  يریگرد  تباـقر و  دـش و  میـسقت  هورگ  ود  ناـیم  تردـق  یلـصا  عضاوم  هجیتـن  رد  .دـنروآ  تسد  هب 
یبـتکم دّـهعتم و  يریزو  تسخن  باـختنا  رد  هّرـس ) سدـق  ) ماـما ياـهدومنهر  هب  هیکت  اـب  سلجم  .تفرگ  رد  تلود  تئیه  باـختنا 

: دومرف دروم  نیا  رد  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  .درک  يراشفاپ 

عطاـق هک  یتـلود  کـی  دـیاب  لّوا  زا  میدرک ، اـطخ  .مداد  رارق  ار  ّتقوم  تلود  مدرک ، یم  رّوصت  نم  هک  یمازلا  بسح  هب  مه  لّوا  زا 
، میناوتب هک  ار  يدرف  میتشادـن  ار  تقو  نآ  ام  اهتنم  دـناوتن ، هک  یتلود  کـی  هن  دـنک  هرادا  ار  تکلمم  دـناوتب  دـشاب و  ناوج  دـشاب و 
ام الاح  دوش  داجیا  تلود  اروش  سلجم  رد  دهاوخ  یم  تلود  هک  مه  الاح  ...و  دش  اطخ  دـش و  باختنا  مینک ، باختنا  میناوتب  انـشآ 

رفن کی  دوش ] باختنا   ] عطاق و  یمالـسا ، دصرددص  نّیدـتم ، تلود  کی  دـیاب  هک  مینک  مالعا  اروش  سلجم  هب  ار  بلطم  نیا  دـیاب 
دص نّیدتم ، يریزو  .دوش  یسررب  یکی  یکی  دیاب  ارزو  مامت  .دنریذپن  اهنیا  دنشاب  دنتسه  نالا  هک  ارزو  نیا  زا  یضعب  لثم  رگا  ریزو 

دیاب ام  دـشاب ، هتـشاد  ار  دـید  روط  نآ  عضو و  روط  نآ  دـشاب و  قباس  لثم  نامتلود  هچ  نانچ  رگا  .عطاق  یبتکم و  یبالقنا ، دـص  رد 
.دشاب (1) عطاق  سلجم  دیاب  ...میریگب  ار  تضهن  نیا  يازع 

باختنا یمالـسا  يروهمج  تلود  ریزو  تسخن  نیمود  ناونع  هب  ار  ییاجر » یلعدّمحم  دیهـش   » هناعطاق سلجم  یمرگ ، تشپ  نیا  اب 
ینب نایم  هنیباک  يارزو  باختنا  رب  هلئـسم  نیا  تشاد و  همادا  ماما  طخ  لاربیل و  يورین  ود  نایم  يریگرد  داضت و  همه ، نیا  اـب  .دومن 

ثداوح و زا  .دوب  هجراخ  روما  ریزو  دقاف  ییاجر  دیهش  هنیباک  ردص  ینب  لزع  ات  هک  يروط  هب  دش ؛ رتراکشآ  ییاجر  دیهش  ردص و 
تیمکاح هرود  رد  هک  یمهم  تاقافتا 
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مهم زا  یخرب  .تفرگ  یم  تروص  اهنآ  لماوع  یجراخ و  ياه  تردق  طّسوت  هک  دوب  يدیدج  ياه  هئطوت  داد ، خر  بالقنا  ياروش 
.یگنهرف بالقنا  زاغآ  پچ و  ياهورین  زا  هاگشناد  هیلخت  هژون ، ماجرفان  ياتدوک  سبط ، هب  اکیرمآ  زواجت  زا : دنترابع  اهنآ  نیرت 

هب میمصت  دش ، دیماان  یسایس  تارکاذم  زیمآ و  تملاسم  قیرط  زا  يریگ  ناگورگ  نارحب  ّلح  زا  اکیرمآ  هک  یتقو  سبط ؛ هثداح  . 1
، هدش میظنت  شیپ  زا  قیقد و  همانرب  کی  اب  تفرگ و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادـنارب  نآ ، شـشوپ  رد  تاجن و  حرط  کی  يارجا 
زا اب  لّوا  ياه  مدـق  نامه  رد  اّما  درک ؛ زواجت  ناریا  كاخ  هب  يامیپاوه 130  هس  رتپوک و  یله  تشه  تشهبیدرا 59 ، خیرات 15  رد 

.دوزفا اکیرمآ  تلود  یلبق  ياه  تسکش  رب  ار  يا  هناحضتفم  تسکش  یماظن ، هن  امیپاوه و  کی  اهرتپوک و  یله  نداد  تسد 

یهدنامرف يروهمج و  تسایر  ماقم  ناونع  هب  ردـص  ینب  زیمآ  تنایخ  مادـقا  هب  هراشا  تفگ ، ناوت  یم  هطبار  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت 
درک و رداص  ار  دوب  هدـنام  ياج  رب  هک  یمهم  يرـس و  دانـسا  وحم  هدـنام و  یقاب  ياهرتپوک  یله  نارابمب  روتـسد  هک  تسا  اوق  لک 

.تخاس (1) مورحم  اهنآ  هب  یسرتسد  زا  ار  ناریا  ّتلم 

زا یحاـنج  کـمک  هب  قباـس و  میژر  هب  هتـسباو  نایـشترا  زا  يا  هدـع  طّـسوت  هک  يزادـنارب  ياـه  هئطوت  هلمج  زا  هژون ؛ ياـتدوک  . 2
هک دوب ، هژون  ياتدوک  حرط  داد ، خر  یمالـسا  بالقنا  يارجامرپ  خیرات  زا  هلحرم  نیا  رد  ایـس  نامزاس  تیامح  اب  لاربیل و  ياهورین 

یلو تسا ، هدشن  شاف  نونکات  روبزم  ياتدوک  رارسا  هیلک  هچ  رگا  .دیدرگ  یثنخ  فشک و  عقوم  هب  ماما  طخ  ياهورین  يرایـشوه  اب 
یبالقنا و ياهورین  هیلع  اتدوک  دـهد ، یم  ناشن  ینکر  ناورـس  هلمج  زا  اتدوک  ناراکردـنا  تسد  زا  یـضعب  تافارتعا  هک  اج  نآ  اـت 

هژیو هب  لاربیل و  حانج  هیلع  هن  دوب ، هدش  یحارط  بالقنا  ربهر 
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.دوب (1) هدش  زین  وا  ظفح  هب  هیصوت  یّتح  هک  ردص ، ینب  روهمج  سیئر 

هدـش ارگ  پچ  پچ و  ياهورین  هاگنالوج  نارهت  هاگـشناد  هژیو  هب  اه و  هاگـشناد  بالقنا ، زا  لبق  هام  دـنچ  زا  یگنهرف ؛ بـالقنا  . 3
 - یسایس ياه  ّتیلاّعف  زکرم  قلخ ، نیدهاجم  قلخ و  ییادف  ياه  کیرچ  اه ، يراکیپ  هلمج  زا  پچ  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  دوب و 
رما نیا  .دنتخادرپ  یم  تلود  ّدض  ياه  ّتیلاّعف  هب  تلود  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  دندوب و  هدرک  زکرمتم  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  یماظن 

، مه قباس  میژر  هب  هتسباو  ياهورین  زا  اه  هاگشناد  هیفـصت  يزاسکاپ و  زا  هکلب  دش  یم  اه  هاگـشناد  تیلاّعف  يداع  لاور  عنام  اهنت  هن 
.درک یم  يریگولج 

هک یتکرح  اب  لیلد  نیمه  هب  .دوبن  بـالقنا  تلود  لرتنک  رد  هاگـشناد  یگنهرف ، بـالقنا  ناـمز  اـت  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب 
یمدرم یبالقنا و  ياهورین  تیامح  اـب  نارهت و  رد  تشهبیدرا 59  رد  سپس  دندرک و  زاغآ  زیربت  هاگشناد  رد  ناملـسم  نایوجـشناد 

مان هب  يداتس  سپـس  .دیدرگ  لیطعت  یگنهرف  بالقنا  ماجنا  يارب  يزاسکاپ و  فلتخم  ياه  هورگ  دوجو  زا  هاگـشناد  دیدرگ ، لابند 
هاگشناد ندرک  یمالسا  يارب  مزال  تالّوحت  يارجا  اه و  هاگشناد  راک  رب  تراظن  يارب  بالقنا  ربهر  فرط  زا  یگنهرف  بالقنا  داتس 
ياهورین رایتخا  رد  یهاگـشناد » داهج   » مان هب  یبالقنا  داهن  سیـسأت  قیرط  زا  اه  هاگـشناد  هرادا  .درک  راک  هب  عورـش  دش و  نییعت  اه 

.تفرگ رارق  ماما  ّطخ 

یم رـس  هب  ناتـسزوخ  رد  ردص  ینب  تکرح ، نیا  نامز  رد  .دـشاب  یم  ردـص  ینب  یبلط  تصرف  اج ، نیا  رد  رکذ  لباق  بلاج و  هتکن 
یلع دـمآ و  نارهت  هب  دروآ ، تسد  هب  تکرح  نیا  زا  ار  مزال  يرادرب  هرهب  دـناوتب  دـنامن و  بقع  هلفاـق  زا  هک  نیا  يارب  ًافرـص  درب و 

! تفرگ رارق  هاگشناد  هیلخت  يارب  یمدرم  ياهورین  سأر  رد  شا ، یبلق  یلیم  یب  مغر 
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ماما ّطخ  ياهورین  تّیمکاح  : موس هلحرم  ج )

هب ار  دوخ  همانرب  فده  دندوب ، هدش  دـیماان  اه  هناخ  ترازو  سلجم و  ياه  یـسرک  تیرثکا  بسک  زا  اهور  هنایم  هک  ماگنه  نیا  رد 
هژیو هب  نایارگ و  پچ  ناراک ، هظفاحم  اه ، لاربیل  زا  معا  فلاـخم  ياـهورین  همه  .دـنداد  رارق  ییاـجر  دیهـش  تلود  ندروآرد  وناز 
رتفد رد  و  ّتلم » بختنم   » روهمج سیئر  زا  تیامح  رتچ  ریز  و  دندیـسر ، یکیتکات  مهاـفت  هب  رگیدـکی  اـب  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس 

.دندرک یم  یهدنامزاس  ار  اه  لالتخا  اه و  يزاس  وج  اه و  ّتیلاّعف  هدرک ، عّمجت  روهمج  سیئر  مدرم و  یگنهامه 

رپ یطیحم  امیـس ، ادـص و  زا  هدافتـسا  اب  و  یمالـسا » بالقنا   » و نازیم »  » ياه همانزور  هژیو  هب  یتاغیلبت  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  اـهنیا 
نادیم رد  لاس 59  رد  رویرهـش ، درگلاس 17  مسارم  رد  ردـص  ینب  ینارنخـس  اب  هک  نایرج  نیا  .دـندروآ  دوجو  هب  مارآاـن  جّنـشت و 

یم رکذ  لباق  مهم  عوضوم  دـنچ  هلحرم  نیا  رد  .درک  ادـیپ  همادا  دوب ، هامریت 60  لّوا  هک  يو  تموکح  نایاپ  ات  دیدرگ  زاغآ  ادـهش 
: دشاب

لاغـشا زا  سپ  اکیرمآ  هک  دوب  يدیدج  يویرانـس  گنج  نیا  .دش  زاغآ  رویرهش 1359  رد 31  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  . 1
یلیمحت گنج  زاغآ  يارب  قارع  کیرحت  زا  اکیرمآ  فادـها  نیرت  مهم  .درک  یم  لاـبند  سراـف  جـیلخ  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تراـفس 

: زا تسا  ترابع 

; رگید ياه  تضهن  اهروشک و  هب  یمالسا  بالقنا  رودص  زا  يریگولج  فلا )

; گنج رد  نآ  يزرا  عبانم  ندرک  دوبان  زا  سپ  یلاعفنا  عضوم  هب  نآ  ندناشک  ناریا و  ماظن  دیدهت  ب )

; هقطنم هتسباو  ياه  میژر  نتشاد  نوصم  ج )
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; يریگ ناگورگ  هلئسم  رد  اکیرمآ  هدش  ریقحت  یّلم  رورغ  ناربج  د )

.تفن (1) رودص  لرتنک  کپوا و  ندرک  جلف  ه )

- یبهذم ياهورین  اب  ردـص  ینب  فرط  کی  زا  .داد  رییغت  ار  روشک  لخاد  رد  فلاخم  ياهورین  دروخرب  تباقر و  هنحـص  گنج ، نیا 
رد نارادـساپ  هاپـس  اـب  سأر  رد  اوق  ّلـک  یهدـنامرف  ناونع  هب  رگید  فرط  زا  دوب و  ریگرد  یمالـسا  ياروـش  سلجم  زین  یبـالقنا و 

تیعقوم فیعـضت  لماع  نیرت  یلـصا  ردـص ، ینب  لزع  نامز  ات  گنج  زاغآ  زا  فالتخا  نیا  .تشاد  فالتخا  یلیمحت  گنج  نایرج 
ياهورین طّسوت  یمالـسا ، روشک  كاخ  زا  یعیـسو  یـضارا  لاغـشا  یپ و  رد  یپ  ياه  تسکـش  بجوم  دـیدرگ و  حلـسم  ياـهورین 

.دش یقارع 

نآ زا  دعب  .دوب  ییاکیرمآ  ياه  ناگورگ  هلئـسم  دوب ، هدش  هدراذگ  ییاجر  دیهـش  تلود  هدهع  رب  نآ  ّلح  هک  يرگید  لئاسم  زا  . 2
نییعت بالقنا  ربهر  دش ، یفتنم  ناریا  هب  يو  ندنادرگزاب  هلئـسم  هاش ، گرم  اب  و  دیـسرن ، هجیتن  هب  اه  لاربیل  یـسایس  ياه  شالت  هک 
طیارـش نییعت  اب  مه  سلجم  .دراذـگ  دوب ، لیکـشت  فرـش  رد  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  هدـهع  رب  ار  هلئـسم  ّلح  هوحن  طـیارش و 

يداصتقا هرصاحم  وغل  نادناخ ، هاش و  زا  ّتلم  هتفر  تقرـس  هب  لاوما  ندنادرگزاب  ناریا ، لاوما  اه و  ییاراد  ندومن  دازآ   ) هناگراهچ
ماجنا ار  مزال  تارکاذم  ریازجلا  تلود  قیرط  زا  ات  داد  تیرومأم  تلود  هب  ناریا ) یلخاد  روما  رد  هلخادـم  مدـع  هب  اکیرمآ  دّـهعت  و 

يروهمج تسایر  ماقم  لیوحت  هظحل  رد  تسرد  رتراک و  يّدصت  زور  نیرخآ  رد  هلئـسم  نیا  .دیامن  لصف  ّلح و  ار  عوضوم  دهد و 
كرت ار  دابآرهم  هاگدورف  اه  ناگورگ  دش و  لح  اکیرمآ  ناریا و  تلود  ود  طّسوت  ریازجلا  ياه  هینایب  ياضما  اب  ناگیر ، هب 
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.تفای همتاخ  ییاکیرمآ  ياه  ناگورگ  تراسا  زور  بیترت 444  نیا  هب  .دندرک 

رد ردـص  ینب  ینارنخـس  ناوت  یم  ار  اه  لاربیل  يزاسوج  جوا  .تشاد  همادا  نانچ  مه  تیمکاح  رد  فلاخم  حانج  ود  نایم  داـضت  . 3
ار شیوخ  یعقاو  ّتیهام  هک  تسناد  ینیسح  يازع  زور  رد  یبهذم  ریغ  پچ و  ياهورین  ندز  فک  اروشاع و  زور  رد  يدازآ  نادیم 
دروخ و دز و  قّدـصم ، رتـکد  تشذـگرد  مسارم  رد  هاگـشناد و  رد  هک  دوـب  دنفسا 1359  زور 14  نآ  زا  رت  مـهم  .داد  یم  ناــشن 

رارق اه  لاربیل  حانج  رد  یمـسر  روط  هب  کنیا  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  يایـشیلیم  ماـما و  طـخ  ياـهورین  ناـیم  دـیدش  يریگرد 
لیکشت ماما  روضح  رد  يوعد  باحصا  نالوئسم و  نایم  فالتخا  عفر  روظنم  هب  يا  هسلج  هام  دنفسا  زور 25  رد  .تفرگرد  دنتشاد ،

اهنت زا  دنک و  توکـس  دناوتب  رگید  هک  دوبن  یطیارـش  رد  ردص  ینب  .داد  لیکـشت  تافالتخا  هب  یگدیـسر  يارب  ار  یتأیه  ماما  دش و 
همادا دوخ  بولطمان  ّتیلاّعف  هب  هبحاصم ، ینارنخـس و  ماجنا  اب  اذـل  دـنک ؛ رظن  فرـص  دوب ، جّنـشتم  وج  هب  ندز  نماد  هک  دوخ  هبرح 

دوخ يأر  ینابایخ  تارهاظت  ماجنا  اب  مدرم  .درک  یفّرعم  رّـصقم  یطاخ و  ناونع  هب  ار  يو  وا ، درکلمع  هب  هّجوت  اب  يرواد  تئیه  .داد 
میقتسم هلمح  نمض  دمآ و  نادیم  هب  صاصق ) هحیال  ) یمالسا نیزاوم  هب  هلمح  اب  زین  یّلم  ههبج  .دنتـسج  يّربت  وا  زا  هتفرگ و  سپ  ار 

يروف عطاق و  يریگ  عضوم  اب  هک  درک  یـسودرف  نادـیم  رد  گنیتیم  تارهاـظت و  يرازگرب  هب  مـالعا  دادرخ ، زور 25  رد  تلود  هـب 
، تارهاظت زور  رد  هک  يروط  هب  دـمآ ؛ دوجو  هب  مدرم  ياه  هدوت  نایم  رد  میظع  یجوم  روبزم ، ههبج  دادـترا  مالعا  بـالقنا و  ربهر 

.دندش رارف  هب  روبجم  اهنآ  دّحتم  ياهورین  نایارگ و  یّلم 

هب يأر  عطاق ، تیرثکا  اب  زین  یمالـسا  ياروش  سلجم  نآ  لاـبند  هب  دومن و  لزع  اوق  ّلـک  یهدـنامرف  زا  ار  ردـص  ینب  بـالقنا  ربهر 
دش لزع  يروهمج  تسایر  ماقم  زا  ردص  ینب  بالقنا ، ربهر  دییأت  اب  داد و  روهمج  سییر  یسایس  تیافک  مدع 
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یمالـسا بالقنا  خـیرات  زا  ارجامرپ  اّما  هاتوک  لصف  نیا  تفای و  همتاخ  یلک  روط  هب  همکاـح  هاگتـسد  رد  لاربیل  ياـهورین  روضح  و 
.دیدرگ زاغآ  رتشیب  ثداوح  اهارجام و  اب  يرگید  لصف  دش و  هتسب 

ماما ّطخ  ياهورین  لماک  تّیمکاح  موس و  بالقنا  : مراهچ هلحرم  د )

رد اـهنآ  روضح  هب  دـش و  هتفرگ  لاربـیل  ياـهورین  تسد  زا  ییارجا  رگنـس  نیرخآ  يروهمج ، تساـیر  ماـقم  زا  ردـص  ینب  لزع  اـب 
فعـش يداش و  بابـسا  هکلب  تشادن ، لابند  هب  ار  یلمعلا  سکع  ضارتعا و  چیه  اهنت  هن  رما  نیا  .داد  نایاپ  لماک  روط  هب  تیمکاح 

.دش هدیمان  موس » بالقنا   » هب شتّیمها  رطاخ  هب  تکرح  نیا  دندوب و  هداد  يأر  وا  هب  هک  دروآ  مهارف  ار  يدارفا  نامه 

یـسایس قرط  زا  تردـق  بسک  يورـشیپ و  ناکما  رگید  ردـص  ینب  لزع  اـب  هک  درک  ساـسحا  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  هک  یناـمز 
رد 6 يا  هنماخ  هللا  تیآ  .درک  زاغآ  ار  دوخ  یتسیرورت  ياه  تیلاّعف  هداد ، هناّحلـسم  گنج  نالعا  یهاو ، يا  هناهب  هب  تسین ، رودقم 

يزکرم رتفد  راجفنا  كانلوه  هبرـض  ریت ، متفه  ینعی  زور  نآ  يادرف  دـش و  حورجم  یبمب  راـجفنا  اـب  رذوبا  دجـسم  رد  هامریت 1360 
یلاـعناوید سیئر  یتـشهب ، رتـکد  هلمج  زا  تکلمم ، لّوا  زارط  نالوئـسم  زا  نت  ندناسر 72  تداهـش  هب  یمالـسا و  يروهمج  بزح 

رنهاب روهمج و  سیئر  یئاـجر ، تداهـش  تاـبجوم  يریزو ، تسخن  ناـمتخاس  راـجفنا  اـب  زین  دـعب  هاـم  ود  .تسویپ  عوقو  هب  روشک ،
.درک مهارف  ار  ریزو  تسخن 

نالوئـسم زا  راتـشک  رورت و  .دـش  زاغآ  يوسوم  نیـسحریم  يریزو  تسخن  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يروهمج  تسایر  نارود 
زا يرامش  یب  دادعت  دش و  هدیشک  اه  نابایخ  هچوک و  حطس  هب  جیردت  هب  زاغآ و  بارحم  يادهش  ماظن و 
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، نارهت رد  هک  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  .دندیـسر  تداهـش  هب  ههبج  ناگدنمزر  نارادساپ و  هاپـس  و  یمالـسا ، بالقنا  هتیمک  ياضعا 
قارع هب  هسنارف ، رد  یگدنهانپ  تماقا و  یتّدم  زا  سپ  جراخ و  ناریا  كاخ  زا  جیردت  هب  دوب ، هتخادنا  هار  هب  ینینوخ  ياه  يریگرد 

.دیگنج موب  زرم و  نیا  هیلع  یقارع  ياهورین  رانک  رد  دش و  لقتنم 

اتدوک و حرط  رد  تکرش  لیلد  هب  1364ش )  ) بالقنا هیلّوا  ياه  لاس  رد  دوب ، ناریا  بازحا  نیرت  هقباسرپ  زا  هک  هدوت  بزح  طاـسب 
.دش هدیچرب  قلخ  نیدهاجم  زا  رت  تحار  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  زین  ب.گ.اک و  نامزاس  اب  يراکمه 

هک دوب  یمـشاه  يدهم  یفارحنا  نایرج  دیدرگ ، فشک  نارود  نیا  رد  هک  یکانرطخ  لاح  نیع  رد  راد و  هشیر  ياه  هئطوت  هلمج  زا 
شا هنابلط  هاج  هنایوجارجام و  قباوس  هب  هّجوت  اب  يربهر ، ماقم  مئاق  يرظتنم ، هللا  تیآ  اب  يدنواشیوخ  یگتسباو و  زا  هدافتسا  ءوس  اب 
ریثأت ناشیا  ياه  يریگ  تهج  عضاوم و  ذاّختا  رد  تسناوت  یم  هک  دوب  هدرک  ادیپ  ذوفن  ناشیا  تیب  رد  بالقنا ، زا  دعب  هچ  لبق و  هچ 

ره هب  تسد  دوخ  فادها  يارجا  رد  وا  .دروآ  مهارف  شفادها ، ندرک  هدایپ  دوخ و  ندیـسر  تردق  هب  يارب  ار  مزال  هنیمز  دراذگب و 
یم دنس  لعج  یجراخ و  یلخاد و  بالقنا  ّدض  ياهورین  اب  سامت  تاّمهم ، هحلسا و  يروآ  عمج  نافلاخم ، لتق  هلمج  زا  يا ، هئطوت 

.تشاد یم  هگن  ظوفحم  يربهر  ماقم  مئاق  تیب  هانپ  رد  ار  دوخ  دز و 

اب هامرهم 1365 ، رد  ات  دـیدرگ  بجوم  تاعالطا ، ترازو  طّسوت  هدـش  يروآ  عمج  تاعالّطا  ماـما و  ترـضح  ینیبزیت  رظن و  ّتقد 
هب دـننک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  دـنوش و  ریگتـسد  شنارایتسد  یمـشاه و  يدـهم  دیـس  بالقنا ، ربهر  میقتـسم  تلاـخد  مادـقا و 

.ددرگ عفد  بالقنا  زا  گرزب  يرطخ  مه  زاب  دنسرب و  دوخ  لامعا  تازاجم 

ییادهش میدقت  اب  هعماج و  فلتخم  راشقا  يراکادف  راثیا و  تمواقم و  اب  دوب ، ام  رـصع  يالبرک  هک  سّدقم  عافد  هلاس  تشه  نارود 
یگرزب راختفا  دنس  ردقنارگ ،
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همانعطق شریذپ  اب  گنج  دش و  هدنار  بقع  هدش ، لاغشا  ناریا  رسارس  زا  یثعب  نمشد  .تفر  رامش  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب 
هباثم هب  یماک و  خلت  هب  همانعطق  شریذـپ  زا  ماما  ترـضح  .دیـسر  نایاپ  هب  دادرم 1367  رد 31  ناریا  يوـس  زا  تینما  ياروـش   598

.دندومن هراشا  گنج  تاکرب  دیاوف و  هب  دندوب ، هداد  تبسانم  نیمه  هب  هک  يا  هینایب  رد  دنک و  یم  دای  رهز  ماج  ندیشون 

بالقنا مود  ههد  - 2

هراشا

هقطنم یناهج ، تالّوحت  هنحـص  رد  یمهم  تاقافتا  ثداوح و  دهاش  ام  هرود  نیا  رد  .دوب  بالقنا  ههد  نیمود  زاغآرـس  لاس 1368 ،
ود ماظن  نایاپ  يوروش و  ریهامج  داّحتا  یشاپورف  اب  ّمهم  تالّوحت  نیا  .میتسه  یلخاد  هنحص  نینچ  مه  مالـسا و  ناهج  هنایمرواخ و 

، تیوک هب  قارع  هلمح  دهاش  مالسا  ناهج  هنایمرواخ و  يا  هقطنم  طباور  هنحص  رد  و  دوب ; هارمه  للملا  نیب  طباور  هنحص  رد  یبطق 
نابلاط روهظ  يوروش ،) ریهامج  داّحتا  یشاپورف  زا  یشان   ) هنایم يایـسآ  رد  دیدج  ياه  تلود  لیکـشت  سراف ، جیلخ  گنج  زاغآ  و 

نیطـسلف مدرم  تازرابم  رد  گنـس  بالقنا  هضافتنا و  ماـن  هب  يدـیدج  هدـیدپ  زورب  روهظ و  ناتـسناغفا و  روشک  رد  ناریا  قرـش  رد 
، يربـهر ماـقم  مئاـق  زا  يرظتنم  هللا  تیآ  لزع  درک : داـی  نینچ  یخیراـت  بیترت  هب  ناوـت  یم  ار  تاـقافتا  ثداوـح و  نیا  هک  میتـسه 

يروهمج ربهر  ناونع  هب  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  باختنا  و  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  تلحر  یـساسا ، نوناق  يرگنزاب 
نیملسملا مالـسالا و  هجح  يروهمج  تسایر  هرود  زاغآ  یناجنـسفر و  یمـشاه  هللا  هیآ  تسایر  هب  یگدنزاس  هرود  ناریا ، یمالـسا 

.یمتاخ دّمحم  دیس 

يرظتنم هللا  تیآ  لزع  فلا )

تقو ریزو  تسخن  فرط  زا  يا  همانشخب  ناهگان  لاس 1368 ، نیزاغآ  ياهزور  رد 
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: دوب رارق  نیدب  نآ  نتم  هک  دش  غالبا  یتلود  ياه  نامزاس  تارادا و  هب  يوسوم  نیسحریم  سدنهم  ياقآ 

.دوش هتشادرب  یتلود  ياه  نامزاس  تارادا و  زا  يرظتنم  هللا  تیآ  ریواصت  هیلک  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  روتسد  هب 

ياقآ نیدرورف  متفه  همان  هک  دییاپن  يرید  .دیدرگ  هجاوم  مومع  تریح  تهب و  اب  دوب ، هدـش  رداص  همّدـقم  نودـب  هک  همانـشخب  نیا 
هدش عاجرا  ماما  ترضح  نیدرورف  همان 6  هب  يرظتنم  ياقآ  همان  .دش  شخپ  امیس  ادص و  زا  ماما  ترـضح  دعب  زور  خساپ  يرظتنم و 

یمالسا بالقنا  هدنیآ  هکلب  تخیگنارب ، ار  مدرم  مومع  تریح  اهنت  هن  نایرج  نیا  دشاب ، هدش  رشتنم  همان  نآ  نتم  هک  نآ  نودب  دوب ،
.درب ورف  ماهبا  زا  يا  هلاهرد  زین  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  و 

ناشیا زا  دوخ  ياهاعد  رد  دندوب و  هدرک  لوبق  هتخانـش و  ناشیا  نیـشناج  يربهر و  ماقم  مئاق  ناونع  هب  ار  يرظتنم  ياقآ  هک  یمدرم 
( هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  فرط  زا  مه  نآ  هدربمان ، همّدقم  نودب  لزع  هلئـسم  اب  ناهگان  دندرک ، یم  دای  مدرم » تما و  دیما   » ناونع هب 
؛ دنناشوپب ارجام  نیا  زا  ار  دوخ  یتفگش  دنتسناوتن  زین  ناریزو  تئیه  یمالـسا و  ياروش  سلجم  تقو  ناگدنیامن  یّتح  .دندش  هجاوم 
زا يدوز  هب  هک  دهد  هدعو  يرـصتخم  تاحیـضوت  نمـض  اهنآ ،  هب  باطخ  يا  همان  یط  دـیدرگ  روبجم  ماما  ترـضح  هک  يروط  هب 

« همان جنر   » مان هب  يا  هوزج  نآ  لابند  هب  .دش (1) و  دنهاوخ  علطم  هتفگان  تایعقاو 
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سلجم مرتحم  ناگدنیامن  زیزع ، نادنزرف  تمدخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سلجم : ناگدـنیامن  هب  ماما  ترـضح  همان  نتم  ( . 1 - ) 1
دیناد یمن  دیتسین و  يرظتنم  ياقآ  ترـضح  رما  نایرج  رد  مدینـش  مالـس ، اب  مهتاضافا -  تماد  مرتحم -  يارزو  یمالـسا و  ياروش 

هدومن ار  دوخ  شالت  مامت  اه  ماغیپ  اه و  هیمالعا  رد  تسا  لاس  ود  زا  شیب  ناتریپ  ردپ  هک  دینادب  ردق  نیمه  .تسا  رارق  هچ  زا  هّیضق 
ار مزال  میمـصت  ات  درک  یم  ءاضتقا  یعرـش  هفیظو  رگید  فرط  زا  .دـشن  ّقفوم  هنافّـسأتم  یلو  ددرگن ، متخ  اج  نیدـب  هّیـضق  اـت  تسا 

هللاءاش نا  .متـشاذگ  رانک  مالـسا  ماـظن و  تحلـصم  يارب  ار  مرمع  لـصاح  نوخرپ ، یلد  اـب  اذـل  دریگب ؛ مالـسا  ماـظن و  ظـفح  يارب 
یخوش ماظن  مالـسا و  زا  عافد  هک  تسین  مزال  عوضوم  نیا  شرافـس  .دش  دنهاوخ  نشور  يا  هزادنا  ات  هدنیآ  رد  ناردارب  نارهاوخ و 
دنوادـخ زا  ار  ناـگمه  قیفوت  .دـش  دـهاوخ  یفّرعم  مدرم  هب  هلـصافالب  ّتیعقوـم  ره  رد  سک  ره  یّطخت ، تروـص  رد  تسین و  رادرب 

ص350. ج21 ، رون ، هفیحص  . 1368/1/26 ینیمخلا ، يوسوم  هللا  حور  .هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  .مراتساوخ  لاعتم 
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ياقآ درک و  یم  وگزاب  ار  هدرپ  تشپ  لئاسم  يدودـح  ات  هک  دـیدرگ  رـشتنم  ماما  دـنزرف  هّرـس ،) سدـق  ) ینیمخ دـمحا  دیـس  طّـسوت 
نایب ار  هدرپ  تشپ  روآ  جنر  لئاسم  زا  يرگید  شخب  دوخ  یسایس  تارطاخ  راشتنا  اب  زین  تقو  تاعالطا  ریزو  يرهـش  ير  يدّمحم 

.درک

لیالد رکذ  هب  يا ، هثداح  نینچ  دماشیپ  زا  دوخ  یتحاران  فّسأت و  راهظا  نمض  نیدرورف 1368 ، همان 6  رد  هّرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
نیقفانم هورگ  یمـشاه و  يدهمدّیـس  هلمج  زا  نالها  ان  یخرب  زا  ناشیا  تیامح  تخادرپ و  یماقم  مئاق  زا  ناشیا  لزع  رب  ینبم  دوخ 

.دومن رکذ  یمیمصت  نینچ  رب  دوخ  لیلد  نیرت  هدمع  ار 

تیاضر ناشیا  ماظن  نارـس  رارـصا  هب  نامز ، نامه  رد  همان  نیا  راـشتنا  رب  ینبم  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  ياـه  يراـشفاپ  مغر  یلع 
.داتفا ریخأت  هب  دعب  لاس  هد  ات  نآ  راشتنا  یحلاصم ، هب  انب  ددرگن و  رشتنم  همان  هک  دنداد 

یساسا نوناق  يرگنزاب  ب )

رد ییاه  يرگنزاب  هک  درک  یم  باجیا  روشک  طیارش  لاس 1368  تشهبیدرا  رد  یساسا ، نوناق  يارجا  زا  ههد  کی  تشذگ  زا  دعب 
.دمآ دوجو  هب  هزوح  تفه  رد  يرگنزاب  نیا  .دیآ  دوجو  هب  یساسا  نوناق 

، تیملعا دوجو  مدع  تروص  رد  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  يربهر  يارب  تیملعا  تیعجرم و  طرش  یساسا 1358 ، نوناق  رد  يربهر ؛ . 1
رفن جنپ  ای  هس  زا  بّکرم  ییاروش 
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داهتجا و تیافک   » تروص هب  هّرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  شیاـمرف  ساـسا  رب  لـصا 107  هک  دوـب  هدـیدرگ  ینیب  شیپ  يربـهر  يارب 
.دیدرگ نایب  ًاتحارص  هیقف  هقلطم  تیالو  تیمکاح  یساسا ، نوناق  لصا 57  رد  نینچ  مه  .دیدرگ و  حالصا  يربهر » يارب  تهاقف 

سیئر و ناونع  هب  روـهمج  سییر  دـش و  فذـح  يریزو  تسخن  تسپ  یـساسا  نوناـق  يرگنزاـب  رد  ریزو ؛ تسخن  ماـقم  فذـح  . 2
.تفرگ هدهع  رب  ار  يریزو  تسخن  تیلوئسم  هیرجم ، هّوق  لوئسم 

رفن هس  روشک و  ناتـسداد  یلاع و  ناوید  سییر  زا  بّکرم  ییاروش  زا  ییاضق  روما  هرادا  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  رد  هییاضق ؛ هوق  . 3
.دش راذگاو  تسا ، يربهر  بوصنم  هک  هییاضق  هّوق  سیئر  ناونع  هب  دهتجم  رفن  کی  هب  تاضق ،

نآ تیریدم  يرگنزاب ، رد  تشاد و  رارق  هّوق  هس  كرتشم  رظن  تحت  امیس  ادص و  هرادا  یساسا 58 ، نوناق  رد  امیس ؛ ادص و  هرادا  . 4
.دنراد تراظن  نآ  رب  هّوق  هس  زا  یتئیه  هدوب و  يربهر  بوصنم 

رظن رد  یعجرم  اروش ، سلجم  نابهگن و  ياروش  نیب  رظن  فـالتخا  تروص  رد  یساسا 58 ، نوناق  رد  تحلصم ؛ صیخشت  عمجم  . 5
صیخشت عمجم  مان  هب  يداهن  نمهب 1366  رد 17  اروش  سلجم  تقفاوم  هّوق و  هس  نارس  تساوخرد  هب  ماما  ترـضح  هدشن ، هتفرگ 

لصا رد  تفرگ و  رارق  هّجوت  دروم  یساسا  نوناق  يرگنزاب  رد  هک  دومن  سیسأت  داهن ، ود  نیا  نیب  لکـشم  ّلح  يارب  ماظن  تحلـصم 
.دیدرگ هفاضا  یساسا  نوناق  هب   112

هقلطم تیالو  ساسا  رب  ار  نآ  ماما  راب  نیا  دوب و  هدنام  توکـسم  یساسا 58  نوناق  رد  عوضوم  نیا  یـساسا ؛ نوناق  رد  يرگنزاب  . 6
.دیدرگ هفاضا  لصا 177 )  ) لصا نیا  یساسا  نوناق  يرگنزاب  رد  دنداد و  لکش  دوخ 

نوناق بیوصت  نامز  رد  ارگ  یّلم  لـماوع  ریثأـت  تحت  هک  اـج  نآ  زا  یمالـسا ؛  ياروش  سلجم  هب  یّلم  ياروش  سلجم  ماـن  رییغت  . 7
ار هنّنقم  هّوق  مان  لاس 1358 ، یساسا 
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ناونع زا  تاـبطاخم  تاـبتاکم و  هیلک  رد  خـیرات 1359/4/3  رد  ماما  ترـضح  نامرف  هب  انب  و  دـندوب ، هدراذـگ  یّلم  ياروش  سلجم 
.دش هدناجنگ  یساسا  نوناق  نتم  رد  يرگنزاب  رد  میمصت  نیا  هک  دش  یم  هدافتسا  یمالسا  ياروش  سلجم 

.دیسر بیوصت  هب  دش و  هتشاذگ  زین  یمومع  یسرپ  همه  هب  تاحالصا  نیا 

ربهر ناونع  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  باختنا  ماما و  ترضح  تلحر  ج )

غارچ تفگ و  عادو  ار  ینافراد  یحاّرج ، لمع  يرامیب و  هرود  کی  لابند  هب  هّرـس ،) سدـق  ) ینیمخ ماما  دادرخ 1368  خیرات 14  رد 
قشاع ناملسم  اه  نویلیم  دییارگ و  یشوماخ  هب  مالـسا  خیرات  بالقنا  نیرت  گرزب  يربهر  هزرابم و  لاس  زا 25  دعب  شتکربرپ  رمع 
مـشچ اه  لاس  بالقنا  نافلاخم  هک  یلاح  رد  هثداح ، قمع  رطاخ  هب  مدرم  تریح  تهب و  نایم  رد  .تخاـس  رادـغاد  ار  دوخ  دـیرم  و 

یم ار  یلخاد  گنج  زورب  لامتحا  دـندید و  یم  طبترم  ماما  بلق  نابرـض  اب  ار  بـالقنا  موادـت  دـندوب و  هتـسب  یناـمز  نینچ  هب  عمط 
، ماما همان  ّتیصو  عامتـسا  زا  سپ  داد و  هسلج  لیکـشت  دادرخ 1368 )  14  ) تلحر زور  نامه  رد  يربهر  ناـگربخ  سلجم  دـنداد ،

میمـصت ذخا  بالقنا  دـیدج  ربهر  ناونع  هب  ماما  نیـشناج  نییعت  هب  تبـسن  تعاس ، هد  زا  رتمک  رد  داد و  لیکـشت  هنامرحم  يا  هسلج 
نیدب .دومن  مالعا  ناهج  ناریا و  مدرم  هب  یعمج  ياه  هناسر  زا  ار  تقو  روهمج  سییر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يربهر  دومن و 

چیه نودـب  مارآ و  رایـسب  تروص  هب  تردـق  لاقتنا  بالقنا ، نافلاخم  یبرغ و  نارگ  لـیلحت  ياـه  ینیب  شیپ  همه  فـالخرب  بیترت 
تعیب دـیدج  يربهر  اب  یماظن  یبهذـم و  یـسایس ، ياه  هورگ  تاجتـسد و  هعماـج ، راـشقا  همه  تفرگ و  تروص  یعناـم  لکـشم و 

.دندراذگ دییأت  رهم  ناگربخ  سلجم  میمصت  رب  هدومن و 

هب مق ، هیملع  هزوح  نیـسّردم  هعماج  هیـصوت  دـییأت و  اب  ناشیا  یکارا ، هللا  تیآ  تشذـگرد  لابند  هب  رذآ 1373 و  متـشه  خیرات  رد 
دیلقت عجارم  زا  یکی  ناونع 
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.دومن بسک  زین  ار  ّتیعجرم  عیفر  هاگیاج  دش و  یفّرعم 

ناونع هب  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  باختنا  اب  دـشاب ، یم  بتکم  مدرم و  يربهر ، نکر  هس  هک  یمالـسا  بـالقنا  موادـت  يزوریپ و  ساـسا 
.دنام یقاب  راوتسا  نانچ  مه  دشاب ، یم  یمالسا  ماظن  بالقنا و  همیخ  یلصا  نوتس  هک  هیقف  تیالو 

یگدنزاس هرود  د )

روشک نالک  يزیر  همانرب  يارب  مزال  هنیمز  یلیمحت ، گـنج  همتاـخ  ناریا و  فرط  زا  تینما  ياروش  همانعطق 598  شریذپ  لابند  هب 
.دش مهارف  یگنهرف  یسایس و  يداصتقا ، داعبا  رد  مزال  ياه  هعسوت  تهج 

فذـح اب  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  زا  سپ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  يروهمج  تسایر  نارود  نایاپ  اب  لاس 1368  رد 
ددرگ باختنا  تسپ  نیا  يارب  ریدـم  دـنمناوت و  يدرف  دوب  مزال  دوب ، هتفاـی  شیازفا  روهمج  سیئر  تاراـیتخا  يریزو ، تسخن  تسپ 

.دندیزگرب تسپ  نیا  يارب  ار  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  رد  ناریا  مدرم  هک 

دادرخ مود  تاباختنا  ه )

دّمحمدّیـس نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  نآ  لابند  هب  هک  دـشاب  یم  دادرخ 1376  مود  تاـباختنا  بـالقنا ، مود  ههد  هثداـح  نیرخآ 
هک یلاح  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  لاس  هک 20  تسا  نیا  ّتیمها  زیاح  هتکن  .دندش  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  یمتاخ 

، دنهاوخن تکرش  تاباختنا  رد  ساسا  نیا  رب  دندش و  هتسخ  بالقنا  ماظن و  زا  مدرم  هک  دندرک  یم  غیلبت  یجراخ  یلخاد و  نانمشد 
ناشن رگید  راب  کی  تاباختنا ، رد  هدرتسگ  تکرـش  رب  ینبم  بالقنا  مّظعم  ربهر  يادن  هب  کیبل  اب  ناریا  رادیب  هاگآ و  ّتلم  اما  درک 

تیعبت و ابو  دنتسه  هنحص  رد  هشیمه  هک  دنداد 
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.دومندنهاوخ یثنخ  ار  ناشنانمشد  ياه  هئطوت  ناشربهر  نامرف  زا  يوریپ 

 - ، هامرذآ 1376 لّوا  نابآ و  رد 24  ناریا -  هب  اپورا  هیداّحتا  يارفـس  تشگزاب  ناوت  یم  ار  هرود  نیا  تالّوحت  نیرت  مهم  هلمج  زا 
شرتسگ یجراـخ و  تسایـس  رد  رتشیب  ییادز  جّنـشت  هاـمرذآ 1376 ،)  11  - ) ناریا رد  یمالـسا  سنارفنک  نارـس  سـالجا  لیکـشت 

.درک هراشا  یسایس  یگنهرف -  ياه  هصرع  رد  مدرم  روضح 

يریگ هجیتن 

داجیا ندرک و  هنیداهن  يارب  شالت  نیع  رد  تسیاب  یم  بالقنا  .دوب  هجاوم  یمیظع  ياه  نارحب  اب  لّوا  ههد  رد  ناریا  یبالقنا  هعماج 
لاربیل تیمکاح  زا  دندوب  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنک  هلباقم  یجراخ ، یلخاد و  ياه  هئطوت  عاونا  اب  دوخ ، یـسایس  ماظن  راتخاس 

رد يریگرد  نینچ  مه  اهنیا و  رتچ  ریز  رد  اه  بالقنا  ّدـض  مامت  ندـش  عمج  دنتـشادن و  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  هب  يداقتعا  هک  اـه 
مادـک ره  تاقافتا ، ثداوح و  نیا  .دوب  هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  روشک  لئاسم  بلغا  هک  قارع  اب  هلاس  تشه  ینالوط  گنج  کی 

اهنآ نیرت  مهم  هک  بالقنا  مود  ههد  ّمهم  ثداوح  نینچ  مه  .دروآ  مهارف  ار  اپون  ماظن  نیا  تسکش  طوقـس و  تابجوم  تسناوت  یم 
بالقنا تسناوت  یم  يو  ینیشناج  نارحب  هک  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  زادگناج  تلحر  نآ  زا  رت  مهم  يرظتنم و  هللا  تیآ  لزع 

و هّرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  هنوگربمایپ  يربهر  و  جع ) ) نامز ماما  تیانع  یبیغ و  ياهدادـما  اب  لاح  نیع  رد  .دـناشکب  فارحنا  هب  ار 
هدرک نییعت  لحار  ماما  هک  يریـسم  نامه  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يراـبدرب  تماقتـسا و  يرایـشوه و  تیارد و  تعاـجش ،

هار کنیا  دبای و  تسد  یللملا  نیب  طباور  هنحـص  رد  يزیگنا  تفگـش  ياه  يزوریپ  هب  تسناوت  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  نیا  دندوب ،
.دیامیپب نانچ  مه  ار  یّقرت  یلاعت و 
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اه شسرپ 

.دیسیونب ار  نآ  دشاب  یم  میسقت  لباق  اّزجم  هرود  راهچ  هب  بالقنا  لّوا  ههد  . 1

؟ تسا هدوب  هچ  بالقنا  زاغآ  رد  اه  لاربیل  ندمآ  راک  يور  للع  . 2

؟ تسا هدوب  هچ  یمالسا  يروهمج  مودنارفر  رس  رب  نویبالقنا  بالقنا و  ربهر  اب  اه  لاربیل  فالتخا  . 3
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.دیسیونبار بالقنا  ّدض  اب  دروخرب  هویش  صوصخ  رد  نویبالقنا  اه و  لاربیل  نیب  رظن  فالتخا  . 5

؟ تسا هدوب  هچ  بالقنا  ربهر  طّسوت  یبالقنا  ياهداهن  سیسأت  اب  لاربیل  تفلاخم  لیالد  . 6

.دیسیونب ار  اکیرمآ  اب  دروخرب  هرابرد  اه  لاربیل  هاگدید  . 7

.دیسیونب ار  بالقنا  رودص  صوصخ  رد  بالقنا  ربهر  اه و  لاربیل  رظن  فالتخا  . 8

؟ تسا هدوب  هچ  ّتقوم  تلود  يافعتسا  لیالد  . 9

؟ تسا هدوب  هچ  بالقنا  ياروش  لیکشت  ّمهم  فیاظو  . 10

.دیربب مان  ار  تفرگ  لکش  كرتشم  تیمکاح  نارود  رد  هک  يا  هئطوت  نیرت  مهم  . 11

.دینک لیلحت  ار  سبط  هثداح  . 12

.دینک لیلحت  ار  هژون  ياتدوک  . 13

.دیسیونب ار  نآ  یلصا  فادها  دیهد و  حیضوت  ار  یگنهرف  بالقنا  . 14

.دیسیونب ار  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  یلصا  فادها  . 15

.دیسیونب ار  هلئسم  نیا  لح  یسوساج و  هنال  لاغشا  هیضق  . 16

.دیسیونب ار  بالقنا  ربهر  طّسوت  ردص  ینب  لزع  للع  . 17

.دیسیونب ار  ردص  ینب  لزع  زا  دعب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ياه  ّتیلاّعف  . 18

.دیهد حیضوت  ار  یمشاه  يدهم  دّیس  دناب  نایرج  . 19
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؟ تسا هدوب  هچ  یمالسا  بالقنا  مود  ههد  یناهج  لّوحت  نیرت  مهم  . 20
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.دیسیونب ار  یگدنزاس  هرود  ياه  یگژیو  . 26

.دیسیونب ار  یمتاخ  دّمحم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  يروهمج  تسایر  هرود  زاغآ  تالّوحت  نیرت  مهم  . 27

ص:204

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


همانباتک

 . هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 1

.ش 1365 نارهت , باتک , رشن  همجرت و  هاگنب  رشن  يدابانگ , نیورپ  دّمحم  همجرت : همّدقم ،  نودلخ ، نبا  . 2

.يداجس رفعج  دیس  همجرت  ردان , يرصن  ریبلا  رتکد  قیقحت : هلضافلا ،  هنیدملا  لها  ءارآ  یباراف ، رصنوبا  . 3

.ش 1364 رهپس , رشن  تیانع , دیمح  همجرت  تسایس ،  وطسرا ، . 4

.ش 1376 نارهت , شورس , رشن  نت ، نییور  دیجمدّیس  همجرت ، یعامتجا ،  ياه  بالقنا  اه و  تلود  ادت , لوپچاکسا ، . 5

.یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  یسایس  رتفد  تیناحور ، ) هرابرد  ماما  نانخس  اه و  هاگدید  هعومجم   ) تیناحور ماما و  . 6

.ش 1376 نارهت , یسودرف , رشن  یگدزبرغ ,  لالج , دمحا , لآ  . 7

.ش 1379 نارهت , یسودرف , رشن  نارکف ,  نشور  تنایخ  تمدخ و  رد  . -------------- ، 8

.ش 1370 مق , لوا , چ  یمالسا , تاغیلبت  رتفد  رشن  ناهج ,  نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  یلع , ینیئوخ ، قاحسا  لآ  . 9

.ش 1363 نارهت , یمالسا , يروهمج  بزح  رشن  ناریا ,  یسایس  خیرات  زا  ییاه  سرد  نسح , تیآ ، . 10

(. هّرس سدق  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هّرس ;) سدق   ) ینیمخ ماما  يارآ  هشیدنا و  هدیزگ  بالقنا ، نییآ  . 11

.ش 1381 مق , دمص , لآ  رشن  ناریا ،  رد  يرکفنشور  عاجترا  يدهمدمحم ، روپاباب , . 12

.نارهت ناملسم , نانز  تضهن  رشن  یمالسا ,  بالقنا  ربارب  رد  يدازآ  تضهن  عضاوم  يدهم , ناگرزاب , . 13

.ش 1375 نارهت , رون , ياوآ  رشن  ناریا ,  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  لوصا  دمحا , یناتسدرا ، یشیاشخب  . 14

.ش 1381 نارهت , ین , رشن  یسایس ,  جیسب  بالقنا و  نیسح ، هیریشب , . 15

.ش 1362 نارهت , هتفه , رشن  لوا , چ  وجرهم , رهچونم  همجرت  خیرات ،  هب  خساپ  اضردّمحم ، يولهپ , . 16

ص:205

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1358 نارهت , نارهت , هاگشناد  رشن  مجنپ , چ  ناییایض , نیدلا  عاجش  همجرت  مسیسکرام ،  سکرام و  هردنآ , رتیپ , . 17

.یگنهرف تامدخ  هسسوم  رشن  يرون ,  هللا  لضف  دیهش  خیش  حیاول  اه و  هیمالعا  لئاسر ، هعومجم  دمحم ، نامکرت , . 18

, نارهت ون , حرط  رشن  ربخم , سابع  همجرت  جیربمک ,  خیرات  تیاور  هب  یبهذم  ياهورین  يولهپ و  هلسلس  ناگدنـسیون , زا  یعمج  . 19
.ش 1375

.یمالسا فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  چ  یمالسا ،  بالقنا  یسانشذخأم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 20

.ش 1372 نارهت , یمالسا , گنهرف  رشن  رتفد  مراهچ , چ  یمالسا , تاراشتنا  یمالسا ،  للملا  نیب  قوقح  لیلخ ، دّیس  نایلیلخ , . 21

.ش 1360 نارهت , شورس , رشن  بالقنا ,  اب  ماگ  هب  ماگ  ربکا ، یلیلخ , . 22

.نارهت دیعس ، تاراشتنا  یمالسا ،  تموکح  رارسالا و  فشک  رد  يریس  دمحا ، دّیس  ینیمخ , . 23

 . یمالسا تموکح  هللا , حور  هّرس ,) سدق  ) ینیمخ . 24

.ش 1366 مق , نایلیعامسا , رشن  عیبلا , باتک  . ------------------ , 25

.مق يوفطصم , رشن  رارسالا , فشک  . ------------------ , 26

.1373 نارهت , ماما , راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  هیقف ، تیالو  . ------------------ , 27

.ش لاس 1337 مهن ، هرود  نخس ،  یقتدّمحم ، هوژپ , شناد  . 28

.ش 1377 نارهت , یمالسا , بالقنا  دانسا  زکرم  رشن  ناریا ,  نویناحور  تضهن  یلع ، یناود , . 29

.ش 1374, نارهت یمالسا , بالقنا  دانسا  زکرم  رشن  ینیمخ ,  ماما  تضهن  زا  لیلحت  یسررب و  دیمح ، دیس  یناحور , . 30

.ش 1368 نارهت , یسایس , بتک  رشن  مود , چ  نآ ,  ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  دیمع , یناجنز , . 31

.ش 1377 نارهت , هنزور , رشن  مسینردم ,  ّتنس و  قداص , مالکابیز ، . 32

 . هعیشلا لئاسو  یلماع , َرح  خیش  . 33

.نارهت یمالسا , ياه  شهوژپ  رشن و  نوناک  ینامرک , یتجح  یلع  همجرت  مالسا ،  یعیبط  دولوم  عّیشت  رقابدّمحم ، دّیس  ردص , . 34

هزوح نیـسردم  هعماج  رـشن  یناهفـصا , يوسوم  لامجدّیـس  همجرت  نآرق ،  رد  خیرات  ياه  ّتنـس  . ------------------ ، 35
.مق هیملع 

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1360 نارهت , هیقف , رشن  هعیش ,  روهظ  رقابدّمحم ، دّیس  ردص , . 36

.ش 1362 نارهت , نادیواج , رشن  هطورشم ,  ناربهر  میهاربا , ییافص , . 37

.اردص تاراشتنا  یقثولا ،  هورع  مظاکدّمحم ، دیس  يدزی , ییابطابط  . 38

 . نآرقلاریسفت یف  نازیملا  نیسحدّمحم ، دیس  ییابطابط , . 39

.ش 1358 نارهت , مایپ , رشن  ناریا ,  تفن  لاس  هاجنپ  یفطصم ، حتاف , . 40

ص:206

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1359 نارهت , ریبکریما , رشن  یقارن , يدهم  همجرت  هاش ،  ّدض  رب  ناریا  ناژ , هیرورول ، دمحا و  یقوراف , . 41

.ش 1377 مق , هیملع  هزوح  دیتاسا  روما  تنواعم  یمالسا ,  بالقنارب  يرظن  ياه  تفایهر  باهولادبع ، یتارف , . 42

.نارهت یسایس , ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  رشن  يولهپ ,  تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف , . 43

.ش 1377 نارهت , سمره , رشن  ینادمه , یموصعم  نیسح  همجرت  دنراد ،  رس  رد  ییایؤر  هچ  اه  یناریا  لشیم ، وکوف , . 44

.ناریا ناملسم  ّتلم  مایق  دومحم ، یناشاک , . 45

.ش 1356 نارهت , یبیج , ياه  باتک  یماهس  تکرش  یماقم , مئاق  خرهاش  همجرت  ناریا ،  رد  وکابنت  میرحت  یکین ، يدک , . 46

 . یفاک لوصا  بوقعی , نب  دمحم  ینیلک , . 47

.نارهت ریبکریما , رشن  ناریا ,  هطورشم  خیرات  دمحا , يورسک ، . 48

.ش 1368 نارهت , مود ، چ  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  هژون ،  ياتدوک  . 49

.1 هرامش روضح ،  هّلجم  . 50

 . رثوک هّلجم  . 51

.3 هرامش مود ، لاس  شناد ،  رون  هّلجم  . 52

.ش 1380 نارهت , فراعم , رشن  اهدمایپ , اه و  هنیمز  یمالسا ،  بالقنا  رهچونم ، يدّمحم ، . 53

.ش 1365 ریبکریما ، رشن  یمالسا ،  بالقنا  رب  یلیلحت  . --------------- ، 54

.ش 1370 یمالسا , گنهرف  رشن  رتفد  نیمز ,  قرشم  يرادیب  يدابآدسا و  نیدلا  لامجدیس  دمحم , ییابطابط , طیحم  . 55

.ش 1378 یمالسا , تاراشتنا  رتفد  مجنپ , چ  ناریا ,  رصاعم  یسایس  خیرات  نیّدلا ، لالج  دّیس  یندم , . 56

.اردص تاراشتنا  يونعم ،  يدازآ  یضترم ، هر ,) ) يرهطم . 57

.اردص تاراشتنا  یمالسا ،  بالقنا  نوماریپ  . -------------- ، 58

.اردص تاراشتنا  يدهم ،  بالقنا  مایق و  . -------------- ، 59

 . ریخا هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  . -------------- ، 60

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


.مق فده , رشن  گرزب ،  یبالقنا  يدهم ، رصان , يزاریش ، مراکم  . 61

.ش 1372 نارهت , سموق , چ  بالقنا ,  ياه  هیرظن  رد  يریس  یفطصم , نایتوکلم ، . 62

.ش 1370 مق , یمالسا , تاغیلبت  رتفد  رشن  لوا , چ  نیملسم ,  هشیدنا  رد  تدحو  يژتارتسا  دمحا ، دیس  یقثوم , . 63

.ش 1363, نارهت هاگآ , رشن  نایناریا ,  يرادیب  خیرات  دمحم , ینامرک ، مالسالا  مظان  . 64

.ش 1373 نارهت , یمالسا , گنهرف  رشن  رتفد  هطورشم ,  تضهن  يرکف  همّدقم  ربکا ، یلع  یتیالو , . 65

ص:207

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1368 مق , یمالسا , تاغیلبت  رتفد  رشن  رصاعم ,  یناهج  مسیلایرپما  بالقنا و  هفسلف  یبتجم , دیس  يدنواکر , یمشاه  . 66

ش1375. مود ، چ  ملع ، رشن  یثالث ، نسحم  همجرت  رییغت ،  شوختسد  عماوج  رد  یسایس  ناماس  لئوماس ، نوتگنیتناه ، . 67

.ش 1387 نارهت , یمالسا , بالقنا  دانسا  زکرم  رشن  یس ,  یب  یب  ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا  اضرلادبع , يودهم ، گنشوه  . 68

ص:208

يریگ لکش  دنیارف  اه و  هنیمز  ناریا : یمالسا  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 239زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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